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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 

(ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) 

 
 

 
  

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

1.1 ความเป็นมา 

  ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลํุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
เรื่อง การต้ังกลํุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเป็นศูนย๑ปฏิบัติการของกลํุมจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2560 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการบริหารงานจังหวัดและกลํุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลํุมจังหวัดแบบ     บูรณาการ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี จึงได๎แบํงกลํุมจังหวัดออกเป็น 18 กลํุมจังหวัด โดยกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ประกอบด๎วย
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยจังหวัดยะลาเป็นศูนย๑ปฏิบัติการของกลํุมจังหวัด
ภาคใต๎ชายแดน และผ๎ูวําราชการจังหวัดยะลา ทําหน๎าท่ีหัวหน๎ากลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 

1.2  ลักษณะทางกายภาพ 
1.2.1 ที่ต้ังและอาณาเขต  

 1) ที่ต้ัง 
  กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน  ประกอบด๎วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา 
ต้ังอยูํตอนลํางของประเทศ ต้ังอยูํใต๎สุดของประเทศและติดกับประเทศมาเลเซีย มีอาณาเขตติดตํอด๎านใต๎
และด๎านตะวันตกกับประเทศมาเลเซีย รวมระยะทางพรมแดนไทย – มาเลเซีย 258 กิโลเมตร โดยมีเทือกเขา
สันกาลาคีรีเป็นแนวกั้นด๎านเหนือ และด๎านตะวันออกติดทะเลอําวไทยเป็นระยะทาง 172.31 กิโลเมตร มีเนื้อ
ท่ีรวมประมาณ 10,936.864 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.80 ล๎านไรํ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีพื้นท่ีมากท่ีสุด 
และจังหวัดปัตตานีมีพื้นท่ีน๎อยท่ีสุด โดยรายละเอียด ดังนี้ 
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2) อาณาเขต 

อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ชายแดน 
จังหวัด สงขลา  อ่าวไทย จังหวัดสงขลา ประเทศมาเลเซีย 

 
 

กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 10,936.864 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.80 
ล๎านไรํ โดยมีรายละเอียดแตํละจังหวัด ดังนี้  

จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 

ตารางกิโลเมตร ล้านไร่  
ติดต่อกับประเทศ

มาเลเซีย 
นราธิวาส 4,475.430 2.79 รัฐกลันตันและรัฐเปรัค 
ปัตตานี 1,940.356 1.21 - 
ยะลา 4,521.078 2.80 รัฐเปรัคและรัฐเคดาห๑ 
รวม 10,936.864 6.80   

 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) มีอาณาเขตติดกับจังหวัดต่าง ๆดังนี้ 

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้

ชายแดน 
ทิศเหนือ ทิศใต ้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

นราธิวาส จังหวัดปัตตานีและ    
อ่าวไทย 

รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย 

อ่าวไทย และรัฐกลัน
ตัน ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดยะลา 

ปัตตาน ี อ่าวไทย อ าเภอเมือง อ าเภอ
รามัน จังหวัดยะลา               
และอ าเภอบาเจาะ   
จังหวัดนราธิวาส 

อ่าวไทย อ าเภอเทพา            
และอ าเภอ      
สะบ้าย้อย     
จังหวัดสงขลา 

ยะลา อ าเภอสะบ้าย้อย  
จังหวัดสงขลาและ
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี 

รัฐเปอร์ลิส            
ประเทศมาเลเซีย 

อ าเภอบาเจาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส และรัฐเปอร์
ลิส ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดสงขลา        
และรัฐเคดาห์  
ประเทศมาเลเซีย 

1.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ต้ังใกล๎เส๎นศูนย๑สูตรจัดอยูํในภูมิอากาศเขต

ร๎อนและช้ืน (Tropical Wet or Tropical Rainforest) เนื่องด๎วยมีฝนตลอดปี ไมํเว๎นฤดูแล๎ง เว๎นแตํในบาง
เดือน เชํน ในเดือนกุมภาพันธ๑ และมีนาคม ซึ่งมีฝนตกน๎อยกวําเดือนอื่นๆ โดยได๎รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ระหวํางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ๑ ทําให๎มีฝนตกมากบริเวณฝ่ังตะวันออกของภาคใต๎ 

สําหรับชํวงกลางเดือนกุมภาพันธ๑ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่ ง เป็นชํวงเปล่ียนจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ทําให๎มีฝนน๎อยกวําชํวงอื่นๆ เป็นชํวงท่ีมีอุณหภูมิสูงมากท่ีสุด
ของปี 
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ตารางแสดง ปริมาณน้้าฝนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 - 2559 

หนํวย : มิลลิลิตร 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ชายแดน 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 
พ.ศ. 2557 - 2559 

นราธิวาส 2,653.20 2,069.70 2,730.2 2,484.40 
ปัตตาน ี 2,013.90 1,287.90 1,781.4 1,694.40 
ยะลา 2,080.80 1,790.0 1,911.9 1,927.60 

รวมปริมาณฝนเฉลี่ย
3 จชต.  

2,249.30 1,715.87 2,141.17 2,035.27 

ท่ีมา : ศูนย๑อุตุนิยมวิทยาภาคใต๎ฝ่ังตะวันออก จังหวัดสงขลา 

 ปริมาณน้ําฝนโดยเฉล่ียระหวําง พ.ศ. 2557 - 2559 มีปริมาณน้ําฝน 2,035.27 มิลลิเมตรตํอปี จัด
อยูํในเกณฑ๑สูง ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียสูงสุดท่ี 2,484.4 มิลลิเมตรตํอปี และจังหวัดปัตตานีมี
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตํ่าสุดท่ี 1,694.4 มิลลิเมตรตํอปี โดยฤดูฝนของพื้นท่ีกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีลักษณะ
แตกตํางจากพื้นท่ีอื่น ๆ โดยจะมีฝน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหวํางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ๑ มีฝนตกชุก  
 ความเร็วลมโดยเฉล่ียระหวําง 1.8-3.8 น็อต (3-7 กม./ชม.) จัดอยูํในระดับลมอํอน ทิศทางของลมผิว
พื้นขึ้นกับทิศทางของลมประจําฤดู ยกเว๎นในกรณีท่ีลมประจําฤดูมีกําลังอํอน ทิศทางของลมขึ้นกับลมประจํา
ถิน่  

 ลมประจําฤดูท่ีสําคัญ ได๎แกํ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ไปจนถึง
เดือนกุมภาพันธ๑ ทําให๎พื้นท่ีมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักหลายพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ัง  

1.3 การปกครอง/ประชากร   
 1.3.1 การปกครองส่วนภูมิภาค / การปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  เขตการปกครองของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ประกอบด๎วย 3 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี 
และยะลา) ซึ่งการปกครองสํวนภูมิภาคประกอบด๎วย 33 อําเภอ 250 ตําบล 1,614 หมูํบ๎าน และการปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน ประกอบด๎วย 1 เทศบาลนคร 5 เทศบาลเมือง 31 เทศบาลตําบล 227  องค๑การบริหารสํวนตําบล 

ตารางแสดงข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค / การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

การปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต้าบล 

องคก์ารบริหาร
ส่วนต้าบล 

นราธิวาส 13  77  593  - 3 11 74 
ปัตตานี 12  115  642  - 1 11 101 
ยะลา 8  58  379  1 1 9 52 
รวม 33 250 1,614 1 5 31 227 

 
ท่ีมา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง  
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1.3.2 ประชากร    

 จ้านวนประชากรรวม 
กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 2,012,921 คน ซึ่งแยกเป็น

ประชากรชาย 997,429 คน และประชากรหญิง 1,015,492 คน ประชากรสํวนใหญํร๎อยละ 82.62 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร๎อยละ 16.94 นับถือศาสนาพุทธ และอีกร๎อยละ 0.44 นับถือศาสนาอื่นๆ (คริสต๑/ฮินดู) ทํา
ให๎พื้นท่ี 3 จชต.มีเอกลักษณ๑ทางสังคมและวิถีประชาชนท่ีแตกตํางจากพื้นท่ีสํวนอื่นๆของประเทศ 
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางแสดงข้อมูลจ้านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

เพศ จ้านวนประชากรรวม 
(คน) ชาย หญิง 

นราธิวาส 390,832 398,849 789,681 
ปัตตานี 347,145 353,816 700,961 

ยะลา 259,452 262,827 522,279 
รวม 997,429 1,015,492 2,012,921 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ( ข๎อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 )  

1.4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  1.4.1 สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 

ภาพรวมเศรษฐกิจ  
1. เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีมูลคําผลิตภัณฑ๑ มวล

รวม     ณ ราคาประจําปี เทํากับ 123,377 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.9 ของผลิตภัณฑ๑มวลรวมประเทศ 
โดยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ท่ีมีสัดสํวนร๎อยละ 1.1 ของประเทศ ท้ังนี้สาเหตุสํวนหนึ่งมาจากเหตุการณ๑
ความไมํสงบในพื้นท่ีท่ีมีเหตุการณ๑เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องสํงผลตํอความเช่ือมั่นของนักลงทุน และราคายางพารา
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นท่ีท่ีมีแนวโน๎มลดลงต้ังแตํปี 2554 เป็นต๎นมา  

2. โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตร ปี 2558 มูลคําผลิตภัณฑ๑ภาคเกษตรมีสัดสํวน
ร๎อยละ ๓๑.๐ ของผลิตภัณฑ๑กลํุมจังหวัด ซึ่งภาคเกษตรเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของภาค
เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านการเกษตร แตํมีแนวโน๎มของสัดสํวนการผลิตลดลง 
เนื่องจากราคาสินค๎าเกษตรหลักโดยเฉพาะยางพาราปรับตัวลดลงอยํางตํอเนื่อง สํวนภาคอุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลงเล็กน๎อย โดยมีสัดสํวนการผลิตท่ีร๎อยละ 6.5 ในขณะท่ีภาคบริการโดยเฉพาะสาขาบริการทาง
การศึกษาและบริการภาครัฐมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและแก๎ไขปัญหาความไมํสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

3. เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนขยายตัวในระดับต้่า โดยในปี 2558 มีการขยายตัวร๎อยละ 
4.2 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัวท่ีร๎อยละ 4.1 ในปี 2557 และหากพิจารณาในชํวง 5 ปี (พ.ศ. 2554 
– 2558) เศรษฐกิจภาคใต๎ชายแดนมีภาวะหดตัวเฉล่ียร๎อยละ 1.5 ซึ่งตํ่ากวําระดับประเทศท่ีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉล่ียร๎อยละ 2.93 โดยสาเหตุสํวนหนึ่งจากราคายางพาราท่ีมีแนวโน๎มลดลงต้ังแตํชํวงปี 2554 – 
2558 สํงผลกระทบตํอรายได๎เกษตรกร  
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4. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรมีแนวโน้มลดลง โดยปี 2558 ผลิตภัณฑ๑ภาคตํอหัว
ประชากร (GRP Per capita) เฉล่ีย 70,322 บาทตํอคนตํอปี ซึ่งตํ่ากวําคําเฉล่ียของประเทศประมาณ 2 เทํา 
ลดลงจากปี 2554 ท่ีมีจํานวน 95,187 บาทตํอคนตํอปี โดยจังหวัดยะลามีรายได๎เฉล่ียตํอหัวสูงท่ีสุดเทํากับ 
89,875 บาทตํอคนตํอป ีและจังหวัดนราธิวาสมีคําตํ่าสุด 54,922 บาทตํอคนตํอป ีและตํ่าท่ีสุดในภาคใต๎ และ
เป็นลําดับท่ี 73 ของประเทศ 

ตารางที ่1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจ 
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค      
- มูลคํา (ล๎านบาท) 163,671 141,590 130,061 121,713 123,377 
- สัดสํวนตํอประเทศ (ร๎อยละ) 1.4 1.1 1.0 0.9 0.9 
- อัตราขยายตัวที่แท๎จริง (ร๎อยละ) 1.2 -4.3 -4.6 -4.1 4.2 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว      
- มูลคํา (บาท/คน/ปี) 95,187 81,893 74,865 69,679 70,322 
- อัตราการขยายตัว (ร๎อยละ) 11.9 -14.0 -8.6 -6.9 0.9 
โครงสร้างการผลิต      
- ภาคเกษตร 48.6 40.6 38.9 38.3 32.0 

 เกษตรกรรม 42.1 32.2 29.6 28.2 22.8 
 ประมง 6.5 8.6 9.3 10.1 9.2 

- ภาคอุตสาหกรรม 8.5 9.2 8.1 6.6 6.5 
 เหมืองแรํฯ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 
 อุตสาหกรรม 8.3 9.0 7.8 6.3 6.2 

- ภาคบริการ 42.9 50.2 53.0 55.1 61.5 
 บริการภาครัฐและ

การศึกษา 

18.2 23.3 24.2 24.0 28.6 

 บริการอื่นๆ 24.7 26.9 28.8 31.1 32.8 
ท่ีมา : ประมวลจากข๎อมูลของสํานักบัญชีประชาชาติ สศช. 
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1.4.2 ด้านการเกษตร 
 พื้นที่เกษตรกรรม 

       พื้นที่เกษตรกรรม ปี 2557 จํานวน 3,466,098 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 15.92 ของภาคใต๎  
พื้นที่เกษตรกรรมของภาคใต้ 

หนํวย : ไร ํ
จังหวัด/พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 

ประเทศ 149,416,681 149,246,428 107,241,030 149,236,233 149,225,195 
ภาคใต้ 22,024,776 21,771,930 21,770,422 21,768,408 21,765,977 
กลุ่ มจั งห วัดชายแดน
ภาคใต้ 

3,472,243 3,469,646 3,469,113 3,466,0983 3,466,098 

ปัตตานี 767,332 758,224 758,071 756,505 756,505 
ยะลา 1,276,676 1,293,848 1,293,670 1,292,995 1,292,995 
นราธิวาส 1,428,235 1,417,574 1,417,372 1,416,598 1,416,598 

ท่ีมา :  สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 

 พื้นที่ชลประทาน 
ตารางแสดงพื้นที่ชลประทานในภาคใต้ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พื้นที่ (ไร่) 
พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

2557 2558 2559 
ประเทศ 320,696,888 30,220,545 30,483,167 31,837,533 
ภาคใต๎ 44,196,992 3,042,540 3,197,947 3,356,790 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน  

6,835,540 672,368 679,354 709,593 

 ปัตตานี  1,212,722 416,132 418,611 436,823 
 ยะลา  2,825,674 18,450 21,177 29,797 
 นราธิวาส  2,797,144 237,786 239,566 242,973 

ท่ีมา: สํานักงานชลประทานท่ี 16 กรมชลประทาน 
จากตาราง จะเห็นได๎วําพื้นท่ีชลประทานของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน มีแนวโน๎มเพิ่ม

จากปี 2557 จาก 679,354 ไรํ เพิ่มขึ้นเล็กน๎อยในปี 2558 เป็น 709,593 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 4.46 และมี
แนวโน๎มเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลมีแผนบริหารจัดการในลํุมน้ําสําคัญของภาค และการสํงเสริม
อาชีพการเกษตรในพื้นท่ีราบลํุมน้ําเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับประชาชนในภาค 
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 พืชหลัก 
(1) ยางพารา 

ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูก และพื้นที่เก็บเก่ียวของยางพารา  

ระดับของ
ข้อมูล 

เนื้อที่ยนืต้น (ไร่) เนื้อที่กรีดได้ (ไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้ง
ประเทศ 

23,345,841 23,358,744 23,331,923 17,329,765 18,222,833 18,846,009 

ภาคใต้ 14,753,062 14,737,462 14,710,493 12,436,282 12,667,793 12,785,305 
กลุ่ม
จังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

2,704,110 2,701,694 2,697,413 2,233,574 2,293,549 2,323,122 

ปัตตานี 341,615 341,254 338,714 285,489 289,843 292,795 
ยะลา 1,360,659 1,359,527 1,359,444 1,094,588 1,126,746 1,148,968 

นราธิวาส 1,001,836 1,000,913 999,255 853,497 876,960 881,359 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑  

ในปี 2558 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกยางพารา 23,331,923 ไรํ เป็นพื้นท่ีปลูกในภาคใต๎ 
14,710,493 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 63.04 ของพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศ โดยกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีพื้นท่ีปลูก
จํานวน 2,697,413 ไรํ จังหวดยะลามีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด จํานวน 1,359,444 ไรํ 

ในสํวนของพื้นท่ีกรีดได๎ในปี 2558 ประเทศไทยมีพื้นท่ีกรีดได๎ท้ังหมด 18,846,009 ไรํ เป็น
พื้นท่ีกรีดได๎ในภาคใต๎ 12,785,305 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 67.84 ของพื้นท่ีกรีดได๎ท้ังประเทศ โดยกลํุมจังหวัด
ภาคใต๎ชายแดน มีพื้นท่ีกรีดได๎ เป็น 2,323,122 ไรํ จังหวัดยะลามีพื้นท่ีกรีดมากท่ีสุด จํานวน 1,148,968 ไรํ 

ตารางแสดงข้อมูลผลผลิต (ตัน) และผลผลิตต่อไร่ (กก.) ของยางพารา  

ระดับของ
ข้อมูล 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้ง
ประเทศ 

4,556,285 4,566,260 4,466,063 263 251 237 

ภาคใต้ 3,419,535 3,323,109 3,208,397 275 262 251 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

556,860 556,209 543,419 250 244 235 

ปัตตานี 73,139 72,719 70,856 256 251 242 
ยะลา 281,366 281,301 276,901 257 250 241 

นราธิวาส 202,355 202,189 195,662 237 231 222 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑  
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ด๎านผลผลิตรวมในปี 2558 ประเทศไทยมีผลผลิตยางพารา 4,466,063 ตัน เป็นผลผลิต
ของภาคใต๎ 3,208,397 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 71.84 ของผลผลิตท้ังประเทศ สําหรับกลํุมจังหวัดภาคใต๎
ชายแดนมีผลผลิต 543,419 ตัน  

สําหรับผลผลิตตํอไรํในปี 2558 ประเทศไทยมีผลเฉล่ียยางพารา 237 กิโลกรัมตํอไรํ โดย
ภาคใต๎มีผลผลิตเฉล่ีย 251 กิโลกรัมตํอไรํ สํวนผลผลิตเฉล่ียยางพาราของกลํุมจังหวัดพบวํา กลํุมจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ มีผลผลิตตํอไรํ เป็น 235 กิโลกรัมตํอไรํ  

ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย 
หนํวย : เมตริกตัน 

พ.ศ. 
ปริมาณการ

ผลิต 
ปริมาณการ

ส่งออก 
ใช้ในประเทศ สต๊อก หมายเหตุ 

2555 3,778,010 3,121,332 505,052 556,675  
2556 4,170,428 3,664,941 520,628 502,855 -2.6% 
2557 4,323,975 3,770,649 541,003 516,756 +2.76% 
2558 4,473,370 3,749,456 600,491 642,595 +19.62% 

 
ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศแยกตามผลิตภัณฑ์ 

หนํวย : เมตริกตัน 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 2555 2556 2557 2558 
ยางยานพาหนะ 317,654 320,567 329,051 297,138 
ยางรถจักรยานยนต๑ 21,958 23,417 23,811 40,693 
หลํอดอก 1,057 1,274 2,128 1,336 
ยางรัดของ 10,032 14,815 15,353 24,991 
อะไหลํรถยนต๑ 1,247 1,078 2,802 3,488 
พื้นรองเท๎า 1,018 1,079 1,146 1,496 
รองเท๎า 3,032 3,146 4,769 4,983 
ทํอยาง 739 867 712 15,630 
สายพาน 1,513 1,573 2,499 7,514 
ยางยืด 67,078 66,603 79,168 87,746 
ถุงมือยาง 66,381 69,645 58,865 81,979 
ถุงยางอนามัย 5,285 5,469 6,464 9,524 
ผลิตภัณฑ๑ฟองน้ํา 262 233 234 292 
กาว 2,274 1,510 2,985 3,036 
เครื่องมือทางการแพทย๑/
วิทยาศาสตร๑ 

684 841 952 378 

อื่นๆ 4,838 8,511 10,064 20,267 
รวม 505,052 520,628 541,003 600,491 
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(2) ปาล์มน้้ามัน 

ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูก และพื้นที่เก็บเก่ียวของปาล์มน้้ามัน  

ระดับของ
ข้อมูล 

เนื้อที่ยนืต้น (ไร่) เนื้อทีใ่ห้ผลปาล์มน้้ามัน (ไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้ง
ประเทศ 

4,489,119 4,621,253 4,696,559 3,773,123 4,023,819 4,276,240 

ภาคใต้ 3,871,025 3,946,831 4,011,503 3,379,997 3,548,308 3,698,161 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

72,111 77,646 78,959 37,931 46,068 56,914 

ปัตตานี 17,758 19,317 19,101 8,993 12,464 13,600 
ยะลา 6,898 7,043 7,060 2,597 4,172 6,834 

นราธิวาส 47,455 51,286 52,798 26,341 29,432 36,480 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ในปี 2558 กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีพื้นท่ีปลูกปาล๑มน้ํามัน 78,959 ไรํ เพิ่มขึ้นจากปี 
2556 ท่ีมีพื้นท่ีปลูก 72,111 ไรํ โดยปลูกมากท่ีสุดในจังหวัดนราธิวาส สําหรับพื้นท่ีให๎ผลปาล๑มน้ํามันในปี 
2558 กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนให๎ผลผลิต  56,914ไรํ เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจากปี 2556 ท่ีมีพื้นท่ีให๎ผล 
37,931 ไรํ โดยพื้นท่ีให๎ผลเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดนราธิวาส โดยเพิ่มขึ้นจาก 26,341 ไรํในปี 2556 เป็น 
36,480 ไรํ ในปี 2558 และจังหวัดปัตตานี เพิ่มขึ้นจาก 8,993 ไรํในปี 2556 เป็น 13,600 ไรํ ในปี 2558 

ตารางแสดงข้อมูลผลผลิต (ตัน) และผลผลิตต่อไร่ (กก.) ของปาล์มน้้ามัน 

ระดับของ
ข้อมูล 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ประเทศ 12,434,520 12,472,505 11,015,872 3,273 3,100 2,576 
ภาคใต้ 11,439,096 11,346,491 9,893,836 3,393 3,198 2,675 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

80,168 89,831 82,000 2,027.33 1,870.33 1,448.70 

ปัตตานี 22,863 27,336 25,101 2,510 2,193 1,846 
ยะลา 4,826 6,296 7,907 1,550 1,509 1,157 

นราธิวาส 52,479 56,199 48,992 2,022 1,909 1,343 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑  

กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีผลผลิตในปี 2558 จํานวน 82,000 ตันคิดเป็นร๎อยละ 0.75 
ของประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ท่ีมีผลผลิต 80,168 ตัน โดยจังหวัดนราธิวาสมีการผลิตมากท่ีสุดในปี 2558 
ให๎ผลผลิตรวม 48,992 ตัน 
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สําหรับผลผลิตตํอไรํในปี 2558 ผลผลิตเฉล่ียของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีผลผลิต 
1,448.70กิโลกรัมตํอไรํ ตํ่ากวําประเทศมากซึ่งมีผลผลิตเฉล่ีย2,576 ไรํ 

  (3) ข้าวนาปรัง  
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูก และพื้นที่เก็บเก่ียวของข้าวนาปรัง  

ระดับของ
ข้อมูล 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้ง
ประเทศ 

16,087,294 15,055,076 8,489,505 15,963,399 14,891,157 8,687,476 

ภาคใต้ 400,236 243,672 322,860 397,207 238,816 302,914 
กลุ่ม
จังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

30,025 1,175 23,002 28,868 1,160 21,136 

ปัตตานี 28,831 0 21,905 27,677 - 20,030 
ยะลา 550 400 551 547 400 395 

นราธิวาส 644 775 546 644 760 711 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ในปี 2558 พื้นท่ีปลูกข๎าวนาปรังของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน จํานวน 23,002 ไรํ สํวน
พื้นท่ีเก็บเกี่ยวในปี 2558 ของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนเก็บเกี่ยวได๎ 21,136 ไรํ 

ตารางแสดงข้อมูลผลผลิต (ตัน) และผลผลิตต่อไร่ (กก.) ของข้าวนาปรัง 

ระดับของ
ข้อมูล 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้ง
ประเทศ 

10,766,286 9,672,093 5,514,940 674 650 635 

ภาคใต้ 218,088 129,760 163,724 549 543 540 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

12,537 496 8,898 413 462.5 457 

ปัตตานี 12,060 0 8,404 436 0 420 
ยะลา 226 230 228 413 575 577 

นราธิวาส 251 266 266 390 350 374 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑  

ด๎านผลผลิตรวมในปี 2558 ภาคใต๎ มีผลผลิตข๎าวนาปรังเป็น 163,724 ตัน สํวนกลํุมจังหวัด
ภาคใต๎ชายแดนมีผลผลิตเป็น 8,898 ตัน 



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

สําหรับผลผลิตตํอไรํในปี 2558 ภาคใต๎มีผลผลิตเฉล่ีย 540 กิโลกรัมตํอไรํ สํวนผลผลิตเฉล่ีย
ของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีผลผลิตตํอไรํ เป็น 457 กิโลกรัมตํอไรํ  

 

  (4) ข้าวนาป ี
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูก และพื้นที่เก็บเก่ียวของข้าวนาปี 

ระดับของ
ข้อมูล 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้ง
ประเทศ 

62,079,904 60,790,599 55,812,540 58,135,809 58,246,976 52,885,166 

ภาคใต้ 944,211 887,995 873,730 897,399 873,639 855,194 
กลุ่ม
จังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

186,485 189,882 182,070 179,984 180,848 181,320 

ปัตตานี 94,322 94,287 92,373 88,837 93,084 89,602 
ยะลา 42,040 41,201 40,822 41,659 40,787 40,607 

นราธิวาส 50,123 54,394 48,875 49,488 46,977 51,111 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในปี 2558 พื้นท่ีปลูกข๎าวนาปขีองกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีพื้นท่ีปลูกจํานวน 189,882 

ไรํ 
โดยมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวจํานวน 181,320 ไรํ  

ตารางแสดงข้อมูลผลผลิต (ตัน) และผลผลิตต่อไร่ (กก.) ของข้าวนาปี 

ระดับของ
ข้อมูล 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้ง
ประเทศ 

27,090,184 26,269,964 23,009,340 466 451 435 

ภาคใต้ 417,517 386,038 385,233 465 442 450 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

66,254 67,622 68,622 365.7 370.7 375.3 

ปัตตานี 33,198 35,129 34,640 374 377 387 
ยะลา 14,725 14,582 14,614 353 358 360 

นราธิวาส 18,331 17,733 19,368 370 377 379 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑  
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ด๎านผลผลิตรวมในปี 2558 ภาคใต๎ มีผลผลิตข๎าวนาปีเป็น 385,233 ตัน กลํุมจังหวัดภาคใต๎
ชายแดนมีผลผลิต 68,622 ตัน 

สําหรับผลผลิตตํอไรํในปี 2558 ภาคใต๎มีผลผลิตเฉล่ีย 450 กิโลกรัมตํอไรํ สํวนผลผลิตเฉล่ีย
ของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีผลผลิตตํอไรํ เป็น 375.3 กิโลกรัมตํอไรํ 

5) ลองกอง  

ตาราง: พื้นที่ปลูกและพื้นทีใ่ห้ผลผลิตลองกองของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ระดบัของข้อมูล 
พื้นที่ปลกู (ไร่) พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่) 

ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 
รวมท้ังประเทศ 418,452 398,724 377,698 371,285 361,277 351,877 
ภาคใต๎ 283,239 268,901 254,578 256,092 247,000 239,024 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 

125,655 119,624 114,889 119,074 114,767 108,465 

ปัตตานี 20,790 19,294 16,837 19,713 18,477 16,095 
ยะลา 41,026 38,187 36,998 37,668 35,904 35,751 
นราธิวาส 63,839 62,143 61,054 61,693 60,386 56,619 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ , 2557 
ในปี 2558 พื้นท่ีปลูกลองกองของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน เป็น 114,889 ไรํ และมี

พื้นท่ีให๎ผลผลิตเป็น 108,465 ไรํ 

ตาราง: ผลผลิตและผลผลิตลองกองเฉลี่ยต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ระดับของ
ข้อมูล 

ผลผลิตลองกอง (ตัน) ผลผลติลองกองเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้งประเทศ 160,765 177,978 138,221 384 446 393 
ภาคใต๎ 89,014 113,033 77,411 314 420 324 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

19,872 40,686 24,640 140.66 362.35 268 

ปัตตานี 118 4,268 4,989 5.99 230.99 310 
ยะลา 9,266 22,404 14,185 245.99 624.00 397 
นราธิวาส 10,488 14,014 5,466 170.00 232.07 97 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2557 
ด๎านผลผลิตรวมในปี 2558 ภาคใต๎ มีผลผลิตเป็น 77,411 ตัน โดยกลํุมจังหวัดภาคใต๎

ชายแดน   มีผลผลิต 24,640 ตัน 
สําหรับผลผลิตตํอไรํในปี 2558 ภาคใต๎มีผลผลิตเฉล่ีย 324 กิโลกรัมตํอไรํ สํวนผลผลิตเฉล่ีย

ของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีผลผลิตตํอไรํ 268 กิโลกรัมตํอไรํ  
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(6) ทุเรียน 

ตาราง : พื้นที่ปลูกและพื้นทีใ่ห้ผลผลิตทุเรียนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ระดับของ
ข้อมูล 

พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้งประเทศ 655,590 666,306 686,582 577,235 570,602 573,293 
ภาคใต๎ 335,456 341,800 351,183 297,558 293,073 293,002 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

88,364 84,796 85,842 81,745 80,034 81,208 

ปัตตานี 9,243 8,789 8,754 8,591 8,237 8,390 
ยะลา 47,159 45,952 47,145 44,679 43,806 44,163 

นราธิวาส 31,962 30,055 29,943 28,475 27,991 28,655 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในปี 2558พื้นท่ีปลูกทุเรียนในกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีพื้นท่ีปลูก คือ 85,842 ไรํ สํวน

พื้นท่ีให๎ผลผลิตในปี 2558 ของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน จํานวน 81,208 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 12.51 และ 
14.17 ของประเทศ ปลูกมากท่ีสุดในจังหวัดยะลา มีพื้นท่ีท้ังหมด 47,145 ไรํ หรือคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 
54.92 ของกลํุม  

ตาราง : ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของทุเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ระดับของ
ข้อมูล 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้งประเทศ 569,313 631,775 601,884 986 1107 1050 
ภาคใต้ 223,050 258,772 239,513 750 883 817 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 24,446 43,489 36,993 213.67 520 443.67 

ปัตตานี 180 4,596 4,104 21 558 489 
ยะลา 18,229 30,007 24,965 408 685 565 

นราธิวาส 6,037 8,886 7,924 212 317 277 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด๎านผลผลิตรวมในปี 2558 ภาคใต๎ มีผลผลิตเป็น 239,513 ตัน กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน
มีผลผลิต 36,993 ตัน สําหรับผลผลิตตํอไรํในปี 2558กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีผลผลิตตํอไรํ 443.67 
กิโลกรัมตํอไรํ  ซึ่งตํ่ากวําภาคใต๎มีผลผลิตเฉล่ีย 817 กิโลกรัมตํอไรํ โดยจังหวัดยะลาให๎ผลผลิตเฉล่ียตํอไรํ
สูงสุด 565 กิโลกรัมตํอไรํ  
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(7) เงาะ  

ตาราง: พื้นที่ปลูกและพื้นทีใ่ห้ผลผลิตของเงาะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ระดับของ
ข้อมูล 

พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้งประเทศ 314,399 299,043 293,063 299,433 283,182 277,010 
ภาคใต้ 138,531 131,996 126,570 134,894 127,884 122,585 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

34,845 33,781 33,138 34,587 32,883 32,226 

ปัตตานี 1,853 1,853 1,845 1,853 1,770 1,762 
ยะลา 4,302 4,103 4,062 4,302 4,085 4,030 

นราธิวาส 28,690 27,825 27,231 28,432 27,028 26,434 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ในปี 2558 พื้นท่ีปลูกในกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน มีพื้นท่ีปลูก 33,138 ไรํ และมีพื้นท่ีให๎
ผลผลิตเป็น 32,226 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 11.31 และ 11.64 ของประเทศ ปลูกมากท่ีสุดในจังหวัดนราธิวาส 
โดยมีพื้นท่ี 26,434 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ82.19 ของพื้นท่ีปลูกเงาะของกลํุมจังหวัด   

 
ตาราง: ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเงาะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ระดับของ
ข้อมูล 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้งประเทศ 315,614 321,721 316,315 1099 1136 1142 
ภาคใต้ 72,076 111,361 78,912 617 871 644 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

14,109 32,883 11,388 619.33 1000 392.33 

ปัตตานี 43 1,770 656 574 1000 372 
ยะลา 2,125 4,085 1,898 685 1000 471 

นราธิวาส 11,941 27,028 8,834 599 1000 334 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2557 

ด๎านผลผลิตรวมในปี 2558 ภาคใต๎ มีผลผลิตเป็น 78,912 ตัน โดยกลํุมจังหวัดภาคใต๎
ชายแดนมีผลผลิต 11,388 ตัน และมีผลผลิตเฉล่ียตํอไรํ 392.33 กิโลกรัมตํอไรํ ลดลงจากปี 2557 และปี 
2556 ท่ีมีผลผลิตรวม 32,883 ตันและ 14,109 ไรํ เนื่องจากมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสมโดยจังหวัดนราธิวาส
ผลิตได๎มากท่ีสุด ในขณะผลผลิตเฉล่ียตํอไรํยังตํ่ากวําประเทศมาก โดยในปี 2558 มีผลผลิตเฉล่ียตํอไรํ  
392.33 กิโลกรัมตํอไรํ โดยจังหวัดยะลามีผลผลิตเฉล่ียตํอไรํสูงสุด 471 กิโลกรัมตํอไรํ  
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(8) มังคุด 
ตาราง: พื้นที่ปลูกและพื้นทีใ่ห้ผลผลิตของมังคุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ระดับของ
ข้อมูล 

พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้งประเทศ 458,362 453,508 449,932 409,462 412,605 411,916 
ภาคใต๎ 246,542 244,717 243,026 225,419 225,317 222,504 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

32,995 32,116 31,406 31,484 30,679 29,426 

ปัตตานี 2,887 2,887 2,682 2,741 2,815 2,610 
ยะลา 7,350 7,318 6,933 7,350 7,318 6,933 

นราธิวาส 22,758 21,911 21,791 21,393 20,546 19,883 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในปี 2558 พื้นท่ีปลูกในกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดเป็น 31,406 ไรํ 

และพื้นท่ีให๎ผลผลิตเป็น 29,426 ไรํ  
 

ตาราง: ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมังคุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ระดับของ
ข้อมูล 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 
ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมทั้งประเทศ 279,263 289,352 198,402 682 701 482 
ภาคใต้ 124,177 142,832 82,897 551 634 373 

กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้

ชายแดน 
13,270 12,047 10,694 358 422.67 420.33 

ปัตตานี 77 1,627 1,266 28 578 485 
ยะลา 4,807 2,078 3,213 654 284 463 

นราธิวาส 8,386 8,342 6,215 392 406 313 
ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
ด๎านผลผลิตรวมในปี 2558 ภาคใต๎ มีผลผลิตเป็น 82,897 ตัน กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมี

ผลผลิต 10,694 ตัน  
สําหรับผลผลิตตํอไรํในปี 2558 ภาคใต๎มีผลผลิตเฉล่ีย 373 กิโลกรัมตํอไรํ สํวนผลผลิตเฉล่ีย

ของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีผลผลิตตํอไรํ 4859 กิโลกรัมตํอไรํ  
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 ปศุสัตว์ 
การกําหนดแนวทางการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงปศุสัตว๑ มีความจําเป็นท่ี

จะต๎องทราบปริมาณสัตว๑และจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงสัตว๑ ซึ่งจํานวนปศุสัตว๑ในพื้นท่ีภาคใต๎ ได๎แกํ จังหวัด
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีจํานวนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน๎อยและบางปีลดลง โดยมีสาเหตุจากการเคล่ือนย๎าย
สัตว๑ออกนอกพื้นท่ีและการฆําบริโภคในท๎องถิ่น ซึ่งมีตัวเลขแสดงสถิติจํานวนสัตว๑แตํละชนิดและสถิติจํานวน
เกษตรกรผ๎ูเล้ียงสัตว๑ ดังตารางข๎างลํางนี้ 

(1) แพะ  
สถิติจ้านวนแพะของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 

หนํวย : ตัว 
จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 

ยะลา 49,326 43,412 44,398 54,855 57,597 
ปัตตานี 34,403 33,235 34,571 29,898 31,392 

นราธิวาส 26,777 27,278 27,790 21,937 23,033 
รวม 110,506 103,925 106,759 106,690 112,022 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลปริมาณการเล้ียงแพะในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ใน
ปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนแพะท้ังหมดแตํละปี ดังนี้ 110,506 103,925 106,759 
106,690 และ 112,022 ตัว  

(2) สัตว์ปีก  
สถิติจ้านวนสัตว์ปีกของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 

หนํวย : ตัว 
จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 

ยะลา 950,049 753,861 791,492 729,170 743,753 
ปัตตานี 1,588,188 1,059,995 1,140,161 908,578 954,006 

นราธิวาส 237,157 695,761 587,547 572,220 600,831 
รวม 2,775,394 2,509,617 2,519,200 2,209,968 2,298,590 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลปริมาณการเล้ียงสัตว๑ปีกในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส          
ในปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนแพะท้ังหมดแตํละปี ดังนี้ 2,775,394, 2,509,617, 
2,519,200, 2,209,908 และ 2,298,590 ตัว ตามลําดับ  
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(3) โคเนื้อ 
สถิติจ้านวนโคเนื้อของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 

