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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส 
(กรอ.จ.นธ.) ครั้งท่ี 2/2561 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 2561 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมพระยานราศัยสุนทร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

********************************************************************************** 
ผูมาประชุม 
1. นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส   ประธานกรรมการ 
2. นางพาตีเมาะ สะดียามู  รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส   รองประธานกรรมการ 
3. นายกิตติ หวังธรรมม่ัง  ประธานหอการคาจังหวัดนราธิวาส   รองประธานกรรมการ 
4. นายพงศศักดิ์ ชุติเชาวกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  รองประธานกรรมการ 
5. นางกรรณิกา ดํารงวงศ  ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดนราธิวาส รองประธานกรรมการ 
6. นายดานียาน คลังของ  แทน คลังจังหวัดนราธิวาส   กรรมการ 
7. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ แทน พาณิชยจังหวัดนราธิวาส   กรรมการ 
8. นายคณบดี สัมพัชนี  รักษาการอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  กรรมการ 
9. นางสาวละเอียด สายแกว แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส  กรรมการ 
10. นายณรงค สังขประสิทธิ์ ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส   กรรมการ 
11. นายวิเชียร ทองเอียด  ทองถ่ินจังหวัดนราธิวาส    กรรมการ 
12.นายบัญชา กัณหาสินธุ ประชาสัมพันธจังหวัดนราธิวาส   กรรมการ 
13. นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช  (ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ)   กรรมการ 
14. นายฉัตรชัย  อุสาหะ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส  กรรมการและเลขานุการ 
15. นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลฯ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายวีรพัฒนบุณทริก  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ 
2. นายมาหามะ สุยี  นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการพิเศษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ 
3. นายอธิวัฒน แสนละมุน นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ 
4. นายอดิสร บีรู   รักษาการนายดานศุลกากรบูเกะตา ดานศุลกากรบูเกะตา 
5. นาฉัตรพงศ จุยสถิต  เจาพนักงานศุลกากรชํานาญงาน ดานศุลกากรบูเกะตา 
6. นายสมประสิทธิ์ รัจนรัตน ผูอํานวยการกองวิชาการ เทศบาลเมืองตากใบ 
7. นายชัยมณี เลาะแต  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เกษตรและสหกรณฯ 
8. นางสาวทัดดาว ยีนลัง  นักประชาสัมพันธ สนง.ประชาสัมพันธจังหวัดนราธิวาส 
9. นางเบ็ญจาทิพย ชูดํา  ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 
10. นายณฐชนนท จุลทะกอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 
 
ผูไมมาประชุม 
1. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนราธิวาส       (ติดภารกิจ) 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร     (ติดภารกิจ) 
3. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง (ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม)     (ติดภารกิจ)  
4. เลขาธิการหอการคาจังหวัดนราธิวาส      (ติดภารกิจ) 
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5. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส     (ติดภารกิจ) 
6. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดนราธิวาส    (ติดภารกิจ) 
7. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดนราธิวาส               (ติดภารกิจ) 
                                                                   /…เริ่มประชุม 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1    : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส   (ประธานการประชุม) 

ขอเปดการประชุมคณะกรร มการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหา

ทางเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส (กรอ.จ.นธ.) ครั้งท่ี 2/2561 เรื่องคณะกรร มการรวมภาครัฐและเอกชน         

เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ นั้น ถือวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก และเปนเรื่องท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาจังหวัด ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค ภาคธุรกิจเอกชน ในดานอุตสาหกรรม การทองเท่ียว 

หอการคา เปนตน ซ่ึงจากการประชุมท่ีผานมาจะเห็นไดวา หลายๆเรื่องไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

อาจติดขัดเรื่องกฎหมายและระเบียบขอบังคับ จึงขอใหสวนราชกา รรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงอยูภายใตเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก ให

มีเอกภาพ โดยเฉพาะเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงมีความกาวหนาในระดับหนึ่งแลว ท้ังเรื่องดานศุลกากร

ตากใบ ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก และดานศุลกากรบูเกะตา ในเรื่องการจัดซ้ือท่ีดินดวย 

มติท่ีประชุม    :      รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี 2   :    เรื่องรับรองรายงานการประชุม กรอ.จ.นธ.ครั้งท่ี 1/2561  
   เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2561  
 

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส รายงานการประชุม กรอ .จ.นธ. ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 
2561  มีจํานวน 16 หนา ,หนาท่ี 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม ผูเขารวมประชุมและผูไมมาประชุม (เนื่องจาก
ติดราชการ ) ,หนา 2 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ และเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2561     
เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 หนาท่ี 2 – 11 เรื่องเพ่ือทราบ จํานวน 6 เรื่อง และหนาท่ี  11 - 15        
เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่อง โครงการพัฒนาทางหลวงเลี่ยงเมืองบูเกะตา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส /ทิศทางการ
พัฒนาเมืองสุไหงโก -ลก ภายใตเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ” / แนวทางการพัฒนาท่ีดิน
ตลาดกลางการเกษตรเพ่ือการสงออกจังหวัดชายแดนภาคใต / การเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2563 และเรื่องอ่ืน ๆ 

จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการฯรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 
1/2561   เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 
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ขอคิดเห็นท่ีประชุม  
โดยมีการแกไขรายงานการประชุม 
ดังนี้ 
- นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช 
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 
 
- นายฉัตรชัย อุสาหะ (หัวหนา
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส) 
 

 
 
- ขอแกไขขอความหนา 16 จาก (soft Lone) เปน (soft Loan) 
 
 
- ขอแกไขความหนา 7 จาก ระเบียบวาระท่ี 3.5 เปน ระเบียบวาระท่ี 
3.4 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1 /2561 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 
2561 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 : ความคืบหนาการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา 
                 เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

 
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส     :   

1. เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน 
ทําเนียบรัฐบาล คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ไดจัดประชุมครั้งท่ี 2/2560 โดยมี
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ) เปนประธานการประชุม และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดซ้ือ
ท่ีดินสําหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยมอบหมายการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ประเมินความเหมาะสมและความคุมคาในการลงทุนท้ังดานการเงินและเศรษฐศาสตร ในการ
จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และ มอบหมายคณะอนุกรรมการ
ดานการจัดหาท่ีดินและบริหารจัดการ พิจารณาเสนอแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินสําหรับจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส  

2. เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2561 มีมติเห็นชอบใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดซ้ือท่ีดินจากบริษัท สวนยางไทย จํากัด สําหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เพ่ือแกไขปญหาความม่ันคงของพ้ืนท่ี และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ
ท่ีดินตามระเบียบของทางราชการ ภายใตกรอบวงเงิน 395,000,000 ลานบาท โดยใหทําการรังวัดท่ีดินแปลง
ดังกลาวใหม ภายใตเง่ือนไขหากผลการรังวัดพ้ืนท่ีนอยกวา 1,730-0-13.90 ไร ใหซ้ือในราคาพ้ืนท่ีท่ีรังวัดไดจริง 
แตหากมีพ้ืนท่ีมากกวา 1,730-0-13.90 ไร ใหซ้ือในราคาตามท่ีตกลงกันไวและมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
สนับสนุนการดําเนินงานของ (ศอ.บต.)  
   3. จังหวัดนราธิวาส ไดมอบหมายใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีนราธิวาส ไดทําการ
ตรวจสอบและรังวัดท่ีดินใหม และทําการประเมินราคาซ้ือ – ขายท่ีดินในพ้ืนท่ีจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ตําบลละหาร อําเภอยี่งอและตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส ซ่ึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดนราธิวาสไดดําเนินการออกเอกสารสิทธิ โฉนดท่ีดินใหแก  
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บริษัทสวนยางไทย จํากัด จํานวน 5 แปลง จากการสอบเขตและตรวจสอบเนื้อท่ีดินแปลงบริษัทสวนยางไทย 
จํากัด ใหม พบวา เนื้อท่ีลดลงจาก 1,730-0-13.90 ไร เปน 1,683 – 0 – 11.2 ไร (ลดลง 47-0-2.7) 
ไร 

4.ความคืบหนาลาสุด เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีนราธิวาส 
ไดแจงผลการตรวจสอบรังวัดท่ีดินใหมอีกครั้ง พบวา เนื้อท่ีคลาดเลื่อนจากเดิม 1 คือ 1,683–0–11.2 ไรเพ่ิมเปน 
1,683 – 0 – 74.2 ไร(เพ่ิมข้ึน 63 ตารางวา)ดังนั้น ราคาท่ีจังหวัดและ (ศอ.บต.) สามารถซ้ือขายท่ีดินได จึงอยูท่ี 
388,769,290 ลานบาทรายละเอียด  ดังนี้ 
 

แปลงที่ดิน เน้ือที่ 
ไร – งาน – วา 

ตารางวา ราคาประเมินที่ดิน 
ป 2559-2562 

(บาท/ตร.วา) 

ราคาที่ดิน/แปลง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. โฉนดที่ดินเลขที่ 6 ต.ละ
หาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

1-2-20.30 620.30 440 272,932  

2. โฉนดที่ดินเลขที่ 
27410 ต.ละหาร อ .ยี่งอ 
จ.นราธิวาส 
(แบงแยกใหมจากโฉนด
ที่ดินเลขที่ 6) 

3-0-67.60 1,267.60 440 557,744 ประเมินโดยเทียบกับ
ราคาแปลงโฉนด
ที่ดินเลขที่ 6 

3. โฉนดที่ดินเลขที่ 7 ต.ละ
หาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

1,054-3-70 421,970.00 160 67,515,200  

4. โฉนดที่ดินเลขที่ 5386 
ต.โคกเคียน อ .เมือง จ .
นราธิวาส 

584-1-59.20 219,359.20 690 151,357,848  

5. โฉนดที่ดินเลขที่ 
27424 ต.ละหาร อ .ยี่งอ 
จ.นราธิวาส (เดิมเปนตรา
จองเลขที่ 3) 

75-0-57.10 30,057.10 160 4,809,136 ประเมินโดยเทียบกับ
ราคาแปลงโฉนด
ที่ดินเลขที่ 7 

รวม 1,683-0-74.2 673,274.20 - 224,512,860  

จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม     :      รับทราบ  โดยมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ขอคิดเห็นจากท่ีประชุม 

ผูอภิปราย ขอคิดเห็น 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

ณ ปจจุบัน ไดสงรายงายไปใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) เพ่ือจัดทําคําของบประมาณแลวหรือยัง ?  
 