หนํวย : ตัว 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 
2560 

ณ ไตรมาส 2 
ยะลา 33,490 29,315 37,172 35,967 37,765 

ปัตตานี 51,598 47,389 50,588 42,901 45,046 
นราธิวาส 51,472 5,044 54,144 50,877 53,420 

รวม 136,560 81,748 141,904 129,745 136,231 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลปริมาณการเล้ียงโคเนื้อในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส           
ในปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนแพะท้ังหมดแตํละปี ดังนี้ 136,560, 81,748, 141,904, 
129,745, 136,231 ตัว  

(4) แกะ 
สถิติจ้านวนแกะของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 

หนํวย: ตัว 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 
2560 

ณ ไตรมาส 2 
ยะลา 4,165 2,632 2,790 3,934 4,130 

ปัตตานี 15,673 15,509 15,740 11,022 11,573 
นราธิวาส 1,695 1,133 940 17,965 18,863 

รวม 21,533 19,274 19,470 32,921 34,566 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลปริมาณการเล้ียงแกะในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ใน
ปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนแพะท้ังหมดแตํละปี ดังนี้ 21,533, 19,274, 19,470, 
32,921, 34,566 ตัว 

  (5) สุกร  
สถิติจ้านวนสุกรของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 

หนํวย : ตัว 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 
2560 

ณ ไตรมาส 2 
ยะลา 4,917 4,513 15,208 6,002 6,302 

ปัตตานี 2,924 2,556 2,371 2,042 2,144 
นราธิวาส 6,456 5,864 5,226 4,494 4,718 

รวม 14,297 12,933 22,805 12,538 13,164 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 
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  ข๎อมูลปริมาณการเล้ียงสุกรในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในปี พ.ศ. 
2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนแพะท้ังหมดแตํละปี ดังนี้ 131 ,989, 129,291, 134,214, 106,813, 
112,151 ตัว 

(6) กระบือ 
สถิติจ้านวนกระบือของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 

หนํวย : ตัว 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 
2560 

ณ ไตรมาส 2 
ยะลา 383 350 1,085 1,284 1,348 

ปัตตานี 1,017 1,406 790 1,282 1,346 
นราธิวาส 3,714 2,651 978 1,898 1,992 

รวม 5,114 4,407 2,853 4,464 4,686 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลปริมาณการเล้ียงกระบือในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  ในป ี     
พ.ศ. 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนแพะท้ังหมดแตํละปี ดังนี้ 5,114, 4,407, 2,853, 4,464, 4,686 ตัว 

 สัตว์น้้าทะเล 
  ปริมาณและมูลคําสัตว๑น้ําทะเลจากทําเทียบเรือและสะพานปลาท้ัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎  

ท่ีองค๑การสะพานปลาได๎เก็บรวบรวมสถิติไว๎ พบวําแนวโน๎มการเปล่ียนแปลงของจังหวัดนราธิวาส นั้น มีการ
เพิ่มขึ้นและลดลงในชํวงระยะเวลาต้ังแตํปี 2553 – 2557 ไมํมากนัก เนื่องจากลักษณะการประมงในจังหวัดนี้
เป็นลักษณะของการประมงพื้นบ๎านหรือการประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เรือประมงมีประสิทธิภาพไมํสูง และมี
การจับสัตว๑น้ําในปริมาณไมํมากนัก  สําหรับทําเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นทําเทียบเรือท่ีเป็นศูนย๑กลางให๎มี
การนําสินค๎าสัตว๑น้ําจากทําเทียบเรือยํอยในบริเวณโดยรอบมาทําการซื้อขายภายในด๎วย รวมถึงเรือประมงท่ี
ขึ้นทําในจังหวัดปัตตานีจะเป็นเรือประมงน้ําลึก สามารถจับสัตว๑น้ําได๎ในปริมาณมากในแตํละครั้ง จึงอาจ
กลําวได๎วําทําเทียบเรือประมงแหํงนี้ เป็นทําเทียบเรือประมงท่ีสําคัญสามารถเช่ือมโยงตํอเนื่องไปยังการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมงท่ีสําคัญตํอไป   

   สําหรับทําเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงปริมาณสัตว๑น้ําขึ้นทําในชํวง
ระยะเวลาต้ังแตํปี 2553 – 2558 เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องและลดลงเล็กน๎อยในปี 2559 เนื่องจากประสบปัญหา
ด๎านกฎหมาย และมาตรการ IUU สรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้ 
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ตารางแสดง ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้้าของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในสังกัด 
องค์การสะพานปลาระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2559 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 

ปี 
ปริมาณสัตว์น้้าทะเล 

(เมตริกตัน) 
มูลค่า (บาท) 

การขนส่ง (เที่ยว) 
น้าเข้า 

รถยนต์น้าออก 
เรือ รถยนต์ 

2553 111,368 3,987,910,238 5,997 4,299 16,245 
2554 96,744 4,653,638,949 6,415 3,977 12,253 
2555 125,010 6,854,240,180 9,892 5,989 13,201 
2556 141,993 7,555,491,126 6,542 7,494 12,135 
2557 128,164 8,676,251,449 6,443 7,869 11,379 
2558 121,855 10,179,993,184 6,534 5,547 7,051 
2559 97,634 8,765,060,952 6,942 3,346 3,721 

ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 

ปี 
ปริมาณสัตว์น้้าทะเล 

(เมตริกตัน) 
มูลค่า (บาท) 

การขนส่ง (เที่ยว) 
น้าเข้า 

รถยนต์น้าออก 
เรือ รถยนต์ 

2553 7,831 328,576,300 518 - 1,498 
2554 6,133 292,006,200 478 - 1,056 
2555 7,159 328,884,360 467 - 989 
2556 3,996 200,023,600 393 - 696 
2557 4,520 239,669,450 432 - 729 
2558 5,000 230,282,735 294 - 1,102 
2559 3,029 139,183,760 800 - 1,392 

ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 โครงสร้างการผลิตเกษตร 

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ณ ราคาประจ้าปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

หนํวย : ร๎อยละ 
กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ภาคใต้ 100.0 100.0 100.0 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15.9 15.5 14.8 
ปัตตานี 4.8 5.1 5.2 
ยะลา 6.2 5.5 5.1 
นราธิวาส 4.9 4.9 4.5 

ท่ีมา: สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.  
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จากตาราง จะเห็นได๎วําโครงสร๎างผลิตภัณฑ๑ภาคและจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ณ ราคา
ประจําปี 2556 – 2557 มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน๎อย 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ณ ราคาประจ้าปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หนํวย : ล๎านบาท 
กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ภาคใต้ 361,816 335,148 301,089 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 57,418 51,935 44,607 
ปัตตานี 17,239 17,108 15,629 
ยะลา 22,283 18,441 15,293 
นราธิวาส 17,896 16,386 13,684 

ท่ีมา: สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.  
จากตาราง จะเห็นได๎วําผลิตภัณฑ๑ภาคและจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ณ ราคาประจําปี 

2556  มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น จาก 51,935 ล๎านบาท ลดลงในปี 2557 เป็น 44,607 ล๎านบาท เนื่องจากราคาพืช
เศรษฐกิจหลัก (ยางพารา) ตกต่ํา 

 กลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกร 
ตารางแสดงข้อมูลเกษตรกรยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
2557 2558 

จ้านวนครัวเรือน
เกษตรกร (คน) 

จ้านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตยางพารา (กลุ่ม) 

จ้านวนครัวเรือน
เกษตรกร (คน) 

จ้านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตยางพารา (กลุ่ม) 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

143,605 36 116,024 40 

ปัตตานี 42,064 20  42,064 18  
ยะลา 40,421 8  40,421 7 
นราธิวาส 61,120 8  33,607 15 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 : ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนครัวเรือนเกษตรกร มีแนวโน๎มลดลงจากปี 2557 จาก 
143,605 คน ลดลงในปี 2558 เป็น 116,024 คน เนื่องจากสนใจอาชีพอื่นแทน  

สําหรับจํานวนกลํุมวิสาหกิจชุมชนผลิตยางพารา มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากปี 2557 
จาก 36 กลํุม เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 40 กลํุม เนื่องจากสามารถเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ได๎ 
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สถิติจ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 
หน่วย : คน 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ยะลา 9,740 8,583 8,870 9,026 9,477 

ปัตตานี 7,831 7,794 7,391 6,848 7,190 
นราธิวาส 4,807 4,743 4,817 3,871 4,064 

รวม 22,378 21,120 21,078 19,745 20,731 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลสถิติจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงแพะในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี  และนราธิวาส          
ในปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงแพะแตํละปี ดังนี้ 22,378, 21,120, 
21,078, 19,745, 20,731 ราย 

 
สถิติจ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 

หน่วย : คน 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ยะลา 41,593 39,798 43,534 24,278 23,064 

ปัตตานี 42,600 43,655 40,716 37,352 35,484 
นราธิวาส 490,892 36,538 34,741 29,476 28,002 

รวม 575,085 119,991 118,991 91,106 86,550 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลสถิติจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงสัตว๑ปีกในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส       
ในปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียง สัตว๑ปีกแตํละปี ดังนี้ 575,085, 
119,991, 118,991, 91,106, 86,550 ราย 
 

สถิติจ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 
หน่วย : คน 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ยะลา 12,020 11,290 12,486 11,976 12,574 

ปัตตานี 14,693 14,842 15,740 13,586 14,265 
นราธิวาส 12,788 13,623 14,619 11,949 12,546 

รวม 39,501 39,755 50,008 37,511 39,385 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลสถิติจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงโคเนื้อในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส        
ในปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงโคเนื้อแตํละปี ดังนี้ 39,501, 39,755, 
50,008, 37,511, 39,385 ราย 
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สถิติจ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 
หน่วย : คน 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ยะลา 863 459 526 617 621 

ปัตตานี 3,063 3,134 3,106 2,564 2,692 
นราธิวาส 298 194 156 3,654 3,836 

รวม 4,224 3,787 3,788 6,835 7,149 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลสถิติจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงแกะในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส           
ในปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงแกะแตํละปี ดังนี้ 4,224, 3,787, 
3,788, 6,835, 7,149 ราย 

สถิติจ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 – 2560 
หน่วย : คน 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ยะลา 131 62 72 32 33 

ปัตตานี 79 135 123 107 112 
นราธิวาส 287 228 168 73 76 

รวม 2,851 2,558 2,269 2,074 2,175 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลสถิติจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงสุกรในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส ในปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงสุกรแตํละปี ดังนี้ 2,851, 
2,558, 2,269, 2,074, 2,175 ราย 

สถิติจ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 – 2560 
หน่วย : คน 

จังหวัด/ปี 2556 2557 2558 2559 2560 
ยะลา 92 84 238 314 329 

ปัตตานี 158 234 125 196 205 
นราธิวาส 620 526 422 356 373 

รวม 870 844 785 866 907 
ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว๑เขต 9 

ข๎อมูลสถิติจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงกระบือในพื้นท่ีเขต 9 ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส         
ในปีงบประมาณ 2556 - 2560 สรุปภาพรวมจํานวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงกระบือแตํละปี ดังนี้ 870, 844, 785, 
866,    907 ราย 
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1.4.3 ด้านบริการ 
 การท่องเที่ยว 

- รายได้จากการท่องเที่ยว 
นักทํองเท่ียวที่เข๎ามาพักตามสถานประกอบการในพื้นท่ี 3 จังหวัด สํงผลให๎เกิดรายได๎

ในพื้นท่ีแตํละจังหวัด เมื่อเปรียบปี 2555 – 2557 จํานวน 3 ปีซึ่งโดยภาพรวมเพิ่มขึ้น และมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นทุกๆปี 

ตารางรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2554 – 2558 (ผู้เยี่ยมเยอืน) 
    หนํวย : ล๎านบาท 

พ.ศ. 
กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ชายแดน 
ปัตตาน ี ยะลา นราธิวาส รวม 

2554 
ชาวไทย 535.46 271.57 516.01 1,323.04 
ชาว ตปท. 4.84 1,057.21 1,360.76 2,422.81 
รวม 540.30 1,328.78 1,876.77 3,745.85 

2555 
ชาวไทย 738.00 336.68 623.76 1,698.44 
ชาว ตปท. 4.66 1,422.56 1,515.25 2,942.41 
รวม 742.66 1,759.24 2,139.01 4,640.91 

2556 
ชาวไทย 770.87 363 692 1,825.87 
ชาว ตปท. 7.28 2,058 1,516 3,581.28 
รวม 778.15 2,420.39 2,207.80 5,406.34 

2557 
 

ชาวไทย 779.12 388.95 723.38 1,891.45 
ชาว ตปท.  7.22 2,130.74 1,608.87 3,746.82 
รวม 786.34 2,519.69 2,332.25 5,638.28 

2558 
ชาวไทย 853.43 434.14 811.99 2,099.56 
ชาว ตปท.  8.17 2,295.14 1,716.95 4,020.26 
รวม 861.60 2,729.28 2,528.94 6,119.82 

ที่มา : กรมการทํองเที่ยว 

จากตาราง จะเห็นได๎วํารายได๎จากการทํองเท่ียว มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 
5,638.28 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 6,119.82 ล๎านบาท  
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ตารางอัตราขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : ล๎านบาท 

จังหวัด 
2556 2557 2558 

ชาว
ไทย 

ชาว
ต่างประเทศ รวม 

ชาว
ไทย 

ชาว
ต่างประเทศ รวม 

ชาว
ไทย 

ชาว
ต่างประเทศ รวม 

ภาคใต้ 20.90 23.13 22.49 6.33 6.18 6.22 11.16 19.39 17.11 
กลุ่ ม จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

7.73 33.64 45.58 4.25 8.84 10.79 27.88 9.20 26.32 

1. ปัตตานี 4.45 56.22 4.78 1.07 -0.82 1.05 9.54 13.16 9.57 

2. ยะลา 7.82 44.67 37.58 7.15 3.53 4.10 11.62 7.72 8.32 

3. นราธิวาส  10.94 0.05 3.22 4.53 6.13 5.64 12.25 6.72 8.43 
ที่มา : กองสถิติและวิจัย การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย และกรมการทํองเที่ยว 

 
จากตาราง จะเห็นได๎วําอัตราการขยายตัวรายได๎จากการทํองเท่ียว มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 

2557 จาก 10.79 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 26.32 ล๎านบาท สํวนหนึ่งมาจากปัญหาความไมํสงบใน
พื้นท่ี เป็นต๎น 

   
- จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน ไทย – ต่างประเทศ 

ตารางจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : คน 

จังหวัด 
2556 2557 2558 

ชาวไทย 
ชาว

ต่างประเทศ รวม ชาวไทย 
ชาว

ต่างประเทศ รวม ชาวไทย 
ชาว

ต่างประเทศ รวม 

ประเทศ 161,724,688 55,387,752 217,112,440 170,248,107 57,405,948 227,654,055 185,110,333 63,963,878 249,074,211 

ภาคใต้ 19,717,889 17,916,890 37,634,779 21,142,011 19,499,015 40,641,026 22,824,651 23,098,813 45,923,464 

กลุ่ม จังหวัด
ช า ย แ ด น
ภาคใต้ 

565,123 805,227 1,370,350 576,988 840,280 1,417,268 617,777 891,590 1,509,367 

1. ปัตตานี 233,755 1,851 235,606 236,039 1,886 237,925 248,978 2,103 251,081 

2. ยะลา 115,650 448,121 563,771 122,740 466,913 589,653 130,007 492,369 622,376 

3. นราธิวาส  215,718 355,255 570,973 218,209 371,481 589,690 238,792 397,118 635,910 

  ที่มา : กองสถิติและวิจัย การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย และกรมการทํองเที่ยว 

จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนผ๎ูเย่ียมเยือนในกลํุมจังหวัดฯ มเีพิ่มขึ้นทุกๆ ปี  
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ตารางอัตราการขยายตัวผู้เยี่ยมเยือนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : คน 

จังหวัด 
2556 2557 2558 

ชาว
ไทย 

ชาว
ต่างประเทศ รวม 

ชาว
ไทย 

ชาว
ต่างประเทศ รวม 

ชาว
ไทย 

ชาว
ต่างประเทศ รวม 

ภาคใต้ 9.03 30.55 18.31 7.22 8.83 7.99 7.96 18.46 10.20 

กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11.30 41.19 19.29 2.75 3.55 2.95 6.94 7.95 6.30 

1. ปัตตานี 9.65 68.12 9.95 0.98 1.89 0.98 5.48 11.51 5.53 

2. ยะลา 4.85 40.59 31.40 6.13 4.19 4.59 5.92 5.45 5.55 

3. นราธิวาส  19.40 14.86 16.54 1.15 4.57 3.28 9.43 6.90 7.84 
ที่มา : กองสถิติและวิจัย การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย และกรมการทํองเที่ยว 

- จ้านวนโรงแรมและห้องพัก 
ตารางจ้านวนโรงแรมและห้องพักในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หน่วย : แห่ง, ห้อง 

ภาค/กลุ่มจังหวัด 
2556 2557 2558 

โรงแรม ห้องพัก โรงแรม ห้องพัก โรงแรม ห้องพัก 

ภาคใต้ 3,730 156,358 3,983 160,329 5,144 200,574 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 114 6,382 114 6,396 114 6,407 

จังหวัดปัตตานี 13 859 13 857 13 857 

จังหวัดยะลา 49 3,164 50 3,190 50 3,190 

จังหวัดนราธิวาส 52 2,359 51 2,349 51 2,360 
ที่มา : การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย/สํานักพัฒนาการทํองเที่ยว 

จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนห๎องพักของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นใน
อัตราน๎อย ปี 2557 จาก 6,396 ห๎อง เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 6,407 ห๎อง คิดเป็นร๎อยละ 0.17 

อัตราเข้าพักเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : ร๎อยละ 

ภาค/กลุ่มจังหวัด 2555 2556 2557 2558 

ภาคใต้ 45.27 45.26 61.23 66.69 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 36.17 42.69 45.02 50.06 

จังหวัดปัตตานี 38.61 45.03 45.23 49.37 

จังหวัดยะลา 28.51 38.58 42.26 47.77 

จังหวัดนราธิวาส 41.40 44.47 47.57 53.05 
ที่มา : การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย/สํานักพัฒนาการทํองเที่ยว 
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จากตาราง จะเห็นได๎วําอัตราเข๎าพักเฉล่ียของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 
2557 จากร๎อยละ 45.02 เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็นร๎อยละ 50.06 หรือเพิ่มขึ้นอัตราร๎อยละ 11.19 

- แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 (1) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ ประเภทชายหาด ทะเล เกาะ ถ้้า น้้าตก และแหล่งธรรมชาติ
ประเภทภูเขา ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ กระจัดกระจายทั่วทั้งกลุ่มจังหวัดดังนี้ 

 จังหวัดปัตตานี 
  1) อุทยานแห่งชาติ
น้้าตกทรายขาว 
 อุ ท ย า น แ หํ ง ช า ติ น้ํ า ต ก
ทรายขาว ต้ังอยูํ ในพื้น ท่ีเทือกเขา
สําคัญ คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี ภูมิ
ประ เทศสํ วน ใหญํ เป็ น เ ทือก เขา
สลับซับซ๎อนติดตํอทอดตัวกันเป็น
แนวยาวแผํขยายออกไปทางทิศใต๎ 
ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก มียอด
เขาท่ีสูงท่ีสุด เรียกวํา ยอดเขาสันกา
ลาคีรี(ยอดเขานางจันทร๑) โดยมีความ
สูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล พื้นท่ีบางสํวนเป็นท่ีลาดเชิงเขา และท่ีราบเนินเขา มีสันเขาเป็น
แนวยาวเป็นเส๎นแบํงเขตจังหวัดปัตตานี และยะลา เป็นแหลํงต๎นน้ําท่ีสําคัญ ได๎แกํ แมํน้ําปัตตานี และแมํน้ํา
เทพา 
  2)  ศู น ย์ ศึ ก ษ า
ธรรมชาติป่าชายเลนยะหร่ิง 
 ในอาณาบริเวณท่ีมีพื้นท่ีมากถึง 
500 ไรํ คุณจะได๎สัมผัสประสบการณ๑ของ
การเดินศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน บน
สะพาน ท่ีสร๎ าง ด๎วยไม๎ตะ เ คียนทอง 
(Hopea Odorata) ระยะทางยาว
โดยรอบ 1,250 เมตร และตลอดเส๎นทาง
เดินจะได๎สนุกไปกับกลํุมไม๎ในสังคมปุา
ชายเลน ท้ังไม๎ยืนต๎น ไม๎พุํม ไม๎เถาและไม๎
พื้ น ลํ า ง  ซึ่ ง พั น ธุ๑ ไ ม๎ แ ตํ ล ะ ช นิ ด มี
ความสามารถข้ึนอยูํได๎ในบริเวณท่ีมีลักษณะแตกตํางกัน โดยเฉพาะบริเวณท่ีอยูํระหวําง ระดับน้ําทะเลตํ่าสุด
และระดับน้ําทะเลสูงสุด  เชํน กลํุมไม๎ถั่วขาว กลํุมไม๎ตะบูนดํา กลํุมไม๎ตาตํุมทะเล ฝาดดอกขาว เหงือกปลา
หมอดอกขาว เป็นต๎น เส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติแหํงนี้ บางจุดมี ระเบียงสําหรับนั่งพัก และมีซุ๎มส่ือ
ความหมายเพื่ออธิบายเรื่องราวของปุาชายเลนพร๎อมภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีศาลาพักผํอนและหอชม
นกสําหรับชมทัศนียภาพเหนือเหนือยอดไม๎บนความสูง 13 เมตร สําหรับใครท่ีไมํอยากเหนื่อยกับการเดินมาก
เกินไปนัก สามารถเลือกบริการลํองเรือชมปุาชายเลน ซึ่งนักทํองเท่ียวสามารถลํองเรือชมธรรมชาติปุาชาย
เลนตามลําคลองน๎อยใหญํท่ีแบํงเป็น 3 สาย ได๎แกํ คลองบางปู คลองกลาง คลองกอ โดยตลอดสองฝ่ังคลอง
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นั้นจะเห็นปุาชายเลนท่ีสมบูรณ๑ ชุกชุมด๎วยสัตว๑น้ําและนกนานาชนิด สอดประสานไปกับวิถีชีวิตของชาวบ๎าน
และความสวยงามของปุาโกงกางท่ีนําประทับใจ 
 

 จังหวัดยะลา 

1) เขื่อนบางลาง 
 เ ขื่ อ น บ า ง ล า ง  : กั้ น
แมํน้ําปัตตานี ท่ีบริเวณบ๎านบาง
ลาง ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา หํางจาก
ตัวอําเภอเมือง ๕๘ กิโลเมตร ตัว
เขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนดิน
เหนียว มีความสูง ๘๕ เมตร สัน
เขื่อนยาว ๔๓๐ เมตร กว๎าง ๑๐ 
เ ม ต ร  อํ า ง เ ก็ บ น้ํ า มี ค ว า ม จุ 
๑,๔๐๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตร พื้นท่ี
รับน้ําเหนือเขื่อน ๒,๐๘๐ ตาราง
กิโลเมตร 
 โครงการโรงไฟฟูาเขื่อน

บางลางนับเป็นโครงการอเนกประสงค๑แหํงหนึ่งตามแผนพัฒนาลํุมน้ําปัตตานี โครงการนี้ การไฟฟูาฝุายผลิต
แหํงประเทศไทย ได๎เข๎ามาดําเนินการสํารวจและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ เพิ่มเติม เพื่อใช๎ประกอบการออกแบบ
งานด๎านวิศวกรรมศาสตร๑เรื่อยมา โดยให๎สอดคล๎องกับความต๎องการใช๎ไฟฟูาในภูมิภาคสํวนนี้ ตํอมา 
คณะรัฐมนตรีได๎มีอนุมัติให๎การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย ดําเนินการกํอสร๎างงานโครงการโรงไฟฟูา
เขื่อนบางลาง เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๑๖ โดยการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย ได๎เรํงดําเนินการตาม
ขั้นตอนตํางๆ เชํน การจัดหาแหลํงท่ีมาของการลงทุน การจัดทํารายละเอียด การเรียกประกวดราคางาน
กํอสร๎างด๎านโยธาของ โครงการและอุปกรณ๑เครื่องจักรตํางๆ 
 เขื่อนบางลาง เริ่มดําเนินการกํอสร๎าง มาต้ังแตํเดือนกรกฎาคม 2519 แล๎วเสร็จเดือน มิถุนายน 
2524 เข่ือนบางลาง เป็นเข่ือนอเนกประสงค๑แหํงแรกของภาคใต๎ การกํอสร๎างได๎สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ก็ด๎วย
ความเสียสละ รํวมมือ รํวมใจ จากทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎อง ท้ังจากราษฎรในพื้นท่ี หนํวยงานราชการตํางๆ รวมท้ัง
เจ๎าหน๎าท่ีของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย (กฟผ.)ท่ีเข๎ามาปฏิบัติงานในพื้นท่ี เขื่อนแหํงนี้จึงมีขึ้นเพื่อ
อํานวยประโยชน๑แกํประชาชน ในภูมิภาคนี้ของประเทศอยํางแท๎จริง พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9    และสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินพร๎อมด๎วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเข่ือน เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2524 
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 2) บ่อน้้าร้อนเบตง 
จั งหวั ดชายแดนใ ต๎ สุ ด ใน

สยามท่ี อ.เบตง เส๎นทางคดโค๎งตัดผําน
ขุนเขาและปุาทึบ ตัวเมืองซํอนตัวอยูํ
ในอ๎อมกอดของหุบเขาและอากาศเย็น
ฉ่ํา จนเป็นท่ีมาของสมญานาม "เมือง
ในหมอกและดอกไม๎" กํอนถึงเบตง 
อุทยานแหํงชาติบางลาง ครอบคลุม
พื้นท่ีปุาเหนืออํางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
เนื้อท่ีกวําสองแสนไรํ มีจุดเดํน เชํน 
ทะเลสาบธารโตหรืออํางเก็บน้ําเหนือ
เข่ือนบางลาง และน้ําตกตํางๆ 

บํอน้ํ าร๎อน เบตง  ไ ด๎  เป็น
ปรากฏการณ๑ธรรมชาติอยํางหนึ่งของเบตงท่ีมีน้ําพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดินในหมูํบ๎านจะเราะปะไร ตําบลตา
เนาะแมเราะ กํอนถึงอําเภอเบตง 5 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 410 มีทางแยกขวาไปอีก 8 กิโลเมตร 
ตรงจุดบริเวณท่ีน้ําเดือดสามารถต๎มไขํสุกภายใน 7 นาที มีบริการห๎องอาบน้ําแรํ ซึ่งเช่ือกันวําน้ําแรํจากบํอน้ํา
ร๎อนสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนัง  

ลักษณะน้ําร๎อนเบตง เดิมเป็นบํอน้ําร๎อนธรรมชาติขนาดใหญํ เป็นบํอน้ําร๎อนท่ีประกอบไปด๎วยแรํ
ธาตุมากมายมีอาณาบริเวณประมาณ 3 ไรํ ต้ังอยูํในหมูํบ๎านบํอน้ําร๎อน ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา หํางจากตัวเมืองเบตงไปทางเส๎นทางหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ประมาณกิโลเมตรท่ี 4 และ
แยกเข๎าไปตามเส๎นทางแอลฟัลท๑คอนกรีตอีกเกือบ 7 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เป็น
เส๎นทางสัญจรท่ีมีความสะดวกและปลอดภัยเป็นอยํางมาก บํอน้ําพุร๎อนจะมีน้ําร๎อนผุดขึ้นมาจากใต๎ดิน 
อุณหภูมิของน้ําประมาณ 80 องศาเซลเซียส สามารถลวกไขํให๎สุกภายใน 10 นาที และมีสระน้ําขนาดใหญํไว๎
กักน้ําจากน้ําพุร๎อนเพื่อให๎ประชาชนและนักทํองเท่ียวได๎ใช๎อาบและแชํเท๎าเลํน ซึ่งเช่ือวําน้ําแรํในน้ําพุร๎อน
สามารถรักษาโรคภัยได๎เป็นอยํางดี เชํน โรคผิวหนัง โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา เป็นต๎น 
 จังหวัดนราธิวาส 

  1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า   ฮาลา- บาลา เป็นพื้นท่ีอนุรักษ๑
แหํงใหมํของประเทศไทย ได๎รับการ
ประกาศจัดต้ังอยํางเป็นทางการเมื่อปี 
พ.ศ. 2539 อันเป็นแนวชายแดนไทย-
มาเลเซีย มีพื้นท่ีประมาณ 270,725 ไรํ 
ครอบคลุมพื้นท่ีทิวเขาสันกาลาคีรี  ปุา
ฮาลาและปุาบาลาเป็นผืนปุาดงดิบท่ีไมํ
ตํอเนื่องกัน แตํได๎รับการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาเดียวกัน คือ ปุา
ฮาลา ในเขตอําเภอเบตง จังหวัดยะลา และ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส แตํสํวนท่ีเปิดให๎ประชาชนเข๎าไป
ศึกษาธรรมชาติได๎ จะเป็นปุาบาลาเทํานั้น ปุาบาลามีพื้นท่ีครอบคลุม อําเภอแว๎ง และอําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส 
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มีการตัดถนนสายความมั่นคง (ทางหลวงหมายเลข 4062) ไปตามเทือกเขาสันกาลาคีรี ทําให๎การ
เข๎าถึงพื้นท่ีปุางํายขึ้น เริ่มจากบ๎านบูเก๏ะตา อําเภอแว๎ง ตัดผํานปุาบาลาและไปส้ินสุดท่ี บ๎านภูเขาทองใน
อําเภอสุคิริน รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร สองข๎างทางมีสภาพเป็นปุาดงดิบท่ีสมบูรณ๑ท่ีสุดในประเทศไทย 
สําหรับการศึกษาธรรมชาติท่ีนี่เพียงขับรถไปตามถนนสายความมั่นคงก็จะได๎ชมส่ิงพิเศษมากมาย เริ่มจากท่ี
ทําการเขตฯ เป็นต๎นไป 

หํางจากสํานักงานมาประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีจุดชมสัตว๑ บริเวณนี้จะมีต๎นไทรขึ้นอยูํมาก และสัตว๑
มักจะมาหากินลูกไทรเป็นอาหาร ตรงเข๎ามาอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบท่ีต้ังของหนํวยพิทักษ๑ภูเขาทอง
ซึ่งเป็นหนํวยยํอยของเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาฮาลา-บาลา ซึ่งต้ังอยูํริมถนนสายดังกลําว จะเป็นทําเลท่ีสามารถ
เห็นทะเลหมอกอีกจุดหนึ่ง จากจุดนี้เดินเข๎าไปประมาณ 100 เมตร จะพบ ต๎นสมพง(กระพง)ยักษ๑ ขนาดเส๎น
รอบวง 25 เมตร ความสูงของพูพอน(สํวนท่ีอยูํโคนต๎นไม๎เป็นปีกแผํออกไปรอบๆ สํวนใหญํมักจะเป็นไม๎ใหญํท่ี
อยูํริมน้ํา เพราะจะชํวยในการพยุงลําต๎น) สูงประมาณ 4 เมตร ต๎นสมพงเป็นไม๎ท่ีชอบขึ้นตามริมน้ํา เป็นไม๎
เนื้ออํอนใช๎ทําไม๎จ้ิมฟัน หรือไม๎ขีด สองข๎างทางจะได๎เห็นพันธุ๑ไม๎ตําง ๆ ท่ีไมํอาจหาชมได๎งําย ๆ จากท่ีอื่นใน
เมืองไทย เชํน ต๎นยวน ไม๎ยืนต๎นในวงศ๑ถั่วท่ีสวยเดํนสะดุดตา เห็นได๎แตํไกลจากถนน ด๎วยผิวเปลือกท่ีขาวนวล 
และรูปรํางท่ีสูงชะลูด สามารถสูงได๎ถึง 65-70 เมตร ถือวํามีความสูงเป็นอันดับสามของโลก รองจากต๎นเรด
วูด และยูคาลิบตัส มักถูกตัดไปทําเฟอร๑นิเจอร๑ ต๎นสยา ไม๎ในวงศ๑ยางซึ่งเป็นไม๎เดํนของปุาฮาลา-บาลา จากจุด
ชมวิวจะเห็นเรือนยอดของต๎นสยาขึ้นเบียดเสียดกัน ถ๎าซุํมสังเกตดี ๆ อาจจะได๎พบนกเงือก เพราะต๎นสยานี้
เองท่ีเป็นแหลํงทํารังสําคัญของนกเงือกรวมท้ัง ต๎นหัวร๎อยรูหนาม เป็นหนึ่งในบรรดาพืชท่ีพบ ยังมีสัตว๑ปุาท่ี
ทําให๎ปุาแหํงนี้มีความสมดุลทางระบบนิเวศน๑ได๎ สัตว๑ท่ีอาศัยอยูํท่ีนี่หลายชนิดเป็นสัตว๑ท่ีหายากในไทย เชํน 
ชะนีดําใหญํ หรือ เซียมัง มีสีดําตลอดตัว และมีขนาดใหญํกวําชะนีธรรมดาเกือบเทําตัว ชะนีมือดํา ซึ่งปกติจะ
พบเฉพาะในปุาบนเกาะสุมาตรา บอร๑เนียว และปุาบริเวณทางเหนือของมาเลเซียถึงทางใต๎ของไทยเทํานั้น 
บางครั้งอาจจะโชคดีได๎พบเจ๎าสองตัวนี้เกาะอยูํบนยอดกิ่งไม๎  นอกจากนั้นยังมี กบทูด ซึ่งเป็นกบขนาดใหญํ
ท่ีสุดในประเทศไทย ความยาวจากปลายปากถึงก๎น ประมาณ 1 ฟุต น้ําหนักกวํา 5 กิโลกรัม มีถิ่นอาศัยอยูํ
บริเวณปุาต๎นน้ําบนภูเขาสูง และจากการสํารวจพบสัตว๑ปุาสงวน 4 ชนิด คือ เลียงผา สมเสร็จ แมวลายหิน
อํอน และ กระซูํ นกเงือกซึ่งเป็นดัชนีช้ีวัดความสมบูรณ๑ของปุา และเป็นนกหายากชนิดหนึ่ง แตํในปุานี้พบถึง 
9 ใน 12 ชนิดของนกเงือกท่ีพบในไทย ได๎แกํ นกเงือกปากยํน นกเงือกชนหิน (เป็นนกเงือกชนิดเดียวท่ีมี
โหนกแข็งทึบ ชาวบ๎านในอินโดนีเซียจึงลํานกชนหินเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักอยํางงาช๎าง) นกแก๏ก นกกก นก
เงือกหัวหงอก นกเงือกปากดํา นกเงือกหัวแรด นกเงือกดํา นกเงือกกรามช๎าง 
  2) อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง 

อุทยานแหํงชาติ อําวมะนาว เป็น
แหลํงทํองเท่ียว ท่ีสําคัญของ จังหวัด
นราธิวาส ทางกรมปุาไม๎ได๎ ขึ้นทะเบียนให๎
เป็น วนอุทยานอําวมะนาว เมื่อวันท่ี 21 
เดือนเมษายน พุทธศักราช 2536 กับเนื้อ
ท่ีประมาณ 720 ไรํ และตํอมาทางกรมปุา
ไม๎ ได๎สํงมอบ ให๎อุทยานแหํงชาติทางทะเล 
ทําการ สํารวจ พื้น ท่ีบริ เวณใกล๎เคียง

เพิ่มเติม พบวําสภาพพื้นท่ี ตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ๑ ท้ังทางบกและทางน้ํา จึงได๎มีการเปล่ียนช่ือ
ใหมํเป็น “อุทยานแหํงชาติอําวมะนาว - เขาตันหยง” 



แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน พ.ศ. 2562 – 2564  31 

 

          อุทยานแหํงชาติอําวมะนาว – เขาตันหยง เป็นแหลํงทํองเท่ียว ทางธรรมชาติ ท่ีมี เอกลักษณ๑
เฉพาะตัว คือ จะเป็นหาดทรายขาว สลับกับโขดหิน กระจัดกระจาย อยูํท่ัวบริเวณ ท่ีทําการอุทยานแหํงชาติ 
อําวมะนาว - เขาตันหยง และโอบล๎อม ด๎วยเนินเขาสูง ตลอดแนว ซึ่งมองดูแล๎วมีความสวยงาม เป็นอยําง
มาก ท่ีสําคัญ ในเขตท่ีเป็นปุาติดกับหาดทรายนั้น ยังมีน้ําตก ท่ีนักทํองเท่ียว สามารถลงเลํนน้ําได๎ อีกด๎วย 
น้ําตกแหํงนี้ ทาง อุทยานแหํงชาติอําวมะนาว – เขาตันหยง ต้ังช่ือวํา “น้ําตกธาราสวรรค๑” แตํน้ําตกแหํงนี้จะ
พบในชํวงฤดูฝนเทํานั้น เป็นน้ําตกท่ี มีต๎นกําเนิดมาจาก ภูเขาสูงในเขตพระราชฐาน และได๎ไหลลงสํูอําวไทย
ในเขตของ อุทยานฯ 

 (2) แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน ซ่ึงแหล่งประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานที่ส้าคัญและมีคุณค่า ความหลากหลายตามความเชื่อ ความศรัทธาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ 