นางพาตีเมาะ สะดียามู 
(รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดจัดทําคําของบประมาณเพ่ือดําเนินก าร
จัดซ้ือท่ีดินตอสํานักงบประมาณแลว ซ่ึงกระบวนการจัดทําคําขอ
งบประมาณ จะใชงบกลางปงบประมาณ พ .ศ. 2562แตเนื่องจาก
วงเงินงบประมาณเกิน 100 ลานบาท จึงเปนอํานาจของ
นายกรัฐมนตรี เปนผูอนุมัติวงเงินดังกลาว 
 

นายเอกรัฐ  หลีเส็น  (ผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาส) 

แสดงวากระบวนการจัดทําคําของบประมาณ ไดผานข้ันตอนของ
คณะกรรมการจัดซ้ือท่ีดินท่ีรัฐมน ตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปน
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ประธาน แลวแจงมายังจังหวัด เพ่ือแจง (ศอ.บต.) ในการจัดทําคําขอ
งบประมาณ ภายหลังจากดําเนินการซ้ือท่ีดินแลวเสร็จ ก็จะโอน
ทรัพยสินใหกับกรมธนารักษ เพ่ือ ข้ึนทะเบียน ทรัพยสินใหเปนท่ีราช
พัสดุตอไป  

นายปกรณปรีชาวุฒิเดช 
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

กระบวนการจัดทําคําของบประมาณจะทันรัฐบาลชุดปจจุบันหรือไม 
ถาไมทันจะไดใหภาคเอกชนชวยเจรจากับทางเลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงในเบื้องตนไดพูดคุยกับ (BOI) แลว และ
ยินดีท่ีจะชวยอีกทางหนึ่ง 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

ไดมีโอกาสประชุมคณะกรรม การจัดหาท่ีดิน ซ่ึงมีรัฐมนตรีวา
กระทรวงมหาดไทย เปนประธาน นั้น พบวาปญหาการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตองการใหเกิดการคาขาย หรือการสรางอุตสาหกรรม
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในสวนของอําเภอสะเดาจะมีปญหาเรื่องการ
ใชท่ีดิน เนื่องจากเปนการใชท่ีดินของ สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซ่ึงยึดจากนักคายาเสพติด ในสวนของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ก็มีปญหาเรื่องท่ีดิน แตเม่ือ
สามารถจัดซ้ือท่ีดินไดแลว พบวาคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ก็จะเขามา
ทําใหเกิดการพัฒนาตางๆ โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดใหเห็นชอบอยางเต็มท่ี ซ่ึงเม่ือไดรับการจัดสรร
งบประมาณแลว ก็ตองใหสวนราชการและภาคเอกชนอีกครั้ง ซ่ึงคาด
วาจะสามารถซ้ือท่ีดินแปลงดังกลาวไดในรัฐบาลชุดนี้ 

นางเบ็ญจาทิพย ชูดํา 
(ผอ.กลุมงานอํานวยการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ในกระบวนการจัดตั้งคําของบประมาณของ (ศอ.บต.) นั้น คาดวาจะ
สามารถเนินการแลวเสร็จในรัฐบาลชุดนี้ ภายหลังจากท่ี (ศอ .บต .)      
ซ้ือท่ีดินเสร็จแลว จะโอนใหกรมธนารักษเปนข้ันตอนตอไป ในเบื้องตน
ไดรับคําตอบวา จะเรงรัดดําเนินการให 
- ขอแกไขเอกสารหนา 4 ในสวนของราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจะอยูท่ี 
388,982,240 ลานบาท คํานวณจากจํานวนท่ีดินท่ีลดลงคงเหลือ 
224,512,860 ลานบาท x 1.5 เทา ตามระเบียบการจัดท่ีดินของ
ทางราชการ + การประเมินผลอาสินยางพารา 52,212,950 ลาน
บาท แตการตั้งคําของบประมาณของ (ศอ.บต.) จะมากกวานี้ เพราะ
ตองรวมคาธรรมเนียมตางๆดวย 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2 :  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง         
หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองท่ีตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส ตําบล
ละหาร อําเภอย่ีงอ ตําบลเจะเห อําเภอตากใบ ตําบลสุไหงโก -ลก อําเภอสุไหงโก -ลก และตําบลโลจูด 
อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาชุมชนชายแดนตางๆของประเทศไทย ซ่ึงจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาท่ีสงผลตอการใชประโยชน
ท่ีดินและสภาวะแวดลอมของพ้ืนท่ีโดยรอบ จึงจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ท้ังนี้ ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส      
จะเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีใหมีภาพลักษณท่ีทันสมัยและสงเสริมศักยภาพชุมชนชายแดน
ท้ังทางบกและทางทะเลจัดเตรียมความพรอมดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และจัดระเบียบการตั้งถ่ินฐานและการประกอบกิจการ มีการกอสรางอาคารใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และตอบสนองตอสถานการณของพ้ืนท่ี ซ่ึงไดมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นไปแลวเม่ือวันท่ี          
1-2  สิงหาคม 2561 เพ่ือนําไปปรับปรุงและรางกฎหมายตอไป 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา  ไดนํา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในทองท่ีตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ ตําบลเจะเห อําเภอตาก
ใบ ตําบลสุไหงโก -ลก อําเภอสุไหงโก -ลก และตําบลโลจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี 135 ตอนพิเศษ 260 ง วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561  

จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม     :      รับทราบ  โดยมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ขอคิดเห็นจากท่ีประชุม   

ผูอภิปราย ขอคิดเห็น 

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง 
(ประธานหอการคาจังหวัด
นราธิวาส)  

- การใชขอความวา “เขตหามกอสราง” นั้น เห็นวา เปนขอความท่ีทํา
ใหเกิดความสับสน ควรใชขอความท่ีเขาใจงายๆ จึงขอฝากสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส นําเรียนสวนกลางเพ่ือใช
ขอความท่ีชวยใหเกิดการสงเสริมการลงทุน  

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ความหมายของประธานหอการคา คือเปนการยกเวนการใชกฎหมาย
ผังเมือง ในเขต 5 ตําบล 5 อําเภอ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส เพ่ือใหเกิดการผอนผันการใชกฎหมาย 

นายวีรพัฒนบุณทริก 
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นราธิวาส) 

- การบังคับใชกฎหมายดังกลาว เปนการบังคับใชตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยใชขอความ “หาม” และ “ให”  
แตเม่ือดูภาพรวมของกฎหมายแลว พบวา เปนกฎหมายเฉพาะเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเทานั้น 
 

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช 
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- ในอดีตวิธีการออกกฎหมายของรัฐบาลจะใชวิธี Negative List  
แต ปจจุบันจะใชวิธี Positive List หมายความวา อะไรท่ีไมหาม       
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ก็สามารถทําได  
นายฉัตรชัย อุสาหะ  
(หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส) 

- สืบเนื่องจากเดือนสิงหาคม 2561 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได
ดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาผังเมือง
รวม จึงขอฝากใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชวยประชาสัมพันธให
ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบดวย  

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ขอมอบหมายใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป   

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 : ความคืบหนาการบริหารจัดการศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และอาคาร 
ศูนยบริการนักทองเท่ียว บริเวณดานพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส 

 1. ท่ีมาจังหวัดนราธิวาสไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2555 จํานวน 30.00 ลานบาท โดยแบงเปนงบประมาณจังหวัด จํานวน 10.00 ลานบาท สําหรับ
กอสรางอาคารศูนยบริการนักทองเท่ียวจังหวัดนราธิวาส อาคารขนาด 22.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พ้ืนท่ี
ใชสอย 880.00 ตารางเมตร และงบกลุมจังหวัด จํานวน 20.00 ลานบาท สําหรับดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย
จําหนายผลิตชุมชนเพ่ือการคาชายแดน อําเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส อาคารขนาด 20.00 เมตร ยาว 
67.00 เมตร พ้ืนท่ีใชสอย 1,340.00 ตารางเมตร โดยดําเนินการกอสรางในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก เชาจากการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) จํานวน 11,950 ตารางเมตร ภายใตเง่ือนไขและอัตราคาเชา
ตามสัญญาเดิมของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซ่ึงไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559  

2. ความคืบหนาในการใชประโยชน ตามลําดับ ดังนี้ 
2.1 จังหวัดนราธิวาส ไดเชิญสวนราชการ /หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมประชุม

ปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนยบริการนักทองเท่ียวและศูนยแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
ของจังหวัดนราธิวาส ครั้งท่ี 1เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 3 เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก อําเภอเมืองสุไหงโก-ลก โดยมีนายสุรพร พรอมมูล ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส (ในขณะนั้น) 
เปนประธานการประชุม 

2.2 จังหวัดนราธิวาส ไดเชิญสวนราชการ /หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนยบริการนักทองเท่ียวและศูนยแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
ของจังหวัดนราธิวาส ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 3 เทศบาล
เมืองสุไหงโก -ลก อําเภอเมืองสุไหงโก -ลก โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส       
เปนประธานการประชุม ซ่ึงสรุปผลการประชุมได ดังนี้ 