 จังหวัดปัตตานี 
1) วัดช้างไห้ 

เป็นวัดเกําแกํสร๎างมาแล๎วกวํา 300 ปี 
ตามตํานานกลําววํา พระยาแก๎มดําเจ๎าเมืองไทรบุรี 
ต๎องการหาชัยภูมิสําหรับสร๎างเมืองใหมํให๎กับ
น๎องสาว จึงได๎เ ส่ียงอธิฐาน ปลํอยช๎างให๎ออก
เดินทางไปในปุา โดยมีเจ๎าเมืองและไพรํพลเดิน
ติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช๎างได๎หยุดอยูํ ณ ท่ี
แหํงหนึ่ง แล๎วร๎องขึ้นสามครั้ง พระยาแก๎มดําจึงได๎
ถือเป็นนิมิตท่ีดี จะใช๎บริเวณนั้นสร๎างเมือง แตํ
น๎องสาวไมํชอบ พระยาแก๎มคําจึงให๎สร๎างวัด ณ 

บริเวณดังกลําวแทน 
แล๎วให๎ช่ือวํา วัดช๎างไห๎ แล๎วนิมนต๑พระภิกษุรูปหนึง่ ท่ีชาวบ๎านเรียกวํา ทํานลังกา หรือ สมเด็จพะโคะ หรือ 
หลวงพํอทวดเหยียบน้ําทะเลจืด คําปรารภของ พระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย๑ทิม ธมฺมธโร) 
   วัดช๎างให๎ มีชื่อเต็ม ๆ วํา วัดราษฎร๑บูรณะ อยํูที่ ตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี หํางจากปัตตานีประมาณ 26 กิโลเมตร หํางจากกรุงเทพฯประมาณ 1,032 กิโลเมตร ไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ๑ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามพระราชกิจจานุเบกษาเลํม ๗๔ ตอน ๑๕ 
หน๎า ๔๕๑ - ๒๕๒ เขตวิสุงคามสีมายาว ๘๐ 
เมตร กว๎าง ๔๐ เมตร ทําพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อ วัน
เสาร๑ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ตรงกับวันข้ึน 
๑๓ ค่ํา มีที่ดินที่ต้ังวัดเป็นเนื้อที่จํานวน ๑๒ ไรํ 
ตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ 
๓๓๔/๒๔๙๘  

2) ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
ศาลเจ๎าเลํงจูเกียง หรือ ศาลเจ๎าแมํลิ้มกอ

เหนี่ยวเป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลัก ของเจ๎า
แมํลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอ เจ๎าแมํทับทิม ต้ังอยํูที่
ถนนอาเนาะรู อําเภอเมืองปัตตานี ศาลเจ๎าแหํงนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทยโดยทั่วไปมาก 
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ประวัติการสร๎างหรือความเป็นมาของศาลเจ๎าแมํลิ้มกอเหนี่ยว มีการเลําสืบตํอๆ กันมาเป็นตํานานที่เกี่ยวกับ
ประวัติเมืองปัตตานี จากการศึกษาจากการบันทึกในสมัยราชวงศ๑เหม็ง (พ.ศ. 2064-2109) เมื่อประมาณกวํา 
400 ปี กลําววํา ลิ้มกอเหนี่ยวและพี่ชาย ชื่อลิ้มโต๏ะเคี่ยมเป็นชาวเมืองฮุยไล๎ แขวงเมืองแต๎จิ๋ว เดิมลิ้มโต๏ะเคี่ยมรับ
ราชการอยํูที่เมืองดังกลําว ครั้งเมื่อสิ้นบุญบิดาแล๎วจึงมารับราชการที่เมืองจั่วจิว ในชํวงที่โจรสลัดญ่ีปุุนกําเริบ
หนัก ทางเมือหลวงได๎แตํงต้ังขุนพล เช็ก กี กวง เป็นแมํทัพเรือปราบสลัดญ่ีปุุน จึงเป็นโอกาสดีของคูํอริที่จะใสํ
ความลิ้มโต๏ะเคี่ยม ลิ้มโต๏ะเคี่ยมจึงหนีไปยังเกาะกีลุํง (เกาะไต๎หวัน) และหนีตํอไปยังเกาะลูวอน (ฟิลิปปินส๑) แตํ
ต๎องปะทะกับกองเรือของสเปนที่ยึดครองอยํู หลังจากนั้นลิ้มโต๏ะเคี่ยมจึงเดินทางมายังปัตตานี ได๎ทํางานเป็นนาย
ดํานเก็บภาษี ตํอมาจึงได๎สร๎างทําเรือพาณิชย๑แหํงหนึ่งชื่อ “โต๏ะเคี่ยม” ภายหลังลิ้มโต๏ะเคี่ยมได๎เข๎ารับนับถือ
ศาสนาอิสลามมีภรรยาเป็นเชื้อพระวงศ๑ของเจ๎าเมืองปัตตานีเป็นที่โปรดปรานของเจ๎าเมืองปัตตานีจนได๎รับ
บรรดาศักด์ิเป็นหัวหน๎าดํานเก็บสํวยสาอากรตํางๆ 

ทางเมืองจีนมารดาและน๎องสาว สืบเสาะขําวก็ไมํทราบ ลิ้มกอเหนี่ยวน๎องสาวจึงขออนุญาตมารดาออก
ติดตามพี่ชายและนํากองเรือมาถึงเมืองปัตตานี ได๎พบพี่ชายและขอร๎องให๎พี่ชายเดินทางกลับเมืองจีน พี่ชายได๎
รับปากกับเจ๎าเมืองปัตตานีไว๎วําจะสร๎างมัสยิดประจําเมืองให๎แล๎วเสร็จ ลิ้มกอเหนี่ยวไมํละความพยายามจึงขอพัก
อยํูที่เมืองปัตตานีตํอไป เพื่อหาโอกาสอันควรชักชวนให๎พี่ชายกลับ ตํอมาเมืองปัตตานีเกิดการกบฎแยํงชิงกันเป็น
ใหญํ ภายหลังเจ๎าเมืองถึงแกํอนิจกรรม ลิ้มโต๏ะเคี่ยมจึงเข๎ารํวมตํอสู๎กับกบฏ ลิ้มกอเหนี่ยวเข๎าชํวยพี่ชายแตํ
พิจารณาเห็นวําสู๎ข๎าศึกไมํได๎ จึงฆําตัวตายไมํยอมตายด๎วยอาวุธของศัตรู จากการกระทําอยํางอาจหาญและเด็ด
เด่ียวเย่ียงชายชาตรีของลิ้มกอเหนี่ยว ได๎กํอให๎ชาวจีนในปัตตานีมีความศรัทธาในตัวนางจึงแกะสลักรูปลิ้มกอ
เหนี่ยวประดิษฐานไว๎ที่ศาลเจ๎าใกล๎มัสยิดกรือเซะที่ลิ้มโต๏ะเคี่ยมสร๎างไว๎ไมํสําเร็จ 

ตํอมาภายหลังปรากฏวํามีความศักด์ิสิทธิ์จนเป็นที่เลื่องลือทั่วไป อีกตํานานหนึ่งกลําววํา เมื่อลิ้มกอ
เหนี่ยวได๎ฟังคําปฏิเสธของพี่ชายที่ไมํยอมเดินทางกลับเมืองจีน จึงอธิษฐานขอให๎การกํอสร๎างมัสยิดกรือเซะไมํ
สําเร็จและผูกคอตายที่ต๎นมะมํวงหิมพานต๑ใกล๎มัสยิดกรือเซะ ตามคําสัญญาที่ให๎ไว๎กับมารดากํอนจะออกเดินทาง
มาตามหาพี่ชาย เมื่อย๎ายเมืองปัตตานีไปที่วังจะบังติกอ ชาวจีนในเมืองปัตตานีก็ย๎ายชุมชนจากกรือเซะไปสร๎าง
ชุมชนชาวจีน ที่ตําบลอาเนาะรู และสร๎างศาลเจ๎าแมํลิ้มกอเหนี่ยวนํารูปแกะสลักเจ๎าแมํมาประทับ ณ ศาลเจ๎าแมํ
แหํงนี้เพื่อสักการะจนถึงปัจจุบันนี้ ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 3 ของทุกปี จะมีงานประเพณีแหํเจ๎าแมํลิ้มกอเหนี่ยว
ไปตามถนนสายตํางๆ ภายในตัวเมืองฯ ทําพิธีลุยไฟบริเวณหน๎าศาลเจ๎าเลํงจูเกียง วํายน้ําข๎ามแมํน้ําตานีบริเวณ
สะพานเดชานุชิต ในงานนี้มีผู๎ที่เคารพศรัทธาเป็นมารํวมงานเป็นจํานวนมากทุกปี 
  3) มัสยิดกรือเซะ 

ตํานานมัสยิดกรือเซ๏ะ ท่ี กรือเซะ-บานา เป็น
เรื่องราวท่ีได๎สร๎างความอัปยศให๎กับสังคมมุสลิม
นับต้ังแตํได๎มีประวัติศาสตร๑อิสลามเกิด ข้ึนมาใน
ปัตตานี  เริ่มจากรัชสมัยของพระยาอินทิรา  แหํง
ราชวงศ๑ RAJA WANGSA ซึ่งพระองค๑เข๎ายอมรับใน
ศาสนาอิสลาม  และมีพระนามวํา  สุลตําน  อิสมา
แอล  ชาห๑ซึ่ งตามประวั ติศาสตร๑แล๎ วมัสยิดกรือ
เซ๏ะ ไมํได๎ถูกสร๎างโดยลิ้มโต๏ะเคียม เหมือนกับตํานาน
ของเจ๎าแมํลิ้มกอเหน่ียว ท่ีได๎รับบอกเลําตํอๆ  กัน

มา หรือตามตํานานท่ีได๎ถูกบันทึกในวารสาร อสท.ของททท. 
และมัสยิดกรือเซ๏ะไมํได๎ถูกฟูาผํา เนื่องจากคําสาปแชํงของนางสาวลิ้มกอเหนี่ยวหรือหลิมกอเนี่ยว ที่ผูก

คอตายที่ต๎นมะมํวงหิมพานต๑ริมชายหาดตันหยงลูโล๏ะ  ด่ังที่ตํานานได๎บอกกลําวไว๎ ที่วํา“เมื่อนางไมํสามารถ
ชวน ลิ้มโต๏ะเคี่ยมหรือหลิมเต๎าเคียน ผู๎เป็นพี่ชายกลับเมืองจีนเพื่อไปดูแลแมํที่ชราได๎ นางจึงเกิดความน๎อยเนื้อตํ่า
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ใจ ได๎ตัดสินใจผูกคอตายกับต๎นมะมํวงหิมพานต๑  (ยาโหงํย,ยารํวง,ยาหมู) พร๎อมทั้งได๎อาฆาตพยาบาทตํอ
มัสยิดกรือเซะที่เป็นต๎นเหตุให๎พี่ชายไมํสามารถกลับเมืองจีนพร๎อมกับนางได๎  นางจึงได๎ต้ังจิตอธิฐานวํา ขอให๎
มัสยิดหลังนี้มีอันเป็นไปในทุกๆครั้งที่มีการกํอสร๎างหรือสร๎างเสร็จ จากนั้นก็ได๎มีฟูาคะนองพร๎อมกับได๎มีอสนีบาต
ฟาดลงบนโดมมัสยิดพังพินาศเสียหายชาวมุสลิมตํางเกรงกลัวตํออิทธิฤทธิ์ของนางลิ้มกอเหนี่ยวไมํกล๎าที่จะ
กลับมาสร๎างตํอ และครั้งใดก็ตามที่ชาวมุสลิมคิดที่จะบูรณะมัสยิดหลังนี้ เมื่อทําการบูรณะเสร็จก็จะโดนฟูาผําทุก
ครั้งไป จนชาวมุสลิมไมํกล๎าบูรณะมัสยิดหลังนี้อีกตํอไปและปลํอยให๎มัสยิดรกร๎างต้ังแตํนั้นมา ด๎วยเพราะความ
เกรงกลัวตํออํานาจอิทธิฤทธิ์ของนางสาวลิ้มกอเหนี่ยวหรือเจ๎าแมํลิ้มกอเหนี่ยวในปัจจุบัน” 
  4) เมืองโบราณยะรัง 

เปิดประตูกาลเวลาย๎อนกลับไปสํูชุมชนสมัย
แรกเริ่มประวัติศาสตร๑ท่ีใหญํท่ีสุดแหํงหนึ่งในภาคใต๎ของ
ประเทศไทย และเช่ือวําท่ีนี่คือท่ีต้ังอาณาจักรโบราณ 
“ลังกาสุกะ” หรือ “ลังยาเสียว” ตามท่ีมีหลักฐาน
ปรากฏในเอกสารของจีน ชวา มลายู และอาหรับ ท้ังนี้ 
ลักษณะของเมืองโบราณยะรัง สันนิษฐานวํา มีผังเมือง
เป็นรูปวงรีขนาดใหญํในพื้นท่ีประมาณ 9 ตาราง
กิโลเมตร และเป็นเมืองท่ีมีการสร๎างทับซ๎อนกันถึง 3 

เมือง โดยขยายตัวเช่ือมตํอกันซึ่งประกอบไปด๎วย 
• เมืองโบราณบ๎านวัด  มีศูนย๑กลางเป็นลานจัตุรัสกลางเมือง ล๎อมรอบด๎วยคูน้ํา และมีซากเนินดิน

โบราณสถาน กระจายอยูํโดยรอบกวํา 25 แหํง โดยเฉพาะอยํางยิ่งทางทิศตะวันตกและทางทิศเหนือ ใน
บริเวณพื้นท่ีบ๎านจาเละ 

• เมืองโบราณบ๎านจาเละ มีศูนย๑กลางอยูํท่ีสระน้ํา ท่ีโอบล๎อมด๎วยคูเมืองรูปส่ีเหล่ียม ถัดจากกลํุม
โบราณสถานบ๎านวัดข้ึนไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร 

• เมืองโบราณบ๎านปราแว เป็นเมืองคูน้ําคันดินขนาดเล็กท่ีมีผังเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมด๎านไมํเทํามีปูอม
ดินท้ัง 4 มุมเมือง และมีคลองสํงน้ําตํอเช่ือมกับคูเมืองโบราณบ๎านจาเละส่ีมุมเมืองด๎านทิศเหนือท้ัง 2 ด๎าน 
นอกจากรํองรอยของคูน้ํา คันดินคูเมืองโบราณท้ัง 3 แหํงแล๎ว ภายในกลํุมเมืองโบราณนี้ ยังพบซาก
โบราณสถานเนินดินกระจัดกระจายอยูํท่ัวไปไมํน๎อยกวํา 30 แหํง 

 
5)  มั สยิ ดกลา งจั งห วั ด

ปัตตานี 
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี 

ต้ังอยูํถนนยะรัง  ตําบลอาเนาะรู 
อําเภอเมืองปัตตานี เลขทะเบียนท่ี 
249 มปีระวัติและความเป็นมาดังนี้ 

ในปี พุ ทธ ศักร าช  2497 
รัฐบาลได๎ตระหนักถึงความสําคัญ
ของศาสนาอิสลามวําเป็นศาสนาท่ี
ประชาชนชาวปัตตานีสํวนใหญํนับ
ถืออยํางเครํงครัดอันจะนํามาซึ่งสันติ
สุข ประกอบกับในพื้นท่ีส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) เป็นจํานวนมาก 



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

สมควรสร๎างมัสยิดกลางท่ีมีขนาดใหญํ และสวยงามขึ้นเพื่อเป็นศรีสงําแกํชาวไทยผ๎ูนับถือศาสนาอิสลามท่ัว
ประเทศตลอดจนเป็นสถานท่ีประกอบศาสนกิจ ของชาวไทยมุสลิม จึงได๎พิจารณาพื้นท่ีบริเวณริมถนนหลวง
สายปัตตานี-ยะลา ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมืองปัตตานี เนื้อที่ประมาณ 3 ไรํ 55 ตารางวา คณะรัฐมนตรีจึงได๎
อนุมัติงบประมาณสําหรับการกํอสร๎างมัสยิดกลางปัตตานีขึ้น โดย ฯพณฯ พลตํารวจเอก เผํา ศรียานนท๑ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นได๎เดินทางมาวางศิลาฤกษ๑ เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2500 
เวลา 10.00 น. 

มัสยิดกลางแหํงนี้ใช๎เวลาในการกํอสร๎างและตกแตํงอยํางวิจิตรพิสดารเป็นเวลา 9 ปีกวําจะแล๎วเสร็จ 
ตํอมาเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2506 ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต๑ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได๎เดินทางมา
ประกอบพิธีเปิดอยํางเป็นทางการและมอบมัสยิดแหํงนี้ให๎แกํชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี โดยให๎ต้ังช่ือวํา 
“มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี” 

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีสร๎างเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็กสองช้ัน รูปทรงคล๎ายกับ “ทัชมาฮาล” 
ประเทศอินเดีย ตรงกลางเป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญํและมีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยอยูํสองข๎างสูงเดํน
เป็นสงํา บริเวณด๎านหน๎ามัสยิดมีสระน้ําส่ีเหล่ียมขนาดใหญํ ภายในมัสยิดมีลักษณะเป็นห๎องโถง มีระเบียงสอง
ข๎าง ภายในห๎องโถงมีบัลลังก๑ทรงสูงและแคบเป็นท่ีสําหรับ “คอฏีบ” ยืนอํานคุฏบะฮ๑ในการละหมาดวันศุกร๑ 
หอคอยสองข๎างนี้เดิมใช๎เป็นหอกลางสําหรับตีกลอง เป็นสัญญาณเรียกให๎มุสลิมมารํวมปฏิบัติศาสนกิจ ตํอมา
ใช๎เป็นท่ีติดต้ังลําโพง เครื่องขยายเสียงแทนเสียงกลอง ปัจจุบันขยายด๎านข๎างออกไปท้ัง 2 ข๎าง และสร๎างหอ
บัง (อะซาน) พร๎อมขยายสระน้ําและท่ีอาบน้ําละหมาดให๎ดูสงํางามยิ่งขึ้น ภายในมัสยิดประดับด๎วยหินอํอน
อยํางสวยงาม 

 
 จังหวัดยะลา 

- พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข(วัดถ้้า) 
“วัดคูหาภิมุข” หรือ “วัด

หน้าถ้้า” ต้ังอยูํเลขท่ี 136 หมูํ 1 
บ๎านหน๎าถ้ํา ตําบลหน๎าถ้ํา อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา ทราบวํา 
พ.ศ.2390 ผ๎ูใหญํบ๎านอาศัยอยูํ ท่ี
บ๎านหน๎าถ้ํา ได๎สร๎างวัดคูหาภิมุข 
เพื่อประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลใน

หมูํบ๎าน ภายในวัดคูหาภิมุขมีถ้ําใหญํ ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ภายในถ้้ายังมีหินงอกหิน
ย้อย และน้้าใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน 

“วัดคูหาภิมุข” เป็นวัดท่ีสําคัญของเมืองยะลา มีพิพิธภัณฑ๑ศรีวิชัย เก็บวัตถุโบราณท่ีได๎มาจากวัดถ้ํา 
ภูเขากําปั่น พระพิมพ๑ดินดิบ สถูปเม็ดพระศก อิฐฐานพระพุทธรูป  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เปล่ียน
ช่ือ “วัดหน้าถ้้า” เป็น “วัดคูหาภิมุข”  
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยายะหร่ิงมาสร้างเมืองยะลา ต้ังที่ว่า
ราชการ ณ บ้านท่าสาป ต้าบลท่าสาป และสร้างวัดขึ้นที่ริมเขาหน้าถ้้า ที่มีพระพุทธไสยาสน์ภายในถ้้า 
พ.ศ.2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมา
ประทับแรมที่วันแห่งนี้ มีพระปรมาภิไธย ย่อ ป.ป.ร. ที่ผาหินภายในวัดคูหาภิมุข  
      ตําบลหน๎าถ้ํา ภาพพิกัดทางภูมิศาสตร๑ของวัดคูหาภิมุขตําบลหน๎าถ้ํา เคยเป็นแหลํงชุมชนโบราณมา
ต้ังแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ พบรํองรอยศาสนสถาน เมืองโบราณ ซึ่งเป็นศาสนสถานท่ีพบเทวรูปสําริด 
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กําแพงเมือง พระพิมพ๑ดินดิบแบบทวารวดีศรีวิชัย ภาพเขียนสีพระพุทธรูปฉาย ภาพเขียนสีราชรถมีสัตว๑เทียม 
มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15-17 ยะลาเป็นชุมชนเกษตร นักโบราณคดีได๎พบภาพเขียนกํอนประวัติศาสตร๑
บริเวณถ้ําคูหาภิมุข เป็นภาพพระพุทธฉาย และภาพราชรถแกะสลักไว๎บนหน๎าผา ภายในบริเวณถ้ําคูหาภิมุข  
พระพุทธไสยาสน๑เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน๑ขนาดใหญํ ปั้นด๎วยดินเหนียวโดยใช๎ไมํไผํเป็นโครง สร๎างขึ้น
สมัยศรีวิชัยรุํงเรืองราว พ.ศ.1300 หรือสมัยเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนคร มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว 
ประดิษฐานภายในถ้ําคูหาภิมุข เดิมช่ือ วัดหน๎าถ้ํา กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลํมท่ี 52 ตอนท่ี 75 ลงวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2478 วัดคูหาภิมุข มีพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย 
สมัยสุโขทัย สมัยอูํทอง ใกล๎ๆ กับวัดมีภูเขากําป่ันเป็นภูเขาหินอํอนสีชมพู สวยงามมาก ปัจจุบัน รัฐบาลได๎ให๎
สัมปทานแกํบริษัทเอกชนทําหินอํอนจําหนําย หินอํอนสีชมพูจากยะลามีความสวยงาม มี ช่ือเสียง
ระดับประเทศ 
 จังหวัดนราธิวาส 

1) วัดเขากง  
ที่ต้ัง : ต้ังอยูํท่ีตําบลลําภู  
ช่ื น ช ม พ ร ะ พุ ท ธ รู ป

กลางแจ๎งท่ีงดงามและใหญํท่ีสุด
ในภาคใต๎ โดยพระพุทธรูปทักษิณ
มิ่งมงคลสีทององค๑นี้ ประดิษฐาน
ในปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชร
อยูํบนยอดเขา มีพุทธลักษณะ
ตามแบบศิลปะสกุลชํางอินเดีย
ตอนใต๎  เริ่ มสร๎ าง เมื่ อปี  พ .ศ . 
2509 แล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2512 องค๑พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด๎วยโมเสกสีทอง หน๎าตักกว๎าง 17 
เมตร ความสูงวัดจากพระเกศบัวตูมถึงบัวใต๎พระเพลา 24 เมตร 
          สํวนท่ีเนินเขาลูกถัดไป คุณจะพบเจดีย๑สิริมหามายา ทรงระฆัง เหนือซุ๎มประตูท้ัง 4 ทิศมีเจดีย๑ราย
ประดับอยูํ ภายในประดิษฐานพระพรหม บนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์  
          สําหรับพระอุโบสถนั้นต้ังอยูํบนเนินเขาอีกลูกหนึ่ง อุโบสถหลังนี้มีผนังด๎านนอกประดับด๎วยกระเบื้อง
ดินเผาแกะสลักท้ังส่ีด๎าน โดยเฉพาะด๎านหลังเป็นรูปช๎างหมอบถวายดอกบัว หน๎าบันเป็นรูปนักรบมีเทวดาถือ
คนโทถวาย ดูงดงามยิ่งนัก 

2) วัดชลธาราสิงเห 
วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ๑

แผํนดินไทย) เป็นวัดเกําแกํ ต้ังอยูํหมูํ 
3 ตําบลเจ๏ะเห อําเภอตากใบ จาก ส่ี
แยกตลาดอําเภอตากใบแยกซ๎าย
ประมาณ 100 เมตร 

เมื่อครั้งอังกฤษได๎มลายูเป็น
เมืองขึ้นนั้น อังกฤษพยายามจะรวม
เมืองนราธิวาสไว๎ในเขตมลายูด๎วย แตํ 
ทวําทางไทยเราได๎อ๎างวําหัวเมืองนี้เป็นของไทยมานาน โดยยกเอาวัดชลธาราสิงเห ท่ีอําเภอตากใบ ซึ่งเป็น 
วัดไทยมาเป็นข๎ออ๎าง อังกฤษจึงยอมให๎นราธิวาส รวมอยูํในเขตของไทย 
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ในบริเวณวัดชลธาราสิงเห มีส่ิงกํอสร๎างทางพุทธศาสนาศิลปะฝีมือแบบไทยปักษ๑ใต๎ เป็นจุดเดํน และ
งดงามหลายช้ิน ในโบสถ๑เกําซึ่งสร๎างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ซึ่งเขียนโดยฝีมือพระภิกษุชาวสงขลางดงามมาก และถํายทอดรูปแบบชีวิตวัฒนธรรมความเป็น อยูํ
ท๎องถิ่นปักษ๑ใต๎ไว๎เดํนนําสนใจเป็นพิเศษ เปิดให๎ชมทุกวันระหวํางเวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยต๎องขอ 
อนุญาตจากทํานเจ๎าอาวาสกํอน 
 3) มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น) 

มัสยิดเกําแกํแหํงหมูํบ๎านตะโละมา
เนาะท่ีครั้งหนึ่งเคยเป็นแหลํงผลิตคัมภีร๑อัล
กุรอานท่ีเขียนด๎วยมือ ท้ังนี้ ตามประวัติ
กลําววํานายวันฮูเซ็น อัส-ซานาวี ผ๎ูอพยพ
มาจากบ๎านสะนอยานยา จังหวัดปัตตานี 
เป็นผ๎ูสร๎างมัสยิดแหํงนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2167 
โดยแรกสร๎างนั้นเป็นหลังคามุงใบลาน 
ตํอมาเปล่ียนเป็นกระเบื้องดินเผา ซึ่ ง
ปัจจุบันชาวบ๎านตะโละมาเนาะยังคงใช๎
มัสยิดนี้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีศาสนกิจอยูํ

เป็นประจํา 
ส่ิงท่ีนําชมท่ีสุดของมัสยิด 300 ปีคือลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีแตกตํางจากมัสยิดท่ัวไป กลําวคือ เป็น

อาคาร 2 หลังติดตํอกัน สร๎างด๎วยไม๎ตะเคียนท้ังหลัง ใช๎ไม๎สลักแทนตะปู รูปทรงของอาคารเป็นแบบไทย
พื้นเมืองประยุกต๑เข๎ากับศิลปะจีน และมลายูท่ีได๎รับการออกแบบมาอยํางลงตัว สํวนเดํนท่ีสุดของอาคาร คือ 
เหนือหลังคาจะมีฐานมารองรับจ่ัวบนหลังคาอยูํช้ันหนึ่ง สํวนหออาซานซึ่งมีลักษณะเป็นเก๐งจีน ก็ต้ังอยูํ บน
หลังคาสํวนหลังฝาเรือนใช๎ไม๎ท้ังแผํนแล๎วเจาะหน๎าตําง สํวนชํองลมแกะเป็นลวดลาย ใบไม๎ ดอกไม๎สลับลาย
จีน  

โดยท่ัวไปเข๎าชมได๎บริเวณภายนอกเทํานั้น หากต๎องการเข๎าชมภายในต๎องได๎รับอนุญาตจาก
โต๏ะอิหมํามประจําหมูํบ๎าน 

ที่ต้ัง : บ๎านตะโละมาเนาะ ตําบลลุโบะสาวอ หํางจากจังหวัดนราธิวาส ระยะทางประมาณ 25 
กิโลเมตร ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 42 จากนั้นแยกท่ีบ๎านบือราแง 

  

 
   
 
 
 
 
 

- กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว 
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 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีประเพณีวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
หรือร่วมกิจกรรมได้อย่างมาก ได้แก่ 

 จังหวัดปัตตานี 
 - งานสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอ
เหนี่ยว 
 ในวันขึ้น15 คํ่า เดือน 3 ของทุกปี 
จะมีงานสมโภชเจ๎าแมํล้ิมกอเหนี่ยวโดย
จังหวัดปัตตานีจะให๎ความสําคัญกับงานนี้ 
เป็นพิเศษ งานสมโภชนี้จะมีความยิ่งใหญํ
มโหฬารมีประชาชนจากตํางจังหวัดของ
ไทยและจาก ประเทศเพื่อนบ๎านเดินทาง
หล่ังไหลมาชมงานนมัสการเจ๎าแมํกันอยําง
เนืองแนํน ปกติจะมีการจัดงานประมาณ 7 
วัน 7 คืน นับต้ังแตํวันขึ้น 8 คํ่า เดือน 3 
บรรดาร๎านค๎ามาเปิดขายของคล๎ายๆ กับงานประจําปีท่ัวๆ ไปมหรสพ 2 อยํางท่ีจะขาดเสียมิได๎ คือ งิ้ว และ
มโนห๑รา งิ้วและมโนราห๑จะจัดให๎แสดงบนโรงถาวรหน๎าศาลเจ๎า เพราะถือวําเจ๎าแมํชอบดูศิลปะการแสดงท้ัง 
2 อยํางนี้มาก นอกจากนี้ยังมีการเชิดสิงโต หนังกลางแปลงจอยักษ๑ และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
 จังหวัดยะลา 

  - มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน 
 การแขํงขันนกเขาชวาเสียง ท่ี
ยิ ่งใหญํเป็นที่สนใจของผู๎น ิยมเลี้ยงนก
มากท่ีสุด คือ การแขํงขันนกเขาชวาเสียง
ชิงถ๎วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําในชํวง
ต๎นเดือนธันวาคมของทุกปี ณ สนามโรง
พิธีช๎างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 ในปี พ.ศ.2529 เทศบาลเมือง
ยะลา รํวมกับจังหวัดยะลา ชมรมผู๎เลี้ยง
นกเขาชวาเสียงจังหวัดยะลา และชมรมผ๎ูเล้ียงนกเขาชวาเสียงภาคใต๎ โดยการสนับสนุนของศูนย๑อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎รํวมกันพัฒนาสนามแขํงขัน และกติกาการแขํงขันให๎มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนความคิดที่จะพัฒนาเสริมสร๎างประโยชน๑ให๎กับท๎องถิ่นในด๎านเศรษฐกิจจึงได๎กําหนดให๎มีการ
แขํงขันนกเขาชวาเสียงชิงชนะเลิศในระดับอาเซียน ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2529 ณ สนาม
โรงพิธีช๎างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยการใช๎ช่ือในการจัดการแขํงขันวํา "การจัดงานแขํงขันนกเขา
ชวาเสียงชิงแชมป์กลํุมประเทศอาเซียนครั้งที่ 1" สาเหตุที่ใช๎คําวํา "อาเซียน" เพราะมีประเทศเพื่อนบ๎าน
ใกล๎เคียงเข๎ารํวมแขํงขันด๎วย คือ มาเลเซีย สิงคโปร๑ อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งประเทศดังกลําวนี้มีวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมท่ีคล๎ายคลึงกับประชาชนในพื้นท่ี 
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 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ของไทย ได๎มีการแลกเปล่ียน สนับสนุนเกื้อกูลกันในเรื่องตําง ๆ มาตลอด        
ท่ีสําคัญคือ มีความช่ืนชอบและนิยมเล้ียงนกเขาชวาเสียงเหมือนกัน จึงเกิดเป็นความสัมพันธ๑ทางสังคม คือ 
สังคมนกเขาชวาเสียงตลอดมา 
 จังหวัดนราธิวาส 

 1) งานประเพณีเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ 
 ง า น ป ร ะ เ พ ณี ศ า ล เ จ๎ า แ มํ
โ ต๏ ะ โ มะ  อํ า เภอ สุ ไ ห ง -โ กลก  จั ง หวั ด
นราธิวาส   จัดเป็นงานท่ียิ่งใหญํไมํแพ๎ งาน
ประเพณีอื่นๆในประเทศไทย ด๎วยบุญญา
บารมีของเจ๎าแมํโต๏ะโมะ ท่ีชาวสุไหงโก-ลก 
อําเภอใกล๎เคียงและผ๎ูคนท่ัวทุกภาค   รวม
ไปถึงชาวจีน ท่ีอยูํในมาเลเซีย สิงคโปร๑ตําง
เคารพและศรัทธา งานฉลองคล๎ายวันเกิด
ของเจ๎าแมํโต๏ะโมะ จึงจัดอยํางยิ่งใหญํเป็น
ประจําทุกปีโดยเริ่มต้ังแตํปี พ.ศ. 2495 

 
    
 2) ประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่นั่ง และงานของดีเมืองนรา 

ชํวงเวลา ประเพณีการแขํงเรือกอและ
และเรือยาวด๎วยฝีพายหน๎าพระที่นั่ง ได๎จัดขึ้น
เป ็นประ จําท ุกป ี ในระหว ํา งว ัน ที ่ 21 -25 
กันยายน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ พระบาทสมเด็จ
พระ เจ ๎า อยู ํห ัวและสมเด ็จพระนาง เ จ ๎า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ พร๎อมด๎วยพระบรมวงศานุ
วงศ๑ ได๎เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม 
ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน๑ 
 การแขํงขันใช๎เร ือกอและระยะทาง 

650 เมตร ผ๎ูควบคุมลําละ 1 คน จํานวนฝีพายรวมท้ังนายท๎ายไมํเกินลําละ 23 คน และมีฝีพายสํารองไมํ
เกินลําละ 5 คน การเปล่ียนตัวในแตํละเท่ียวทําได๎เท่ียวละไมํเกิน 5 คน ท้ังนี้ให๎ผ๎ูควบคุมทีมประจําเรือแจ๎ง
ให๎คณะกรรมการปลํอยเรือทราบ เรือที่เข๎าแขํงขันทุกลําต๎องถึงจุดเริ ่มต๎น (จุดปลํอยเรือ) กํอนเวลาท่ี
กําหนดแขํงขันในรอบนั้น หากไปช๎ากวํากําหนดเกิน 15 นาทีถือวําสละสิทธิ์จะปรับแพ๎ในรอบนั้นได๎ กํอน
การได๎ยินสัญญาณ ณ จุดเริ่มต๎นฝีพายทุกคนยกพายให๎พ๎นผิวน้ํา ยกเว๎นนายท๎ายเรือให๎ใช๎พายคัดท๎ายเรือ
บังคับเรือให๎หยุดนิ่ง และจะต๎องวิ่งในลํูของตน หากวิ่งผิดลํูหรือสายน้าํถือวําผิดกติกาให๎ปรับเป็นแพ๎ในเท่ียว
นั้น เรือท่ีเข๎าถึงเส๎นชัยกํอนลําอื่นโดยถือหัวเรือสุดเป็นการชนะการแขํงขันในเท่ียวนั้น การแขํงขันแบํงเป็น 
4 รอบ รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 เป็นรอบคัดเลือก รอบที่ 3 เป็นรอบรองชนะเลิศและรอบที่ 4 เป็นรอบชิง
ชนะเลิศ 

- สถานการณ์ภายใน-นอก ที่กระทบการท่องเที่ยว 
 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  
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สถานการณ๑ความไมํสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ยังเกิดความ
รุนแรงอยํางตํอเนื่อง เริ่มดีขึ้นต้ังแตํปี 2558 ท่ีมีจํานวน 290 ครั้ง และปี 2559 ท่ีมีเหตุการณ๑ความไมํสงบ 
361 ครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2555 ท่ีมีจํานวน 542 ครั้ง รวมท้ังความรุนแรงของความเสียหายท่ีมีจํานวนลดลง 
จากผ๎ูได๎รับบาดเจ็บในปี 2555 จํานวน 1,025 คน มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง ในปี  2559 คงเหลือ 431 
คน แม๎จะเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยเมื่อเทียบกับปี 2558 ท่ีมีผ๎ูบาดเจ็บเพียง 353 คน ในขณะท่ีผ๎ูเสียชีวิตลดลง โดยใน
ปี 2559 มีจํานวนผ๎ูเสียชีวิตลดลง 116 คน จาก 294 คนในปี 2555 ท้ังนี้เนื่องจากการดําเนินการด๎านความ
มั่นคงของรัฐและมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ อยํางไรก็ตามสถานการณ๑
ความไมํสงบยังเป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญตํอการพัฒนาและเป็นเหตุฉุดรั้งการพัฒนาในแทบทุกด๎าน รวมท้ัง
เกิดภาพลักษณะความไมํสงบท่ีสํงผลกระทบตํอการลงทุนและการทํองเท่ียวในพื้นท่ีอีกด๎วย 

ตารางเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 2555 2556 2557 2558 2559 
จํานวนเหตุการณ๑ความไมํสงบ (ครั้ง) 542 614 584 290 361 

ผ๎ูได๎รับบาดเจ็บ (คน) 1,025 694 638 353 431 
ผ๎ูเสียชีวิต (คน) 294 286 271 130 116 
** หมายเหตุ  ข๎อมูลปี 2559 เป็นข๎อมูลระหวํางเดือน ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
ท่ีมา : ศูนย๑ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (ศชต.) 