(1) ภายหลังกรมธนารักษมอบท่ีราชพัสดุ หลังลําดับท่ี นธ .1776 (อาคาร
ศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและอาคารศูนยบริการนักทองเท่ียวฯ ) ใหเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลกบริหารจัดการ
แลว หากเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก นําอาคารดังกลาวมาเปดใหภาคเอกชนเชาเพ่ือทําประโยชนในเชิงพาณิชย 
ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของโครงการจากการดําเนินโครงการเพ่ือเปนศูนยจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชนของจังหวัด  มาเปนศูนยจําหนายสินคาปลอดภาษี ซ่ึงใหเอกชนมาบริหารจัดการ ทําใหเกิดรายได การคิด
อัตราคาเชาพ้ืนท่ีของการรถไฟและอัตราคาเชาอาคารของกรมธนารักษ ตองใชอัตราอีกแบบหนึ่ง และขอใหทาง
เทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก กําหนดเง่ือนไขผูท่ีจะมาเชากับเทศบาลฯ ควรแบงพ้ืนท่ีสวนหนึ่งสําหรับใหกลุม 
OTOP จําหนายสินคาได โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด  
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(2) สําหรับอัตราคาเชาท่ีราชพัสดุ กรมธนารักษโดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี
นราธิวาส   จะคิดอัตราคาเชาตามระเบียบของกรมธนารักษ ท่ีใชกับทุกพ้ืนท่ี โดยหากจะขอใหพิจารณาอัตราคา
เชาเปนกรณีพิเศษก็จะตองทําหนังสือไปยังกรมธนารักษ เนื่องจากเปนการดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต ภายใตโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ” ซ่ึงถือวาเปนการดําเนินการสนับสนุน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล แตในสวนของสัญญาเชานั้น กรมธนารักษ จะทําสัญญาใหสอดคลองกับระยะเวลาท่ี
เทศบาลเมืองนราธิวาส ทําสัญญาเชาท่ีดินกับการรถไฟแหงประเทศไทย เนื่องจากอาคารดังกลาวสรางอยูบน
พ้ืนท่ีของการรถไฟแหงประเทศไทย 

 (3) อัตราคาเชาและระยะเวลาสัญญาเชาพ้ืนท่ีกับการรถไฟแหงประเทศไทย
โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอใหจังหวัดนราธิวาส ดําเนินการประสานกับการรถไฟแหงประเทศไทย เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหการรถไฟแหงประเทศไทย ในการคิดอัตราคาเชากรณีเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก จะนําศูนย
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนและอาคารศูนยบริการนักทองเท่ียว บริเวณดานพรมแดนสุไหงโก -ลก จังหวัด
นราธิวาส ไปจัดหาประโยชน ในอัตราพิเศษ และขยายระยะเวลาจากเดิมสัญญาเชา 3 ป เปน 30 ป 

2.3. การบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ ท่ีประชุมเห็นชอบ ดังนี้  
       (1) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุข้ึน เพ่ือทํา

หนาท่ีในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัดและรวมกันแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน         
ในอนาคต โดยใหมีผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส หรือรองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส (ท่ีไดรับมอบหมาย )     
เปนประธาน มีสวนราชการ /หนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนกรรมการ และมีปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก           
และหัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส เปนกรรมการและเลขานุการรวม (ปจจุบันดําเนินการแตงตั้งแลว) 

 (2) ใหจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวาง จังหวัดนราธิวาส   ใน
ฐานะเจาของงบประมาณ สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีนราธิวาส ในฐานะผูจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน /ผูใหใช
ประโยชน การรถไฟแหงประเทศไทย ในฐานะเจาของท่ีดินท่ีเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลกเชา และเทศบาลเมือง     
สุไหงโก-ลก ในฐานะผูใชประโยชนในท่ีราชพัสดุหลังดังกลาว โดยในหลักการใหแบงพ้ืนท่ีการใชประโยชนจาก
อาคารดังกลาว ออกเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 

(2.1) เปนพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการดานการทองเท่ียว 
(2.2) เปนพ้ืนท่ีสําหรับใหกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ท่ีมี

ผลิตภัณฑคุณภาพ 3 – 5 ดาว เขามาวางผลิตภัณฑจําหนายไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 
(2.3) เปนพ้ืนท่ีสําหรับรานจําหนายสินคาปลอดภาษี ซ่ึงจะตอง

ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ ท้ังนี้ หากผูประกอบการท่ีสนใจจะลงทุนจัดตั้งรานคาปลอดภาษี มี
แผนการบริหารจัดการท่ีสามารถแบงพ้ืนท่ีใหกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ท่ีมีผลิตภัณฑคุณภาพ 3 – 5 
ดาว เขามาวางผลิตภัณฑจําหนายไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ  

จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม     :      รับทราบ  โดยมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ขอคิดเห็นจากท่ีประชุม   
ผูอภิปราย ขอคิดเห็น 

นางพาตีเมาะ สะดียามู 
(รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- เม่ือพูดถึงเมืองสุไหงโก -ลกแลว พบวา ไดมีการประกาศใหเปนเมือง      
ปลอดภาษีอากร รวมถึงอําเภอเบตงดวย ซ่ึงในสวนของอําเภอเบตง     
ไดมีการใชประโยชนจากเรื่องดังกลาวแลว และไดมีภาคเอกชนคือ
บริษัท เบตง ซิตี้พลาซา จํากัด เปดใหบริการการแลว ดังนั้น เราควรใช
โอกาสนี้ เปนตัวชวยผลักดันการพัฒนาของพ้ืนท่ี ซ่ึงในวันท่ี              
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26 ธันวาคม 2561 นี้ ทางจังหวัดจะเขาพบผูวาการรถไฟในการขอใช
พ้ืนท่ีดังกลาว  

นายอดิสร บีรู (รักษาการ       
นายดานศุลกากรบูเกะตา) 

- หลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ตามประกาศกรมศุลกากร ไดกําหนด
คุณสมบัติผูยื่นคํารองขอรับใบอนุญาต คือ 1) ตองเปนนิติบุคคล 
2) เปนกิจการท่ีมีฐานะทางการเงินม่ันคง  
- วิธีการยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สามารถยื่นไดท่ี สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร กรมศุลกากร 
กรุงเทพมหานคร  
- วิธีการอนุญาตประกอบกิจการ เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับคํารอง
ประกอบกิจการ จะตรวจสอบรายละเอียด และอธิบดีจะเปนผูสั่งวาจะ
อนุญาตหรือไมอนุญาต 

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- กฎหมายท่ีอําเภอเบตงใช กรณีบริษัท เบตง ซิตี้พลาซา จํากัด นั้น 
เปนกฎหมายคนละฉบับกับการขอเปดรานคาปลอดอากร ซ่ึงเปน
กฎหมายใชท่ัวประเทศ ในอดีตเขาใจวาเปนลักษณะรานคิงพาวเวอร 
แตปจจุบันเปนลักษณะของรานคาปลอดอากรตาม Model เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  
- กฎหมายท่ีประกาศใชเม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 นั้น เขตปลอด
อากร หรือ (duty free zone) คือกฎหมายท่ีใชตามแนวชายแดนของ
ประเทศมาเลเซีย เชน (duty free zone) ฝงประเทศมาเลเซีย ท่ีเปด
ในป 1,990 เมืองโกตาบารู/ โกตาตัมปน /ดาวี มาเลเซีย กฎหมายนี้
คือเนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ในสวนข องประเทศไทย 
เม่ือมีการประกาศใชกฎหมายดังกลาว ก็สามารถประกาศเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ เมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ”  
แตโมเดลดังกลาวตองมีการหารืออีกครั้ง เนื่องจากผูประกอบการใน
พ้ืนท่ีจะไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ผลดีและผลเสียเสีย
เยอะมาก โดยเฉพาะภาคเอกชนในพ้ืนท่ีจะรับผลกระทบโดยตรง 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ประกาศของกรมศุลกากร ตองการใหสุไหงโก -ลก เปนเมืองตนแบบ 
สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ัง 
10 จังหวัด ซ่ึงประกาศดังกลาว เพียงกําหนดภาพรวมไวกวางๆ เพ่ือให
สามารถยื่นคําขออนุญาตได ซ่ึงจะตองมีการพูดคุยรายละเอียดอีกครั้ง
หนึ่ง  

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- ในแบบคําขอจะแยกประเภทของกิจการใหเลือก คือ 1) พาณิชยก
รรม  2)อุตสาหกรรม 3)อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 4)ครัวการบิน   
5)ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
6)ซอมหรือสรางอากาศยาน 7)ปโตรเลียม 8)อ่ืนๆ  
- ซ่ึงเม่ือประกาศเขตปลอดอากร ก็จะมีการยกเวนภาษีอากรพรอมท้ัง
จํากัดการเขา -ออกสินคาแค เสนทางเดียว ยกตัวอยาง เชน เมืองฉงชิ่ง 
ประเทศจีน มีการประกาศพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร 20 ตารางกิโลเมตร 
และสรางรถไฟเชื่อมตอกับระบบรถไฟขนาดใหญ สรางมหาวิทยาลัย 
และท่ีอยูอาศัยดวย ซ่ึงจะตองมีการศึกษารายละเอียดอีกมาก 
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นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ถาหากวา จะมีการตั้งคณะทํางานศึกษารายละเอียด โดยมี
คณะทํางาน เชน หอการคาจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และภาครัฐ 
และใหฝายเลขานุการไปศึกษารายละเอียดอีกครั้ง วาจะเปนประโยชน
กับพ่ีนองประชาชนอยางไรบาง  

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- การจัดตั้งเขตปลอดอากร จะตองเปนไปตามเง่ือนไข คือ ผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนเขตปลอดภาษีอากรรายใดรายหนึ่ง ตองใหเปนบริการ
รูปแบบสาธารณะ กินพ้ืนท่ีประมาณ 50 ไร ไมเกิน 50 ตาราง
กิโลเมตร บริเวณสนามบินหรือจุดผานแดน มีลักษณะเปนศูนยการคา
กระจายสินคาระดับประเทศ อุตสาหกรรมโลจิสติกส เปนตน ซ่ึง
เอกสารดังกลาว (ศอ .บต .) เปนผูประสานรายละเอียด และกรม
ศุลกากรเปนฝายประสานกลับมา ซ่ึงจะตองมีการประชุมรายละเอียด
อีกครั้ง 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- เรื่องดังกลาวถือวาใหท่ีประชุมไดรับทราบ และใหฝายเลขานุการไป
ศึกษารายละเอียด โดยใหกรมศุลกากรเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการ ท่ีจะอธิบายใหกับผูประกอบการ สภาอุตสาหกรรมฯ 
สมาคมทองเท่ียวฯ ไดรับทราบดวยวา จะดําเนินการอยางไร เพ่ือใหผูท่ี
สนใจไดรับทราบ และมีการขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม 

นายคณบดี สัมพัชนี 
(รักษาการอุตสาหกรรมจังหวัด
นราธิวาส) 