 

 พื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย 
    ภัยจากการกํอการร๎ายในพื้นท่ีอนุภาคเกิดขึ้นใน 3 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ได๎แกํอําเภอสะบ๎าย๎อย เทพา จะนะ และนาทวี 
โดยพื้นท่ีท่ีมีจํานวนการกํอการร๎ายสูงจะอยูํใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ซึ่ง
กํอให๎เกิดความเสียหายท้ังตํอชีวิตและทรัพย๑สิน รองลงมาได๎แกํ จังหวัดสงขลาในเขต 4 อําเภอ และมีการกํอ
การร๎ายในเขตอําเภอหาดใหญํด๎วย สํวนจังหวัดสตูลไมํได๎เกิดภัยจากการกํอการร๎าย แตํก็ได๎รับผลกระทบ
อยํางมากท้ังด๎านเศรษฐกิจ การทํองเท่ียว และการคมนาคม เป็นต๎น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปจ้านวนผู้ได้รับผลกระทบฯ ต้ังแต่ปี 2557 – 30 กันยายน 2559 
หนํวย : ครั้ง 
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กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวม 
จ้านวนคร้ังที่เกิดเหตุ 4,688 6,214 6,718 17,620 

เสียชีวิต 
 
 

ต้ารวจ 100 162 110 372 
ทหาร 159 192 203 554 
ครู 20 55 31 106 

จนท.รถไฟ 1 2 2 5 
ผู้น้าท้องถ่ิน 63 99 72 234 
ผู้น้าศาสนา 5 11 4 20 
ประชาชน 657 1064 711 2,432 

ผกร. 117 81 148 346 

บาดเจ็บ 
 
 

ต้ารวจ 411 543 568 1,522 
ทหาร 757 827 1093 2,677 
ครู 40 44 42 126 

จนท.รถไฟ 1 0 40 41 
ผู้น้าท้องถ่ิน 21 43 103 167 
ผู้น้าศาสนา 2 14 7 23 
ประชาชน 1815 1610 1849 5,274 

ผกร. 13 9 8 30 
ท่ีมา : ศูนย๑ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (ศชต.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การค้าชายแดน 



แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน พ.ศ. 2562 – 2564  41 

 

 ดํานชายแดนไทย – มาเลเซีย ท้ัง 4 ดําน จะมีบทบาทการพัฒนาในพื้นท่ีของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน        
ในฐานะเป็นจุดเช่ือมโยงพื้นท่ี (Connectivity) เข๎าสูํการเป็นกลุํมประชาคมอาเซียน (AEC) โดยจะมีบทบาทแตกตําง
กันในแตํละพื้นท่ีดังน้ี 
 1. ด่านศุลกากรเบตง จ.ยะลา : เป็นประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจเมืองเบตงด๎านการทํองเท่ียว การบริการ 
และการค๎ากับประเทศมาเลเซีย  
 2. ด่านบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส : เป็นประตูเช่ือมโยงการคมนาคมขนสํงทางถนนและจะมีบทบาทเป็น
ศูนย๑กลางการเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนด๎านตะวันออกของไทยและมาเลเซีย 
 3. ด่านศุลกากรตากใบ จ.นราธิวาส : เป็นประตูเช่ือมโยงการขนสํงสินค๎าและการเดินทางทางนํ้าระหวําง
เมืองชายแดน ซึ่งอยูํระหวํางการพัฒนาให๎เป็นการเช่ือมโยงทางถนนโดยกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํนํ้าโก-ลก 
 4. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส : เป็นประตูเช่ือมโยงการคมนาคมขนสํงทางถนนและรถไฟ และ
การเดินทางของนักทํองเท่ียวระหวํางเมืองชายแดน  
 

- มูลค่าการค้าชายแดนรายด่าน 
ตารางมูลค่าการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ของด่านศุลกากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หนํวย : ล๎านบาท 

 
2557 2558 2559 

ดํานชายแดน น้าเข้า ส่งออก รวม น้าเข้า ส่งออก รวม น้าเข้า ส่งออก รวม 
1. ด่าน
ศุลกากรสุไหง
โก-ลก 

2,029.62 743.51 2,773.13 2,099.81 790.98 2,890.79 2,643.75 535.96 3,179.71 

2. ด่าน
ศุลกากรเบตง 

177.27 3,356.42 3,533.69 106.34 2,535.92 2,642.26 104.75 2,675.31 2,780.07 

3. ด่าน
ศุลกากร  
ตากใบ 

7.19 325.08 332.27 23.00 335.62 358.62 686.35 314.52 1,000.87 

4. ด่าน
ศุลกากร 
บูเก๊ะตา 

0.00 104.97 104.97 3.85 52.98 56.83 1.11 36.50 37.61 

รวม 2,277.08 4,529.98 6,744.06 2,233 3,022.52 5,948.5 3,435.96 3,562.29 6,998.26 

ที่มา : หมายเหตุ: ข๎อมูลจากสถิติการค๎าระหวํางประเทศ (IMTS) (Customs Information System: CIS)  
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 

กลํุมจังหวัดมีดํานการค๎า 4 ดําน ได๎แกํ ดํานศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา ดํานบูเก๏ะตา ดํานศุลกากรสุ
ไหงโก-ลก และดํานศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยในปี 2559 มีมูลคําการค๎ารวมท้ังส้ิน 6,998.26  
ล๎านบาท โดยเป็นมูลคําการสํงออก 3,562.29 ล๎านบาท มูลคําการนําเข๎า 3,435.96 ล๎านบาท  

 
 
 
 
 
 
 

1.4.4 ด้านอุตสาหกรรม 
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 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม 
ตารางผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ้าปี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หนํวย : ล๎านบาท 
พื้นที่ / พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 

ประเทศ 3,694,921 3,957,245 4,080,482 4,167,052 4,207,707 

ภาคใต้ 190,597 180,616 179,767 175,740 182,959 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 16,450 17,320 14,240 9,248 9,637 

ปัตตานี 6,170 6,871 5,535 3,145 3,403 

ยะลา 4,110 3,578 3,170 2,958 2,831 

นราธิวาส 6,170 6,871 5,535 3,145 3,403 
ท่ีมา: สํานักบัญชีประชาชาติ สศช. 

ประมวลโดย: สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต๎ 
จากตารางจะเห็นได๎วําผลิตภัณฑ๑สาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจําปี กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน          

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 9,248 ล๎านบาท โดยเพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 9,637 ล๎านบาท   

โครงสร้างผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ้าปี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : ร๎อยละ 

พื้นที่ / พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 

ภาคใต้ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 8.6 9.6 8.0 5.3 5.3 

ปัตตานี 3.2 3.8 3.1 1.8 1.9 

ยะลา 2.2 2.0 1.8 1.7 1.5 

นราธิวาส 3.2 3.8 3.1 1.8 1.9 
ท่ีมา: สํานักบัญชีประชาชาติ สศช. 

จากตารางจะเห็นได๎วําโครงสร๎างผลิตภัณฑ๑สาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจําปี กลํุมจังหวัดภาคใต๎
ชายแดนทรงตัวตลอดปี 2557 - 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงงาน : จ้านวน/ ประเภท 
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สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
(ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 จ้านวนโรงงาน/เงินทุน  
 2557 2558 2559 

จ้านวน
โรงงาน 
(โรง) 

เงินทุนจด
ทะเบียน  

(ล้านบาท) 

จ้านวน
โรงงาน 
(โรง) 

เงินทุนจด
ทะเบียน  

(ล้านบาท) 

จ้านวน
โรงงาน 
(โรง) 

เงินทุนจด
ทะเบียน  

(ล้านบาท) 
โรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียน และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ สิ้นปี 
Operating permitted and registrated factories at the end of 2013 

นราธิวาส 491 3,019 499 3,491 509 3,648 
ปัตตานี 888 5,220 894 5,327 902 5,478 
ยะลา 345 4,730 357 5,004 369 5,615 

รวม 1,724 12,969 1,750 13,822 1,780 14,741 
โรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนใหม ่และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ   

Operating permitted and registrated new factories 
นราธิวาส 18 238 8 472 10 157 
ปัตตานี 10 1,010 6 107 8 150 
ยะลา 4 89 12 274 12 612 

รวม 32 1,337 26 853 30 919 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

จากตารางจะเห็นได๎วําจํานวนโรงงานและเงินทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบียน 
และได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการ กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จาก 1,750 โรง โดยมี
เงินทุน 13,822 ล๎านบาท ได๎เพิ่มขึ้นในปี 2559 เป็น 1,780 โรง เงินทุน 14,741 ล๎านบาท 

สํวนจํานวนโรงงานและเงินทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบียนใหมํ และได๎รับ
อนุญาตให๎ประกอบกิจการ กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จาก 26 โรง โดยมีเงินทุน 853 
ล๎านบาท       ได๎เพิ่มขึ้นในปี 2559 เป็น 30 โรง เงินทุน 919 ล๎านบาท  

 
 จํานวนคนงาน 

หนํวย : คน 
 2557 2558 2559 

โรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียน และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ สิ้นปี 
Operating permitted and registrated factories at the end of 2013 

นราธิวาส 1,137 1,227 1,284 
ปัตตานี 9,664 9,819 9,998 
ยะลา 6,037 6,160 6,241 

รวม 16,838 17,206 17,523 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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 2557 2558 2559 
โรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนใหม ่และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ   

Operating permitted and registrated new factories 
นราธิวาส 340 90 57 
ปัตตานี 110 155 179 
ยะลา 167 123 81 

รวม 617 368 317 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

จากตารางจะเห็นได๎วําจํานวนคนงานของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบียน และได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจการ กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน จากปี 2558 จํานวน 17,206 คน เพิ่มขึ้นในปี 2559 เป็น 
17,523 คน  

สํวนจํานวนคนงานของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบียนใหมํ และได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการ    
กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน จากปี 2558 จาก 368 คน ลดลงในปี 2559 เป็น 317 คน  
 

 การลงทุนอุตสาหกรรม (BOI) 
สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จังหวัด 
โครงการ

ได้ เงินลงทุน จ้างงาน 
โครงการ

ได้ เงินลงทุน จ้างงาน 
โครงการ

ได้ เงินลงทุน จ้างงาน 

  
รับ 

อนุมัติ 
(ล๎าน
บาท) (คนไทย) 

รับ 
อนุมัติ 

(ล๎าน
บาท) 

(คน
ไทย) 

รับ
อนุมัติ (ล๎านบาท) (คนไทย) 

รวมภาคใต้ 93.0 18,752.9 3,821.0 35.0 20,328.4 3,849.0 85.0 29,400.2 7,763.0 
ภาคใต้ชายแดน 1.0 340.0 33.0 4.0 240.07 95.0 3.0 390.0 68.0 
ยะลา 0.0 0.0 0.0 1.0 79.7 26.0 1.0 161.0 32.0 
นราธิวาส 1.0 340.0 33.0 1.0 80.0 35.0 - - - 
ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 2.0 81.0 34.0 2.0 229.0 36.0 

ท่ีมา : สศช. 
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 1.5 ลักษณะทางสังคม 
  1.5.1 ประชากร 

 โครงสร้างประชากร 
โครงสร้างอายุประชากรและขนาดครัวเรือนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2557 – 2559 

พ.ศ. จังหวัด 
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอาย ุ(คน) 

0-14 ป ี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป รวม 

2557 

ปัตตานี 184,298 414,466 78,775 677,539 
ยะลา 136,681 312,550 56,468 505,699 

นราธิวาส 202,537 479,376 80,429 762,342 

ภาคใต้ชายแดน 523,516 1,206,392 215,672 1,945,580 

2558 

ปัตตานี 184,647 419,567 80,223 684,437 
ยะลา 136,994 316,892 57,887 511,773 

นราธิวาส 201,762 485,900 82,423 770,085 
ภาคใต้ชายแดน 523,403 1,222,359 220,533 1,966,295 

2559 

ปัตตานี 184,924 425,849 80,742 663,671 
ยะลา 136,753 320,895 58,286 496,121 

นราธิวาส 201,317 461,028 83,671 746,016 
ภาคใต้ชายแดน 522,994 1,207,772 222,699 1,902,808 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
        ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน โดยประชาการวัยเด็กมี

แนวโน๎มลดลงจากเดิมในปี 2558 จํานวน 523,403 คน ลดลงในปี 2559 เหลือ 522,994 คน  
 
สัดส่วนอายุประชากรและขนาดครัวเรือนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2557 - 2559 

พ.ศ. จังหวัด 
สัดส่วนโครงสร้างประชากร (ร้อยละ) 

0-14 ป ี 15-59 ป ี 60 ปีขึ้นไป 

2557 

ปัตตานี 27.20 61.17 11.63 

ยะลา 27.03 61.81 11.17 

นราธิวาส 26.57 62.88 10.55 

ภาคใต้ชายแดน 26.93 61.95 11.12 

2558 
ปัตตานี 26.98 61.30 11.72 

ยะลา 26.77 61.92 11.31 
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พ.ศ. จังหวัด 
สัดส่วนโครงสร้างประชากร (ร้อยละ) 

0-14 ป ี 15-59 ป ี 60 ปีขึ้นไป 

นราธิวาส 26.20 63.10 10.70 

ภาคใต้ชายแดน 26.65 62.11 11.24 

2559 

ปัตตานี 24.67 66.77 11.86 

ยะลา 27.86 64.17 12.17 

นราธิวาส 27.56 64.68 11.75 

ภาคใต้ชายแดน 26.70 65.21 11.93 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

        ประชากรวัยเด็กของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยท้ัง 3 ปี สําหรับ
ประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน๎มลดลงเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย จะสํงผลให๎กําลังแรงงานในระยะยาว เนื่องจากการมี
อายุมากขึ้นของกําลังแรงงาน และสํงผลให๎กลํุมผ๎ูสูงอายุมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นทุกปี สืบเนื่องจากการมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีขึ้น แตํคงจะสร๎างภาระให๎กลํุมกําลังแรงงานในการดูแลผ๎ูสูงอายุดังกลําว 

 
 จ้านวนครัวเรือน 

ตารางจ้าแนกจ้านวนครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2554 - 2558 
หนํวย : พันครัวเรือน 

 2554 2555 2556 2557 2558 
ประเทศ 19,986 20,068 20,168 20,601 21,326 
ภาคใต้ 2,704 2,723 2,754 2,685 2,725 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 484 491 497 445 441 
ปัตตานี 169 171 173 153 158 
ยะลา 126 128 129 123 118 
นราธิวาส 189 192 195 169 165 
ที่มา : การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
        การสื่อสาร 
 จากตารางดังกลําวข๎างต๎น เห็นได๎วําจํานวนครัวเรือนในกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ปี 2558 จังหวัด
นราธิวาสมีจํานวนครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดปัตตานี และยะลา ตามลําดับ 
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 อัตราการเกิด – ตาย 
ตารางแสดงอัตราการตายของทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 

จังหวัด 
2556 2557 2558 2559  

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
ปัตตานี 123 10.59 26 4.06 91 8.04 93 11.00 
ยะลา 38 4.00 61 6.79 35 4.62 26 3.54 

นราธิวาส 62 4.96 33 2.61 137 11.44 139 11.44 
รวม  

3 จชต. 
223 6.52 120 4.49 263 8.03 258 8.66 

ที่มา : ศูนย๑อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา 

ตารางแสดงอัตราการตายของมารดา ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 

จังหวัด 
2557 2558 2559 2560 (8 เดือน) 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
ปัตตานี 6 52.07 5 44.31 4 36.68 3 65.57 
ยะลา 2 22.27 6 79.16 4 54.52 2 29.04 

นราธิวาส 6 47.44 6 50.09 14 113.21 2 27.84 
รวม  

3 จชต. 
14 40.59 17 57.85 22 68.14 7 40.82 

** หมายเหตุ : อัตราการตายของมารดา 2557-2559 รายงานตามภูมิลําเนาท่ีมา : ศูนย๑อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา                            
.                 อัตราการตายของมารดา 2560 (8เดือน) ที่มา: ข๎อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ.วันที่ 10 มิ.ย.60  

 จากการเปรียบเทียบอัตราตายของทารกอายุน๎อยกวํา 1 ปี และอัตราสํวนการตายของมารดาใน
ปีงบประมาณ 2557-2559 พบวํา ในภาพรวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ อัตราการตายของทารกลดลงและ
เพิ่มขึ้น คํอนข๎างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมายระดับประเทศท่ีกําหนดไว๎ไมํเกิน 15 ตํอพันการเกิดมีชีพ 
ท้ังนี้อาจจะมีการตกจดทะเบียนการตายของทารก โดยเฉพาะในรายท่ีคลอดท่ีบ๎านและตายหลังคลอดเมื่อ
อายุทารกยังน๎อย  เนื่องจากไมํมีการแจ๎งเกิด ทําให๎ไมํมีการแจ๎งเมื่อเด็กตายด๎วย  หรือมีการแจ๎งตายลําช๎ากวํา
ท่ีกําหนด  
                    อัตราสํวนการตายของมารดาในภาพรวม ปี 2557-2559 มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น โดยสูงกวํา
เปูาหมายระดับประเทศท่ีกําหนดไว๎ไมํเกิน 15  ตํอ แสนการเกิดมีชีพกวํา 3 เทํา เมื่อพิจารณารายจังหวัด 
พบวํา ปี 2559  จังหวัดนราธิวาสมีอัตราสํวนการตายของมารดาสูงกวําจังหวัดอื่น ๆ สําหรับจังหวัดยะลาและ
ปัตตานี จํานวนมารดาตาย เทําๆ กัน จากการวิเคราะห๑การตายของมารดาในปีงบประมาณ 2559 พบวํา 
การตายจากสาเหตุทางตรงทางสูติศาสตร๑ เชํน ตกเลือดหลังคลอด  ภาวะน้ําคร่ําอุดตันในกระแสเลือด ความ
ดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ๑ มีอัตราท่ีสูงขึ้น  แตํสาเหตุทางอ๎อมท่ีสํงผลให๎แมํท่ีต้ังครรภ๑มีภาวะเส่ียงมากขึ้น  เชํน 
โรคหัวใจ  วัณโรค ปอดอักเสบ โรคไทรอยด๑เพิ่มขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากหญิงต้ังครรภ๑และสามี ขาดความรู๎ ความ
เข๎าใจในการดูแลตนเองในภาวะเส่ียงขณะต้ังครรภ๑ขาดการวางแผนครอบครัว( BS ) หญิงต้ังครรภ๑อาจจะไมํ
ทราบวําผ๎ูท่ีเป็นโรคเหลํานี้ไมํควรต้ังครรภ๑ หรือหากต้ังครรภ๑แล๎วต๎องอยูํในความดูแลอยํางใกล๎ชิดจาก
บุคลากรทางการแพทย๑และสาธารณสุข รวมท้ังการฝากครรภ๑เร็ว ฝากครรภ๑เมื่ออายุครรภ๑น๎อยกวํา 12 
สัปดาห๑ ช๎า  การมาฝากครรภ๑ตามนัดทุกครั้งเพราะจะทําให๎สามารถเฝูาระวังและคัดกรองภาวะเส่ียงได๎เร็วขึ้น  
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สํวนด๎านบุคลากรสาธารณสุขเอง ขาดทักษะในการประเมินภาวะเส่ียงหญิงต้ังครรภ๑ และแมํขณะคลอด 
วินิจฉัยและการรักษา รวมทั้งระบบการสํงตํอท่ีลําช๎า 

 อัตราการเพิ่มประชากร 
ตารางแสดงจ้านวนการเกิด จ้าแนกตามเพศในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 – 2559 

จังหวัด 
2557 2558 2559 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ปัตตานี 6,080 5,772 11,852 6,001 5,709 11,710 5,745 5,624 11,369 
ยะลา 5,769 5,339 11,108 5,590 5,329 10,919 5,514 5,010 10,524 

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

3 จชต. 18,754 17,507 36,265 18,022 17,300 35,322 17,618 16,718 34,336 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 จากตารางเห็นได๎วํา ระหวํางปี 2557 – 2559 อัตราการเกิดมีแนวโน๎มลดลง  

 ความหนาแน่นประชากร 

กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 

พื้นที่ (ตร.กม.) 
ประชากร (พันคน) 

ความหนาแน่นของ
ประชากร ต่อ ตร.กม. 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 
ปัตตานี 1,940.356 694,023 700,961 357.68 361.25 
ยะลา 4,521.078 518,139 522,279 114.61 115.52 

นราธิวาส 4,475.430 783,082 789,681 174.98 176.45 
รวม 10,936.864 1,995,244 2,012,921 215.76 217.74 

 จากตารางจะเห็นได๎วํา การขยายตัวของจํานวนประชากรในพื้นท่ีกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ในปี 
2559 มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย  
 

 สัดส่วนประชากร 
หนํวย : ร๎อยละ 

กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด 2557 2558 2559 
ภาคใต้ 100.00 100.00 100.00 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 21.42 21.48 21.55 
ปัตตานี 7.45 7.47 7.50 
ยะลา 5.56 5.58 5.59 
นราธิวาส 8.41 8.43 8.45 

ท่ีมา:สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 จากตาราง จะเห็นได๎วําเมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนประชากรต้ังแตํปี 2557 – 2559 สัดสํวนประชากรมี
แนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย จากร๎อยละ 21.42 ร๎อยละ 21.48 และร๎อยละ 21.55 ตามลําดับ 
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1.5.2 แรงงาน 
 จ้านวนประชากรวัยแรงงาน 

ตารางแรงงานรวมของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 
หนํวย : ร๎อยละ 

กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด 2557 2558 2559 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 61.95 62.11 73.34 
ปัตตานี 61.17 61.30 73.09 
ยะลา 61.81 61.92 73.66 
นราธิวาส 62.88 63.10 73.27 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหํงชาติ 
  จากตาราง จะเห็นได๎วําประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากร๎อยละ 
62.11เพิ่มขึ้นในปี 2559 ร๎อยละ 73.34 ซึ่งเพิ่มขึ้นร๎อยละ 18.09  

 ก้าลังแรงงาน 
ตารางแรงงานรวมของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 

หนํวย : คน 
กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 867,198 857,272 858,533 
ปัตตานี 308,449 306,252 295,838 
ยะลา 227,859 226,800 230,361 
นราธิวาส 330,890 324,220 332,334 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหํงชาติ 
จากตาราง จะเห็นวําในปี 2559 จะเห็นวํากําลังแรงงานมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จาก

เดิม 857,272 คน เป็น 858,533 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม อาจจะสํงผลให๎มีกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 สัดส่วนแรงงานในแต่ละภาคการผลิต 

สัดส่วนการมีงานท้าสาขาการเกษตร 
หนํวย : ร๎อยละ 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 
ภาคใต๎ 46.36 47.48 46.22 43.71 43.18 

กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 47.57 40.89 46.52 45.98 46.69 

ปัตตานี 35.99 26.76 24.66 27.94 31.15 
ยะลา 64.85 68.72 71.54 68.38 65.57 
นราธิวาส 41.87 45.20 43.37 41.62 43.36 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหํงชาติ 
จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนการมีงานทําในสาขาการเกษตร มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากปี 

2557 จากร๎อยละ 45.98 เพิ่มขึ้นในปี 2558 ร๎อยละ 46.69 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราน๎อยมาก  
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สัดส่วนการมีงานท้าสาขาอุตสาหกรรม 
หนํวย : ร๎อยละ 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ภาคใต๎ 7.83 6.48 7.35 8.08 8.00 

กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 7.43 8.11 8.57 8.13 7.00 

ปัตตานี  12.33 16.53 17.33 15.59 12.00 
ยะลา 1.98 2.26 2.48 2.64 2.26 
นราธิวาส 7.98 5.54 5.91 6.17 6.76 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงํชาติ 
 

จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนการมีงานทําในสาขาอุตสาหกรรมมีแนวโน๎มลดลงจากปี 2557 จาก
ร๎อยละ 8.13 ลดลงในปี 2558 ร๎อยละ 7.00 ซึ่งลดลงในอัตราน๎อยมาก  

 

สัดส่วนการมีงานท้าสาขาการค้า 
หนํวย : ร๎อยละ 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ภาคใต๎ 16.89 16.65 16.55 16.49 16.68 

กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 14.44 15.49 14.87 14.23 14.64 

ปัตตานี  16.25 20.02 19.46 17.81 17.02 
ยะลา 11.69 10.85 9.91 10.89 13.00 
นราธิวาส 15.37 15.61 15.25 13.98 13.89 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหํงชาติ 
จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนการมีงานทําในสาขาการการค๎า มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก

ร๎อยละ 14.23 เพิ่มขึ้นในปี 2558 ร๎อยละ 14.64  ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราน๎อยมาก 
 

สัดส่วนการมีงานท้าสาขาบริการ 
หนํวย : ร๎อยละ 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ภาคใต๎ 28.92 29.40 29.89 31.72 32.14 

กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 30.56 40.27 30.03 31.66 31.66 

ปัตตานี  35.43 36.69 38.55 38.66 39.83 
ยะลา 21.47 18.17 16.07 18.09 19.16 
นราธิวาส 34.78 33.65 35.47 38.23 36.00 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงํชาติ 
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 จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนการมีงานทําในสาขาบริการ มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากปี 
2556 จากร๎อยละ 30.03 เพิ่มขึ้นในปี 2557-2558 ร๎อยละ 31.66  ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยและคงท่ี  
 

 ระดับการศึกษาของแรงงาน 
ตารางสัดส่วนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท้า ระดับประถมศึกษาและต้่ากว่าต่อก้าลังแรงงานรวม 

หนํวย : ร๎อยละ 
กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด 2556 2557 2558 
ภาคใต้ 49.64 48.59 47.84 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 54.74 54.80 53.29 
ปัตตานี 54.90 56.04 54.45 
ยะลา 53.73 52.06 48.21 
นราธิวาส 55.59 56.30 57.21 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหํงชาติ 
จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีมีงานทํา ระดับประถมศึกษาและตํ่ากวํา

ตํอกําลังแรงงานรวม มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากปี 2557 จากร๎อยละ 54.80 แตํลดลงในปี 2558 ร๎อยละ 
53.29   โดยลดลงเล็กน๎อย  

 การว่างงานรวม 
หนํวย : คน 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ประเทศ 259,094 283,520 322,675 340,561 377,466 
ภาคใต๎ 37,874 54,307 60,126 56,068 70,166 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 11,477 21,273 17,127 14,857 20,362 

ปัตตานี  6,224 7,838 5,397 6,173 5,867 
ยะลา 2,283 4,503 4,408 3,358 2,365 
นราธิวาส 2,970 8,932 7,322 5,326 5,771 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหํงชาติ 
จากตาราง จะเห็นได๎วําการวํางงาน มีแนวโน๎มลดลงจากปี 2556 จากจํานวน 21,273  คน เป็น 

14,857 คน ในปี 2558 และเพิ่มขึ้นในปี 2559 จํานวน 20,362 จน 
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 อัตราการว่างงานรวม 
หนํวย : ร๎อยละ 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ประเทศ 0.70 0.72 0.84 0.88 0.99 
ภาคใต๎ 0.69 0.99 1.17 1.10 1.36 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 0.72 1.90 1.96 1.71 1.58 

ปัตตานี  1.18 2.02 1.75 2.02 1.98 
ยะลา 0.47 1.59 1.93 1.48 1.03 
นราธิวาส 0.52 2.11 2.21 1.64 1.74 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงํชาติ 

จากตาราง จะเห็นได๎วําอัตราการวํางงาน มีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยจากปี 2557 จากร๎อยละ 1.96 
เพิ่มขึ้น ในปี 2558, 2559 ร๎อยละ 1.71 และร๎อยละ 1.58 

 ผลิตภาพแรงงาน 
ผลิตภาพแรงงานในภาคใต้ 

หนํวย : บาท/คน/ปี 
กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ภาคใต้ 138,095 147,325 154,703 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 75,360 80,560 95,650 
ปัตตานี 96,266 109,169 114,857 
ยะลา 80,226 97,712 105,150 
นราธิวาส 49,590 64,800 66,944 

ท่ีมา: 1.สํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
2. สํานักงานสถิติแหํงชาติ 

จากตาราง จะเห็นได๎วําผลิตภาพแรงงานในภาคใต๎ มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 80,567บาท/
คน/ปี เพิ่มขึ้นเล็กน๎อยในปี 2558 เป็น 95,650 บาท/คน/ปี  

ผลิตภาพแรงงานสาขาเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ป่าไม้ และการประมง 
หนํวย : บาท/คน/ปี 

กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ภาคใต้ 72,748 82,190 80,066 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 78,244 87,921 79,701 
ปัตตานี 167,598 168,788 149,918 
ยะลา 30,387 41,996 42,729 
นราธิวาส 36,747 52,979 46,456 

ที่มา: 1.สํานักบัญชปีระชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
2. สํานักงานสถิติแหงํชาติ 
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จากตาราง จะเห็นได๎วําผลิตภาพแรงงานสาขาเกษตรกรรม ลําสัตว๑ ปุาไม๎ และการประมง มีแนวโน๎ม
ลดลงเล็กน๎อยจากปี 2557 จาก 87,921 บาท/คน/ปี ลดลงในปี 2558 เป็น 79,701 บาท/คน/ปี  

ผลิตภาพแรงงานสาขาการผลิต 
หนํวย : บาท/คน/ปี 

กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ภาคใต้ 202,224 201,724 204,296 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 98,434 115,217 129,782 
ปัตตานี 51,372 45,881 65,986 
ยะลา 215,467 257,924 284,337 
นราธิวาส 28,465 41,848 39,024 

ท่ีมา: 1.สํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
2. สํานักงานสถิติแหํงชาติ 

จากตาราง จะเห็นได๎วําผลิตภาพแรงงานสาขาการผลิต มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 
115,217  บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 129,782 บาท/คน/ปี ซึ่งอาจจะสํงผลให๎มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นใน
อนาคตในระยะยาว  

ผลิตภาพแรงงานสาขาการขนส่ง การขายปลีก 
หนํวย : บาท/คน/ปี 

กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ภาคใต้ 79,633 82,516 87,394 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 54,853 63,742 61,324 
ปัตตานี 35,211 47,013 55,010 
ยะลา 97,692 101,187 85,501 
นราธิวาส 31,658 43,027 43,461 

ที่มา: 1.สํานักบัญชปีระชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
2. สํานักงานสถิติแหงํชาติ 

 

จากตาราง จะเห็นได๎วําผลิตภาพแรงงานสาขาขนสํง การขายปลีก มีแนวโน๎มลดลงจากปี 2557 จาก 
63,742 บาท/คน/ปี ลดลงในปี 2558 เป็น 61,324 บาท/คน/ปี  

 
ผลิตภาพแรงงานสาขาการก่อสร้าง 

หนํวย : บาท/คน/ปี 
กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ภาคใต้ 89,401 93,600 108,336 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 90,969 120,724 145,046 
ปัตตานี 27,776 42,686 43,966 
ยะลา 219,265 288,292 344,313 
นราธิวาส 25,868 31,196 46,861 

ที่มา: 1.สํานักบัญชปีระชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
2. สํานักงานสถิติแหงํชาติ 
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จากตาราง จะเห็นได๎วําผลิตภาพแรงงานสาขาการกํอสร๎าง มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 
120,724 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 145,046 บาท/คน/ปี ซึ่งอาจจะมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในอนาคตใน
ระยะยาว เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในสาขาการกํอสร๎าง  

 
1.5.3 ความยากจน 

 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
ตารางเส้นความยากจน 

หนํวย : บาท/คน/เดือน 
ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ประเทศ 2,422 2,492 2,572 2,647 2,644 
ภาคใต๎ 2,500 2,577 2,651 2,735 2,724 
กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 2,349 2,409 2,483 2,614 2,597 
ปัตตานี 2,284 2,325 2,380 2,508 2,492 
ยะลา 2,477 2,587 2,677 2,803 2,770 
นราธิวาส 2,287 2,314 2,391 2,531 2,528 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหํงชาติ 

จากตาราง จะเห็นได๎วําเส๎นความยากจน มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จาก 2,349 บาท/คน/เดือน 
เพิ่มขึ้นในปี 2556-2557 เป็น 2,482 และ 2,614 บาท/คน/เดือน และลดลงในปี 2558 เป็น 2,596 บาท/
คน/เดือน 

ตารางสัดส่วนคนจน 
หนํวย : ร๎อยละ 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประเทศ 13.15 12.64 10.94 10.53 7.21 
ภาคใต๎ 10.07 13.32 10.96 13.79 9.92 
กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 23.86 37.15 31.72 39.03 25.15 
ปัตตานี 33.49 46.80 37.44 39.15 34.91 
ยะลา 13.38 21.93 22.42 32.83 21.04 
นราธิวาส 24.73 42.73 35.31 45.13 19.50 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหํงชาติ 

จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนคนจน มีแนวโน๎มลดลงจากปี 2557 จากร๎อยละ 39.03 ลดลงในปี 
2558 เป็นร๎อยละ 25.15  
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ตารางจ้านวนคนจน 
หนํวย : พันคน 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประเทศ 8,766.5 8,402.1 7,305.1 7,057.4 4,847.20 
ภาคใต๎ 907.0 1,196.9 991.5 1,254.8 908.60 
กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 427.00 672.80 570.00 696.80 445.20 
ปัตตานี 203.2 287.9 231.4 243.4 218.00 
ยะลา 58.1 95.9 98.6 145.1 93.40 
นราธิวาส 165.7 289.0 240.0 308.3 133.80 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหํงชาติ 
 

จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนคนจน มีแนวโน๎มลดลงจากปี 2557 จาก 696.80 พันคน ลดลงในปี 
2558 เป็น 445.20 พันคน   

ตารางจ้านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
หนํวย : บาท 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2550 ปี 2552 ปี 2554 ปี 2556  ปี 2558  
กลํุมจังหวัดภาคใต๎
ชายแดน 

172,857 127,518 184,887 189,906 204,379 

ปัตตานี 80,120 82,370 83,777 109,103 141,540 
ยะลา 56,369 18,902 60,167 35,829 22,272 
นราธิวาส 36,368 26,246 40,943 44,974 40,567 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหํงชาติ 
จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนหนี้สินเฉล่ียตํอครัวเรือน มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จาก 

189,906 บาท เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 204,379 บาท  
 

  1.5.4 สถาบันครอบครัว 
 อัตราการสมรส 

อัตราการสมรส 
หนํวย : คํูตํอพันครัวเรือน 

กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 
ภาคใต้ 10.75 13.85 11.33 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.23 13.87 10.45 
ปัตตานี 11.17 12.05 9.88 
ยะลา 9.67 14.73 9.97 
นราธิวาส 9.85 14.83 11.50 

ท่ีมา: สํานักทะเบียนราษฎร๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
จากตาราง จะเห็นได๎วําอัตราการสมรส มีแนวโน๎มลดลงจากปี 2558 จาก 13.87 คํูตํอพันครัวเรือน 

ลดลงในปี 2559 เป็น 10.45 คํูตํอพันครัวเรือน  
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 อัตราการหย่าร้าง 
อัตราการหย่าร้าง 

หนํวย : คํูตํอพันครัวเรือน 
กลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัด ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 
ภาคใต้ 3.38 4.52 3.83 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.70 2.27 1.85 
ปัตตานี 1.63 1.97 1.66 
ยะลา 2.00 2.78 2.28 
นราธิวาส 1.47 2.08 1.62 

ที่มา: สํานักทะเบียนราษฎร๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

จากตาราง จะเห็นได๎วําอัตราการหยําร๎าง มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็น 2.27 คํูตํอพัน
ครัวเรือนในปี 2558 และลดลงในปี 2559 เป็น 1.85 คํูตํอพันครัวเรือน  

 
  1.5.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 จ้านวนคดีอาชญากรรม 
ตารางสัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หนํวย : ตํอประชากรแสนคน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน 
ภาคใต้ 4,905 53.72 4,645 50.44 4,647 50.02 
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น
ภาคใต้ 1,136 58.34 2,008 521 883 45.39 
ปัตตานี 392 57.75 362 52.76 286 41.21 
ยะลา 301 59.47 332 64.86 287 55.39 
นราธิวาส 443 57.82 314 40.53 310 39.59 

ที่มา :สํานักงานตํารวจแหํงชาติ 

จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนคดีชีวิต รํางกาย และเพศ ของกลํุมจังหวัดฯ มีแนวโน๎มลดลงจากปี 
2557 จาก 52.57 ตํอประชากรแสนคน ลดลงในปี 2558 เป็น 45.39 ตํอประชากรแสนคน  
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ตารางสัดส่วนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : ตํอประชากรแสนคน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน 
ภาคใต้ 1,642 17.98 1,443 15.67 1,382 14.88 
กลุ่ มจั งห วัดชายแดน
ภาคใต้ 638 37.94 515 28.02 431 21.97 
ปัตตานี 260 33.94 209 26.97 142 20.46 
ยะลา 168 12.09 164 11.70 133 25.67 
นราธิวาส 210 67.79 142 45.41 155 19.79 

ที่มา :สํานักงานตํารวจแหํงชาติ 

จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนคดีชีวิต รํางกาย และเพศ ของกลํุมจังหวัดฯ มีแนวโน๎มลดลงจากปี 
2557 จาก 28.02 ตํอประชากรแสนคน ลดลงในปี 2558 เป็น 21.97 ตํอประชากรแสนคน  

 จ้านวนการจับกุมคดียาเสพติด 
(1) ข้อมูลการจับกุม 

        จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ห๎วง 5 ปีท่ีผํานมา  
(ปี 2556 - 2559) พบวําสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในห๎วงปี 2556-2557 มีสถิติการจับกุมคดียาเสพติด
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 คิดเป็นร๎อยละ 12.89 และปี 2558 ลดลงจากปี 2557  
คิดเป็นร๎อยละ 7.13 และในปี 2558-2559 ก็มีสถิติการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น  
 

จังหวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560  

(ม.ค.-เม.ย.) 
ปัตตานี 2,985 3,370 3,669 3,951 1,411 
ยะลา 3,120 2,426 2,519 3,123 978 
นราธิวาส 4,147 4,236 3,778 3,604 1,347 
รวม 3 จชต.  10,252 10,032 9,606 10,678 3,736 

 

 
   ที่มา : สํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
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 กลํุมจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ยาเสพติดท่ีมีการแพรํระบาดมากท่ีสุด คือ ยาบ๎า รองลงมาคือ 
พืชกระทํอม ไอซ๑ เฮโรอีนและกัญชาแห๎ง โดยเฮโรอีนจะมีการแพรํระบาดมากท่ีสุดในจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี และไอซ๑ จะมีการแพรํระบาดมากในจังหวัดนราธิวาสและจังวัดยะลา 

 
 

 
(2) ข้อมูลการบ าบัดรักษา  

  การเข๎ารับบําบัดรักษายาเสพติดในพื้นกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน โดยจังหวัดท่ีมีผ๎ูเข๎ารับ
การบําบัดรักษามากท่ีสุดคือ นราธิวาส 

  ยาเสพติดท่ีมีผ๎ูเข๎ารับการบําบัดรักษามากท่ีสุดในห๎วงปี 2560 (ม.ค.-เม.ย.) ของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ พืชกระทํอม ยาบ๎า เฮโรอีน กัญชา และไอซ๑  

จังหวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ม.ค.-เม.ย.) 
ปัตตานี 1,749 1,586 2,643 2,574 814 
ยะลา 1,980 986 967 917 283 
นราธิวาส 2,449 1,755 1,865 1,781 283 
รวม 3 จชต.  6,178 4,327 5,475 5,272 1,380 

ท่ีมา : สํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
 
(3)  แนวโน้ม ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 

  1. สถานการณ๑นําเข๎าพืชกระทํอมเข๎า
มาในพื้นท่ียังคงมีอยํางตํอเนื่อง ท้ังนี้จะมีท้ังการนําเข๎า
ผํานทางดํานศุลกากร และตามชํองทางธรรมชาติในพื้นท่ี
ชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย ท้ัง 
ทางบก ทางน้ํ า ทางทะเล สํวนใหญํเป็นการนํามา
จําหนํายในพื้นท่ีเพื่อนํามาเป็นสํวนผสมของส่ีคูณร๎อย  
ซึ่งมีการแพรํระบาดมากในกลํุมเด็กและเยาวชน ซึ่ง
ปัจจุบันได๎มีการกระจายไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ท่ัวท้ังภาคใต๎
ตอนลําง  

เฮโรอีน 
1.69% 

กัญชาแห๎ง 
2.79% 

กัญชา
สด 

0.06% 
ยาบ๎า 

36.65% 

ยาอี 
0.14% สารระเหย 

0.00% 

พืชกระทํอม 
48.22% 

โคเคน 
0.00% 

ยาแก๎ไอ 
1.52% 

คีตามีน 
0.18% 

ไอซ๑ 
8.33% 

อัลปราโซแลม 
0.13% 

อ่ืน ๆ  
0.29% 

เฮโรอีน 
2.70% 

กัญชาแห๎ง 
2.27% 

กัญชาสด 
0.14% 

ยาบ๎า 
45.89% 

ยาอี 
0.22% สารระเหย 

0.00% 

พืชกระทํอม 
43.38% 

โคเคน 
0.00% 

ยาแก๎ไอ 
1.86% คีตามีน 

0.05% 

ไอซ๑ 
3.03% 

อัลปราโซแลม 
0.03% 

อ่ืน ๆ  
0.43% 

ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดใน 5 จชต. 
 

ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดใน 3 จชต. 
 

ยาบ๎า 
43.82% 

เฮโรอีน 
5.04% 

กัญชา 
4.83% 

สารระเหย 
0.07% 

อ่ืนๆ 
0.14% 

กระทํอม 
45.03% 

ไอซ๑ 
1.07% 

เมธาโดน 
0.00% 

ยาเสพติดที่มีผู้เขา้รับการบ้าบัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
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   2. สถานการณ๑การแพรํระบาดของส่ีคูณร๎อยในพื้นท่ี ยังคงมีการแพรํระบาดมากขึ้นเรื่อยๆ  
ในทุกพื้นท่ี โดยกลํุมเปูาหมายหลักยังคงเป็นกลํุมเด็ก เยาวชนและมีการกระจายไปยังกลํุมเปูาหมายอื่นๆ  
มากขึ้น เชํน กลํุมนักเรียน นักศึกษา กลํุมผ๎ูทางานรับจ๎าง หรือกลํุมวํางงาน สํงผลให๎การค๎าและการแพรํ
ระบาดพืชกระทํอมในพื้นท่ีมีการแพรํระบาดเพิ่มสูงขึ้นด๎วย  
    3. ยาบ๎า ยังคงเป็นยาเสพติดท่ียังคงมีการค๎าและการแพรํระบาดในทุกพื้ นท่ีของภาคใต๎
ตอนลําง โดยเป็นยาเสพติดท่ีมีการค๎าและการแพรํระบาดมากเป็นอับดับ 1 และ 2 และมีแนวโน๎มการแพรํ
ระบาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับยังคงเป็นยาเสพติดประเภทท่ีมีผ๎ูเข๎ารับการบําบัดรักษามาก จึงต๎องมีการเฝูาระวัง
อยํางตํอเนื่อง  
     4. สถานการณ๑การค๎าและการแพรํระบาดเฮโรอีนในพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลํางยังคงมีอยูํ 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส (อ.สุไหงโก-ลก อ.ตากใบ และอ.แว๎ง) พื้นท่ีจังหวัดปัตตานี (อ.ปะนาเระ 
อ.หนองจิก อ.สายบุรี) ท้ังนี้สาเหตุสํวนหนึ่งมาจากราคาเฮโรอีนท่ีถูกลง สามารถหาได๎งํายขึ้ น และยังคงมี
เครือขํายการค๎ารายใหญํท่ียังคงมีพฤติการณ๑อยูํในปัจจุบัน อีกท้ัง จากข๎อมูลการเข๎ารับบาบัดยาเสพติด พบวํา 
ยังพบการเข๎ารับการบําบัดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนอยูํ และในพื้นท่ี อ.สุไหงโกลก , อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
ยังคงเป็นแหลํงจัดหา การค๎า และแพรํระบาดของเฮโรอีนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
    5. สถานการณ๑การแพรํระบาดของยาท่ีนํามาใช๎ในทางท่ีผิดในพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลําง ยังคง
พบการแพรํระบาดของหลายตัวยาด๎วยกัน เชํน อัลปราโซแลม ทรามาดอล ไดอาซีแพม โคลนาซีแพมและอิริ
มิน 5 ซึ่งมีท้ังในรูปแบบของการนํามาเป็นสํวนผสมของน้ําต๎มพืชกระทํอม, บางสํวนอาจจะใช๎แบบผสมใน
เครื่องด่ืมท่ีมีรูปแบบคล๎ายส่ีคูณร๎อยแตํไมํใสํน้ํากระทํอม และมีบางสํวนท่ีกินตามหลังจากท่ีมีการเสพน้ํา
กระทํอมแล๎ว โดยอิริมิน 5 มีการแพรํระบาดมากในพื้นท่ีท่ีมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เชํน นราธิวาส  

 จ้านวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตารางสัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หนํวย : ตํอประชากรแสนคน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน 
ภาคใต้ 8,333 91.26 8,490 92.20 8,118 87.38 
กลุ่ มจั งห วัดชายแดน
ภาคใต้ 1,845 97.04 2,357 131.26 1,995 103.59 
ปัตตานี 560 82.49 693 89.44 576 82.99 
ยะลา 610 120.52 917 65.44 713 137.61 
นราธิวาส 675 88.10 747 238.91 706 90.16 

ที่มา :สํานักงานตํารวจแหํงชาติ 

จากตาราง จะเห็นได๎วําสัดสํวนคดีชีวิต รํางกาย และเพศ มีแนวโน๎มลดลงจากปี 2557 จาก 131.26      
ตํอประชากรแสนคน ลดลงในปี 2558 เป็น 103.59 ตํอประชากรแสนคน  
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  1.5.6 สาธารณสุข 
 จ้านวนสถานบริการสาธารณสุข 

   การให๎บริการด๎านสาธารณสุขในพื้นท่ี มีจํานวนสถานพยาบาลท้ังส้ิน 606 แหํง จําแนก
เป็นโรงพยาบาล 80 แหํง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 537 แหํง ศูนย๑บริการสาธารณสุข 89 แหํง และ
คลีนิกรวมทุกประเภท 634 แหํง เมื่อพิจารณาจากจํานวนบุคลากรรวมทั้งหมด พบวํา มีแพทย๑จํานวน 1,196 
คน          ทันตแพทย๑ 292 คน เภสัชกร 375 คน และพยาบาล 6,206 คน โดยจังหวัดสงขลามีจํานวน
สถานพยาบาลมากท่ีสุด กลําวคือ มีโรงพยาบาลของรัฐบาล 36 แหํง ท้ังนี้เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีจํานวน
ประชากรอยูํอาศัยเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถให๎บริการไปยังเมืองอื่นๆ ในพื้นท่ีใกล๎เคียงได๎อีกด๎วย 
   - จังหวัดปัตตานี  มีจํานวนสถานพยาบาลรวม 234 แหํง จํานวนเตียง 825 เตียง  
   - จังหวัดยะลา  มีจํานวนสถานพยาบาลรวม 183 แหํง จํานวนเตียง 967 เตียง  
   - จังหวัดนราธิวาส  มีจํานวนสถานพยาบาลรวม 189 แหํง จํานวนเตียง 760 เตียง 
               รวม 606 แห่ง จ้านวนเตียงรวม 2,552 เตียง 

 สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ) 

ตารางแสดงจ้านวนและสัดส่วนแพทย์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : คน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

ประเทศ 26,937 2,399 30,565 2,125 31,959 2,035 
ภาคใต้ 3,258 2,792 3,501 2,619 3,708 2,488 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

506 3,870.7 536 3,672 561 3,531 

ปัตตานี 163 4,142 177 3,856 180 3,830 
ยะลา 180 2,797 183 2,782 187 2,751 
นราธิวาส 163 4,673 176 4,378 194 4,012 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑  กระทรวงสาธารณสุข (รายงานสถิติสาธารณสุขประจําปี) 

 จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนแพทย๑ มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากปี 2557 จาก 536 คน เพิ่มขึ้น
ในปี 2558 เป็น 561 คน ซึ่งอาจจะมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากมาตรการจูงใจเรื่องคําตอบแทน
ซึ่งสูงกวําตําแหนํงอื่น 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน พ.ศ. 2562 – 2564  61 

 

ตารางแสดงจ้านวนและสัดส่วนทันตแพทย์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : คน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

ประเทศ 7,698 8,395 6,577 9,876 6,953 9,352 
ภาคใต้ 978 9,300 987 9,291 1,059 8,711 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

147 13,658 152 13,298 163 12,531 

ปัตตานี 56 12,058 59 11,568 64 10,772 
ยะลา 51 9,872 51 9,981 54 9,525 
นราธิวาส 40 19,044 42 18,345 45 17,296 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑  กระทรวงสาธารณสุข (รายงานสถิติสาธารณสุขประจําปี) 

 จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนทันตแพทย๑ มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากปี 2557 จาก 152 คน 
เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 163 คน ซึ่งอาจจะมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากมาตรการจูงใจเรื่อง
คําตอบแทนซึ่งสูงกวําตําแหนํงอื่น 

 

ตารางแสดงจ้านวนและสัดส่วนเภสัชกรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : คน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

ประเทศ 11,619 5,562 11,892 5,462 12,231 5,317 
ภาคใต้ 1,437 6,330 1,605 5,713 1,671 5,521 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

239 8,159 289 6,775 296 6,670 

ปัตตานี 77 8,769 90 7,583 96 7,181 
ยะลา 83 6,066 93 5,473 95 5,414 
นราธิวาส 79 9,643 106 7,269 105 7,413 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑  กระทรวงสาธารณสุข (รายงานสถิติสาธารณสุขประจําปี) 

 จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนเภสัชกร มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากปี 2557 จาก 289 คน 
เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 296 คน  
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ตารางแสดงจ้านวนและสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : คน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

ประเทศ 131,375 492 150,085 433 149,183 436 
ภาคใต้ 19,559 465 22,316 411 22,711 406 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

4,932 393 5,209 377 5,549 355 

ปัตตานี 1,507 448 1,542 443 1,843 374 
ยะลา 1,537 328 1,656 307 1,674 307 
นราธิวาส 1,888 403 2,011 383 2,032 383 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑  กระทรวงสาธารณสุข (รายงานสถิติสาธารณสุขประจําปี) 

 จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนพยาบาลวิชาชีพ มีแนวโน๎มเพิ่มจากปี 2556-2558 จาก 4,932 คน 
เพิ่มขึ้นเป็น 5,209 และ 5,549 ตามลําดับ 

 
ตารางแสดงจ้านวนและสัดส่วนพยาบาลเทคนิคในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หนํวย : คน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ้านวน 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

ประเทศ 6,858 9,423 8,748 7,425 6,693 9,716 
ภาคใต้ 542 16,782 802 11,434 472 19,545 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

118 19,494.7 267 8,945.3 93 27,697.3 

ปัตตานี 25 27,009 56 12,188 20 34,471 
ยะลา 60 8,391 80 6,363 53 9,705 
นราธิวาส 33 23,084 93 8,285 20 38,916 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑  กระทรวงสาธารณสุข (รายงานสถิติสาธารณสุขประจําปี) 

 จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนพยาบาลเทคนิค มีแนวโน๎มลดลงจากปี 2557 จาก 267 คน ลดลงใน
ปี 2558 เป็น 93 คน  
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 อัตราการตายของทารกต่อการเกิดมีชีพพันคน 
ตารางแสดงอัตราการตายของทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 

จังหวัด 
2556 2557 2558 2559 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
ปัตตานี 123 10.59 26 4.06 91 8.04 93 11.00 
ยะลา 38 4.00 61 6.79 35 4.62 26 3.54 

นราธิวาส 62 4.96 33 2.61 137 11.44 139 11.44 
รวม 3 จชต. 223 6.52 120 4.49 263 8.03 218 8.66 

ที่มา : ศูนย๑อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา 

  จากการเปรียบเทียบอัตราตายของทารกอายุน๎อยกวํา 1 ปี และอัตราสํวนการตายของ
มารดาในปีงบประมาณ 2556-2559 พบวํา ในภาพรวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ อัตราการตายของทารกจะ
เพิ่มขึ้น ลดลง และคํอนข๎างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมายระดับประเทศท่ีกําหนดไว๎ไมํเกิน 15 ตํอพันการ
เกิดมีชีพ ท้ังนี้อาจจะมีการตกจดทะเบียนการตายของทารก โดยเฉพาะในรายท่ีคลอดท่ีบ๎านและตายหลัง
คลอดเมื่ออายุทารกยังน๎อย  เนื่องจากไมํมีการแจ๎งเกิด ทําให๎ไมํมีการแจ๎งเมื่อเด็กตายด๎วย  หรือมีการแจ๎ง
ตายลําช๎ากวําท่ีกําหนด 

ตารางแสดงอัตราการตายของมารดา ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 

จังหวัด 
2557 2558 2559 2560 (8 เดือน)  

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
ปัตตานี 6 52.07 5 44.31 4 36.68 3 65.57 
ยะลา 2 22.27 6 79.16 4 54.52 2 29.04 

นราธิวาส 6 47.44 6 50.09 14 113.21 2 27.84 
รวม 3 จชต. 14 40.59 17 57.85 22 68.14 7 40.82 

**หมายเหตุ: อัตราการตายของมารดา 2557-2559 รายงานตามภูมิลําเนาที่มา : ศูนย๑อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา                     .               
อัตราการตายของมารดา 2560 (8เดือน) ที่มา: ข๎อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 มิ.ย.60 

                 อัตราสํวนการตายของมารดาในภาพรวม ปี 2557-2559 มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นลดลง โดยสูงกวํา
เปูาหมายระดับประเทศท่ีกําหนดไว๎ไมํเกิน 15  ตํอ แสนการเกิดมีชีพกวํา 3 เทํา เมื่อพิจารณารายจังหวัด 
พบวําปี 2559  จังหวัดนราธิวาสมีอัตราสํวนการตายของมารดาสูงกวําจังหวัดอื่นๆ สําหรับจังหวัดสงขลา 
ยะลาและปัตตานี จํานวนมารดาตาย เทําๆ กัน จากการวิเคราะห๑การตายของมารดาในปีงบประมาณ 2559 
พบวํา การตายจากสาเหตุทางตรงทางสูติศาสตร๑ เชํน ตกเลือดหลังคลอด ภาวะน้ําคร่ําอุดตันในกระแสเลือด 
ความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ๑ มีอัตราท่ีสูงขึ้น  แตํสาเหตุทางอ๎อมท่ีสํงผลให๎แมํท่ีต้ังครรภ๑มีภาวะเส่ียงมากขึ้น 
เชํน โรคหัวใจ วัณโรค ปอดอักเสบ โรคไทรอยด๑ เพิ่มขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากหญิงต้ังครรภ๑และสามี ขาดความรู๎ 
ความเข๎าใจในการดูแลตนเองในภาวะเส่ียงขณะต้ังครรภ๑ขาดการวางแผนครอบครัว ( BS ) หญิงต้ังครรภ๑
อาจจะไมํทราบวําผ๎ูท่ีเป็นโรคเหลํานี้ไมํควรต้ังครรภ๑ หรือหากต้ังครรภ๑แล๎วต๎องอยูํในความดูแลอยํางใกล๎ชิด
จากบุคลากรทางการแพทย๑และสาธารณสุขรวมท้ังการฝากครรภ๑เร็ว ฝากครรภ๑เมื่ออายุครรภ๑น๎อยกวํา 12 
สัปดาห๑ ช๎า  การมาฝากครรภ๑ตามนัดทุกครั้งเพราะจะทําให๎สามารถเฝูาระวังและคัดกรองภาวะเส่ียงได๎เร็วขึ้น 
สํวนด๎านบุคลากรสาธารณสุขเอง ขาดทักษะในการประเมินภาวะเส่ียงหญิงต้ังครรภ๑ และแมํ ขณะคลอด 
วินิจฉัยและการรักษา รวมทั้งระบบการสํงตํอท่ีลําช๎า  
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 อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีส้าคัญ 5 ล้าดับ 
ตารางรายงานการเจ็บป่วย 5 โรคส้าคัญ 

หนํวย : อัตราตํอประชากรแสนคน 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา  
ภาคใต้ 389,197 4,278.87 378,406 4,126.58 466,832.00 5,060.50 
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต้ 

68,777 3,553.42 65,161 4,404.59 77,936.00 3,918.38 

ปัตตานี 18,290 2,708.72 16,786 2,178.66 21,764.00 3,156.88 
ยะลา 19,659 3,904.65 18,057 1,293.85 20,946.00 4,072.34 
นราธิวาส 30,828 4,046.89 30,318 9,741.25 35,226.00 4,525.91 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑  กระทรวงสาธารณสุข 

 จากตาราง จะเห็นได๎วําอัตราการเจ็บปุวย 5 โรคสําคัญ มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 
4,404.59 อัตราตํอประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 3,918.38 อัตราตํอประชากรแสนคน  
 
 

ตางรางแสดงการเจ็บป่วย 5 โรคส้าคัญ 
หนํวย : อัตราตํอประชากรแสนคน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
ปี 2556 

หัวใจ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง 
ภาคใต้ 1,107.33 835.52 1,462.84 337.33 535.85 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

1,050.28 683.69 1,359.44 214.86 245.14 

ปัตตานี 884.00 541.60 960.27 154.76 168.09 
ยะลา 1,146.43 757.93 1,374.25 287.00 339.04 
นราธิวาส 1,120.42 751.54 1,743.83 202.82 228.28 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑  กระทรวงสาธารณสุข 
 

 จากตาราง จะเห็นได๎วําในปี 2556 ประชากรสํวนใหญํจะเจ็บปุวยสูงสุดด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ใน
อัตรา 1,359.44 ตํอประชากรแสนคน รองลงมาเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือด ตามลําดับ 
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หนํวย : อัตราตํอประชากรแสนคน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
ปี 2557 

หัวใจ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง 
ภาคใต้ 1,083.33 816.90 1,409.44 329.00 487.92 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

1,317.44 849.60 1,763.82 230.36 233.38 

ปัตตานี 699.18 420.65 786.14 133.29 139.40 
ยะลา 401.69 242.41 449.20 101.53 99.03 
นราธิวาส 2,881.44 1,885.73 4,056.13 456.25 461.71 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑  กระทรวงสาธารณสุข 
 จากตาราง จะเห็นได๎วําในปี 2557 ประชากรสํวนใหญํจะเจ็บปุวยสูงสุดด๎วยโรคความดัน ในอัตรา 
1,763.82 ตํอประชากรแสนคน รองลงมาเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือด ตามลําดับ 

หนํวย : อัตราตํอประชากรแสนคน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
ปี 2558 

หัวใจ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง 
ภาคใต้ 1,309.28 976.96 1,746.63 413.34 614.29 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

1,925.25 753.57 1,477.59 266.26 238.88 

ปัตตานี 947.33 612.40 1,148.08 241.94 207.13 
ยะลา 1,282.21 774.38 1,402.55 316.71 296.49 
นราธิวาส 1,316.68 873.93 1,882.13 240.13 213.02 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑  กระทรวงสาธารณสุข 
 จากตาราง จะเห็นได๎วําในปี 2558 ประชากรสํวนใหญํจะเจ็บปุวยสูงสุดด๎วยโรคหัวใจ ในอัตรา 
1,925.25 ตํอประชากรแสนคน รองลงมาเป็นโรคความดัน เบาหวาน หลอดเลือด และมะเร็ง ตามลําดับ 

 การฆ่าตัวตาย 
ตารางแสดงจ้านวนและอัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หนํวย : จํานวนศพ/ศพแสนคน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 
2556 2557 2558 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 
ภาคใต้ 546 6.0 530 5.8 528 5.7 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 31 1.67 30 1.57 23 1.23 
ปัตตานี 8 1.2 7 1.0 8 1.2 
ยะลา 11 2.2 10 2.0 9 1.7 
นราธิวาส 12 1.6 13 1.7 6 0.8 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: อัตราฆําตัวตายสําเร็จ = {จํานวนฆําตัวตายสําเร็จ/(จํานวนประชากรกลางปี/100,000)} 
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 จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนศพในการฆําตัวตายสําเร็จ มีแนวโน๎มลดลงน๎อยมากจนเกือบคงท่ีจาก
ปี 2557 จาก 30 ศพตํอศพแสนคน ลดลงในปี 2558 เป็น 23 ศพตํอศพแสนคน  

  1.5.7 การศึกษา 
 จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 

ตารางแสดงจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี 
หนํวย : ปี 

ระดบัของข้อมูล/ป ี ปี 2554 ปี 2555 ป ี2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประเทศ 9.10 8.80 8.77 8.91 10.06 
ภาคใต๎ 9.16 8.95 9.04 9.24 10.20 
กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 8.83 8.44 8.63 9.03 9.16 
ปัตตานี 8.90 8.45 8.90 9.10 9.86 
ยะลา 9.00 8.92 8.70 9.20 9.38 
นราธิวาส 8.60 7.94 8.30 8.80 8.25 

ที่มา: ศูนย๑สารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

จากตาราง จะเห็นได๎วําจํานวนปีการศึกษา มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 9.03 ปี เพิ่มขึ้นในปี 
2558เป็น 9.16 ปี เนื่องจากประชาชนให๎ความสําคัญกับการศึกษา  

 จ้านวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียน 
ตาราง แสดงมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ชื่อมหาวิทยาลัย 

ปัตตานี 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
นราธิวาส 1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ยะลา 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ป.6 ในวิชาส้าคัญ (ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
หนํวย : ร๎อยละ 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประเทศ 39.30 42.35 44.98 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 35.45 37.01 38.24 
ปัตตานี  33.00 34.15 35.39 
ยะลา 32.06 33.60 36.83 
นราธิวาส 41.28 43.27 42.49 

ท่ีมา: สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15, 16 
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จากตาราง จะเห็นได๎วําค่าเฉล่ียนคะแนน O-Net ป.6 ในวิชาสําคัญ (ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑) มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากร๎อยละ 37.01 เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น
ร๎อยละ 38.24 ซึ่งอาจจะมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในอนาคต แตํอยํางไรก็ยังตกเกณฑ๑กลางของประเทศ  

 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ม.3 ในวิชาส้าคัญ (ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
หนํวย : ร๎อยละ 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประเทศ 35.47 35.54 37.91 
ภาคใต้  40.73 37.47 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 35.08 34.97 36.99 
ปัตตานี  34.36 34.13 36.69 
ยะลา 36.21 36.63 39.25 
นราธิวาส 34.67 34.20 35.04 

ที่มา: สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

 
จากตาราง จะเห็นได๎วําคําเฉล่ียคะแนน O-Net ม.3 ในวิชาสําคัญ (ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑) มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากร๎อยละ 34.97 เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น
ร๎อยละ 36.99 ซึ่งอาจจะมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในอนาคต แตํอยํางไรก็ยังตกเกณฑ๑กลางของภาคใต๎และของ
ประเทศประเทศ  

 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ม.6 ในวิชาส้าคัญ (ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
หนํวย : ร๎อยละ 

ระดับของข้อมูล/ปี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประเทศ 31.72 33.00 34.81 
ภาคใต้  35.50 33.63 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

29.16 30.78 32.49 

ปัตตานี  28.87 30.48 32.00 
ยะลา 30.68 32.14 34.10 
นราธิวาส 27.93 29.73 31.37 

ที่มา: สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 

จากตาราง จะเห็นได๎วําคําเฉล่ียคะแนน O-Net ม.6 ในวิชาสําคัญ (ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑) มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากร๎อยละ 30.78 เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น
ร๎อยละ 32.49 ซึ่งอาจจะมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในอนาคต แตํอยํางไรก็ยังตกเกณฑ๑กลางของภาคใต๎และของ
ประเทศประเทศ  
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1.6 โครงสร้างพื้นฐาน 
 ด้านการคมนาคมขนส่ง  

   โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนสํงของกลํุมจังหวัดได๎รับการพัฒนาให๎มีความเช่ือมโยงท้ัง
ภายในกลํุมจังหวัด ระหวํางกลํุมจังหวัด และสามารถเช่ือมโยงสํูตํางประเทศได๎อยํางสะดวกท้ังทางบก ทางน้ํา 
และทางอากาศ ดังนี้ 
 (1) การขนส่งทางบก 
  (1.1) ระบบคมนาคมขนส่งทางถนน 
  ระบบคมนาคมขนสํงในพื้นท่ีอนุภาคมีถนนสายสําคัญหลายสาย มีทางหลวงแผํนดินสาย
หลักและสายรองทําหน๎าท่ีเช่ือมโยงระหวํางจังหวัดและภายในจังหวัด ทําให๎การคมนาคมขนสํงในอนุภาคมี
ประสิทธิภาพ สามารถเดินทางได๎อยํางสะดวก โดยมีเส๎นทางสําคัญดังนี้  
  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเกษม เป็นทางหลวงสายประธานของภาคใต๎ 
ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 42 หรือท่ีเรียกกันวํา ถนนเพชรเกษมสายปัตตานี-นราธิวาส เป็นเส๎นทางหลักท่ี
เช่ือมจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสเข๎ากับจังหวัดสงขลา ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 43 
เป็นทางหลวงเส๎นใหมํท่ีตัดขึ้นเพื่อยํนระยะทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดปัตตานีเป็นเส๎นทางหลักท่ีเช่ือม
จังหวัดสงขลากับจังหวัดปัตตานี และทางหลวงหมายเลข 406, 407, 408, 409, 410, 414, 416  และ 418 
เป็นต๎น สํวนทางหลวงหมายเลข 4066 ซึ่งเช่ือมจากกะรอบาตะ - บ๎านทอน – สนามบินนราธิวาส และเช่ือม
กับอําเภอยี่งอ รือเสาะ และรามัน จังหวัดยะลา 
  (1.2) สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นท่ีอนุภาคท้ัง 3 จังหวัด มีสํานักงานขนสํง 7 แหํง โดย
ต้ังอยูํในจังหวัดปัตตานี 2 แหํง จังหวัดยะลา 2 แหํง และจังหวัดนราธิวาส 3 แหํง และมีสถานีขนสํงผ๎ูโดยสาร
ท่ีอยูํในความดูแลขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท้ังส้ิน 3 แหํง ดังนี้ 

ล้าดับ จังหวัด ชื่อสถาน ี ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ปัตตานี สถานีขนสํงผ๎ูโดยสาร จ.ปัตตานี องค๑การบริหารสํวน

จังหวัดปัตตานี 
 

2 ยะลา สถานีขนสํงผ๎ูโดยสาร จ.ยะลา เทศบาลนครยะลา  
3 นราธิวาส สถานีขนสํงผ๎ูโดยสาร จ.นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส  

สถานีขนสํงผ๎ูโดยสาร อ.สุไหงโกลก สํานักงานขนสํง    
จ.นราธิวาส 

 
  (1.3) ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปี (AADT) ปริมาณจราจรในอนุภาคท่ีสําคัญ ได๎แกํ
บนทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นทางหลวงสายประธานของภาคใต๎ รองลงมาคือทาง
หลวงหมายเลข 42 43 และ 408 เป็นต๎น โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี มีทางหลวงสายสําคัญ คือ ทางหลวง
หมายเลข 42 มีปริมาณจราจรเฉล่ียตํอวันตลอดปี 38,963 คัน/วัน จังหวัดยะลา มีทางหลวงสายสําคัญคือ
ทางหลวงหมายเลข 410 ปริมาณจราจรเฉล่ียตํอวันตลอดปี 21,185 คัน/วัน และจังหวัดนราธิวาส มีทาง
หลวงท่ีมีปริมาณจราจรจํานวนมากคือ ทางหลวงหมายเลข 4056 มีปริมาณจราจรเฉล่ียตํอวันตลอดปี 
23,828 คัน/วัน โดยเฉพาะชํวงบริเวณดํานสุไหงโก-ลก นอกจากนี้ในพื้นท่ีศึกษา มีทางหลวงสายเอเชียพาด
ผําน (ดังรูป) ได๎แกํ 
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 AH 18  ผําน อ.สุไหงโกลก (ชายแดนไทย/มาเลเซีย)-อ.ตากใบ-นราธิวาส-อ.สายบุรี-อ.ปาลัด-
ปัตตานี-อ.หนองจิก-อ.เทพา-อ.จะนะ-อ.หาดใหญํ รวมระยะทาง 268.0 กม. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป: ทางหลวงสายเอเชีย 
 

  ด๎านระบบคมนาคมขนสํงและโลจิสติกส๑ อนุภาคเป็นประตูเช่ือมโยงระหวํางประเทศไทยกับ
มาเลเซีย อีกท้ังยังเป็นพื้นท่ีคาบสมุทรระหวํางมหาสมุทรสองฝ่ัง จึงมีระบบคมนาคมขนสํงและโลจิสติกส๑ท่ี
ครบถ๎วนสมบูรณ๑ ทางถนนมีทางหลวงสายเอเชียสองสาย ได๎แกํ AH2 และ AH18 ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับ
ประเทศมาเลเซียได๎ท้ังด๎านตะวันออกและด๎านเหนือ โดยเฉพาะสาย AH2 ท่ีนอกจากจะเป็นเส๎นทางหลัก
เช่ือมโยงระหวํางไทยกับมาเลเซียแล๎ว ยังสามารถเช่ือมโยงไปถึงระดับอาเซียน เนื่องจากทางหลวงสาย AH2 
มีความเช่ือมโยงไปจนถึงประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเช่ือมตํอโดยเส๎นทางเรือเฟอร๑รี่จากประเทศสิงคโปร๑ 
นอกจากนี้ด๎านบนยังสามารถเช่ือมโยงออกไปถึงประเทศพมําและไปบรรจบกับทางหลวงสาย AH3 เพื่อเช่ือม
ไปยังประเทศจีนได๎อีกด๎วย อีกท้ังยังมีการศึกษาความเหมาะสม/ออกแบบกํอสร๎างและดําเนินการกํอสร๎าง
ทางพิเศษระหวํางเมืองหาดใหญํ – สะเดา เพื่อเช่ืองโยงการค๎าชายแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอการขนสํง
สินค๎าของอนุภาค    แตํขีดความสามารถในการให๎บริการในปัจจุบันยังคงมีจํากัด หากในอนาคตมีปริมาณ
การสัญจรเพิ่มขึ้นตามศักยภาพทางเศรษฐกิจ เส๎น AH2 อาจไมํสามารถรองรับการสัญจรได๎   

ในสํวนของการนํารถเข๎าออกระหวํางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เพื่อการพาณิชย๑นั้น ปัจจุบัน
ประเทศไทยและมาเลเซียยังไมํมีความตกลงด๎านการขนสํงผ๎ูโดยสาร หรือขนสํงสินค๎าระหวํางกัน ท้ังในระดับ
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ทวิภาคีและพหุพาคี ยกเว๎นการขนสํงสินค๎าผํานแดน ซึ่งเป็นประเภทสินค๎าเนําเสียงํายผํานไปยังประเทศ
สิงคโปร๑ โดยมีโควตาสินค๎าผํานแดนได๎เพียงปีละ 30,000 ตัน  ทําให๎การนํารถเข๎า – ออกระหวํางสอง
ประเทศเพื่อการพาณิชย๑ ยังคงมีปัญหาไมํได๎รับความสะดวก ต๎องใช๎กฎหมายของแตํละประเทศในการกํากับ
ดูแล  
  สําหรับสาย AH18 เป็นเส๎นทางเช่ือมโยงแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรมพลังงานท่ี
สําคัญของไทยและมาเลเซียเข๎าด๎วยกัน ท้ังยังเป็นเส๎นทางท่ีชํวยสํงเสริมตลาดการทํองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรมของอนุภาค แตํกลับเป็นเส๎นทางท่ีมีปัญหาด๎านความปลอดภัย ทําให๎สํงผล
กระทบตํอการพัฒนาด๎านอื่นๆ ด๎วย นอกจากนี้อนุภาคยังมีทางหลวงแผํนดินอีกหลายสายท่ีมีความสําคัญใน
การเช่ือมโยงพื้นท่ีตํางๆ ในอนุภาค ไมํวําจะเป็นแหลํงทํองเท่ียว หรือเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจเพื่อกระจายการ
พัฒนา ได๎แกํ ทางหลวงแผํนดิน 
หมายเลข 4 42 406 408 410 และ 416 เป็นต๎น ด๎านระบบคมนาคมของดํานชายแดน พบวํา ปัจจุบันดําน
ชายแดนมีความเช่ือมโยงกับเมืองหลักในพื้นท่ี แตํยังไมํมีความเช่ือมโยงระหวํางดํานชายแดนด๎วยกัน 

 (2) ระบบคมนาคมขนส่งทางราง 
 ในปัจจุบันเส๎นทางการขนสํงสินค๎าของการรถไฟแหํงประเทศไทย จะเป็นเส๎นทางเดียวกันกับการ
ขนสํงผ๎ูโดยสาร โดยเส๎นทางรถไฟท่ีผํานอนุภาคคือรถไฟสายใต๎ เริ่มต๎นจากสถานีรถไฟธนบุรีกรุงเทพมหานคร
ผํานจังหวัดนครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ๑, ชุมพร, สุราษฎร๑ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, 
สงขลา, ยะลาและไปสุดปลายทางท่ีสถานีรถไฟสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาสและไปบรรจบกับทางรถไฟของ
ประเทศมาเลเซียท่ีสถานีรถไฟรันเตาปันจาง รวมระยะทาง 1,144.29 กิโลเมตร  
 3) ระบบคมนาคมขนส่งทางน้้า 
 เนื่องจากพื้นท่ีอนุภาคเป็นกลํุมจังหวัดในภาคใต๎ ซึ่งมีพื้นท่ีติดทะเลทําให๎มีการใช๎การคมนาคมขนสํง
ทางน้ําคํอนข๎างมาก ไมํวําจะเพื่อการประกอบอาชีพคือทําการประมง การขนสํงสินค๎า และการทํองเท่ียว 
กลํุมจังหวัดนี้มีทําเทียบเรือจํานวนมาก ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นทําเรือเพื่อการประมง สําหรับทําเรือท่ีใช๎เพื่อขนสํง
สินค๎าและการทํองเท่ียวที่สําคัญพบอยูํในจังหวัดนราธิวาส คือ ทําเรือตากใบ 
 (4) ระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ 
 ในพื้นท่ีมีสนามบิน 1 แหํง คือ ทําอากาศยานนราธิวาส แตํมีเฉพาะการขนสํงผ๎ูโดยสารเทํานั้น ไมํมี
การขนสํงสินค๎าและจดหมายทางอากาศ และมีเท่ียวบินทุกวันเชํนกัน โดยมีสายการบินท่ีทําการบินคือ ไทย
แอร๑เอเชีย ไทยสมาย และสายการบินนกแอร๑ 

ตารางปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
            หนํวย : คน 

ปี/ภาค 2554 2555 2556 2557 2558 
รวมภาคใต้ 14,928,831 16,763,890 20,260,164 22,396,469 26,300,305 

ท่าอากาศยาน     
 กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5,098,881 5,544,760 6,602,567 7,583,854 8,885,195 

กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 9,713,472 11,113,948 13,545,706 14,694,664 17,252,697 

กลุ่มภาคใต้ชายแดน 116,478 105,182 111,891 117,951 162,413 

นราธิวาส 116,478 105,182 111,891 117,951 162,413 
      ท่ีมา : การทําอากาศยานแหํงประเทศไทย กรมการขนสํงทางอากาศ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 จากตารางจะเห็นได๎วํา ปริมาณการขนสํงผ๎ูโดยสาร ณ ทําอากาศยานในกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน        
มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากจํานวนผ๎ูโดยสารท้ังหมด 117,951 คน ผ๎ูโดยสารเพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 
162,413 คน และอาจมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 ด้านสาธารณูปโภค 
   ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานด๎านสาธารณูปโภค ประกอบด๎วยระบบไฟฟูา  ระบบ
น้ําประปา ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม พลังงานตํางๆของเสียและกากของเสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ระบบประปา การบริการประปาในกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ซึ่งประกอบด๎วย จังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส โดยในปี 2559 (ข๎อมูล ณ กุมภาพันธ๑ 2559) มีจํานวนผ๎ูใช๎น้ํา  รวม 45,024 ครัวเรือน 
จากครัวเรือนท้ังหมด 536,929 ครัวเรือน โดยสามารถแยกออกได๎เป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

1. จังหวัดยะลา  มีจํานวนครัวเรือน 155,913 ครัวเรือน มีผ๎ูใช๎น้ําจํานวน 12,641 ครัวเรือน คิดเป็น     
ร๎อยละ 8.11 โดยใช๎แหลํงน้ําจากแมํน้ําปัตตานี 