- ประเด็นท่ีจะตองพิจารณาในเรื่องดังกลาว คือ เม่ือผูท่ีมาซ้ือสินคา
ปลอดภาษี ซ่ึงในหลักการเดิมคือชาวมาเลเซียท่ีขามมาเท่ียวฝงไทย 
แลวขากลับซ้ือสินคากลับไปดวย จึงอยากใหผูซ้ือสินคาท่ีมาจากจังหวัด
สงขลา จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมาเท่ียว สามารถซ้ือสินคาไดดวย ซ่ึงคนไทยก็มี
รสนิยมในการซ้ือสินคาปลอดภาษีอีกจํานวนมาก  

นายอดิสร บีรู (รักษาการนายดาน
ศุลกากรบูเกะตา) 

 - โดยหลักการดังกลาวคือ ใหผูท่ีเดินทางไปตางประเทศ ใชพาสปอรต
ซ้ือสินคาได ถาใหคนท่ีอยูจังหวัดสงขลาซ้ือสินคา จะเกิดการยืมบัตร
ประชาชนมาซ้ือสินคา  

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- ขอเท็จจริงของกฎหมายดังกลาว นั้น ในอดีตกฎหมายภาษียังไมสูง
มากนัก ปจจุบันไดลดลงไป มากแลว หากตั้งเปาหมายเปนเขตปลอด
ภาษี และลดภาษี จะทําใหเกิดการจูงใจใหนักทองเท่ียวมาซ้ือสินคา
ไดมากนอยเพียงใด และเปนสินคาในกลุมอะไรบางท่ีจะเปนประโยชน
ใหกับพ้ืนท่ี ซ่ึงเม่ือมีสินคาเขามาในเขตปลอดภาษีอากร ก็จะมีการ
ยกเวนภาษี 7 % รวมถึงราคาสินคานําเขา -สงออกดวย และคาดวา
ราคาจะลดลงครึ่งหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหมีสินคาท่ีผลิตจากฝงไทยยอนกลับ
เขามาในประเทศ ท้ังนี้ ประเทศมาเลเซียก็สินคาจากประเทศไทยหลาย
รายการ  เชน ขาว ประเด็นถัดมาตองมาดูวา อําเภอสุไหงโก -ลก         
มีสินคาเดนๆอะไรบางท่ีจะนํามาเปนจุดขายภายหลังจากท่ีสะพานตาก
ใบแลวเสร็จ  
 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- เรื่องนี้ตองประชุมกันอยางจริงจัง ซ่ึงตองมีการเชิญผูมีความรูลงมาให
ขอมูลอีกครั้ง 
 



๑๑ 

 

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- วัตถุประสงคหลักตั้งแตเริ่มตนของเรื่องเขตปลอดภาษีอากร เชน 
สะพานขามแมน้ําโขงแหงท่ี 2 จังหวัดมุกดาหาร มีการขนสงตูคอนเทน
เนอรไปจนถึงประเทศเวียดนาม แตของจังหวัดนราธิวาสมีเครื่อง
สแกนเนอรตูคอนเทนเนอรท่ีดานศุลกากรโก -ลก แตไมมีตูคอนเทน
เนอรผานเลย มีเพียงไมนําเขา แตปริมาณไมมากนัก ท่ีเหลือก็เปนพวก
หนังโค เปนตน ทําใหมีมูลคาการคาชายแดน มีเพียง 4,000 ลานบาท 
ดังนั้น การพัฒนาเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ” ตอง
ดูวาจะเกิดประโยชนอยางไร การพัฒนาจะเปนไปในทิศทางใด รวมถึง
การพัฒนาดานศุลกากรอําเภอแวงดวยซ่ึงไมมีความคืบหนาในการ
พัฒนาควรหาเครื่องมือใหมๆเขามาชวย 

นางกรรณิกา ดํารงวงศ
(ประธานสภาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวจังหวัดนราธิวาส) 

- เม่ือมีการพูดถึงอําเภอตากใบและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถา
รัฐบาลมีความประสงคจะทําใหไดผลจริงๆ โดยเฉพาะเรื่องทองเท่ียว
ชายแดน จะตองทําใหเหมือนเมืองโกตาบา รู มาเลเซีย ในระดับชาติ
ตองกําหนดระเบียบข้ึนมาใหม เชน ลันตูปนยัง โกตาบา รู มาเลเซีย ทํา
เปนดิวตี้ฟรีโซน (Duty Free Zone) ท้ังเมือง ซ่ึงประชาชนและ
นักทองเท่ียวสามารถซ้ือสินคากลับไปขายได ดังนั้น 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ซ่ึงมีปญหาเรื่องของความม่ันคง ควรทําเปนดิวตี้ฟรีโซน (Duty 
Free Zone) ท้ังเมือง ซ่ึงจะทําใหสินคาไมตองเปนสินคาหนีภาษี และ
จะสามารถซ้ือสินคาท่ีถูกกฎหมาย 
- ดังนั้น ระเบียบของทางราชการถาหากวาจะทําใหเปนเมือง              
”สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ” จริงๆ ควรทําใหทีความชัดเจน 
เพ่ือใหเปนเมืองตนแบบเมืองชายแดนในทุกๆดาน ปจจุบันนักทองเท่ียว
ไมไดเขามาเท่ียวโดยผานบริษัททัวร แตเขามาทองเท่ียวเอง พอมาถึงก็
อยากไปทองเท่ียวอําเภอสุไหงโก -ลก แตเนื่องจากจังหวัดนราธิวาสอยู
หางไกล จึงตองมีสิ่งจูงใจนักทองเท่ียว เชน การยกเวนภาษี แตถาทํา
แบบเดิมๆ ก็จะไมสามารถจูงใจนักทองเท่ียวได เสนทางทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรตามรอยรัชกา ลท่ี 5 เท่ียวชมเรือกอและ ปจจุบันกลุม
นักทองเท่ียวจะเปนสังคมผูสูงอายุมากข้ึนท่ีนิยมมาทองเท่ียว 
เพราะฉะนั้น ควรทําใหจังหวัดนราธิวาส เปนเมืองปลอดภาษี 
นักทองเท่ียวสวนใหญนิยมซ้ือของถูก เชน ถวย จาน ชาม ท่ีเมืองลังกา
วี เปนตน ดังนั้น จะทําอยางไรใหจังหวัดนราธิวาสมีตลาดกิมหยง + 
ตลาดจตุจักร เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส เวลานี้มีนักทองเท่ียวจาก
มาเลเซียและสิงคโปรเขามาเท่ียวในจังหวัดนราธิวาส แตปรากฏวา 
จังหวัดนราธิวาสไมมีท่ีซ้ือของฝากของท่ีระลึก ฉะนั้น จึงอยากเรียนถาม
วา ในรัฐบาลชุดนี้มีความคืบหนาถึงข้ันตอนไหนแลว 
 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- หัวใจสําคัญของการท่ีจะทําใหทองเท่ียวจังหวัดนราธิวาส และอําเภอ
สุไหงโก -ลก เกิดข้ึนได ธรรมชาติของมนุษยชอบซ้ือของดีราคาถูก จะ
เห็นไดวา ถึงแมวาจะมีการขายสินคาท่ีไมถูกกฎหมาย แตก็นิยมไปซ้ือ 
เชน ตลาดกิมหยงฯ  



๑๒ 

 

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- สิ่งท่ีจังหวัดนราธิวาสเสนอคณะรัฐมนตรีเม่ือครั้งคณะรัฐมนตรี
เดินทางมาประชุมท่ีจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงทางจังหวัดนราธิวาสมีปญหา
ดานความม่ันคง จึงเสนอเครื่องมือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะเปน
กลไกในการขับเคลื่อน  “เมืองตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ” 
ในขณะเดียวกันปญหาปากทองของประชาชนก็เปนเรื่องสําคัญเชนกัน 
- คําวา Free Trade Zone ท่ีเห็นไดชัดเจนในประเทศมาเลเซีย คือ 
Free Zone Act เขตปลอดอากร ดังนั้น การประกาศของกรมศุลกากร
หมายถึงเขตปลอดอากร ฉะนั้นเครื่องมือเหลานี้จะเกิดข้ึนไดหรือไม 
ตองมาปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่ง ยกตัวอยางเมืองเซ่ินเจิ้น ประเทศจีน 
กวาจะเกิดเมืองปลอดภาษีไดตองใชเวลาไมนอยกวา 40 ป ซ่ึงกลไก
พวกนี้จะทําใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
- การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตองมีเครื่องมือมารองรับจึงจะ
สามารถขับเคลื่อนได ในการหารือ กรอ .จังหวัดชายแดนภายใต เม่ือ
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 และเปนมติ ครม . วันท่ี 4 ตุลาคม 2559 
ออกเปนโครงการเมืองตนแบบ สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน และ
เห็นชอบฟรีเทรดโซน Free Trade Zone และการกอสรางสะพาน
แหงท่ี 2  

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- มติ ครม . ตองมีคณะทํางานจัดทําขอเสนอ และตองมีความเปนไปได
ภายใตกรอบของกฎหมายกรมศุลกากร และเปนไปตามระเบียบของ
ทางราชการ เปนตน 

นางเบ็ญจาทิพย ชูดํา  
(ผอ.กลุมงานอํานวยการสนจ.นธ) 

- ในสวนของระดับจังหวัดอาจจะตองมีการจัดตั้งคณะทํางานศึกษาเขต
เศรษฐกิจพิเศษข้ึนพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งซ่ึง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 15 สงขลา เขามาตรวจสอบอาคาร 
Otopท่ีอําเภอสุไหงโก -ลก และไดให ขอสังเกตวา ถามีนักทองเท่ียว
เดินทางมาซ้ือของท่ีเขตปลอดภาษีอากร โดยการใชบัตรประชาชนซ้ือ
สินคา ควรจํากัดประเภทของสินคา ตรงนี้ตองดูวาอันไหนสามารถทําได 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ใหตั้งคณะทํางานศึกษารายละเอียด โดยมีอุตสาหกรรมทองเท่ียวฯ 
สมาคมทองเท่ียวฯ เปนตน รวมเปนคณะทํางานฯ จัดทําขอเสนอตอ
ปลัดกระทรวงการคลังพรอมท้ังขอเขาพบปลัดกระทรวงการคลัง  

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- เรื่องดังกลาวมีเรื่องเดิมอยูแลว ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง  
เคยศึกษาออกแบบโครงการศึกษาชุมชนชายแดนตามระเบียงเศรษฐกิจ 
โดยเนนเชิงพาณิชยตามแนวชายแดน สามารถใชเปนตนแบบ (Master 
Plan) ได 