2. จังหวัดปัตตานี  มีจํานวนครัวเรือน 178,655 ครัวเรือน มีผ๎ูใช๎น้ําจํานวน 2,567 ครัวเรือน คิด
เป็น   ร๎อยละ 1.44 

3. จังหวัดนราธิวาส  มีจํานวนครัวเรือน 202,361 ครัวเรือน มีผ๎ูใช๎น้ําจํานวน 29,816 ครัวเรือน คิด
เป็นร๎อยละ 18.92 โดยใช๎แหลํงน้ําจากลํุมน้ําชายฝ่ังทะเลภาคใต๎ฝ่ังตะวันออก  

ตารางแสดงร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้้าประปา 

กปภ.สาขาในพืน้ทีก่ลุ่ม
จังหวัด 

ภาคใต้ชายแดน 

ผู้ใช้น้้า (ครัวเรอืน) ผู้ใช้น้้า 
(ครัวเรอืน) 
พฤษภาคม

2560 

ครัวเรอืนจังหวัด
ทั้งหมด

(ครัวเรอืน) 
พฤษภาคม2560  

ร้อยละ 
2557 2558 2559 

1. กปภ.สาขา ในพื้นท่ี  
จ.ยะลา จาํนวน 2 สาขา 

12,459 12,620 12,954 12,954 160,023 8.10 

2. กปภ.สาขาในพื้นท่ี  
จ.ปัตตานี จํานวน 1 สาขา 

2,508 2,556 2,644 2,644 183,124 1.44 

3. กปภ.สาขาในพื้นท่ี  
จ.นราธิวาส จํานวน 3 สาขา 

28,379 29,731 30,693 30,693 207,523 14.79 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 43,346 44,907 46,291 46,291 550,670 8.11 
ที่มา : ผู๎ใช๎นํ้า (ครัวเรือน) สนง.การประปาสํวนภูมิภาคเขต 5 

ครัวเรือนจังหวัดทั้งหมด (ครัวเรือน) เว็บซต๑ ระบบสถิติทางการทะเบียน 

สําหรับแหลํงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคนอกเขตพื้นท่ีการบริการน้ําประปาของการประปาสํวน
ภูมิภาคจะเป็นระบบประปาหมูํบ๎านซึ่งอยูํในพื้นท่ีของเทศบาลตําบล หรือองค๑การบริหารสํวนตําบล ท่ีใช๎
แหลํงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาประกอบด๎วยแหลํงน้ําผิวดิน เชํน แมํน้ํา คลอง ห๎วย บึง หรือสระ และ
แหลํงน้ําบาดาล  โดยภาพรวมในพื้นท่ี 3 จังหวัดประมาณร๎อยละ 60 จะใช๎แหลํงน้ําบาดาลเป็นแหลํงน้ําดิบ
ในการผลิตน้ําประปา เป็นบํอน้ําบาดาลท่ีหนํวยงานราชการสํวนกลางตํางๆ  และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ได๎ทําการเจาะไว๎แล๎ว นําบํอน้ําบาดาลท่ีมีศักยภาพปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับเป็นแหลํงน้ําดิบกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  แหลํงน้ําบาดาลท่ีมีปริมาณน้ําบาดาลน๎อยจนไมํสามารถนํามาเป็นแหลํงน้ําดิบของระบบ
ประปาหมูํบ๎านคือบํอน้ําบาดาลในพื้นท่ีสูงแนวขนานกับเทือกเขาสันกาลาคีรีจนถึงกึ่งกลางของพื้นท่ี 3 
จังหวัด  และต้ังแตํกึ่งกลางของพื้นท่ีจนถึงชายฝ่ังทะเลอําวไทยจะมีศักยภาพแหลํงน้ําบาดาลสูง  จึงสามารถ



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

นําบํอน้ําบาดาลมาเป็นแหลํงน้ําดิบของระบบประปาหมูํบ๎าน จํานวนบํอน้ําบาดาลท่ีสามารถใช๎งานได๎ดีไมํรวม
บํอท่ีเจาะโดยองค๑กรปกครองสํวนถิ่น มีประมาณ 1,370  บํอ แยกเป็นรายจังหวัดได๎ดังนี้  1) จังหวัดปัตตานี  
จํานวน 540 บํอ  2) จังหวัดยะลา จํานวน 340 บํอ และ 3) จังหวัดนราธิวาส จํานวน 490 บํอ 

(2) การใช้อินเตอร์เน็ต จากอัตราการใช๎อินเตอร๑เน็ตของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ต้ังแตํปี 
2554 – 2558 เห็นได๎วํามีอัตราการใช๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง  

ตาราง: ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในภาคใต้ 
หนํวย : คน 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประเทศ 14,773,403 16,632,908 18,312,405 21,729,382 24,592,299 
ภาคใต้ 1,797,222 2,217,150 2,560,940 2,718,462 3,109,494 
กลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

298,997 378,143 435,484 449,194 471,541 

ปัตตานี 96,131 134,306 173,176 172,102 174,870 
ยะลา 89,787 105,208 102,667 125,803 135,623 
นราธิวาส 113,079 138,629 159,641 151,289 161,048 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน) 
   (3) พลังงานไฟฟ้า 
         ในพื้นท่ีกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน มีจํานวนผ๎ูใช๎ไฟฟูาเพิ่มขึ้นในแตํละปี ต้ังแตํปี พ.ศ. 
2557 – 2559 เป็น 476,924.41 ราย 489,713.92 ราย และ 501,526.50 ราย ตามลําดับ และมีการใช๎
พลังงานไฟฟูาท้ังส้ินจนถึงเดือนธันวาคม 2559 เป็นจํานวนท้ังส้ิน 1,270,905,257.13 หนํวย เมื่อพิจารณา
รายจังหวัดพบวํา จังหวัดนราธิวาสมีการใช๎ไฟฟูาสูงสุด รองลงมาได๎แกํ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาจํานวนผ๎ูใช๎ไฟฟูา พบวําจังหวัดนราธิวาสมีจํานวนผ๎ูใช๎ไฟฟูามากท่ีสุดเชํนกัน 
รองลงมาได๎แกํ จังหวัดปัตตานี และยะลา 
  เมื่อพิจารณาการใช๎ไฟโดยแบํงตามประเภทการใช๎ พบวํา กลํุมสถานธุรกิจและอุตสาหกรรมมี
การใช๎ไฟฟูามากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 51.61 ของการใช๎กระแสไฟฟูาท้ังหมด รองลงมาคือท่ีอยูํอาศัยใช๎
กระแสไฟฟูาคิดเป็นร๎อยละ 41.56 
ตารางแสดงจ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าแยกตามประเภทสถานที่ ณ ปี 2557 – 2559 

สถานะ ณ เดือน ม.ค. 2557 – ธ.ค.2557 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า(ราย) 

การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (จ้านวนหน่วย) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการ 

และสาธารณะ 
อื่น ๆ 

ปัตตานี 164,942.08 486,326,218.64 182,564,827.71 275,277,311.10 23,675,279.72 4,808,800.11 

ยะลา 137,513.00 396,412,325.70 158,969,742.58 210,327,44.16 19,588,215.75 7,526,923.21 

นราธิวาส 174,479.33 388,166,713.05 194,563,457.23 162,048,283.80 27,180,106.79 4,374,865.23 

รวม 476,934.41 1,270,905,257.13 536,098,027.52 647,653,038.36 65,101,132.87 16,710,588.55 

ที่มา : การไฟฟูาสํวนภูมภิาค เขต 3 ภาคใต๎ จ.ยะลา  
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สถานะ ณ เดือน ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า(ราย) 

การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (จ้านวนหน่วย) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการ 

และสาธารณะ 
อื่น ๆ 

ปัตตานี 169,238.08 503,462,008.91 186,860,573.96 286,576,229.03 25,894,565.89 4,130,640.03 

ยะลา 141,249.17 403,235,886.78 160,592,651.15 216,352,098.32 20,935,003.29 5,356,134.02 

นราธิวาส 179,226.67 399,567,251.80 195,525,194.86 171,329,541.68 28,289,463.76 4,423,051.50 

รวม 489,713.92 1,306,265,147.49 542,978,419.97 674,257,869.03 75,119,032.94 13,909,825.55 

ที่มา : การไฟฟูาสํวนภูมภิาค เขต 3 ภาคใต๎ จ.ยะลา  
สถานะ ณ เดือน ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 

จังหวัด 
จ้านวน

ผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย) 

การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (จ้านวนหน่วย) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจ

และ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการ 

และ
สาธารณะ 

อื่น ๆ 

ปัตตานี 173,228.33 524,779,573.20 199,125,932.62 293,610,352.76 27,698,602.51 4,344,685.31 

ยะลา 144,981.08 428,328,037.44 169,788,011.40 230,453,968.76 22,490,635.58 5,595,421.70 

นราธิวาส 183,317.08 429,179,109.35 211,264,651.70 183,867,240.15 29,432,284.16 4,614,933.34 

รวม 501,526.50 1,382,286,719.99 1,384,444,075.72 707,931,561.67 79,621,522.25 14,555,040.58 

ที่มา : การไฟฟูาสํวนภูมภิาค เขต 3 ภาคใต๎ จ.ยะลา 

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.7.1 คุณภาพดิน 

 ประเภทของดินส่วนใหญ่ 
 จากลักษณะและสมบัติของดินในกลํุมชุดดินตํางๆ ท่ีพบแพรํกระจายอยูํในพื้นท่ีอนุภาค สามารถ
จัดกลํุมชุดดินตามลักษณะเดํน สภาพปัญหาหรือข๎อจํากัดในการใช๎ประโยชน๑ทางด๎านการเกษตร และสภาพ
พื้นท่ีท่ีพบได๎ ดังตาราง  

ตารางกลุ่มชุดดินรายจังหวัดในพื้นที ่

จังหวัด 

ประเภทกลุ่มชุดดินในอนุภาค 

ชุดดนิในพื้นที่ลุ่ม 
หรือพื้นทีน่้้าขัง 

ชุดดนิในพื้นที่
ดอนที่อยู่ในเขต

ดินแห้ง 

ชุดดนิในพื้นที่ดอน 
ที่อยู่ในเขตดินชื้น 

ชุดดนิที่มี
ความ 

ลาดชันสูง 

ปัตตานี 
2,3,5,6,7,10,11,12,13, 

14,16,17,18,22,59 
41,60 

26,32,34,39,42,43,45,5
0,51 

62 

ยะลา 5,6,17,22  
26,32,34,39,45,50,51,5

3 
62 

นราธิวาส 6,7,10,13,14,16,17,18,57,58  
26,32,34,39,42,43,45,5

0,51,53 
62 
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ตารางแสดงสภาพปัญหาทรัพยากรดิน 
 

ทรัพยากรดิน ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
ทรัพยากรดินที่มีปัญหาทางการเกษตร ไร่ ไร่ ไร่ 

ดินเปร้ียวจัด    

ดินเปรี้ยวจัดท่ีพบช้ันดินกรดกํามะถันในระดับต้ืน 34,170  10,678 
ดินเปรี้ยวจัดท่ีพบช้ันดินกรดกํามะถันในระดับลึก
ปานกลาง 

63,973  126,931 

ดินเปรี้ยวจัดท่ีพบช้ันดินกรดกํามะถันในระดับลึก 4,326   

ดินอินทรีย์    

ดินอินทรีย๑   178,290 
ดินเค็ม    

ดินเค็มชายทะเล 30,654  8,155 
ดินทราย    

ดินทรายในพื้นท่ีลํุม 186  6,289 
ดินทรายในพื้นท่ีดอนท่ีไมํมีช้ันดินอินทรีย๑ 93,927  22,974 
ดินทรายท่ีไมํมีช้ันดานอินทรีย๑ 70,331  73,584 
ดินต้ืน    

ดินต้ืนในพื้นท่ีลํุมถึงลูกรังหรือก๎อนกรวด    

ดินต้ืนในพื้นท่ีดอนถึงช้ันลูกรังก๎อนกรวดหรือเศษหิน 965 4,585 16,168 
ดินต้ืนในพื้นท่ีดอนถึงช้ันหินพื้น 25,706 26,662 18,060 
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน    

พื้นท่ีลาดชันเชิงซ๎อน 108,854 2,015,427 1,089,215 
ทรัพยากรดินอื่นๆ    

ดินท่ีมีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในท่ีลํุม 430,734 164,584 371,816 
ดินท่ีมีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในท่ีดอน 263,837 561,653 852,577 
ดินท่ีมีปฏิกิริยาเป็นดํางพบในท่ีลํุม 58,730 3,740  

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 26,329 49,023 22,407 
รวม 1,212,722 2,825,674 2,797,144 
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ตารางทรัพยากรแหล่งแร่ 

ล้าดับ ชนิดแร่ 
ชนิดที่พบในจังหวัด 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
1 บอลล๑เคลย๑   อ.สุไหงปาดี 

อ.เจาะไอร๎อง 
อ.ระแงะ  
อ.ยี่งอ 

2 ดีบุก อ.สายบุรี  
อ.กระพ๎อ 
อ.โคกโพธิ์ 

อ.เบตง  
อ.บันนังสตา 
อ.ยะหา  
อ.รามัน 
อ.เมือง 

อ.รือเสาะ  
อ.ระแงะ 

3 โครไมต๑   อ.จะแนะ 
4 แมงกานีส อ.โคกโพธิ์ อ.รามัน อ.จะแนะ 
5 ทองคํา  อ.เบตง  อ.สุคิริน 
6 หินปูน  อ.บันนังสตา 

อ.กรงปินัง 
อ.เมือง  
อ.เบตง 
อ.ธารโต 

 

7 หินอํอน  อ.บันนังสตา  
8 ทองคํา  อ.เบตง  

9 ทรายแก๎ว 
อ.มายอ  
อ.ยะหริ่ง 

  

10 โดโลไมต๑    
11 ถํานหิน    
12 แกรนิต   อ.เมือง 
13 แบไรต๑    
14 พลวง    
15 กรวด ทราย    

 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี 

 จากข๎อมูลทรัพยากรแหลํงแรํและแผนท่ีแสดงศักยภาพแหลํงแรํ พบวําพื้นท่ีอนุภาคเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพทางแรํหลายชนิด แหลํงแรํท่ีสําคัญท่ีตรวจพบในเขตพื้นท่ีอนุภาคได๎แกํ ดีบุก หินปูน บอลล๑เคลย๑ 
แมงกานีส หินอํอน โดโลไมต๑ โครไมต๑ ทรายแก๎ว แกรนิต ถํานหิน แบไรต๑ พลวง กรวด ทราย เป็นต๎น ซึ่งได๎มี
การสํารวจและศึกษาศักยภาพของพื้นท่ีโดยกรมทรัพยากรธรณี พบวํามีทรัพยากรแรํธาตุท่ีสําคัญกระจายตัว
อยูํท่ัวไปในพื้นท่ีทุกจังหวัดของกลํุมจังหวัด 
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 แนวโน้มของการชะล้างพังทลายของหน้าดินในแต่ละปี 
ตารางพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

พื้นที่เสียงต่อการเกิดดินถล่ม  
ปี 2553 

พื้นที่เสียงต่อการเกิดดินถล่ม  
ปี 2555 

จ้านวน
อ้าเภอ 

จ้านวน
ต้าบล 

จ้านวน
หมู่บ้าน 

จ้านวน
อ้าเภอ 

จ้านวน
ต้าบล 

จ้านวน
หมู่บ้าน 

ภาคใต้ 98 295 1,628 153 929 4,676 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

20 65 673 35 188 833 

ปัตตานี 4 9 24 14 79 311 
ยะลา 8 26 392 8 50 231 
นราธิวาส 8 30 257 13 59 291 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี 
จากตารางจะเห็นได๎วําพื้นท่ีเส่ียงตํอการเกิดดินถลํม เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จาก 20 อําเภอ เพิ่มขึ้นใน

ปี 2557 เป็น 35 อําเภอ เนื่องจากพื้นท่ีปุาถูกบุกรุกเพื่อทําสวนยางพาราหรือสวนผลไม๎ 
 

1.7.2 แหล่งน้้า 
 จ้านวนแหล่งน้้าแยกตามประเภท 

ตารางแสดงพื้นที่ชลประทานในภาคใต้ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พื้นที่ (ไร่) 
พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

2557 2558 2559 
ประเทศ 320,696,888 30,254,545 30,483,167 31,837,533 
ภาคใต๎ 44,196,992 3,178,000 3,197,947 3,340,032 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน  

6,835,540 672,368 679,354 709,538 

 ปัตตานี  1,212,722 416,132 418,611 437,210 
 ยะลา  2,825,674 18,450 21,177 22,118 
 นราธิวาส  2,797,144 237,786 239,566 250,210 
  ท่ีมา: กรมชลประทาน 
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ความสามารถในการกักเก็บเฉลี่ยทั้งปีเทียบกับปริมาณน้้าท่าในแต่ละปี 
ตารางปริมาณการเก็บกักน้้าอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ภาคใต้ 

อ่างเก็บน้้า 
ความจุ
ระดับน้้า
สูงสุด 

ความจุระดับ
เก็บกักน้้าของ
อ่าง(ล้านลบ.

ม.) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณที่เก็บ
กักได้  (ล้าน

ลบ.ม.) 

สัดส่วน 
(%) 

ปริมาณที่เก็บ
กักได้  (ล้าน

ลบ.ม.) 

สัดส่วน 
(%) 

ปริมาณที่เก็บ
กักได้  (ล้าน

ลบ.ม.) 

สัดส่วน 
(%) 

รัชชประภา 6,620 5,639 4,457 67.3 4,090 61.8 4,769 72.0 

บางลาง 1,674 1,454 982 58.7 719 43.0 1,022 61.1 

ภาคใต้ 8,294 7,093 5,533 66.7 4,809 58.0 5,791 69.8 

ท่ีมา : กรมชลประทาน 
จากตารางจะเห็นได๎วําปริมาณการเก็บกักน้ําอํางเก็บน้ําขนาดใหญํ สามารถเก็บน้ําได๎เพิ่มขึ้นจากปี 

2556 จาก 4,809 ลูกบาศก๑เมตร เพิ่มขึ้นในปี 2557 เป็น 5,791 ลูกบาศก๑เมตร เนื่องจากมีการสร๎างระบบสํง
น้ําเข๎าสํูอํางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น 
 

 คุณภาพน้้าผิวดิน 
คุณภาพน้ําแหลํงน้ําสําคัญในพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลํางฝ่ังตะวันออก ประกอบด๎วย แมํน้ําสายบุรี 

แมํน้ําโก-ลก แมํน้ํา บางนรา และแมํน้ําปัตตานี  ดําเนินการเก็บตัวอยํางน้ํา 4 ครั้ง/ปีครั้งท่ี 1 เดือน
พฤศจิกายน 2558 ครั้งท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ๑ 2559  ครั้งท่ี 3 เดือนพฤษภาคม 2559 และครั้งท่ี 4 เดือน
พฤศจิกายน 2559   ประเมินจากดัชนีคุณภาพน้ําแหลํงน้ําผิวดิน1 (Water Quality Index : WQI)  พบวํา
คุณภาพน้ําสํวนใหญํอยูํในเกณฑ๑พอใช๎  โดยอยูํในเกณฑ๑ดี ร๎อยละ 27  พอใช๎ ร๎อยละ  37  เส่ือมโทรม ร๎อยละ 18 
และเส่ือมโทรมมาก ร๎อยละ 18   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง คุณภาพน้ําพื้นท่ีกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ปี 2559 
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มาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

คุณภาพ ประเภทแหล่งน้้า 

ดีเย่ียม ประเภทท่ี 1 : น้ําตามธรรมชาติ ปราศจากการปนเป้ือน 

ดี ประเภทท่ี 2 : เพื่อการประมง 

พอใช๎ ประเภทท่ี 3 : เพื่อการเกษตร 

เส่ือมโทรม ประเภทท่ี 4 : เพื่อการอุตสาหกรรม 

เส่ือมโทรมมาก ประเภทท่ี 5 : เพื่อการคมนาคม 

 
 พารามิเตอร๑สําคัญท่ีไมํเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลํงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3  คือ 

แบคทีเรียกลํุมฟีคอลโคลิฟอร๑ม  (FCB)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย๑ (BOD)  แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-
N)  ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)  และแบคทีเรียกลํุมโคลิฟอร๑มท้ังหมด (TCB) ตามลําดับ   

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ํา 5 ปีย๎อนหลัง ต้ังแตํปี 2555 - 2559 พบวําคุณภาพน้ําโดยรวมมีแนวโน๎มเส่ือม
โทรมลง  โดยพิจารณาจากจํานวนแหลํงน้ําท่ีอยูํในเกณฑ๑พอใช๎ขึ้นไปมีจํานวนลดลง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูป แนวโน๎มสถานการณ๑คุณภาพน้ําพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลํางฝ่ังตะวันออกในชํวงปี 2555-2559 

รูป ร๎อยละของพารามิเตอร๑ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลํงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 และคําโลหะหนัก 
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1ดัชนีคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน (Water Quality Index : WQI)  
แสดงถึงสถานการณ๑ของคุณภาพน้ําในภาพรวม โดยพิจารณาจากคําคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร๑ ได๎แกํ 
ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย๑ (Biochemical Oxygen 
Demand : BOD) แบคทีเรียกลํุมโคลิฟอร๑มท้ังหมด (Total Coliform Bacteria : TCB)  แบคทีเรียกลํุมฟี
คอลโคลิฟอร๑ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB)   และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  มีคะแนนอยูํ
ระหวําง 0-100 โดยจัดเกณฑ๑คุณภาพน้ําเป็นดีมาก (คะแนน 91-100)   ดี (คะแนน 71-90)  พอใช๎ (คะแนน 61-
70)  เส่ือมโทรม (คะแนน 31-60)  และเส่ือมโทรมมาก (คะแนน 0-30) 

 
รูป คุณภาพน้ําพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลํางฝ่ังตะวันออกปี 2555 

 
คุณภาพน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 คุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุรี  
 คุณภาพน้ําแมํน้ําสายบุรี  ปี 2559 อยูํในเกณฑ๑ดีท้ัง 4 จุดท่ีทําการตรวจวัด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2558 พบวําคุณภาพน้ําดีขึ้น พารามิเตอร๑สําคัญท่ีบํงช้ีถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียกลํุมฟีคอลโคลิฟอร๑ม 
(FCB) 
 คุณภาพน้้าแม่น้้าโก-ลก 
 คุณภาพน้ําแมํน้ําโก-ลก ปี 2559 โดยรวมอยูํในเกณฑ๑พอใช๎  โดยอยูํในเกณฑ๑ดี ร๎อยละ 25 อยูํใน
เกณฑ๑พอใช๎ ร๎อยละ 50 และอยูํในเกณฑ๑เส่ือมโทรมร๎อยละ 25 เปรียบเทียบกับปี 2558 พบวําคุณภาพน้ําไมํ
เปล่ียนแปลง  พารามิเตอร๑สําคัญท่ีบํงช้ีถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียกลํุมฟีคอลโคลิฟอร๑ม (FCB) และ
ออกซิเจนละลลายน้ํา (DO) 
 คุณภาพน้้าแม่น้้าบางนรา 
 คุณภาพน้ําแมํน้ําบางนรา ปี 2559  อยูํในเกณฑ๑พอใช๎ท้ัง 2 จุดท่ีทําการตรวจวัด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2558 พบวําคุณภาพน้ําเส่ือมโทรมลง พารามิเตอร๑สําคัญท่ีบํงช้ีถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ ออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO)   

 
 
 
 

เกณฑ์คุณภาพน้้า แหล่งน้้าผิวดิน 
 
 
          ดี 

 
คลองเทพา + (74) แมํน้ําสายบุรี + (75) และแมํน้ําปัตตานี + (75) 

 

    
 
   พอใช ้

 
แมํน้ําโก-ลก (68) แมํน้ําบางนรา (65)  
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ตารางแสดง คุณภาพน้ําลํุมน้ําภาคใต๎ฝ่ังตะวันออก ปี 2559 
 

เกณฑ์ 
คุณภาพน้้า 

ร้อยละคุณภาพน้้า 
แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าโก-ลก แม่น้้าบางนรา 

 
 

ดี 

100 
- ปากแมํน้ําสายบุรี      อ.
สายบุรี จ.ปัตตานี (SB01) 

- หมูํ 1 ต. กายูบอเกาะ         
อ.รามัน จ.ยะลา (SB02) 

- โรงสูบน้ําแรงตํ่าการ
ประปา-               รือ
เสาะ อ.รือเสาะ  

  จ.นราธิวาส  (SB03) 
- เทศบาลตําบลศรีสาคร  
  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  
  (SB04) 

25 
- หมูํบ๎านบูเก๏ะตา อ.แว๎ง  
  จ.นราธิวาส (KL01) 

 

 
ไมํมี 

 
 

 
พอใช ้

 
ไมํมี 

50 
- สะพานทําแพรก อ.ตากใบ  
  จ.นราธิวาส (KL03) 
- ปากแมํน้ําโก-ลก อ.ตาก
ใบ  
  จ.นราธิวาส (KL04) 

100 
- เทศบาลเมืองนราธิวาส     
อ.เมือง จ.นราธิวาส (BN01) 

- บ๎านปิเหล็ง อ.เจาะไอร๎อง 
จ.นราธิวาส (BN02) 

 
 

 
เสื่อมโทรม 

 
ไมํมี 

25 
- สะพานไทย–มาเลเซีย 
  อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 
  (KL02) 

 
ไมํมี 
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คุณภาพน้้าลุ่มน้้าปัตตานี 

คุณภาพน้ําแมํน้ําปัตตานี  ปี 2559 โดยรวมอยูํในเกณฑ๑ดี  โดยอยูํในเกณฑ๑ดี ร๎อยละ 80  อยูํใน
เกณฑ๑เส่ือมโทรม ร๎อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 พบวําคุณภาพน้ําอยูํในเกณฑ๑ดีขึ้น   พารามิเตอร๑
สําคัญท่ีบํงช้ีถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียกลํุมฟีคอลโคลิฟอร๑ม (FCB)      

ตารางแสดง คุณภาพน้ําแมํน้ําปัตตานี ปี 2559 

เกณฑ๑คุณภาพ
น้ํา 

บริเวณ 
ร๎อยละ

คุณภาพน้ํา 
 
 

 
ดี 

 
- บ๎านอาเน๏าะปูโล๏ะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (PT02)  
- โรงสูบน้ําแรงตํ่าประปา ทน.ยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา (PT03) 
- บ๎านบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (PT04) 
- ท๎ายเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (PT05) 

 
80 

 
 

พอใช ้

 
  ไมํมี 

 
- 

 
 

 
เสื่อมโทรม 

 
- ปากแมํน้ําปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (PT01) 
 
 

 
20 

 
 ปริมาณน้้าฝนเป็นมิลลิเมตรในพื้นที่รายปี  

ตารางแสดง ปริมาณน้้าฝนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 - 2559 

หนํวย : มิลลิลิตร 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ชายแดน 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 
พ.ศ. 2557 - 2559 

นราธิวาส 2,653.2 2,069.7 2,730.2 2,484.4 
ปัตตาน ี 2,013.9 1,287.9 1,781.4 1,694.4 
ยะลา 2,080.8 1,790.0 1,911.9 1,927.6 

รวมปริมาณฝนเฉลี่ย
3 จชต.  

2,249.3 1,715.9 2,141.2 2,035.5 

ท่ีมา : ศูนย๑อุตุนิยมวิทยาภาคใต๎ฝ่ังตะวันออก จังหวัดสงขลา 

 ปริมาณน้ําฝนโดยเฉล่ียระหวําง พ.ศ. 2557 - 2559 มีปริมาณน้ําฝน 2,035.5 มิลลิเมตรตํอปี จัดอยูํ
ในเกณฑ๑สูง ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียสูงสุดท่ี 2 ,484.4 มิลลิเมตรตํอปี และจังหวัดปัตตานีมี
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตํ่าสุดท่ี 1,694.4 มิลลิเมตรตํอปี โดยฤดูฝนของพื้นท่ีกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีลักษณะ
แตกตํางจากพื้นท่ีอื่น ๆ โดยจะมีฝน 2 ชํวง  คือ ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ระหวํางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม    จะมีฝนตกชุกทางฝ่ังตะวันตก สํวนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหวํางกลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ๑ มีฝนตกชุกทางฝ่ังตะวันออก  
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1.7.3 สัดส่วนพ้ืนท่ีป่า 
 พื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ตารางพื้นที่ป้าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
หนํวย : ไร ํ

จังหวัด / ภาค เนื้อท่ีจังหวัด 

2551 2556 2557 

เนื้อท่ีป่า  

ร้อยละ
ของ 

เนื้อท่ีป่า  

ร้อยละ
ของ 

เนื้อท่ีป่า  

ร้อยละ
ของ 

พื้นที่
จังหวัด 

พื้นที่
จังหวัด 

พื้นที่
จังหวัด 

ประเทศ 320,696,887.50 107,109,143.75 33.40 102,119,539.57 31.84 102,285,400.62 31.89 

ภาคใต้ 46,133,508.31 11,683,987.50 25.33 11,050,348.45 23.95 11,059,476.33 23.97 

กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

6,839,367.05 1,719,506.25 21.32 1,704,641.63 21.18 1,742,055.92 21.71 

ปัตตานี 1,235,481.35 56,850.00 4.60 59,033.18 4.78 64,713.18 5.24 

ยะลา 2,796,884.02 948,712.50 33.92 936,046.08 33.47 938,385.15 33.55 

นราธิวาส 2,807,001.68 713,943.75 25.43 709,562.37 25.28 738,957.59 26.33 

ท่ีมา : กรมปุาไม๎ 

 จากตารางจะเห็นได๎วําอัตราการขยายตัวของพื้นท่ีปุาไม๎กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน เพิ่มขึ้น        
ปี 2556 จาก 1,704,641.63 ไรํ โดยเพิ่มข้ึนในปี 2557 เป็น 1,742,055.92 ไรํ  
 

 อัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลงของพื้นที่ป่า 
ตารางอัตราการขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หนํวย : ร๎อยละ 
จังหวัด / ภาค 2548 2549 2551 2556 2557 
ประเทศ -3.93 -1.46 8.02 -4.66 0.16 
ภาคใต้ -1.52 -2.12 8.09 -5.42 0.08 
กลุ่มจั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

-1.09 -4.86 11.8 1.93 4.67 

ปัตตานี -2.42 -4.50 21.75 3.84 9.62 
ยะลา -0.33 -9.04 11.31 -1.34 0.25 
นราธิวาส -0.51 -1.04 2.34 -0.61 4.14 

ท่ีมา : กรมปุาไม๎  
จากตารางจะเห็นได๎วําอัตราการขยายตัวของพื้นท่ีปุาไม๎กลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ลดลงจากปี 

2556 จากร๎อยละ 1.93 เพิ่มขึ้นในปี 2557 เป็นร๎อยละ 4.67  
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 พื้นที่/จ้านวนป่าชุมชน 
ตารางพื้นที่เกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

          หนํวย : ไร ํ
จังหวัด 2553 2554 2555 2556 

ประเทศ 149,416,681 149,246,428 107,241,030 149,236,233 

ภาคใต้ 22,024,776 21,771,930 21,770,422 21,768,408 

กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,472,243 3,469,646 3,469,113 3,466,098 

ปัตตานี 767,332 758,224 758,071 756,505 

ยะลา 1,276,676 1,293,848 1,293,670 1,292,995 

นราธิวาส 1,428,235 1,417,574 1,417,372 1,416,598 
      ที่มา : สนง.เศรษฐกิจการเกษตร  

จากตารางจะเห็นได๎วําพื้นท่ีเกษตรกรรมของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ลดลงจากปี 2555             
จาก 3,469,113 ไรํ ลดลงในปี 2557 เป็น 3,466,098 ไรํ และอาจมีแนวโน๎มลดลงในอนาคต 

 จ้านวนโครงการและพื้นที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์ 
     เนื่องจากพื้นท่ีมีสภาพภูมิประเทศท่ีแตกตํางกันในหลายลักษณะ จึงมีผลให๎เกิด
ระบบนิเวศท่ีแตกตํางกันไปด๎วย ดังนั้น จึงพบทรัพยากรปุาไม๎ท่ีแตกตํางกันตามสภาพของระบบนิเวศในพื้นท่ี 
ทรัพยากรปุาไม๎ในพื้นท่ีมีประเภทหลักๆ สามารถจําแนกได๎ 4 ประเภท คือ 1) ปุาดงดิบหรือปุาดิบ หรือปุาดิบ
ช้ืน (Tropical Rain Forest หรือ Tropical Evergreen Forest 2) ปุาชายเลน (Mangrove Forest) 3) ปุา
ชายหาด (Beach Forest) และ 4) ปุาพรุ (Swamp Forest หรือ Peat Swamp) โดยมีรายละเอียดดัง
ตาราง  

ตาราง: พื้นทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่ินป่าไม้ประเภทต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 

พ้ืนที่ป่าไม้ตามสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ตารางกิโลเมตร) 

ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ 
ป่าที่ฟ้ืนฟูตาม

ธรรมชาติ 
รวมพ้ืนที่ป่าไม้ 

ตร.กม. 
ร้อย
ละ 

ตร.
กม. 

ร้อย
ละ 

ตร.
กม. 

ร้อย
ละ 

ตร.
กม. 

ร้อย
ละ 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. 
ร้อย
ละ 

1. ปัตตานี 29.91 0.14 34.24 0.16 2.64 0.01 3.75 0.02 - - 70.54 0.33 
2. ยะลา 1,388.32 6.46 - - - - - - - - 1,388.32 6.46 
3 . 
นราธิวาส 

771.05 3.59 0.69 0.00 0.67 0.00 94.88 0.44 169.28 0.79 1,036.57 4.82 

รวม 
2,189.2

8 
10.19 34.93 0.16 3.31 0.01 98.63 0.59 169.28 0.79 

2,495.4
3 

11.61 

ที่มา : ปรับปรุงจากข๎อมลูกรมปุาไมแ๎ละกรมพัฒนาที่ดิน,  
ตารางสรปุพื้นทีป่่าไม้ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ จังหวัดปตัตาน ี

จ้านวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
ปี 2556 ปี 2557 

พื้นที่ป่า  
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพื้นที่
จังหวัด 

พื้นที่ป่า (ตร.
กม.) 

ร้อยละของพื้นที่
จังหวัด 

เน้ือที่จังหวัด (ตร.กม.) (1/) 1,976.77  1976.77  
ข อ บ เ ข ต พ้ื น ที่ อ นุ รั ก ษ๑ ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบ (ตร.กม.) (2/) 

41.25 2.09 41.25 2.09 

จํานวนพ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑ (ตร.กม.) (3/) 24.69 1.25 23.04 1.17 
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ท่ีมา :  (1/)  กรมแผนที่ทหาร 
(2/)  สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑ กรมอุทยานแหํงชาติ  สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช 
(3/) จากการแปลภาพถํายดาวเทียม ศูนย๑ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สงขลา)  กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และ

พันธุ๑พืช 
ตารางสรปุพื้นทีป่่าไม้ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ จังหวัดยะลา 

จ้านวนพืน้ที่ป่าอนุรกัษ ์
ปี 2556 ปี 2557 

พื้นที่ป่า  
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพื้นที่
จังหวัด 

พื้นที่ป่า (ตร.
กม.) 

ร้อยละของพื้นที่
จังหวัด 

เน้ือท่ีจังหวัด (ตร.กม.) (1/) 4,475.02  4475.02  
ขอบ เขตพื้ น ท่ี อ นุ รั ก ษ๑ ใ นควา ม
รับผิดชอบ (ตร.กม.) (2/) 

455.06 10.17 455.06 10.17 

จํานวนพื้นท่ีปุาอนุรักษ๑ (ตร.กม.) 
(3/) 

17.76 0.40 19.40 0.43 

ที่มา :  (1/)  กรมแผนที่ทหาร 
(2/)  สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑ กรมอุทยานแหํงชาติ  สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช 
(3/) จากการแปลภาพถํายดาวเทียม ศูนย๑ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สงขลา) กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และ

พันธุ๑พืช 
 

ตารางสรปุพื้นทีป่่าไม้ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ จังหวัดนราธิวาส 

จ้านวนพืน้ที่ป่าอนุรกัษ ์
ปี 2556 ปี 2557 

พื้นที่ป่า  
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพื้นที่
จังหวัด 

พื้นที่ป่า  
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพื้นที่
จังหวัด 

เน้ือท่ีจังหวัด (ตร.กม.) (1/) 4,491.20  4491.20  
ขอบ เขตพื้ น ท่ี อ นุ รั ก ษ๑ ใ นควา ม
รับผิดชอบ (ตร.กม.) (2/) 

1,147.46 25.55 1,147.46 25.55 

จํานวนพื้นท่ีปุาอนุรักษ๑ (ตร.กม.) 
(3/) 

856.71 19.08 926.17 20.62 

ท่ีมา :  (1/)  กรมแผนที่ทหาร 
(2/)  สํานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ปุาอนุรักษ๑ กรมอุทยานแหํงชาติ  สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช 
(3/) จากการแปลภาพถํายดาวเทียม ศูนย๑ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สงขลา) กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืช 

 นอกจากพื้นท่ีปุาไม๎ดังท่ีกลําวมา พื้นท่ีดินในเขตปุาไม๎เพื่อการอนุรักษ๑บางสํวนท่ีไมํมีสภาพปุาไม๎
หลงเหลืออยูํและได๎ถูกเปล่ียนแปลงการใช๎ประโยชน๑เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและท่ีต้ังชุมชน ภาครัฐได๎มีการ
ประกาศให๎เป็นพื้นท่ีการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (พื้นท่ี ส.ป.ก.) โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ราษฎร
สามารถเข๎าไปถือครองและทําประโยชน๑ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 
ดังนั้นพื้นท่ีปุาไม๎เพื่อการอนุรักษ๑บางสํวนดังกลําวจึงสามารถนํามาใช๎เพื่อการวางผังอนุภาคโดยให๎ใช๎
ประโยชน๑เพื่อการเกษตรกรรมได๎ ซึ่งพื้นท่ี       ส.ป.ก. รวมท้ังส้ิน 176.50 ตารางกิโลเมตร จําแนกเป็นราย
จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ ส.ป.ก. จ้านวน 70.67 ตารางกิโลเมตร จังหวัดยะลามีพื้นที่ ส.ป.ก. 
จ้านวน 60.47 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ ส.ป.ก. จ้านวน 45.36 ตารางกิโลเมตร 
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 การกัดเซาะชายฝั่ง 
ปี พ.ศ. 2556 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได๎สรุปสถานการณ๑การกัดเซาะ

ชายฝ่ังทะเลอําวไทยและทะเลอันดามัน ผลปรากฏวํา พื้นท่ีกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีความยาวชายฝ่ัง
ท้ังหมด 196.56 กิโลเมตร ระยะทางท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะยาว 105.93 กิโลเมตร โดยจําแนกเป็น
ชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะรุนแรง และปานกลางระยะทาง 52.30 และ 53.63 กิโลเมตร ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับความยาวชายฝ่ังแล๎ว พบวําจังหวัดนราธิวาสประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง
มากท่ีสุด คือ ชายฝ่ังถูกกัดเซาะ 43.99 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร๎อยละ 76.16 ของระยะทางชายฝ่ังท้ังหมดของ
จังหวัด รายละเอียดแสดงดังตาราง 

จังหวัด 
ความยาว 
ชายฝั่ง  
(กม.) 

ข้อมูลจ้านวน 
ขอบเขตพื้นที ่

ข้อมูลจ้านวนพื้นที่ที่ถูก
กัดเซาะ 

แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะ (กม.) 

อ้าเภอ ต้าบล อ้าเภอ ต้าบล ปานกลาง รุนแรง รวม 
กลุ่มจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ 

196.59 25 192 8 24 53.63 52.30 105.93 

ปัตตานี 138.83 12 115 6 18 37.67 24.27 61.94 
ยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0 
นราธิวาส 57.76 13 77 2 6 15.96 28.03 43.99 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2556) 
โดย สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 

 ปี 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได๎จัดทําฐานข๎อมูลกัดเซาะชายฝ่ัง พบวํากลํุมจังหวัด
ภาคใต๎ชายแดน มีความยาวชายฝ่ังท้ังหมด 196.59 กิโลเมตร เป็นแนวชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะ 76.55 กิโลเมตร 
แยกเป็นรายจังหวัด จังหวัดท่ีแนวชายฝ่ังถูกกัดเซาะมากท่ีสุด คือ จังหวัดปัตตานี ถูกกัดเซาะชายฝ่ัง 39.35 
กิโลเมตร รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส ชายฝ่ังทะเลถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 37.20 กิโลเมตร ตามลําดับ 
จังหวัดท่ีมีการสูญเสียพื้นท่ีชายฝ่ังจากการถูกกัดเซาะมากท่ีสุด คือ จังหวัดนราธิวาส สูญเสียพื้นท่ีชายฝ่ังเนื้อ
ท่ี 1,102.5 ไรํ ขณะเดียวกันสภาวะการกัดเซาะจะทําให๎เกิดการสะสมของตะกอนทรายชายฝ่ังทะเล จังหวัดท่ี
มีการสะสมตัวของตะกอนทราย เกิดเป็นพื้นท่ีใหมํข้ึนมากท่ีสุด คือ จังหวัดนราธิวาส เกิดพื้นท่ีทรายสะสมตัว
ถึง 415.65 ไรํ รายละเอียดแสดงดังตาราง ดังนี้  

สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2558 

จังหวัด 
ความยาว
ชายฝั่ง 
(กม.) 

ข้อมูลจ้านวนขอบเขต
พื้นที่ 

จ้านวนพื้นที่และระยะทางที่ถูกกัดเซาะ (กม.) 
ข้อมูลจ้านวนพื้นที่ที่ถูก

กัดเซาะ 
แนวชายฝั่ง
ถูกกัดเซาะ 

(กม.) 

พื้นที่กัด
เซาะ 
(ไร่) 

พื้นที่
สะสมตัว 

(ไร่) อ้าเภอ ต้าบล อ้าเภอ ต้าบล 

กลุ่ม
จังหวัด
ภาคใต้
ชายแดน 

196.59 33 248 8 18 76.55 1,102.5 415.65 

ปัตตานี 138.83 12 115 6 12 39.35 - - 

นราธิวาส 57.76 13 77 2 6 37.2 1,102.5 415.65 

ยะลา 0 8 56 0 0 0 0 0 
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ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2558) 

พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีประสบปัญหากัดเซาะดังกลําวข๎างต๎น  ปัจจุบันได๎จําแนกเป็นพื้นท่ีท่ีได๎รับการ
ดําเนินการแก๎ไข  พื้นท่ีท่ียังไมํมีการดําเนินการแก๎ไข พื้นท่ีเส่ียงตํอการกัดเซาะ และพื้นท่ีติดตามตรวจสอบ 
ระยะ 70.93   73.03 108 และ 108.66 กิโลเมตร ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางตํอไปนี้ 

 
ตารางแสดงสถานภาพชายฝั่งทะเลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด 

สถานภาพชายฝั่งทะเล (กม.) 

พื้นที่ที่ด้าเนนิ 
การแก้ไขแล้ว 

พื้นที่ที่ยังไม่มี 
การด้าเนินการ

แก้ไข 

พื้นที่เสี่ยง 
ต่อการกัดเซาะ 

พื้นที ่
ติดตามตรวจสอบ 

ก ลํุ ม จั ง ห วั ด    
ภาคใต๎ชายแดน 

30.60 35.35 41.75 83.44 

ปัตตานี 9.66 28.05 19.97 76.96 
นราธิวาส 20.94 7.30 21.78 6.48 
ยะลา - - - - 

ท่ีมา : กองบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2560) 
 
1.7.4 อุทกภัย 

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย สํวนใหญํอยูํในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี และมีมูลคํา
ความเสียหายสูงสุดของกลํุมจังหวัด 

ตารางสถานการณ์อุทกภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (แยกรายจังหวัด) 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมู่บ้าน 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคใต้ 1,542 2,692 4,516 1,368 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

457 578 1,338 111 

ปัตตานี 189 295 436  - 
ยะลา 108 38 346  - 
นราธิวาส 160 245 556 111 
ที่มา: สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย๑ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 
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ตารางสถานการณ์อุทกภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (แยกรายจังหวัด) 
 
จังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด 
ครัวเรอืน มูลค่าความเสียหาย (บาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ภาคใต ้ 179,548 349,530 128,708 121,415,090.71 224,774,929.90 35,912,275.55 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 

45,279 122,263 36,605 62,959,909.91 90,906,284.90 15,260,137.75 

ปัตตานี 12,002 32,330 - 44,394,634.75 67,657,888.10 - 
ยะลา 1,295 37,336 - 981,973.16 18,062,877.80 - 
นราธิวาส 31,982 52,597 36,605 17,583,302.00 5,185,519.00 15,260,137.75 

ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย๑ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 

 ลักษณะของภัย 
   (1) พื้นทีเ่สี่ยงต่อการเกิดไฟป่า  
   จากสถิติไฟปุาชํวงปีพ.ศ.2544-2553 ซึ่งรวบรวมโดยสํานักปูองกัน ปราบปราม
และควบคุมไฟปุา กรมอุทยานแหํงชาติสัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช พบวําในปีลําสุดท่ีทําการรวบรวม (พ.ศ.2553) 
จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟปุามากท่ีสุด คือ 12 ครั้ง สําหรับจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีได๎รับความเสียหายจากไฟปุ ามาก
ท่ีสุด ได๎แกํ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา คือ 1,021 ไรํ และ 300 ไรํ ตามลําดับ โดยสํวนใหญํพบวําจะ
เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยในระดับน๎อย คือ มีพื้นท่ี 2,360,449.15 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 33.53 ของอนุภาค พื้นท่ีท่ีมี
ความเส่ียงสูงตํอการเกิดไฟปุาจะอยูํในเขตจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 87,153.51 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 0.67 ของ
พื้นท่ีอนุภาค สํวนพื้นท่ีท่ีเส่ียงตํอการเกิดไฟปุาปานกลางจะอยูํในเขตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพื้นท่ีเส่ียงร๎อยละ 
1.51 โดยพื้นท่ีในเขตจังหวัดปัตตานี และยะลา ไมํมีพื้นท่ีเส่ียภัยอยูํในระดับสูงและปานกลาง ดังตาราง 

 

ตาราง พื้นทีเ่สี่ยงภัยต่อการเกดิไฟป่ารายจังหวัดของอนุภาค 

จังหวัด 
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่า 

เสี่ยงภัยสูง เสี่ยงภัยปานกลาง เสี่ยงภัยน้อย ไม่เสี่ยงภัย รวม 
ไร่ % ไร่ % ไร่ % ไร่ % ไร่ % 

ปัตตานี - - - - 19,051.24 0.81 1,201,602.42 28.7
4 

1,220,653.66 17.8
9 

ยะลา - - - - 1,394,327.85 59.07 1,407,002.40 
33.6

6 2,801,330.25 
41.0

5 
นราธิวา
ส 

87,154.51 0.67 197,338.96 1.51 946,070.06 40.08 1,571,842.72 
37.6

0 
2,802,406.25 

41.0
6 

รวม 
87,154.5

1 
0.6
7 

230,233.9
1 

1.5
1 

2,360,449.1
5 

99.9
6 

4,180,447.5
4 

100 
6,824,390.1

6 
100 

ที่มา : คํานวณจากฐานข๎อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
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1.7.5 ภัยแล้ง 
 สถานการณ์ภัยแล้ง 

สถานการณ๑ภัยแล๎งของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ได๎เกิดขึ้นในปี 2557 จํานวน 
87 หมูํบ๎าน 399 ครัวเรือน สําหรับในปี 2558-2559 ยังไมํพบข๎อมูล 

ตารางสถานการณ์ภัยแล้งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (แยกรายจังหวัด) 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
หมู่บ้าน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคใต้ 2 610 30 428 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 0 87 0 0 

ปัตตานี  - 87  -  - 

ยะลา  -  -  -  - 

นราธิวาส  -  -  -  - 
ที่มา: สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย๑ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 

ตารางสถานการณ์ภัยแล้งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (แยกรายจังหวัด)  
 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ครัวเรือน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

- 399 - - 

ปัตตานี  - 399  -  - 
ยะลา  -  -  -  - 
นราธิวาส  -  -  -  - 

 
ที่มา: สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย๑ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 

ตารางสถานการณ์ภัยแล้งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (แยกรายจังหวัด)  

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
มูลค่าความเสียหาย (บาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ภาคใต้ 7,560,965.94 981,600 13,456,398 - 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

2,775,604.97  - - - 

ปัตตานี 2,775,604.97  -  -  - 

ยะลา  -  -  -  - 

นราธิวาส  -  -  -  - 
ที่มา: สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย๑ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 
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1.7.6 มลพิษ 
 สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน 

                ในปี 2559 คุณภาพอากาศของพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลํางฝ่ังตะวันออกในชํวงระยะเวลา
สถานการณ๑หมอกควันข๎ามแดน (พฤษภาคม-ตุลาคม) อยูํในเกณฑ๑ดี-ปานกลาง เนื่องจากได๎รับผลจาก
ปรากฏการณ๑ลานีญาซึ่งทําให๎มีปริมาณฝนตกในพื้นท่ีภาคใต๎มากกวําคําปกติ (คําย๎อนหลัง 30 ปี) และจํานวน 
Hotspot (จุดไฟไหม๎) บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียมีคําจํานวนสูงสุดเพียง 58 จุด 
 

ตารางแสดง คุณภาพอากาศในเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2559 
 

จังหวัด PM10 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าต้่าสุด ค่าสูงสุด 

ปัตตานี 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

18 58 

ยะลา 
ต.สะเตงนอก อ.เมือง 

4 66 

นราธิวาส 
ต.บางนาค อ.เมือง 

10 66 

   
 

 จ้านวนครัวเรือนที่ประสบมลพิษทางน้้า 
       ในปี 2558 จังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 202,187 ลูกบาศก๑เมตร
ตํอวัน (คํานวณจากจํานวนประชากรในเขตเทศบาล ในอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตรตํอคนตํอวัน) ในขณะท่ีมี
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนพื้นท่ี เพียง 6 แหํง พบวํา มีการเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
จํานวน 3 แหํง ไมํมีการเดินระบบ จํานวน  3 แหํง เนื่องจากหยุดเดินระบบและระบบชํารุด และจากการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเดินระบบตามเกณฑ๑มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน พบวํา มีประสิทธิภาพผํานเกณฑ๑มาตรฐาน  จํานวน 2 แหํง ไมํผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 
จํานวน 1 แหํง  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียสามารถรวบรวมน้ําเสียเข๎าสํูระบบได๎เพียง 45,950 ลูกบาศก๑เมตร
ตํอวัน  คิดเป็นร๎อยละ 27 ของปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

ตาราง ปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ในปี 2559 

จังหวัด 
ปริมาณน้้าเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปัตตานี N 23,256 23,964 23,963 
ยะลา N 27,286 27,681 28,348 
นราธิวาส N 28,102 28,497 28,497 

รวม N 199,495 202,187 201,659 
หมายเหตุ : N หมายถึง ไมํมีข๎อมูล 
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ตาราง ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน  

จังหวัด อปท. 
ปีที่เปิด
ใช้งาน 

ชนิดระบบ 

ความสามารถ
ในการรองรับ 

น้้าเสีย  
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้้า
เข้าระบบ

เฉลี่ย  
(ลบ.ม./วัน) 

ประสิทธิภาพ
การท้างาน
ของระบบ 

หมายเหตุ 

ยะลา ทน .ย ะล า 
( ส ถ า นี ที่
1/1) 

2553 Aerated Lagoon 4,600 - - ห ยุ ด เ ดิ น
ระบบ 

 ทน .ย ะล า 
( ส ถ า นี ที่
2/1) 

2552 Stabilization Pond 3,200 2,130 ไมผํําน    

ตาราง คุณภาพน้้าของแหล่งน้้าส้าคัญของภาคใต้ 

ชื่อแม่น้้า/แหล่งน้้า 
คุณภาพน้้า 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ทะเลน๎อย เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช๎ พอใช๎ เสื่อมโทรม 
ทะเลหลวง เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ 
ทะเลสาบสงขลา พอใช๎ เสื่อมโทรม พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ 
ปัตตานีตอนบน พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ ดี ดี พอใช๎ 
ปัตตานีตอนลําง พอใช๎ เสื่อมโทรม พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ 
สายบุรี พอใช๎ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช๎ พอใช๎ ดี พอใช๎ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

1.7.7 ขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอย 

  - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
  ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ในปี 2559 มีประมาณ 2,029 ตัน/วัน โดย
จังหวัดนราธิวาสมีปริมาณขยะมูลฝอยมากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ตามลําดับ ดัง
ตาราง                   

ตาราง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนรายจังหวัด ปี 2556-2559 

จังหวัด 
ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาล อบต. รวม 
2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 

ปัตตานี 156 164 177 174 477 466 481 474 633 630 658 648 
ยะลา 247 246 238 293 290 294 314 304 537 540 552 597 

นราธิวาส 204 204 207 225 519 525 540 523 723 729 747 748 
รวม 607 614 622 689 1,286 1,285 1,335 1,301 1,893 1,899 1,957 2,029 

ท่ีมา:  สํานักงานส่ิงแวดล๎อมภาคท่ี 15  
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย  : เทศบาลนคร   1.89   กก./คน/วัน เทศบาลเมือง 1.15   กก./คน/วัน 

   เทศบาลตําบล 1.02   กก./คน/วัน อบต.           0.91   กก.คน/วัน 
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- ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
จากการประเมินปริมาณมูลฝอยติดเช้ือในพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลํางฝ่ังตะวันออก ในปี 2558 

พบวํา    มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ รวม 724 ตันตํอปี โดยจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสมีปริมาณมูลฝอยติด
เช้ือมากท่ีสุดในจํานวนเทํากัน (254 ตันตํอปี)  สํวนจังหวัดยะลา มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ 216 ตันตํอป ี

ตารางแสดงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนปี 2558 

(ข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อปี 2558 คือปีล่าสุด) 

จังหวัด 
รพ.รัฐ 
(แห่ง) 

ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

รพ.
เอกชน 
(แห่ง) 

ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

รพ.
สต 

(แห่ง) 

ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

คลินิก 
(แห่ง) 

ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

สถาน 
พยาบาล

สัตว์ 
(แห่ง) 

ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

รวม
ปริมาณ
ท้ังหมด 
(ตัน/ปี) 

ปัตตานี 14 165.7 - - 128 43.3 90 44.3 2 0.7 254 
ยะลา 9 124.7 1 9.4 80 27.1 111 54.6 2 0.7 216 
นราธิวาส 13 182.8 - - 111 37.6 67 32.9 2 0.7 254 
รวม 36 473.2 1 9.4 319 108 268 131.8 6 2.1 724 

ท่ีมา:  สํานักงานส่ิงแวดล๎อมภาคท่ี 15 และ 16 
   -  การก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
      การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน พื้นท่ีกลํุมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มี
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จํานวน 264 แหํง มีการให๎บริการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัด 153 แหํง ไมํมีการ
ดําเนินการ 111 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได๎ 632 ตัน/วัน แบํงเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไป
กําจัดอยํางถูกหลักวิชาการ 421 ตัน/วัน และกําจัดแบบไมํถูกหลักวิชาการ 211 ตัน/วัน ของปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเก็บรวบรวมได๎ 

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนปี 2559 

จังหวดั 
จ้านวน 
อปท.
(แห่ง) 

จ้านวนอปท.ที่มกีารเก็บรวบรวม 
(แห่ง) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการเกบ็
รวบรวม  
(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะมูลฝอยก้าจดัถูกหลกั
วิชาการ (ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยก้าจดัไม่ถกูหลัก
วิชาการ (ตัน/วัน) 

56 57 58 59 56 57 58 59 56 57 58 59  56 57 58 59 
สงขลา 140 N 70 73 78 N 673 681 755 529 528 574 674 1,051 145 107 81 
ปัตตานี 113 N 51 67 64 N 158 238 205 64 63 109 83 569 95 129 122 
ยะลา 63 N 41 46 46 N 190 199 265 144 157 180 252 393 33 19 13 
นราธิวาส 88 N 36 39 43 N 165 168 162 74 95 98 86 649 70 70 76 

รวม 264 N 128 163 231 N 513 666 632 282 315 339 421 1,611 198 327 211 

ท่ีมา:  สํานักงานส่ิงแวดล๎อมภาคท่ี 15 หมายเหตุ : N หมายถึง ไมํมีข๎อมูล 
 สัดส่วนของสถานที่ก้าจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลเทียบกับมูลฝอยที่จัดเก็บ 
ตารางแสดงข้อมูลการก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

สถานที่ฝังกลบขยะ 
มูลฝอย 

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

อปท./หน่วยงานที่นา้ขยะมูลฝอยมาก้าจัด ปริมาณขยะ 
มูลฝอย 

(ตัน/วัน) 
จ้านวน 
(แห่ง) 

อปท. /หน่วยงาน 

เทศบาลเมืองปัตตานี 11 ทต.ยะหริ่ง ทต.บางปู ทต.รูสะมิแล ทต.บานา อบต. 
คลองมานิง อบต.กระหวะ ทต.นาประดํู ทต.ตอหลัง 
อบต.ปูยุด อบต.บาราโหม อบต.ตันหยงลูโละ และ
หนํวยงานอื่น 

73.1 
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สถานที่ฝังกลบขยะ 
มูลฝอย 

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

อปท./หน่วยงานที่นา้ขยะมูลฝอยมาก้าจัด ปริมาณขยะ 
มูลฝอย 

(ตัน/วัน) 
จ้านวน 
(แห่ง) 

อปท. /หน่วยงาน 

เทศบาลนครยะลา  36 ทต.ลําใหมํ  ทต.สะเตงนอก ทต.บุดี ทต.ทําสาป ทต.
คอกช๎าง ทต.โกตาบารู อบต.กรงปินัง อบต.บันนัง
สาเรง อบต.ปากู อบต.ตะโละแมะนา อบต.ลิดล 
อบต.วังพญา อบต.ลําใหมํ อบต.ลําพะยา อบต.ธารโต 
อบต.ตาเนาะปูเต๏ะ ทต.เมืองรามันห๑ อบต.กายูบอ
เกาะ อบต.หน๎าถํ้า อบต.ถํ้าทะลุ  อบต.ละแอ 
อบต.พิเทน อบต.สะเอะ อบต.ตาชี อบต.พรํอน 
อบต.เนินงาม อบต.กาตอง อบต.เปาะเส๎ง อบต.
เกะรอ อบต.ทําธง อบต.บันนังสตา อบต.นํ้าดํา 
อบต.อาซํอง อบต.บ๎านแหร อบต.บาละ ทต.
บันนังสตา  

188.7 

เทศบาลเมืองเบตง 4 ทต.ธารนํ้าทิพย๑ อบต.ยะรม อบต.ตะเนาะแมเราะ 
อบต.อัยเยอร๑เวง   

60.0 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 6 ทต.กะลุวอเหนือ ทม.ตากใบ อบต.กะลุวอ อบต.ลํา
ภู  อบต.ศาลาใหมํ และ อบต.พรํอน 

43.6 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 7 ทต.ปาเสมัส อบต.มูโน๏ะ อบต.เกาะสะท๎อน อบต.สุ
ไหงปาดี อบต.ปะลุรู อบต.กาวะ อบต.สากอ และ
หนํวยงานอื่น 

53.6 

ที่มา:  สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 15  
ข๎อมูล ณ กันยายน 2559 

 

 สัดส่วนของสถานที่จ้ากัดมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
สําหรับขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีการกําจัดอยํางไมํถูกหลักวิชาการ พบวําขยะมูลฝอย

เหลํานี้มีการเทกองในแหลํงสะสมขยะ มูลฝอย หรือบํอกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมํถูกหลักวิชาการ ในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จํานวน 49, 6 และ 21 ตามลําดับ  

ตารางแสดงข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยและปริมาณขยะสะสมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (แห่ง) ปริมาณขยะสะสม 
(ตัน) ไม่ถูกหลักวิชาการ ถูกหลักวิชาการ 

ปัตตานี 49 1 49,105.10 
ยะลา 6 2 14,718.00 
นราธิวาส 21 2 59,242.85 
รวม 76 5 123,065.95 

ท่ีมา:  สํานักงานส่ิงแวดล๎อมภาคท่ี 15  
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1.8 ข้อมูลเชิงสถิติท่ีส าคัญเชิงพ้ืนท่ี  
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 เปูาหมายสําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
ภายใต๎การเคล่ือนย๎ายสินค๎าและปัจจัยการผลิตเสรี เพื่อนําไปสํูการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อุปสรรคสําคัญท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนต๎องเรํงแก๎ไขรํวมกัน คือ การลดความ
เหล่ือมลํ้าของระดับการพัฒนา การยกระดับความพร๎อมด๎านการค๎าและการลงทุน ท้ังการปฏิรูปกฎระเบียบ 
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภค การพัฒนามาตรการสํงเสริมการลงทุนและการอํานวย
ความสะดวกทางการค๎า การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย๑ การสร๎างและพัฒนาเครือขํายการผลิตใน
ภูมิภาคท่ีเข๎มแข็ง 

สําหรับประเทศไทย การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสํวนใหญํอยูํในรูปแบบนิคม
อุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยให๎สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนดําเนินงานภายใต๎
พระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุนต้ังแตํปี 2520 สํวนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎ริเริ่มแผนงานมาต้ังแตํปี 2547 แนวคิดการผลักดัน
ให๎เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนมีพัฒนาการและเปล่ียนแปลงมาอยํางตํอเนื่อง ลําสุดใน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจครั้งท่ี 1/2557 ได๎ให๎ความเห็นชอบพื้นท่ีท่ีมีศักภาพ
เหมาะสมในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเพื่อรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 
ระยะแรก 5 พื้นท่ีชายแดน โดยมีเปูาหมายสําคัญ คือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน เพิ่มการจ๎างงานและสร๎างความเป็นอยูํท่ีดีให๎ประชาชน แก๎ปัญหา
แรงงานตํางด๎าวลักลอบเข๎าเมืองมายังพื้นท่ีตอนใน แก๎ปัญหาการลักลอบนําเข๎าสินค๎าเกษตรผิดกฎหมายจาก
ประเทศเพื่อนบ๎าน รวมทั้งแก๎ปัญหาความแออัดบริเวณดํานชายแดน 

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อกระจายความเจริญสํู
ภูมิภาค โดยใช๎ประโยชน๑จากโอกาสการเช่ือมโยงภูมิภาคในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน ลดความเหล่ือมลํ้า
ทางรายได๎ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีชายแดน และแก๎ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน
เพื่อรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน กระจายความเจริญไปสํูภูมิภาค โดยในภาคใต๎ได๎กําหนดพื้นท่ีจังหวัด
สงขลาเป็น 1 ใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในการกําหนดพื้นท่ีเปู าหมายในระยะท่ี 1 และ
จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเปูาหมายในระยะท่ี 2 เนื่องจากมีศักยภาพจากการเช่ือมโยงกับ
ชายแดนประเทศมาเลเซียและมีมูลคําการค๎าชายแดนและเป็นเส๎นทางเดินทางผํานแดนท่ีสําคัญของประเทศ   
โดยรัฐบาลให๎การสนับสนุนด๎านอํานวยความสะดวกด๎านการลงทุน การให๎สิทธิประโยชน๑ การจัดต้ัง
ศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จด๎านการลงทุนและแรงงาน การอนุญาตให๎ใช๎แรงงานตํางด๎าว และการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานและดํานศุลกากร 
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 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
1. ศักยภาพโดยรวมของจังหวัดนราธิวาส 
 1. ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร๑ท่ีเป็น GATEWAY สํูอาเซียนทางใต๎ผํานทิศตะวันออกของมาเลเซีย และติดอําวไทย 
 2. มีความพร๎อมด๎านการขนสํง 
  - ทางบก มีทางรถไฟ : ถึงชายแดนมาเลเซีย 
  - ทางเรือ มีทําเรือเชิงพาณิชย๑ 
  - ทางอากาศมีทําอากาศยานนานาชาตินราธิวาส ให๎บริการวันละ 2 เท่ียวบิน 
 3. ทุนมนุษย๑ท่ีมีอัตลักษณ๑ของความเป็นมาลายูและมีกําลังแรงงานเพียงพอตํอการปูอนเข๎าสํู
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากโครงสร๎างประชากรเป็นโครงสร๎างวัยหนุํมสาว ประชากรกวํา 780,000 คน เป็น
วัยแรงงาน 330,000 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.31 และมีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ ท่ีสามารถรองรับ
นักศึกษาของพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎และผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
 4. ทุนวัฒนธรรมท่ีมีอัตลักษณ๑ของความเป็นมาลายู 80%  อาทิ คัมภีร๑อัลกุรอานเขียนด๎วยลายมือ 70 
เลํม และมัสยิดตะโล๏ะตาเนาะ ท่ีสร๎างด๎วยไม๎ตะเคียนท้ังหลังไมํมีการตอกตะปูแม๎แตํตัวเดียว 
 5. ทุนทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ๑ท้ังท่ีเป็นผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ปาล๑มน้ํามัน ยางพารา 
ข๎าม ลองกอง และมะพร๎าว เป็นต๎น และทรัพยากรด๎านการการทํองเท่ียว อาทิ ปุาฮาลาบาลา ซึ่งความ
สมบูรณ๑วัดได๎จากการมีนกเงือกถึง 10 ชนิดใน 13 ชนิดท่ัวโลก  มีใบไม๎สีทองซึ่งเป็นส่ิงมหัศจรรย๑หนึ่งเดียวใน
โลก เป็นต๎น 
 6. เป็นพื้นท่ีท่ีได๎รับสิทธิประโยชน๑คูณ 3 คือ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งให๎สิทธิประโยชน๑แกํ      
นักลงทุน เหนือกวําพื้นท่ีอื่นๆ เชํน การให๎สินเช่ือผํอนปรน(soft loan) ร๎อยละ 1.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และเป็นพื้นท่ีภายใต๎โครงการเมืองต๎นแบบ “สามเหล่ียมมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 
2. การขับเคลื่อนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสมุ่งเน้นไปที่การสร้างสิ่งใดให้เกิดขึ้นบ้าง 
จังหวัดนราธิวาสได๎มุํงเน๎นการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสจากความได๎เปรียบด๎าน
ศักยภาพโดยมุํงเน๎น  4 ด๎าน ได๎แกํ      
 1. การเชื่อมโยง (Connectivity): โดยการพัฒนาดําน 3 ดํานท่ีมีศักยภาพอยูํแล๎ว คือ ดํานสุไหง   
โก-ลก  ดํานตากใบ และดํานบูเก๏ะตา  

- ด่านสุไหงโก-ลก มีโครงการพัฒนาท่ีสําคัญ ได๎แกํ การเปิดเส๎นทางรถไฟเดิมจากสุไหง   
โก-ลก ถึง ปาเสมัส  รัฐกลันตัน  สะพานข๎ามแมํน้ําโก-ลกแหํงท่ีสองท่ีสุไหงโก-ลก ถึงเมือง รันเตาปันยัง และ
ถนนเพื่อความปลอดภัยสูง ใช๎แนวเขตรถไฟซึ่งมีความกว๎าง 80 เมตร จากอําเภอหาดใหญํ-อําเภอสุไหงโก-ลก  

- ด่านตากใบ มีโครงการพัฒนาท่ีสําคัญ ได๎แกํ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําโก-ลก        
ท่ีตากใบ และการจัดหาแพขนานยนต๑ ข๎ามฟากไทย-มาเลเซีย 

- ด่านบูเก๊ะตา เนื่องจากปัจจุบันดํานบูเก๏ะตาใช๎ต๎ูคอนเทรนเนอร๑เป็นท่ีทําการ จึงต๎องเรํง
ดําเนินการกํอสร๎างกํอสร๎างดํานท่ียังคงค๎างอยูํและเวนคืนท่ีดินซึ่งเป็นท่ีเอกชนท่ีอยูํระหวํางท่ีดํานกับชายแดน 
จํานวน  241 ไรํ 190 แปลง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได๎มีข๎อส่ังการเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ในคราวประชุม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ณ จังหวัดนราธิวาส มอบหมาย
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร รับไปดําเนินการเรํงรัดการกํอสร๎างโครงการฯ ระยะ
ท่ี 3 ให๎แล๎วเสร็จในปี 2559 การปรับปรุงเพิ่มเติมงานกํอสร๎างดําน ระยะท่ี 2 และการจัดสรรอัตรากําลัง
เจ๎าหน๎าท่ีศุลกากรเพื่อรองรับ   การเปิดดําน ภายในปี 2560 รวมท้ังการปรับปรุงและขยายดํานศุลกากร      
บูเก๏ะตา (ระยะท่ี 4) เพื่อเปิดดํานอยํางเต็มรูปแบบให๎แล๎เสร็จในปี 2561 
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  นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเช่ือมโยงการคมนาคมขนสํงท้ังทางบก เชํน โครงการกํอสร๎างทาง
หลวง ตอน แยกสาย 42 (ปาลอปาต๏ะ) – บรรจบสายทาง 4136 (บ๎านทอน)  ทางน้้า เชํน โครงกาขุดลอกรํองน้ํา
บางนรา และทางอากาศเชํน โครงการกํอสร๎างอาคารท่ีพักผ๎ูโดยสาร  
 2. การค้าและการท่องเที่ยวชายแดน 
 ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก อยูํภายใต๎เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองต๎นแบบ 
“สามเหล่ียมมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ซึ่งภายใต๎เมืองสุไหงโก-ลก “เมืองต๎นแบบการค๎าชายแดนระหวํางประเทศ” 
จังหวัดรํวมกับภาคเอกชนในพื้นท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก ได๎รํวมกันจัดทําข๎อเสนอการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก 
รวม 6 โครงการ ในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562) ดังนี้  
  1. โครงการจัดต้ังศูนย๑กระจายสินค๎าและศูนย๑ตลาดสินค๎าเกษตร  ในพื้นท่ีของการรถไฟ
แหํงประเทศไทย ซึ่งนักธุรกิจในพื้นท่ีพร๎อมท่ีจะลงทุน โดยให๎ภาครัฐสนับสนุนโครงสร๎างพื้นฐานท่ีจําเป็นและ
ส่ิงอํานวยความสะดวก 
  2. โครงการกํอสร๎างเมืองสุไหงโก-ลกคอมเพล็กซ๑ ในพื้นท่ี 25 ไรํ ของการเคหะแหํงชาติ  
   3. โครงการปรับปรุงและยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก และสํงเสริมการจัดต้ัง
สถานีขนสํงสินค๎า (คลังสินค๎า)  ประกอบด๎วย ปรับปรุงภูมิทัศน๑โดยรอบสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ,กํอสร๎างลาน
กองเก็บและคลังสินค๎า และการศึกษาความเหมาะสมสถานีขนสํงสินค๎า  
  4. โครงการพัฒนาโครงการขํายเช่ือมโยงการคมนาคมขนสํง 
  5. โครงการจัดต้ังเมืองต๎นการค๎าปลอดภาษีอากร  
  6. โครงการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการนันทนาการทํองเท่ียวเมืองสุไหงโก-ลก  อาทิ การ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
 3. การท่องเที่ยวชายแดน :ใช๎ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร๑ท่ีเป็น GATEWAY อาเซียนทางใต๎ผํานทิศตะวันออก
ของมาเลเซีย และติดอําวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษย๑และวัฒนธรรมท่ีมีอัตลักษณ๑ของความเป็นมาลายู 80%  
เช่ือมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ๑ โดยเน๎นลูกค๎ามุสลิมทาง
อาเซียนและจีนโดยเน๎นการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม/ประวิติศาสตร๑ และธรรมชาติ เชํน –วัดชลธาราสิงเห
ตลาดน้ําตากใบ มัสยิดตะโล๏ะมาเนาะ (390 ปี) น้ําตกปาโจคัมภีร๑อัลกุรอํานท่ีเขียนด๎วยลายมือมีอายุกวํา 700 
ปี ท่ีโรงเรียนสมานมิตรพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่นขุนละหารพิพิธภัณฑ๑ย๎อนรอยประวัติศาสตร๑ เขามงคลพิพิธ  
Harmony Street พิพิธภัณฑ๑เมืองนราธิวาส วังเจ๎าเมืองระแงะ และปุาฮาลาบาลา เป็นต๎น 
  4. การค้าและการลงทุน 
  การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเนื้อท่ี 1,730 -0-13.9 ไรํ ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส เป็นท่ีดินท่ีความเหมาะสม  ท้ังการคมนาคมขนสํงความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ และสํวนสําคัญท่ีจะรองรับประเทศมาเลเซียผํานโครงขําย GATEWAY  ทางตอนใต๎เข๎ามาใน
ประเทศไทย เพื่อดําเนินกิจการท่ีภาคเอกชนให๎ความสนใจ ได๎แกํ   
  (1) Rubber Cityซึ่งมีผลผลิตยางพาราปีละ 200,000 ตัน  ใช๎แปรรูปเพียง 94,000 ตันเพื่อ
เป็นศูนย๑กลางยางพาราของจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  (2) Halal Park Industry : เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ฮาลาล เป็นศูนย๑กลางผลิตภัณฑ๑ฮาลาล 
ของจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ท้ังส่ิงท่ีเป็นอาหาร (Food) และไมํใชํอาหาร (Non Food) 
  (3)พลังงานทดแทน : แหลํงพลังงานทดแทนและแก๎ปัญหาไฟฟูาดับ” เชํน โรงงานฟูา
พลังงานแสงอาทิตย๑ (Solar Farm) โรงไฟฟูาชีวมวล  โรงไฟฟูาพลังงานขยะ และโรงไฟฟูาถํานหิน 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ(กพช.) ได๎เห็นชอบมาตรการพิเศษสํงเสริมโรงไฟฟูาชีวมวล ขยะ 
และก๏าซชีวภาพ ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา โดยให๎มีการเปิดรับซื้อ
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ไฟฟูาจากผ๎ูผลิตไฟฟูาขนาดเล็ก (VSPP) เช้ือเพลิงชีวมวล ขยะ และก๏าซชีวภาพ ในปริมาณกําลังผลิตติดต้ัง
ประมาณ 50 เมกะวัตต๑ ด๎วยวิธี Fit Bidding (ยกเว๎นเช้ือเพลิงขยะ) เรียบร๎อยแล๎ว 

3. พื้นที่ในการจัดเตรียมไว้ส้าหรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 
พื้นที่เป้าหมายที่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม 5 ต้าบล 5 อ้าเภอ ได้แก่ 