นายคณบดี สัมพัชนี 
(รักษาการอุตสาหกรรมจังหวัด
นราธิวาส) 

- เรื่องของพ้ืนท่ีเปนเรื่องละเอียดออน เพราะเก่ียวของกับการจัดเก็บ
ภาษี เพราะโดยหลักๆจะมีอยู 3 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บ
ภาษี คือ 1) กรมศุลกากร 2) กรมสรรพากร 3) สรรพสามิตร แตวา
หนวยงานหลักท่ีสามารถยกเวนในการจัดเก็บภาษี คือ สํานักงาน
สงเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีจะสามารถใชกฎหมายพิเศษขอยกเวนการ
จัดเก็บภาษีได ดังนั้น ถาจะมีการจัดตั้งคณะทํางานจะตองเชิญผูมี
ความรูมาใหความรูแกคณะทํางานหรือ เจาหนาท่ีกอนท่ีจะมีการจัดทํา



๑๓ 

 

ขอเสนอ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ใหดูกรอบกวางๆ ท่ี เคยศึกษามาแลว โดยใชมติคณะรัฐมนตรีมา
ประกอบการพิจารณาดวย 

นางเบ็ญจาทิพย ชูดํา  
(ผอ.กลุมงานอํานวยการสนจ.นธ) 

- ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ พ .ศ. 2559 ท่ีกลาวถึงนั้น เรื่องการศึกษา
ความเหมาะสมของการจัดตั้งเขตปลอดภาษีอากร เชน การปรับปรุง
อาคารโอทอปท่ีอําเภอสุไหงโก -ลก ก็เกิดจากมติ ครม .เม่ือป พ .ศ. 
2559 การพัฒนาเรื่องการขนสงสินคาก็เกิดจากการศึกษาของ
กรมการขนสงทางบก ทําใหไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ตามมติ ครม. พ.ศ. 2559 หลายเรื่องมีความคืบหนาไปเยอะแลว แต
เรื่อง Free Trade Zone ยังไมมีความคืบหนา ดังนั้น จะทําอยางไรให
คนมาเท่ียวเมืองสุไหโก -ลก และสามารถซ้ือสินคาราคาถูก ซ่ึงถือวา
เรื่องดังกลาวมีมติ ครม . รองรับ รวมท้ังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต
ปรากฏวา อําเภอสุไหงโก -ลก ยังคงเงียบเหงา ดังนั้น จะทําอยางไรให
เมืองสุไหงโก-ลก กลับมาคึกคักอีกครั้ง   

นายฉัตรชัย อุสาหะ 
(หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส) 

- ดวยกรมทางหลวง ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร การ
บํารุงรักษา และการใชงานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโก -ลก ระหวาง
บานบูเกะตา ราชอาณาจักรไทย และบูกิตบุหงา ประเทศมาเลเซีย ครั้ง
ท่ี 8 ตั้งแตวันท่ี 29 – 31 ตุลาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 
ประเทศมาเลเซีย จึงขอนําสงบันทึกการประชุมฉบับภาษาอังกฤษ 
พรอมฉบับแปล ซ่ึงสามารถสรุปผลการประชุมได ดังนี้ 
- วาระท่ี 1 คณะทํางานสนับสนุนการบริหาร การบํารุงรักษา และการ
ใชสะพานมิตรภาพของท้ัง 2 ฝาย รายงานสถานะและขอเสนอในการ
บูรณะและบํารุงรักษาสะพาน โดยคณะทํางานท้ังสองฝายได
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
          1) คณะทํางานฯ ฝายมาเลเซีย เสนอแนะและบํารุงรักษาป 
พ.ศ.2562 อาทิเชน  
              - งานติดตั้งปายจราจร 
              - การบํารุงรักษาระบบระบายน้ําเดิม 
              - งานซอมบํารุงรักษาประจํา 
         2) คณะทํางานฯ ฝายไทย เสนอแนะและเตรียมงานบูรณะ 
ปรับปรุง อาทิเชน 
           - สกัดผิวคอนกรีตท่ีไดหุมเดิมไว 
           - การติดตั้ง weep holes หรือรูระบายน้ํา 
           - ทําการเสริมเหล็กพิเศษตอมอริม รวมท้ังการหลอคอนกรีต
ข้ึนใหม 
           - รื้อยายตนไมวัชพืช หรือขยะของเสียบริเวณรอบตอมอและ
ใตสะพานฝงไทย 
           - สรางบันไดสําหรับใชตรวจสอบท้ังสองฝงของตอมอริมฝง
ไทย  
           - กอสรางระบบปองกันการกัดเซาะ (Slope Protection) 



๑๔ 

 

โดยใชระบบหินท้ิง ปองกันตลิ่งบริเวณใตสะพานและตลิ่ง (ฝงไทย ) 
ระบบปองกันการชนของตอมอจากวัสดุลอยน้ํา 
           - กอสรางระบบระบายน้ํา (U-dith) จากตอมอถึงแมน้ํา 
           - เปลี่ยน Expansion Joint ใหมและปรับปรุงระบบระบาย
น้ําจาก Joint ลงสูดานลางของสะพาน 
- วาระท่ี 2 การเสนอจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร การบํารุงรักษา 
และการใชงานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโลก ระหวางบานบูเกะตา 
ราชอาณาจักรไทย และบูกิตบุหงา ประเทศมาเลเซีย ครั้งตอไป 
ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  
-  วาระท่ี 3 วาระอ่ืนๆ  
          1) ความคืบหนาโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโก -ลก 
แหงท่ี 2 (สะพานรันเตาปนจาง ) ซ่ึงฝายมาเลเซียเปนผูออกแบบ 
รวมท้ังความคืบหนาท่ีฝายไทยออกแบบสะพานตากใบเสร็จเรียบรอย
และนําสงใหฝายมาเลเซียตรวจสอบแบบ ซ่ึงไดรับแจงจากฝายมาเลเซีย
วา อยูระหวางการตรวจสอบ ท้ังนี้ ท้ังสองฝายตกลงกันท่ีจะมีการ
ประชุมติดตามความคืบหนาอยางใกลชิดตอไป  
         2) ผูแทนฝายไทยแจงวา ระบบปองกันคันทางของแมน้ําโก -ลก 
ฝงมาเลเซีย อาจมีผลกระทบทําใหเกิดการกัดเซาะของตลิ่งฝงไทย 
ดังนั้น ฝายไทยจึงขอทราบขอมูลและกระบวนการรวมท้ังแนวทางการ
กอสรางโครงการปองกันการกัดเซาะจากฝงมาเลเซีย เพ่ือนําไป
พิจารณาหารือในการประชุมครั้งตอไป 

นางพาตีเมาะ สะดียามู 
(รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- เรื่องท่ีนาสนใจก็คือ จากเดิมท่ีเคยเงียบหายมานาน ตอนนี้ก็เริ่มมี
ความตอเนื่อง เพราะฉะนั้น เม่ือมีความเคลื่อนไหวและมีขอตกลง     
ทางจังหวัดจึงตองมีการเนนย้ําอีกครั้งหนึ่ง ปจจุบัน รัฐบาลไดให
ความสําคัญและไดมีการเจรจากันระหวาง 2 ประเทศ จังหวัดควรจะ
ผลักดันอีกทางหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหประสบความสําเร็จโดยงายข้ึน 
 

นายฉัตรชัย อุสาหะ  
(หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส) 

- ไดมีโอกาสไปประชุม IMT-GT ซ่ึงประเทศมาเลเซียก็มีแนวคิดท่ีจะทํา
เรื่องดังกลาว แตพอหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนโครงสรางรัฐบาล มาเปน
นายกรัฐมนตรีเปนนายมหาเธร โมฮัมหมัด ก็ยังไมมีการพูดคุยในเรื่อง
ดังกลาว เนื่องจากตองมีการสะสางเรื่องงบประมาณ ปญหาตางๆ
ภายในประเทศกอน ลาสุดท่ีนายกรัฐมนตรีนายมหาเธร โมฮัมหมัด มา
ประชุมกับนายกรัฐมนตรีไทย ซ่ึงไดมีการพูดคุยในเรื่องดังกลาวดวย  

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง 
(ประธานหอการคาจังหวัด
นราธิวาส) 

- เรื่องสะพานบูเกะตา จะทําอยางไรใหสะพานมีความเคลื่อนไหว เกิด
การใชประโยชนมากข้ึน แนวทางสําหรับความคิดของผม ถาเกิดวา
ประเทศมาเลเซียจะสงของมาประเทศไทย ทราบวา การบรรทุกสินคา
ของประเทศมาเลเซียทําใหเกิดรถติดเปนระยะทางประมาณ 3-4 
ชั่วโมง ทําไมไมทําใหมาใชบริการดานเขาออกฝงสะพานบูเกะตา         
เม่ือครั้งการสรางดานบูเกะตาก็ตั้งเปาหมายไววา เพ่ือการบรรทุกสินคา 
ซ่ึงระยะทางจากทาเรือปนังก็ถือไดวามีความเหมาะสมแลว แตถาเปน



๑๕ 

 

จาก k2 (กัวลาลัมเปอร) หรือประเทศสิงคโปร ระยะทางก็ไมไดตางกัน
เลย เปนไปไดหรือไมท่ีจะทําใหประเทศมาเลเซียระบายรถบรรทุกมาใช
เสนทางสะพานดานบูเกะตา เพ่ือใหเกิดความคึกคักในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ถาผาน ดานบูเกะตาหรือสุไหงโก -ลก ก็ตองมีการจอด
พักรถบรรทุกท่ีสุไหงโก -ลก แลวคอยเดินทางตอเนื่องไปท่ีจังหวัด
ปตตานี และสงขลาตอไป เราตองไปนําเสนอประเทศมาเลเซียวาฝง
ประเทศไทย ไดมีการกอสรางถนน 4 ชองทางการจราจรหมดแลว ก็
อยากจะผลักดันเรื่องดังกลาว เพราะจะทําใหเมืองสุไหงโก -ลก อยูได ก็
อยากจะฝากท่ีประชุมดวย 

นายอดิสร บีรู (รักษาการนายดาน
ศุลกากรบูเกะตา) 

- ผมเห็นดวยท่ีจะมีการขับเคลื่อนผลักดันดาบูเกะตา ซ่ึงทางดานบูเกะ
ตามีความพรอมท้ังดานสถานท่ีและบุคลากร เพียงแตไมมีสินคานําเขา -
สงออก ผานดานบูเกะตาเทานั้นเอง 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ทําไมไมมีการนําเขาสงออกท่ีดานบูเกะตา ? 