 ตําบลละหาร  อําเภอยี่งอ 
 ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมือง 
 ตําบลสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก 
 ตําบลเจ๏ะเห  อําเภอตากใบ 
 ตําบลโล๏ะจูด  อําเภอแว๎ง       
โดยจะเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ คือ 
 ต้าบลละหาร อ้าเภอยี่งอ และต้าบลโคกเคียน อ้าเภอเมือง:  เม ือ ง รองร ับ“กิจกรรม
ภาคอุตสาหกรรม” รวมทั้งยังเตรียมพื้นที่บริเวณบ๎านฮูแตทูวอติดชายฝั่งทะเล เป็นสถานที่พักผํอน
หรือธุรกิจตํอเนื่องของนักลงทุน 
 ต้าบลสุไหงโกลก อ้าเภอสุไหงโก-ลกจัดต้ัง“เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” 
 ต้าบลเจ๊ะเห อ้าเภอตากใบ :“ศูนย์โลจิสติกส์และการขนส่งทางน้้า / การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์” 
 ต้าบลโล๊ะจูด อ้าเภอแว้ง: เมืองรองรับ“การขนส่งชายแดนและเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” 
4. ความก้าวหน้าการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 
  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2559 
มอบหมายให๎การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (กนอ.) พิจารณาความเป็นไปได๎ในการจัดซื้อท่ีดินเอกชน 
จํานวน 2,277 ไรํในตําบลละหาร อําเภอยี่งอ และตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองฯ เพื่อจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสซึ่งจากการศึกษาพบวํา มีท่ีดินท่ีเหมาะสมจํานวน 1,730 ไรํปัจจุบันมี
ผ๎ูสนใจลงทุนในท่ีดินดังกลําวจํานวน 14  ราย เนื้อที่ 1,355 ไรํ 
 ในชํวงท่ีรัฐบาลชุดนี้เข๎ามาบริหารประเทศ นับแตํเกิดเหตุการณ๑ความไมํสงบ เพิ่งจะมีนัก
ลงทุนเข๎ามาลงทุนในการกํอสร๎างโรงงานในพื้นท่ีท่ีได๎รับการสํงเสริมการลงทุนตามนโยบายของ BOI จํานวน 
๒ โรง ได๎แกํ โรงงานไฟฟูาชีวมวล ท่ีอําเภอแว๎งขนาด 7.5 เมกะวัตต๑ เงินลงทุน 350 ล๎านบาท และ 
โรงงานผลิตยางแผํนเครปและยางแทํง พื้นท่ี 156 ไรํ ในตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอของบริษัท ศรีตรังแอ
โกรอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)เงินลงทุน 570 ล๎านบาท ทําให๎เกิดการจ๎างงานในพื้นท่ีเบื้องต๎น 81 คน แตํมี
ผ๎ูสมัครงานกวํา 3,500 คนท้ังนี้ ทางบริษัท ศรีตรังฯ จะพิจารณาแผนลงทุนโรงงานผลิตถุงมือยาง ในพื้นท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ประมาณ 500 ไรํซึ่งจะสามารถเพิ่มการจ๎างงานในพื้นท่ีได๎อีกประมาณ 
1,000 อัตรา 

5. แผนงาน/โครงการที่ส้าคัญ 
 1. โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําโก-ลกท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เมืองตุมปัต รัฐกลัน
ตัน ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2559-2561 (แผนชาติ-แผน IMT-GT-แผน SEZ) 
 2. โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําโก-ลกแหํงท่ีสองท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส-เมือง
รันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2559-2561 (แผนชาติ-แผน IMT-GT-แผน SEZ) 
 3. โครงการพัฒนาดํานศุลกากรบูเก๏ะตา จังหวัดนราธิวาส ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2559 -2560 
(แผนชาติ-แผน IMT-GT-แผน SEZ) 
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 4. โครงการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส  ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2560-2563(แผนชาติ-แผน 
SEZ) 
 5. โครงการจัดหาท่ีดินเพื่อขยายดํานศุลกากรบูเก๏ะตา อําเภอแว๎ง จังหวัดนราธิวาสวงเงิน 417.433 
ล๎านบาท (แผน SEZ) 
 6. โครงการพัฒนาพื้นท่ีสํวนขยายรอบดํานศุลกากรสุไหงโก-ลกวงเงิน 94.00 ล๎านบาท (แผน SEZ) 
 7. โครงการกํอสร๎างทางหลวง ตอนแยก สาย 42 (ปาลอปาต๏ะ) วงเงิน 1,017 ล๎านบาท (แผน SEZ) 
 8. โครงการปรับปรุงอาคารท่ีพักผ๎ูโดยสารทําอากาศยานนราธิวาส วงเงิน 700 ล๎านบาท  (แผน SEZ) 
 9. โครงการขุดลอกรํองน้ําบางนราตลอดสายวงเงิน 75 ล๎านบาท (แผน SEZ) 
 10. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง แยก ทล.4155 – นิคมสหกรณ๑บาเจาะ  ต.ละหาร , โคกเคียน อ.ยี่
งอ , อ.เมือง จ.นราธิวาส วงเงิน 100 ล๎านบาท(แผน SEZ) 
 11. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง แยก ทล.4136 – นิคมสหกรณ๑บาเจาะ  ต.โคกเคียน   อ.เมืองต.ละ
หาร  อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส วงเงิน 100 ลบ. 
 12. โครงการกํอสร๎างระบบปูองกันน้ําทํวมเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และชุมชนตํอเนื่อง วงเงิน 350
ล๎านบาท(แผน SEZ) 
 14. โครงการจัดหาแพขนานยนต๑วงเงิน 30 ล๎านบาท (แผน SEZ) 
 

6. สิทธิประโยชน์  

 การลงทุนในจังหวัดนราธิวาส จะได้รับสิทธิประโยชน์คูณ 2 เม่ือเทียบกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษอื่นๆ คือ จะได๎รับสิทธิประโยชน๑ตามประกาศเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน๑ท้ังด๎านภาษี ด๎านการเงิน และ สิทธิประโยชน๑ตาม
ประกาศ BOI กวํา 231 ประเภทกิจการ  และปัจจุบันเฉพาะเมืองสุไหงโก-ลก จะได๎รับสิทธิประโยชน๑คูณ 3  
นักลงทุนจะได๎รับสิทธิประโยชน๑มากกวําเขตการลงทุนอื่นๆ 
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โครงการเมืองตน้แบบ “สามเหลี่ยมมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนื” 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ณ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 
ซึ่ ง ไ ด้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติ  (สศช. )  
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังส่วนกลางและในพื้นท่ี จัดท ารายละเอียดโครงการฯ และให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและ
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพิจารณากล่ันกรองก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป และเมื่อ
วันท่ี ๘ สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) มี
มติเห็นชอบหลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ด้วย นั้น สศช. ร่วมกับ ศอ.บต. จึงได้
จัดท ารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ สรุปได้ดังนี้  

1. สาระส้าคัญของโครงการ 
1.1 กรอบแนวคิด การพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน” เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ี ๓ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ าเภอ 
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบท่ีมีการพัฒนาในลักษณะ
พื้นท่ีพัฒนาพิเศษเฉพาะ โดยมีความเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าของพื้นท่ีดังกล่าว ให้มีการลงทุนของภาคเอกชนท่ี
สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น มีการด าเนินงานท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบ
ประชารัฐ และน าไปสู่การกระจายรายได้ไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงและเพิ่มพื้นท่ีปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น  

1.2 วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ โดยน าร่องในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม

ด้านความมั่นคงปลอดภัย และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน น าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี และขยาย
ผลไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี และพื้นท่ีใกล้เคียง ท าให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพื้นท่ีปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็น 
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี และสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระยะต่อไปได้ 

1.3 เป้าหมาย 
พัฒนาอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” 

พัฒนาอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” และพัฒนา
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาท่ีพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 

1.4 แนวทางการพัฒนา ก าหนดและประกาศพื้นท่ี 3 อ าเภอดังกล่าวให้เป็นพื้นท่ีพัฒนาพิเศษเฉพาะ 
โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1.4.1 ระยะเร่งด่วนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ได้แก่ (1) ออกมาตรการด้านสิทธิ
ประโยชน์การลงทุน มาตรการการคลัง รวมถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับแรงงานช่างเทคนิคเฉพาะ    
และมาตรการการเงิน เงินกู้ดอกเบ้ียต่ า (Soft Loan)  (2) จัดต้ังกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอ าเภอ  
(3) พัฒนาและยกระดับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพ  (4) ก าหนด
มาตรการด้านการประกันภัยความมั่นคง (5) ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับของ
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ประชาชนในพื้นท่ี (6) จัดต้ังกลไกขับเคล่ือน ติดตามและประเมินผล โดย ศอ.บต. ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการ 
(7) สร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ี
ทันสมัย และ (9) ศึกษาวิจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบ 

1.4.2 ระยะ ๒ ปีถัดมาเพื่อสนับสนุนการลงทุนระยะแรก ให้ความส าคัญกับพัฒนาการแปร
รูป ขยายพื้นท่ีและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจ าหน่ายเป็นสินค้าและวัตถุดิบให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมท้ังพัฒนาพื้นท่ีบริเวณด่านชายแดนเพื่อ
ยกระดับกิจกรรมการค้าชายแดนให้ได้มาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการรองรับการค้าชายแดนและการท่องเท่ียว โดยมีรูปแบบการให้เอกชน
ร่วมลงทุน ใน ๓ พื้นท่ี ดังนี้ 

(๑) อ้าเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP 
ปรับปรุงท่าเรือปัตตานี และปรับปรุงถนนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

(๒) อ้าเภอสุไหงโก-ลก จัดต้ัง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลกแห่งท่ี ๒ 
ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้าบนท่ีดินของ รฟท. และศึกษาความเหมาะสมคลังสินค้า โรงงาน 
ศูนย์นิทรรศการ นันทนาการ และศูนย์การค้าชายแดน  

(๓) อ้าเภอเบตง พัฒนาการท่องเท่ียวครบวงจรและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 

1.4.3 ระยะต่อไป ด าเนินการเช่ือมโยงระบบขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2. มาตรการและแผนงานโครงการ 
จากแนวคิดการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ เป็นการพัฒนาท่ีในรูปแบบประชารัฐนั้น โดยภาคเอกชนเป็นผู้

ลงทุนในพื้นท่ี 3 อ าเภอ และใช้ปัจจัยวัตถุดิบจากฐานศักยภาพของพื้นท่ีซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมทั้งในด้านการ
ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบและสินค้า รวมท้ังด้านแรงงาน ตลอดจนการระวังรักษาความปลอดภัย ในขณะท่ี
ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการและแผนงาน
โครงการท่ีสามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมายบทบาทของแต่ละอ าเภอ ท่ีส าคัญได้แก่ 

2.1 มาตรการด้านการดูแลความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ด าเนิน

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตปลอดภัย  
(Safety Zone) ในเมืองเศรษฐกิจ ๗ เมืองหลัก รวมท้ังบูรณาการงานด้านความมั่นคงกับงานด้านการพัฒนา
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานมาตรการยังไม่
ครอบคลุมอ าเภอหนองจิก ประกอบกับปัจจัยความเส่ียงยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการลงทุนในพื้นท่ีของ
ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพอย่างปกติของชุมชนและประชาชน จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีความชัดเจนครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง 3 อ าเภอ และสอดคล้อง
กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นตามทิศทางและเป้าหมายโครงการเมืองต้นแบบฯ  

2.2 มาตรการด้านสิทธิประโยชน์และมาตรการคลังและการเงิน   
2.2.1 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) ให้ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม

ประกอบด้วย การลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นท่ีต้องน าเข้ามาผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90 หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี 
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นเวลา 10 ปี เพิ่มสิทธิให้กับโครงการ
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แผนงานโครงการ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา รวม 
1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- จ านวนโครงการ 
- วงเงินลงทุน  

11 
1,731.822 

6 
2,306.100 

16 
416.564 

33 
4,454.486 

2) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
- จ านวนโครงการ 
- วงเงินลงทุน 

9 
38.112 

4 
8.667 

12 
104.126 

25 
150.904 

รวม     
- จ านวนโครงการ 
- วงเงินลงทุน) 

20 
1,769.934 

10 
2,314.767 

28 
520.680 

58 
4,605.390 

3) ด้านอ่ืน  (ด้าเนินการทั้ง 3 พื้นที่) 
- จ านวนโครงการ 
- วงเงินลงทุน 

5 
570.000  

 

เดิมโดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 5 ปี และเพิ่มประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมอีก 
๖ ประเภท 

2.2.2 ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร นอกจากขยายระยะเวลามาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) 
แล้ว ยังได้พิจารณาเพิ่มเติมมาตรการการเงินและการคลังในพื้นท่ี 3 อ าเภอให้ครอบคลุมท้ังระบบ เช่น การ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับแรงงานวิชาชีพ/ผู้เช่ียวชาญ การลดหย่อนภาษีส าหรับธุรกิจท่ีจ้าง
แรงงานในพื้นท่ีมากว่า 50 คนขึ้นไป การขยายระยะเวลาและปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (Soft loan) 
การจัดต้ังกองทุนรองรับการท าธุรกิจแบบใหม่ (Start Up) รวมทั้งการอุดหนุนส่วนต่างเบ้ียประกันภัย เป็นต้น  
ซึ่งจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

2.2.3 ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย
สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่าง ร้อยละ ๕๐ ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัย 
ความเส่ียงภัยทรัพย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะได้รับ 
สามารถน าเบี้ยประกันภัยส่วนท่ีเหลือไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเพิ่มมากขึ้น โดยมีวงเงิน ๒๐  
ล้านบาท (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ท้ังนี้ คปภ. ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว 

2.2.4 กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย (๑) กฎหมายผังเมือง ปัจจุบันได้มีการยกเว้นการใช้
บังคับใช้ผังเมืองรวมส าหรับการประกอบกิจการบางประเภท ตามค าส่ัง คสช.ท่ี4/2559 ท่ีส าคัญได้แก่  
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-
2579 (๒) มาตรการลดค่าธรรมเนียนการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม ได้ประกาศกฎกระทรวงการลด
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม การโอนและการจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์และห้อง
ชุด 

2.3 แผนงานโครงการ  
2.3.1 แผนงานโครงการภายใต้โครงการเมืองต้นแบบฯ  

(๑) จากการพิจารณารายละเอียดแผนงานโครงการของส่วนราชการต่างๆ จ านวน  
66 โครงการ พบว่า มีโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบทบาทความเป็นเมือง
ต้นแบบฯ จ านวน 63 โครงการ กรอบวงเงิน 5,175.389  ล้านบาท ของท้ัง 3 อ าเภอ ดังนี้ 

        หน่วย : ล้านบาท 
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(๒) เนื่องจากโครงการดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการเจ้าของโครงการมีแผนท่ีจะเริ่ม
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2560 ท้ังส้ิน โดยมีโครงการท่ีได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพียง ๑7 โครงการ เป็นเงินงบประมาณปี 2560 รวม 343.641 ล้านบาท 
(วงเงินโครงการรวม 361.778.ล้านบาท) ประกอบกับปัจจุบันได้ล่วงเลยเวลาการขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว และเมื่อพิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ ให้กับพื้นท่ีเป้าหมายควบคู่กับการด าเนินมาตรการของรัฐ รวมทั้งการลงทุนโครงการของภาคเอกชนให้
เกิดโดยเร็ว มีโครงการท่ีจ าเป็นต้องได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2560 อีก 22 โครงการ 
งบประมาณ1,269.550ล้านบาท (วงเงินโครงการรวมท้ังส้ิน 2,874.498 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมการพัฒนาพื้นท่ีการค้าชายแดน 
ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการ ประมาณ 2-4 ปี แผนงานโครงการอื่น จ านวน ๓ โครงการ(จากจ านวนโครงการ
ท่ีเสนอ 66 โครงการ) วงเงิน ๘๘๓.๗๕๔ ล้านบาท เป็นการด าเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โครงการขยายโรงพยาบาลปัตตานี (๘๘๒.๙๑๔ ล้านบาท) 
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง (๐.๐๕๐ ล้านบาท) และ
โครงการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชน (๐.๐๗๙ ล้าน
บาท) 

2.3.2 แผนงานโครงการของภาคเอกชน  
(๑) อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเอกชนได้แสดงความประสงค์ในการลงทุนใน

พื้นท่ีอ าเภอหนองจิก ประมาณวงเงิน 12,000-15,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ได้แก่ (1) โรงกล่ันน้ ามัน
ปาล์ม (เพิ่มก าลังการผลิตจากเดิม 60 ตันทะลายต่อช่ัวโมง เป็น 120 ตันทะลายต่อช่ัวโมง)  (2) โรงงานแยก
ไข  (3) โรงงานบรรจุน้ ามันพืช  (4) โรงงานผลิตไบโอดีเซล บี100  (5) โรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 49 
เมกกะวัตต์  (6) โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์300 เมกกะวัตต์  (7)  โรงงานแปรรูปผลไม้  (8) โรงงาน
แปรรูปอาหารทะเล และ (9) โรงงานแปรรูปมะพร้าวครบวงจร 

(๒) อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นการลงทุนของชุมชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีว
มวล รวมท้ังประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหาร และ 
โรงแรม เป็นต้น 

(๓) อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากแผนงานโครงการภายใต้โครงการ
เมืองต้นแบบฯ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาออกแบบรายละเอียดความเหมาะสมในการพัฒนาเมืองการค้า
ชายแดน เช่น โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังเมืองการค้าปลอดภาษี โครงการศึกษาก่อสร้างเมือง  
สุไหงโก-ลกคอมเพล็กซ์ และโครงการศึกษาจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดนสุไหงโก -ลก เป็นต้น  
ซึ่งเป็นการลงทุนพัฒนาส่ิงก่อสร้างบนที่ดินของรัฐ เช่น ท่ีดินการเคหะแห่งชาติ จ านวน 25 ไร่ และท่ีดินของ 
รฟท. ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องดังกล่าวควรพิจารณาทางเลือกรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน ( Public 
Private Partnership : PPP) ด้วย และควรจัดท าแผนพัฒนาเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางการเงิน
และทางเศรษฐกิจ ตลอดจนไม่เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินในระยะยาว 
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3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ระยะเร่งด่วน เพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนตามแผนการลงทุนของ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีได้ทันที ดังนี้ 

3.1.1 ประกาศพื้นที่อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
และอ้าเภอเบตง จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของขอบเขตพื้นท่ีการ
พัฒนาเมืองต้นแบบฯ รองรับการให้สิทธิประโยชน์การลงทุน มาตรการการคลังและการเงิน ตลอดจน
มาตรการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในพื้นท่ี 3 อ าเภอท่ีเป็นกรณีพิเศษ และเมื่อสามารถเปิด
พื้นท่ีเศรษฐกิจน าร่องใน 3 อ าเภอเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้ว ให้ขยายผลการพัฒนาไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมี
ศักยภาพและความพร้อมในเรื่องการดูแลรักษาความมั่นคงและปลอดภัยโดยประกาศเขตพื้นท่ีพัฒนาพิเศษ
เฉพาะเพิ่มเติมต่อไป 

3.1.2 จัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ ภายใต้ คปต. โดยมีรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง และเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พิจารณากล่ันกรองโครงการ ติดตาม
และประเมินผล โดยจัดต้ังส านักงานใน ศอ.บต. เพื่อประสานการพัฒนาพื้นท่ีฯ และท าหน้าท่ีเป็นฝ่าย
เลขานุการ 

3.1.3 โครงการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” (ปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จ้านวน ๖๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๕,๑๗๕.๓๘๙ ล้านบาท โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปี 2560 ส าหรับ
โครงการส าคัญท่ีต้องเร่งด าเนินการตั้งแต่ปี 2560 อีกจ านวน ๒2 โครงการ วงเงิน 1,190953 ล้านบาท
ส าหรับโครงการส่วนท่ีเหลือให้ขอรับจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป โดยมอบหมายให้ ส านักงบประมาณ
พิจารณาการบูรณาการงบประมาณภายใต้โครงการเมืองต้นแบบฯ โดยค านึงถึงความพร้อมในการด าเนินการ
และความเหมาะสมรายละเอียดวงเงินลงทุนโครงการ   

ท้ังนี้ ในส่วนของโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองการค้า
ชายแดน เช่น โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังเมืองการค้าปลอดภาษี โครงการศึกษาก่อสร้างเมือง  
สุไหงโก-ลกคอมเพล็กซ์ และโครงการศึกษาจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดนสุไหงโก -ลก เป็นต้น  
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาเป็นระยะๆ และทางเลือกรูปแบบการให้เอกชน 
ร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP) ด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและลดภาระงบประมาณ 
ในระยะยาว 

3.1.4 จัดสถานท่ีต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) พร้อมท้ังจัดหาบุคลากรประจ า
ศูนย์ฯ รวมท้ังการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรฯ เพื่ออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะลงทุนในพื้นท่ี 3 อ าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.5 ก้าหนดพื้นที่ปลอดภัยให้ชัดเจนครอบคลุมพื้นทีอ่้าเภอหนองจิก พร้อมทั้งเร่งจัดท้า
แผนการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นตามทิศทางและเป้าหมายโครงการ
เมืองต้นแบบฯ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี ในการร่วม
จัดท าแผนฯ ร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดเหตุ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับการด าเนินมาตรการก าหนด
และบริหารจัดการพื้นท่ีสาธารณะเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุคาร์บอม เช่น ลานจอดรถ และทางเท้า เป็น
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ต้น ท้ังนี้ ให้ กอ.รมน. และ ศอ.บต. ร่วมกันจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี  

3.2 แนวทางการพัฒนาระยะต่อไป  
3.2.1 มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในระยะยาวให้กับผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะ

ลงทุนในพื้นท่ี และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
3.2.2 จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการยกระดับความเป็นเมือง

ต้นแบบตามทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของท้ัง 3 เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
อาทิ การศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตปศุสัตว์และพืชผลให้มีคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาโครงข่าย
เช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งสนามบินเบตง รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวรองรับเมืองการค้าชายแดน สุไหงโก-ลก
และเมืองเกษตรอุตสาหกรรมหนองจิก เป็นต้น  
 ภายใต๎การพัฒนาโครงการเมืองต๎นแบบสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สามารถชํวยกระต๎ุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจให๎กับพื้นท่ี และเป็นต๎นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎ท่ีมี
ปัญหาเหตุการณ๑ความไมํสงบ ท่ีสํงผลตํอการค๎าการลงทุน เนื่องจากผ๎ูประกอบการขาดความเช่ือมั่นด๎าน
ความปลอดภัยในพื้นท่ี ดังนั้นกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนจึงสามารถพัฒนาตํอยอดโดยสามารถขยายผลไปยัง
พื้นท่ีอื่นท่ีมีศักยภาพ และสามารถเช่ือมโยงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนพื้นท่ีดังกลําว เชํน การสํงเสริมการผลิต
วัตถุดิบในอําเภอใกล๎เคียงเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นท่ี การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเช่ือมโยงกับพื้นท่ีเพื่อ
กระจายการพัฒนาไปยังพื้นท่ีรอบนอก รวมท้ังการเรํงประชาสัมพันธ๑เพื่อสํงเสริมให๎เกิดภาพลักษณ๑ของการ
เป็นพื้นท่ีท่ีนําสนใจในการลงทุนและการทํองเท่ียว 
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 2. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
  ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นแต่ละจังหวัดได้ด าเนินการส ารวจความ

ต้องการของประชาชนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)   
และกลุ่มจังหวัดน ามาประมวลเป็นภาพรวมความต้องการตามความส าคัญ ดังนี้ 

2.1.1 สรุปภาพรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
(1) ด้านเศรษฐกิจ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ต๎นทุนการผลิตสูง ราคาสินค๎าแพงและคํา

ครองชีพสูง ประชาชนขาดความรู๎ความเช่ียวชาญในการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑การเกษตร
ขาดตลาดรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ๑ รวมทั้งระบบโครงขํายคมนาคมท่ีได๎มาตรฐาน 

(2) ด้านการท่องเที่ยว แหลํงทํองเท่ียวเส่ือมโทรม ขาดการดูแลและปรับปรุง ไมํได๎รับการ
พัฒนาและสํงเสริมการทํองเท่ียวอยํางตํอเนื่อง ขาดการสํงเสริมและสร๎างความเช่ือมั่นให๎นักทํองเท่ียว  

(3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบุกรุกทําลายปุาเพื่อท่ีดินทํากินและส่ิงปลูก
สร๎างปัญหาขยะมูลฝอยและคุณภาพของแหลํงน้ําโดยเฉพาะอยํางยิ่งในแหลํงชุมชนใกล๎ เคียงใช๎เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังจากคล่ืนทะเล ภัยแล๎งและอุทกภัยท่ีประสบปัญหา ท้ังเขตเมืองและ
ชนบทเป็นประจําทุกปี 

(4) ด้านสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตํ่ากวําเกณฑ๑มาตรฐาน,อัตราการศึกษาตํอน๎อย การแพรํ
ระบาดของยาเสพติด บุคลากรทางการแพทย๑ไมํเพียงพอ ประชาชนขาดความรู๎เรื่องการดูแลสุขภาพ ประเพณี 
วัฒนธรรมท๎องถิ่นถูกละเลย 

(5) ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนประสบปัญหาการกํอความ
ไมํสงบ ซึ่งมีอยูํอยํางตํอเนื่องในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา มีความจําเป็นอยํางยิ่งในการสร๎างความ
เช่ือมั่นให๎ประชาชนรู๎สึกถึงความปลอดภัยในการดํารงชีวิต สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ท้ังนี้การแพรํระบาด
ของยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาสําคัญของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน 

2.1.2 ปัญหาและความต้องการของประชาชนระดับจังหวัด 
จังหวัดยะลา 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
ด๎านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

-ปัญหาด๎านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน เชํน ความไมํสงบใน
พื้นท่ีการเกิดคดีอาชญากรรม/ยา
เสพติด 
-ปัญหาระบบโครงสร๎างพื้นฐานขาด
ประสิทธิภาพ เชํน ถนนชํารุด ไฟฟูา
สํองสวํางไมํเพียงพอ 

-จัดชุดรักษาความปลอดภัย 
- ปรับปรุงการบริหารจัดการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
-พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร๎ า ง พื้ น ฐ า น ใ ห๎
ครอบค ลุม  และมี ปร ะ สิทธิ ภ าพ 
ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางท่ีชํารุด 

ด๎านสังคม -ปัญหาลักลอบค๎ายาเสพติด 
-ปัญหาการด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินจากเหตุการณ๑
ความไมํสงบในพื้นท่ี 
-ระดับคุณภาพทางการเรียนตํ่ากวํา
เกณฑ๑มาตรฐาน  สืบเนื่องจาก

-เพิ่มดํานตรวจเข๎มสกัดจับยาเสพติด
และส่ิงผิดกฎหมาย  
-เพิ่มมาตรการการปราบปรามยาเสพ
ติด 
-เสริมสร๎างศักยภาพของผ๎ูเรียนและ
ผ๎ูสอน  
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ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
สถานการณ๑ในพื้นท่ี -พัฒนาศักยภาพของผ๎ูสูงอายุ 

-การสร๎างเครือขํายการพัฒนาแบบมี 
ด๎านเศรษฐกิจ -ภาคผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา  

-รายไ ด๎จากการทํอง เท่ียวลดลง 
สืบเนื่องจากขาดความเช่ือมั่นในด๎าน
ความปลอดภัยในพื้นท่ี 
-เส๎นทางคมนาคมบางสํวนยังเป็น
ถนนลูกรัง 
-ประชาชนขาดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํา
กิน 

-สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกรมี
อาชีพเสริมสร๎างรายได๎หลายชํองทาง
มากขึ้น  ท้ังการปลูกพืชชนิดอื่นๆ 
ควบคํูกับพืชหลัก 
-สร๎างความเช่ือมั่นให๎นักทํองเท่ียว
รู๎ สึ ก ถึ ง คว ามปลอดภั ยและ เพิ่ ม
มาตรการรักษาความปลอดภัย 

ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 

- ปัญหาการขาดแคลนแหลํงน้ําด๎าน
การเกษตร ภัยแล๎ง และบริโภค 
- ปัญหาด๎านขยะไมํมีระบบกําจัด
ขยะท่ีถูกวิธี 
 

-การจัดการขยะ โดยมาตรการทาง
กฎหมายควบคํูกับการควบคุมทาง
สังคม 
-การอนุรักษ๑ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สนับสนุนให๎ชุมชนเป็นผ๎ูดําเนินการ
บริหารจัดการเอง 

 
จังหวัดปัตตานี 

ประเด็น
ปัญหา/
ความ

ต้องการ 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

ด๎ านความ
ปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย๑สิน 

-การแพรํระบาดด๎านยาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรม 
-ปัญหาด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน เชํน ความไมํ
สงบในพื้นท่ี 
 

-พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันให๎ความ
ปลอดภัยแกํเยาวชน สร๎างชุมชนเข๎มแข็งโดยให๎ชาวบ๎าน
ดูแลด๎านความปลอดภัยและส่ิงเสพติด การสนับสนุนชุด
วัสดุ/อุปกรณ๑ ทันสมัยเพียงพอในการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าท่ี  เฝูาระวั งการแพรํระบาดยาเสพติดและ
อาชญากรรม 
-สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ระดับหมูํบ๎าน/ตําบล/อําเภอ 

ด๎านสังคม -บุคลากรทางการ ศึกษามี ไ มํ
เพียงพอ   
-ระดับคุณภาพทางการเรียนตํ่า
กวําเกณฑ๑มาตรฐาน สืบเนื่องจาก
สถานการณ๑ในพื้นท่ี 
-ก ลํุ ม เ ย า ว ช น มี พ ฤ ติ ก ร ร ม
ลํอแหลมและสํุมเส่ียงท่ีจะติดยา

-จัดให๎มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีเพียงพอ และสํงเสริม
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนเห็นถึงความสําคัญทางด๎าน
การศึกษา 
-พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
-สํงปรับพฤติกรรมของเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  โดย
ใ ช๎กิ จ ก ร ร มการ พัฒน า ท่ีหล ากห ลาย เ สริ ม สร๎ า ง
ความสัมพันธ๑ กับคนในครอบครัวให๎มากขึ้น อบรมให๎
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ประเด็น
ปัญหา/
ความ

ต้องการ 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

เสพติดหรือถูกชักจูงไปในทาง
เส่ือมเสีย  
-ผลกระทบจากปัญหาจากความ
ไมํสงบในพื้นท่ี 
-ขาดกําลังแรงงาน เนื่องจากกลํุม
ผ๎ูสูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น 

ความรู๎ยาเสพติด 
-สร๎างมาตรการรักษาความปลอดภัย  
-พัฒนาศักยภาพของผ๎ูสูงอายุ 

ด๎ า น
เศรษฐกิจ 

-ต๎นทุนการผลิตสูงทุกสาขาของ
การผลิต ท้ังภาคเกษตรกรรม 
ประมง  
-ผลิตผลทางการเกษตรราคา
ตกตํ่า ต๎นทุนทางการผลิตภาค
การเกษตรมีราคาสูง 
-การขยาย ตัวรายไ ด๎จากการ
ทํองเท่ียวลดลง สืบเนื่องจากขาด
ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ใ น ด๎ า น ค ว า ม
ปลอดภัยในพื้นท่ี 
-ปัญหาสินค๎าด๎านการเกษตรและ
สินค๎าประเภทอาหารทะเลไมํ
เพียงพอในการจําหนํายและ
บริโภคในชํวงฤดูมรสุม 
-ปัญหารายได๎ตํ่าและไมํมั่นคง 
จากการประกอบอา ชีพ ด๎าน
การเกษตรและประมง 
-ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน๑แหลํง
ทํองเท่ียวทางทะเล   

-พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรกรรม 
โดยใช๎เทคโนโลยีการผลิตและวิทยาการท่ีทันสมัย 
-สํงเสริมการผลิต เพื่อลดต๎นทุน 
-พัฒนาผ๎ูประกอบธุ รกิจ SMEs ให๎มีความรู๎ ด๎านการ
บริหารธุรกิจ ให๎สามารถแขํงขันได๎และให๎เข๎าถึงแหลํงทุน  
เพื่อพัฒนากิจกรรมตามศักยภาพ และสร๎างความเช่ือมั่น
ให๎แกํนักลงทุนในด๎านความปลอดภัยในเขตพื้นท่ี 
-สํงเสริมและขยายพื้นท่ีทําการเกษตรและเพาะเล้ียงสัตว๑
น้ําเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต๎องการของผ๎ูบริโภคและ
นักทํองเท่ียว และเป็นการเพิ่มรายได๎ 
-สนับสนุนการทําอาชีพเสริมเพิ่มรายได๎ครัวเรือนและเพิ่ม
ฐานการผลิต เพื่อสํงเสริมความมั่นคงทางด๎านรายได๎ 
-การประกันราคาพืชผล ให๎เกษตรกรใช๎ปุ๋ยชีวภาพแทน
ปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาสูง 

ด๎ า น
ทรัพยากรธ
ร ร ม ช า ติ
และ 
ส่ิงแวดล๎อม 

-ขาดแหลํงน้ําเพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค และน้ําทํวมเมือง     
ซึ่งเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจในฤดูฝน 
-การทําประมงชายฝ่ังประสบกับ
ปัญหาและข๎อจํากัด เชํน ระเบียบ 
IUU-fishing และปัญหาของ
ชาวประมงพื้นบ๎าน ท่ีเกิดจากการ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง 
-ปัญหากา ร ตัด ไ ม๎ ทํ า ลายปุ า 
ระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว๑น้ํา

-จัดหาแหลํงน้ําเพื่อการเกษตรและสามารถนํามาบริโภค
และอุปโภค 
-จัดระเบียบการทําประมงให๎ถูกกฎหมาย 
จัดทําเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑น้ํา รณรงค๑ชาวประมงหันมาใช๎
เครื่องมือจับปลาท่ีไมํทําลายทรัพยากร สํงเสริมให๎มีการ
อนุรักษ๑ปุาชายเลน 
-ประชาสัมพันธ๑แนวรุกให๎ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายโดย
เครํงครัด และการออกเอกสารสิทธิ์โดยการตรวจสอบ
อยํางถูกต๎อง รวมทั้งการจัดทําแนวเขต 
-สร๎างความรู๎  ความเข๎าใจ และจิตสํานึกของประชาชน 
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ประเด็น
ปัญหา/
ความ

ต้องการ 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

ชายฝ่ังในพื้นท่ีรอบอําวปัตตานีถูก
ทําลาย สูญเสียพื้นท่ีปุาชายเลน 
-การท้ิงขยะโดยขาดจิตสํานึกและ
ความเข๎าใจในการกํ า จัดขยะ 
รวมถึงการบริหารจัดการในการ
กําจัดขยะไมํเพียงพอและเป็น
ระบบ 
-การกัดเซาะชายฝ่ัง  ซึ่งเกิดจาก
คล่ืนทะเล 
-การบุกรุกท่ีดินท่ีทํากินและถือ
ครองเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 
- ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ
ประโยชน๑ 

 
จังหวัดนราธิวาส 

 

ประเด็น/ปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
ด๎านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

-ปัญหาจากอาชญากรรมจากยาเสพ
ติด/ด๎านชิงทรัพย๑ 
-ความไมํสงบในพื้นท่ี 

-จัดระเบียบสังคมให๎เกิดความเข๎มแข็ง 
สร๎างอาชีพและเพิ่มดํานตรวจเข๎มสกัด
จับยาเสพติดและส่ิงผิดกดหมาย 

ด๎านสังคม -ปัญหาการวํางงาน  และความ
ยากจน 
-ด๎านบริการด๎านสาธารณสุขในพื้นท่ี
สถานพยาบาลมีน๎อย 
-ปัญหาลักลอบ/ค๎ายาเสพติด  
-อัตราการเสียชีวิตของหญิงต้ังครรภ๑
และทารกมีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากขาด
ก า ร ดู แ ลแ ล ะ คว า ม รู๎ เ กี่ ย ว กั บ
สุขอนามัย 
-งานด๎านบริการลดน๎อยลง เนื่องจาก
ผลกระทบทางด๎านเศรษฐกิจและ
ความรุนแรงในพื้นท่ี 
-ระดับคุณภาพทางการศึกษาตํ่ากวํา
เกณฑ๑มาตรฐาน  เนื่ องจากขาด
บุคลากรทางการศึกษา 

-สร๎างอาชีพเสริมให๎แกํคนในชุมชน 
-พั ฒ น า แ ล ะ ข ย า ย ส ถ า น ท่ี ด๎ า น
สาธารณสุขให๎ เพีย งพอ ตํอความ
ต๎องการและมีคุณภาพ 
-แก๎ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการ
ทุกภาคสํวน และเพิ่มดํานตรวจเข๎ม
สกัดจับยาเสพติดและส่ิงผิดกดหมาย 
-ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํสตรีมีครรภ๑เพื่อ
ลดอัตราการเส่ียงตํอการเสียชีวิตของ
แมํและเด็ก 
-สร๎างความเช่ือมั่นให๎แกํนักลงทุน ใน
ด๎านความปลอดภัย 
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ประเด็น/ปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
-สถานการณ๑ความไมํสงบ ทําให๎คน
ในพื้นท่ีไมํสามารถประกอบอาชีพได๎
ตามปกติ 
-ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย๑
และสาธารณสุข 

ด๎านเศรษฐกิจ -โครงสร๎างพื้นฐานไมํได๎มาตรฐาน 
เชํน ถนน ไฟฟูา 
-ผ๎ูประกอบการวิสาหกิจชุมชนขาด
เงินทุน 
-ต๎นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง 

- ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน 
ถนน ไฟฟูา และอื่นๆ 
- สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี เพื่อลด
ต๎นทุนการผลิต 
- สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า 

ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 

-การบุกรุ กปุ า ไม๎ /ลักลอบตัดไม๎ 
ต๎องการท่ีดินทําการเกษตร 
-ประสบมลพิษทางอากาศ ควัน ฝุุน
ละอองจากประเทศเพื่อนบ๎าน 
 

-สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎บนพื้นท่ีถูก
ทําลาย 
-แก๎ ไข ปูองกัน  ติดตาม  บรรเทา
ปัญหาหมอกควันข๎ามแดนรํวมกันโดย
วิธีตํางๆ เชํน ควบคุมแหลํงท่ีเกิดไฟ
ปุ า / ไฟบ นพื้ น ดิน  พัฒ นาร ะบ บ
ประเมินสถานการณ๑และการแจ๎ง
เตือนลํวงหน๎าการแลกเปล่ียนข๎อมูล
และเทคโนโลยี  และการให๎ความ
ชํวย เห ลือซึ่ ง กั นและกัน เมื่ อ เกิ ด
สถานการณ๑ 

 
 

**************************** 