นายอดิสร บีรู (รักษาการนายดาน
ศุลกากรบูเกะตา) 

- การขนสงสินคาของผูประกอบการท่ีมีน้ําหนักมาก ทําใหไมสามารถ
ผานสะพานได ซ่ึงทางประเทศมาเลเซียจํากัดน้ําหนักท่ี 15 ตัน เห็น
ควรนําเรื่องดังกลาวมาพูดคุยกัน เพ่ือหาแนวทางแกไข  
 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- การพัฒนาความสัมพันธระหวางมาเลเซียและไทยเปนอยางไรบาง 

นายอดิสร บีรู (รักษาการนายดาน
ศุลกากรบูเกะตา) 

- ความสัมพันธระหวางดานศุลกากรไทย – ดานศุลกากรมาเลเซีย มี
การประสาน งานกันตลอด ปญหาคือ ทางประเทศมาเลเซียมีการ
ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุก  

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง 
(ประธานหอการคาจังหวัด
นราธิวาส) 

- จากรัฐกัวลาลัมเปอรประเทศมาเลเซีย ถนนหมายเลข 8 ผานทาง
ดานศุลกากรบูเกะตา เปนถนนสายหลักในคาบสมุทร และเปนถนน
สายหลักของประเทศมาเลเซียและเปนถนน 2 เลน แตเปนถนน 2 
เลน ท่ีมีความกวางหนอย ซ่ึงก็มีรถบรรทุกวิ่งอยูบางในประทศมาเลเซีย  

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ดานศุลกากรสะเดา มีมูลคาการ คาผานแดนถึง 500,000 ลานบาท        
เม่ือเทียบกับดานของจังหวัดนราธิวาส มีเพียง 5,000 ลานบาท  

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

 - ตอนท่ีสรางดานศุลกากรบูเกะตา เราไปเลือกทําเลท่ีอยูตรงขาม
อําเภอเยรัง ซ่ึงเม่ือพูดถึงเรื่องการเมือง พ้ืนท่ีฝงตรงขามเ ปนพ้ืนท่ีของ
นายมุสตาฟา ฯ ซ่ึงไดมีความพยายามท่ีจะผลักดันหลายอยาง เชน 
มหาวิทยาลัย UMK เรื่องของโลจิสติกสพบวา มาเลเซียมีระบบโลจิ
สติกสในประเทศท่ีดีมาก สั่งสินคาจาก KL มาท่ีโกตาบารู สั่งเชาไดบาย 
สั่งบายไดเชา และมีรถวิ่งตลอด จากทางดานศุลกากรบูเกะตา ไปเชื่อม
เสนทางหมายเลข 4 ของมาเลเซีย คือ จาก โกตาบารูไปเชื่อมปนัง แต
ถาวิ่งจากบูเกะตาไปจะมีปญหา เรื่องความสูงของภูเขา เปนลักษณะ
Local Road แตลักษณะของดานบูกิตบุหงา เปนดานท่ีมีขนาดใหญ
กวาสุไหโก -ลก และมีความพรอมมาก ปญหาคือโมเดลของท้ัง 2 
ประเทศ การตอเชื่อมเสนทางของมาเลเซีย เขาวางเปนรูป 4 เหลี่ยม 



๑๖ 

 

สิ่งสําคัญคือการตัด 3 ทาง คือ ทางทะเล การใช Local Road การใช
เสนทางเอเชียหมายเลข 18 คือเสนทาง AF 18 ของเสนทางอาเซ่ียน 
วิ่งลงไปถึงควอนตั้ม ทาเรือใหญอยูท่ีควอนตั้ม และอีก แหงหนึ่งอยูท่ี
ปนัง 
- ปญหาใหญท่ีสุด ท่ีไมมีตูคอนเทนเนอรเพราะวา ตูนําเขาสงออกสินคา
ไมไดอยูท่ีดานบูเกะตา เนื่องจากวาตู คอนเทนเนอร เขาท่ีแหลมฉบัง แต
สินคาท่ีจะสงออก โ ดยตูคอนเทนเนอรไดใชเสนทางทาเรือปนัง ลงไป
สิงคโปร เพ่ือไปทาง ประเทศจีน จะมี in bound -  out bound 
เทากัน และ in bound กับ balance frade ปญหาคือในเรื่องของการ
บริหาร ในสวนของปนังใชเวลากวา 15 ป ในการนําตูคอนเทนเนอรมา
ชวยท่ีปนังตลอดปนังจึงตองการใหไทยชวย 
- การสงออกเฉพาะยางพารา สงออก 2 ดาน คือ ดานปาดังเบซา กับ
ดานสะเดา เกือบ 50 % ผาน 2 ดานนี้ พรอมกับไกตมสุก ท่ีออกจาก
เมืองไทย ท้ังหมดจะออกจากฝงนี้ ปญหาอีกอยางคือ สินคาจะมาจาก
ภาคกลาง  
 

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง (ประธาน
หอการคาจังหวัดนราธิวาส) 

 - เวลาไปเท่ียวมาเลเซีย ชาวมาเลเซียถามวา ออกมาจากดานไหนและ
บอกวาออกมาจากดานบูเกะบุหงา ปรากฏวา ชาวมาเลเซียไมรูจัก และ
ไดมีโอกาสไปเท่ียวท่ีอินโดนิเซีย ขับรถจากสุไหงโก -ลก ไปข้ึนเครื่องท่ี
สนามบินปนัง และคนปนังก็ถามวา ดานบูเกะบุหงาอยูตรงไหน ขนาด 
ตม.ของมาเลเซียเองก็ไมรูวาดานบูเกะบุหงาอยูตรงไหน แสดงใหเห็นวา 
คนมาเลเซียไมรูจักดานนี้จริงๆ  

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

 - ตอนท่ีมาเลเซียผลักดันใหมีการเปดสะพาน มีแนวคิดจะใหเปนดาน
เพ่ือการขนสงแลวก็จะใหรถบรรทุกไมมาเขาดานฝงบูเกะบุหงา ปญหา
เดียวท่ีตามมาคือ พอคาไมมีอยูประมาณ 30 ราย เวลาเขามาแลว 
รถยนตของมาเลเซียเขามาฝงไทยสามารถบรรทุกไดไมเกิน 15 ตัน 
และไมสามารถ วางไมฝงสุไหงโก -ลก ไมได จึงตองหาท่ีวางใหม ทําให
ตองซ้ือท่ีวางใหมท้ังหมด ถาสามารถแกไขปญหาการนําเขาไมไดโดย
นํามากองเก็บไวท่ีสุไหงโก-ลกได ก็จะทําใหไดรับความนิยมมากขึ้น 

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง (ประธาน
หอการคาจังหวัดนราธิวาส) 

 - เรื่องรถบรรทุก เม่ือกอนท่ีใหมีการผอนผัน หมายความวา รถบรรทุก
ของมาเลเซียสามารถวิ่งเขามากองไมไดเลย ตอมามีหนวยงาน ปอศ .  
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เขามาจับรถบรรทุกของ
มาเลเซียวาไมมีใบอนุญาตวิ่งเขามาในประเทศไทย และไดมีการพูดคุย
กันวา ใหทําเปนหนังสือขอผอนผัน ใหสามารถบรรทุกไมตั้งแตดานบู
เกะตา มาดานสุไหงโก -ลกไดดวย และตองการใหหนวยงานราชการ
ชวยแกไขกฎหมาย หรือผอนผันใหกับผูประกอบการ ในลักษณะเปน 
MOU เปนลายลักษณอักษร จึงอยากจะฝากเรื่องดังกลาวดวย 

นางพาตีเมาะ สะดียามู(รองผูวา
ราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ขอใหประธานหอการคาเลารายละเอียดเพ่ิมเติม ความเปนมาอยางไร 
เนื่องจากทานผูวาราชการจังหวัดทานมาใหม ในประเด็นปญหาเรื่อง
การขนไมจากประเทศมาเลเซียวาตองขนไม ซ่ึงเม่ือวาไปตามกฎหมาย
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พอขนไมไปถึงดานมาเลเซีย ก็ตองดําเนินการถายไ มลงมา ซ่ึงทําใหเกิด
ความลาชาและมีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน จึง ขอใหประธานหอการคา         
เลารายละเอียดเพ่ิมเติมดวย 

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง (ประธาน
หอการคาจังหวัดนราธิวาส) 

 - ขอเลาโดยสังเขปคือวา มาเลเซียบรรทุกไมมาและตองดําเนินการ
เปลี่ยนถายรถบรรทุก ทําใหมีคาใชจายเ พ่ิมข้ึน จึงวิ่งเขามาเลย ซ่ึงโดย
ปกติจะตองวิ่งเขามาเพ่ือขนถายสินคาท่ีดานศุลกากรกอน จึงทําให
สินคามีราคาแพงข้ึน และอีกอยางหนึ่งก็คือ พ้ืนท่ีอําเภอสุไหงโก -ลก    
ไมมีพ้ืนท่ีเพียงพอใหถายเทสินคา อีกอยางท่ีสําคัญคือรถบรรทุกไมไป
ถายเทไมอยูท่ีดานศุลกากร ก็เลยเปนท่ีมาของการผอน ผันใหวิ่งเขามา    
ท่ีลานไมเลย ซ่ึงลานไมก็กระจายอูตามพ้ืนท่ีตางในอําเภอสุไหงโกลก  

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- เม่ือมีการกระจายไ มเขามาในพ้ืนท่ีอําเภอสุไหงโก -ลก แลว เกิดอะไร
ข้ึน  

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง (ประธาน
หอการคาจังหวัดนราธิวาส) 

- เม่ือรถบรรทุกไมของมาเลเซียวิ่งเขามาแลว ก็จะมีหนวยงาน ปอศ .  
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เขามาจับรถบรรทุกของ
มาเลเซียวาไมมีใบอนุญาต หมายความวา เม่ือมีการขนสงไมเสร็จแลว
และจะวิ่งกลับประเทศมาเลเซีย ก็จะถูกจับ 

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- ชมรมพอคาไมไดพูดคุยเรื่องดังกลาวหลายครั้งแลว แตปญหาคือ 
เรื่องดังกลาวไมมีท่ีมาท่ีไป และขอใหพอคาไมทําหนังสือมาถึงจังหวัด 
เพ่ือท่ีจะไดเสนอปญหาความเดือดรอนและขอผอนปรน 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- อยากใหเปนเรื่องราวท่ีชัดเจน ใหทางชมรมพอคาไมยื่นขอเสนอผาน
ทางหอการคาจังหวัด วามีความตองการใหทางจังหวัดชวยเหลือ
อะไรบาง แลวใหมาพูดคุยกันอีกครั้ง ซ่ึงตองอยูภายใตระเบียบของ
กฎหมาย วาจะสามารถอรุมอรวยอะไรไดบาง ภายใตกรอบของ
กฎหมาย รวมท้ังแนวทางตางๆดวย 

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- ตํารวจปราบปราบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจคนปจจุบัน ในอดีตเคย
อยูจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงนาจะสามารถพูดคุยกันได ซ่ึงเขาใจพ้ืนฐาน    
ของอําเภอสุไหงโก-ลก เปนอยางดี  

นายอดิสร บีรู (รักษาการนายดาน
ศุลกากรบูเกะตา) 

- เรื่องของการนํารถบรรทุกมาเลเซียเขามาในประเทศไทย เปนหนาท่ี
ของขนสงฯ และสามารถขอความรวมมือกับขนสงฯ ได  

นายเอกรัฐ หลีเส็น(ผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาส) 

- ใหเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของ มาพูดคุยกัน เชน ขนสงฯ ดานศุลกากร 
ตํารวจ ชมรมไม ฯ แตตองใหอยูภายใตกรอบของกฎหมายท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- เรื่องดังกลาวทางขนสงจังหวัดสงขลา ทราบรายละเอียดดีอยูแลว 
กรณีรถขนสงโดยสาร 2 ปาย ท่ีเปนรถทัวรเขามาและรถโดยสาร 2 
ปายท่ีวิ่งเขามา ก็จะเปนในลักษณะของการผอนปรนของท้ัง 2 
ประเทศ และมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน 
- ปญหาเรื่องรถ มีอยูวา ในอดีตมีรถบัสท่ีวิ่งจากมาเลเซียมาสุไหงโก-ลก 
อยูระยะหนึ่ง แตไดหยุดไป ซ่ึงไมทราบวาเกิดจากสาเหตุอะไร หรืออาจ
เกิดจากมีผูใชบริการนอย แตวาดาน ศุลกากร สุไหงโก -ลก ไดวางแผน
ยุทธศาสตรระดับประเทศ โดยใหขนสงสุไหงโก -ลก เปนขนสงระหวาง
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ประเทศ  
นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- ขอเสนอใหมีการจัดประชุม กรอ.จังหวัด 2 เดือน/ครั้ง เพ่ือท่ีจะไดนํา
ปญหาตางๆมาพูดคุยกัน และขอใหมีการตั้งทีมเลขา ฯ พิจารณาเรื่องท่ี
จะนําเขาสูท่ีประชุม ประกอบดวย สํานักงานจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด เพ่ือท่ีจะระดมความคิดกอนท่ีจะนํา
เรื่องเขาท่ีประชุม ฉะนั้น เม่ือ มีการประชุมเสร็จแลวจะตองนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม พรอมท้ังการขับเคลื่อน 

นางกรรณิกา ดํารงวงศ
(ประธานสภาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวจังหวัดนราธิวาส) 

- รูสึกดีใจเปนอยางยิ่งท่ีทางผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญกับเรื่อง
ดังกลาว และไมควรมีการเลื่อน การประชุม กรอ .จังหวัด อีกท้ังหากวา
ในอนาคตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใตจะไดนําเสนอขอมูลไดทันเสนอ ควรมีการเตรียมพรอมดาน
ขอมูล 

นายเอกรัฐ หลีเส็น(ผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาส) 

- ในอดีตเคยประชุม กรอ .จังหวัด ซ่ึงกวาท่ีจะมีการประชุม กรอ .ไดนั้น 
ตองมีการพูดคุยรายละเอียดกับสวนตางๆ ซัก 2-3 รอบ ใน
คณะกรรมการ เชน เรื่องไม เรื่องอุตสาหกรรม เรื่องทองเท่ียว ก็ตองมี
การเตรียมเอกสารมาพรอมใหเรียบรอย ซ่ึงการประชุมทุก ๆ 2 เดือน 
จะมีความเหมาะสมมากวา ซ่ึงการประชุม กรอ .จังหวัด ถือไดวาเปน
เรื่องสําคัญท่ีผูวาราชการจังหวัดจะตองเขาประชุม เวนแตติดประชุม
จริงๆก็จะมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเขาประชุมแทน 
 
 
 

นางเบ็ญจาทิพย  ชูดํา  
(ผอ.กลุมงานอํานวยการ สนจ.นธ.) 

- เสนอใหมีแนวทางในการปฏิบัติครั้งตอไป คือการตั้งคณะกรรมการ
ฝายเลขานุการ กรอ .ระดับจังหวัด ก็คือขอตัวแทนจากประธาน
หอการคาฯ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวฯ เข า
มาเปนตัวแทนในฝายเลขานุการ และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือท่ีจะมาพูดคุยกันกอนวา ในสวนของเรื่องจะท่ีจะนําเขาท่ีประชุมนั้น 
จะนําวาระอะไรเขาในท่ีประชุมบาง 
 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 
(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 

- เสนอใหมีการประชุมสัญจรนอกสถานท่ี เพ่ือใหเกิดความใกลชิดกัน
มากข้ึน และขอใหท่ีประชุมชวยกันสรุปวาระ และรายละเอียดของการ
ประชุม เพราะอีก 2 เดือน จะตองรายงานความคืบหนา พรอมท้ังใหมี
วาระการติดตามผลการประชุมดวย เชน ความคืบหนา  Free Trade 
Zone ความคืบหนาเรื่องการรถไฟ ฯ และการอํานวยความสะดวกใน
การทําธุรกิจการขนสงรถบรรทุกในพ้ืนท่ีสุไหงโก-ลก เปนตน และขอให
ทางหอการคาจังหวัด ชวยประสานกับชมรมพอคาไมดวย ท้ังนี้ ขอให
อยูในกรอบของระเบียบกฎหมายดวย นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอ่ืนๆท่ี
จะใหพิจารณาอีกหรือไม 
 

นางเบ็ญจาทิพย  ชูดํา - ประเด็นของเรื่องการพัฒนาเมืองสุไหงโก -ลก เปนศูนยกลางการคา
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(ผอ.กลุมงานอํานวยการ สนจ.นธ.) ชายแดน ซ่ึงลาสุดประสบปญหาบางประการ ซ่ึงจริงๆแลว เรื่อง
ดังกลาวมีการผลักดันมาตั้งแตป 2560 ซ่ึงไดดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ี 
25 ไร ของการเคหะแหงชาติ ติดขัดท่ีวา เม่ือไดเสนอไปผานกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินและกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินไดเสนอใหคณะกรรมการกระจายอํานาจ ซ่ึงคณะกรรมการมอง
วา ภาระกิจของการจัดทําเมืองสุไหงโก -ลก ไมไดเปนภารกิจของ
คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ และไดหารือกับ ศอ .บต. พรอมท้ังได
ทําหนังสือเพ่ือหารือเพ่ือขอใชเงินเหลือจายของป 2561 – 2562ใน
การดําเนินการ  
- ประเด็นหลักๆในสวนของการพัฒนาเมืองสุไหงโก -ลกบนพ้ืนท่ี 25 ไร     
ก็คือการพัฒนาไปสูศูนยกลางทางการคา ศูนยกีฬา และศูนยประชุม 
เปนตน ซ่ึงในพ้ืนท่ี 25 ไร ท่ีรกราง ตามผังท่ีวางไว ก็อยากจะทราบวา 
ทาง กรอ .จังหวัด เห็นดวยหรือไม ตามแนวทางการพัฒนาดังกลาว 
หรือถามีความคิดเห็นท่ีจะพัฒนาเปนอยางอ่ืน ก็อยากจะรับฟงความ
คิดเห็นของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด  
 

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง (ประธาน
หอการคาจังหวัดนราธิวาส) 

- เห็นดวย และอยากจะใหขับเคลื่อนอยา งรวดเร็วเนื่องจากการคาขาย
ในอําเภอสุไหงโก -ลก ณ ปจจุบัน อยูในระดับท่ีตองรักษาฐานลูกคา 
นอกจากนี้ เรื่องการคาออนไลนก็พยายามท่ีจะผลักดันผูท่ีมีศักยภาพให
มาขายของออนไลน ซ่ึงก็พยายามท่ีจะผลักดันอยู แตวาการคาใน
อนาคตขางหนาท่ีจะผลักดันจะตองเปนการคาเชิงทองเท่ียว เนื่องจา ก
การคาเชิงทองเท่ียว จะขับเคลื่อนดวยตัวของมันเอง จะเห็นไดวาการ
ขายของอยางเดียว โดยไมมีการเชิญชวนใหมาทองเท่ียวจะลําบาก ก็
อยากจะฝากวา เรื่องดังกลาวเปนกระแสใหมๆท่ีจะเกิดข้ึน 
เพราะฉะนั้น จะตองทําอยางไรเพ่ือท่ีจะดึงดูดใหคนมาเท่ียว และเกิด
การซ้ือสินคาตามมาดวย จึงอยากจะขอฝากเรื่องดังกลาวดวย 
- สําหรับจังหวัดนราธิวาส ไดโฟกัสเรื่องการทองเท่ียวไปท่ีปาในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอสุคิรินเพียงอยางเดียว แตถากระจายแหลงทองเท่ียว จะทํา
ใหไมเกิดการดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากนัก 
- อยากขอฝากเพ่ิมเติมเรื่องถนนทางหลวง นับจากน้ําตกสิรินธรไปภูเขา
ทอง ชวงนั้นเปนชวงถนนท่ีมีน้ํากัดเซาะ ทําใหถนนบางชวงเหลืออยู      
1 เลน ก็ตองการท่ีจะใหซอมแซม เพราะถามีกอสรางใหมจะติดปญหา
เรื่องเขตปาสงวน ซ่ึงถนนดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวง และอยากใหนําทอน้ําไปขยาย เพ่ือท่ีรถยนตจะสามารถวิ่งไดงาย
ข้ึน แตปจจุบันก็ยังสามารถวิ่งไดอยู 
 

นายเอกรัฐ หลีเส็น (ผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาส) 

- ใหทําบันทึก กรอ.จังหวัดนราธิวาส สงสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
ประเด็นไหนท่ีเปนมติ กรอ. ขอใหดําเนินการทันที ในสวนประเด็นท่ี
ตองทําการศึกษา เชน เรื่องของเขตปลอดอากร การนํารถบรรทุกของ
ประเทศมาเลเซียเขามาฝงไทยฯ ใหไปตั้งคณะทํางานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 



๒๐ 

 

 
นางเบ็ญจาทิพย  ชูดํา (ผอ.กลุม
งานอํานวยการ สนจ.นราธิวาส) 

- ในเรื่องของเสนทางเคยเสนอมาแลวแตก็ตองพับแผนไป เชน ถนน
สายอําเภอสุคิรินไดเคยเสนองบประมาณท่ี 3 ลานบาท แตสํานัก
งบประมาณไมให และมองวาการปรับปรุงถนนเปนการอํานวยความ
สะดวกแกผูท่ีจะไปลาสัตว ซ่ึงในสวนของอําเภอสุคีรินจะเปน
งบประมาณของแขวงทางหลวงชนบท  

นายคณบดี สัมพัชนี(รักษาการ
อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส) 

- ในเรื่องการทําเปนศูนยการคา มองวามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะ
เรงรัดใหเกิดข้ึน เพราะวา เรื่องดังกลาวจะเปนสิ่งท่ีกระตุนเศรษฐกิจ
งายท่ีสุด และในสวนจังหวัดนราธิวาสและอําเภอสุไหงโก-ลก พบวา 
การพัฒนาการคายังคงลาชาเปนอยางมาก เชน ไมมีศูนยการคา ท้ังท่ี
จังหวัดอ่ืนๆ มีหางสรรพสินคาหมด แตจังหวัดนราธิวาสกลับไมมี 
ยกตัวอยาง จังหวัดสงขลา จะเห็นไดวา ภาคการคาสามารถสรางรายได
ทดแทนภาคบริการในสวนของโรงแรมได เนื่องจากโรงแรมบางสวนได
ยายไปท่ีอําเภอสะเดาแทน ภาคบริการซบเซาแตภาคการคาจะเปน
ตัวกระตุนเศรษฐกิจ เพราะนักทองเท่ียวชาวมาเลเซียมาซ้ือสินคาท่ี
อําเภอหาดใหญจํานวนมาก โดยเฉพาะเสื้อผาแฟชั่น ทําใหยอดขาย
สินคาเพ่ิมข้ึนทุกป ยกตัวอยางหางเซ็นทรัลหาดใหญ ในอดีตนั้น
เกือบจะไปไมรอด แตเดี๋ยวนี้สามารถอยูไดและกําลังจะขยายหาง
เพ่ิมข้ึน ดังนั้นจังหวัดนราธิวาสและอําเภอสุไหงโก-ลก ก็ควรจะสงเสริม
ใหเกิดการสรางหางสรรพสินคา และตองนําเสนอสินคาท่ีมีความ
ทันสมัย และสอดคลองกับยุคสมัยดวย 
- ในสวนเรื่องของการสงออกท่ีจะตองมีการผลักดันคือเรื่องผลผลิตทาง
การเกษตร จะทําอยางไรใหเปนฐานการสงออกสินคาการเกษตรโดย
การสงออกสินคาผานดานสุไหงโก-ลกใหมากท่ีสุด และปจจุบันพบวา 
ดานสุไหงโก-ลก จะขาดดุลการคา เนื่องจากมีการนําเขาสินคา มากกวา 
การสงออก  
- อยากจะนําเรียนตอท่ีประชุมอีกเรื่องก็คือมีสินคาบางอยางท่ีประเทศ
มาเลเซียมีความตองการ แตการขายสินคาในระบบยังทําไมได ก็คือ
เรื่องของกิจการคาสัตว  ไมสามารถสงออกได เนื่องจากอาจจะติดขอ
กฎหมายบางอยาง ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลวมูลคาของการคาสัตวมี
ปริมาณมาก โดยเฉพาะโคขุนจากประเทศไทย ก็อยากจะฝากท่ีปะชุม 
กรอ. พิจารณาเรื่องดังกลาว   

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- โดยขอเท็จจริงแลว เรื่องปศุสัตวก็ยังสามารถผานดานได แตอาจจะ
ติดขัดบางอยาง เพราะฉะนั้น เราควรท่ีจะหารือวา จะทําอยางไรใหการ
ขนสินคาสามารถผานดานไปประเทศมาเลเซียไดงายข้ึน และปจจุบัน
การนําเขาสงออกสินคาจะเปนเรื่องไมสวนใหญ สวนสินคาอ่ืนยังคงมี
นอย แตปจจุบันข้ันตอนการผานดานศุลกากรสามารถทํางายข้ึน 
เพียงแตวา จะทําอยางไรใหงายกวานี้เทานั้น  

นายเอกรัฐ หลีเส็น 

 (ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 
- ในปจจุบันนั้น จะเห็นไดวา การสงออกสินคา เชน ปศุสัตว ก็ยัง
สามารถสงออกได  แตวาเปนการผานดานโดยอนุโลม เปนตน ถาหาก



๒๑ 

 

วาทําใหถูกตองสามารถผานเขาออกดานศุลกากรได ก็จะทําใหตัวเลข
การคาเพ่ิมข้ึนดวย 

นายเอกรัฐ หลีเส็น 

(ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส) 
 - เรื่องรถไฟนั้น ปจจุบันวิ่งถึงเพียงสุไหงโก-ลก สามารถวิ่งขามไปยัง      
ปาเสมัส มาเลเซียไดหรือไม  

 
นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- ในอดีตไดเคยมีการปรึกษาหารือในเรื่องดังกลาว และไดไปพูดคุยกับ
ทางมาเลเซียแลว และไดรับคําตอบจากทางมาเลเซียวา เสนทางจากสุ
ไหงโก-ลก ไปปาเสมัส ระยะทาง 20 กิโลเมตร มีเสนทางเดิมอยูแลว 
และพบวา มาเลเซียยังไมมีงบประมาณในซอมแซม 

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง (ประธาน
หอการคาจังหวัดนราธิวาส) 

- เรื่องรถไฟของประเทศมาเลเซีย ทราบวา ทางรถไฟของมาเลเซียจะมี
การซอมแซม เนื่องจากเกิดน้ําทวมใหญ ในป 2557 ทําใหรถไฟ
เสียหายตลอดทาง แตทางรถไฟของไทย ทําเสร็จแลวโดยทํารางรถไฟ
เขาไปในมาเลเซีย 200 เมตร แลว  
 

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- ตอนสรางรางรถไฟท้ังฝงไทยและมาเลเซียเกิดข้ึนพรอมกันเม่ือ 20 ป    
ท่ีแลว และทางมาเลเซียไดพัฒนาเปนรถไฟความเร็วปานกลางแลว 
ปญหาของฝงสุไหงโกลก คือ เม่ือกอนเปนสถานีขนสงมีตูสินคาเยอะ 
ปจจุบันมีรถไฟดวนอยู 2 ขบวน แตคนใชบริการนอยมาก 

นายเอกรัฐ หลีเส็น (ผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาส) 

- ถาทําใหจะมีผลกระทบ impact เชิงบวกยังไงบางในความเห็นของ
ภาคเอกชน 

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง (ประธาน
หอการคาจังหวัดนราธิวาส) 

- มองวา ไมมีเชิงบวกเทาไหร แตจะเปนเชิงบวกดานจิตวิทยามากกวา
ในเรื่องของรถไฟเพ่ือการทองเท่ียว ก็คิดวาในสวนของคนไทยท่ีจะ

ทองเท่ียวมาเลเซียก็อาจจะมีการนั่งรถไฟ และ impact อีกอยางหนึ่ง
ท่ีกําลังผลักดันกันอยู คือเรื่องของการตั้งสถานีขนสง และในเดือน
มกราคม 2562 จะเริ่มดําเนินการกอสรางแลว  

นายเอกรัฐ หลีเส็น (ผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาส) 

- เรื่องดังกลาวเปนผลมาจากการพัฒนาสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ซ่ึงมีการขนสงทางรางและการขนสงทางรถไฟ ถาหากวา สามารถเชื่อม
การขนสงกับปาเสมัส มาเลเซีย หมายความวา เราก็จะสามารถขนสง
สินคาตั้งแตประเทศสิงคโปรมานราธิวาสได 

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
(ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ) 

- การเสนอเรื่องรถไฟ เกิดข้ึนมาตั้งแตสมัยทานผูวาราชการจังหวัด
นราธิวาส นายณัฐพงศ ศิริชนะ เนื่องจากวา ตอนนั้นมาเลเซียมี
โครงการทําทางรถไฟไปฝงตะวันออก และใหประเทศจีนเขามาประมูล
และไดรับสัมปทานไป ซ่ึงไดชะลอเรื่อยมาจนปจจุบัน สิ่งท่ีนาสนใจใน
การเชื่อมตอพบวา รถไฟกําหนดการเชื่อมตอจากปาเสมัสไปสิ้นสุดท่ี
กัวลาลัมเปอร ทําใหการวิ่งจากเดิม 7 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง     
ซ่ึงเปนรถไฟความเร็วปานกลาง แตวาเปนหัวรถไฟความเร็วสูง        
และประเทศมาเลเซียไดยายหัวสถานีรถไฟจากปาเสมัส ไปอยูท่ีโกตา
บารู ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ทําใหเกิดการเปลี่ยนเสนทาง
รถไฟใหม 



๒๒ 

 

นายกิตติ หวังธรรมม่ัง (ประธาน
หอการคาจังหวัดนราธิวาส) 

- ขอแจงขาวหอการคา เนื่องจากหอการคาจะมีการจัดงานสัมมนา
หอการคาท่ัวประเทศทุกปในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุก
ป และจะมีการมอบรางวัลผูวาราชการจังหวัดสัมเภาทอง              
และหอการคายอดเยี่ยม และจังหวัดนราธิวาส ไดรับรางวัลมา 6 สมัย
แลว  
 

นายเอกรัฐ หลีเส็น (ผูวาราชการ
จังหวัดนราธิวาส) 

- ขอใหมีการขับเคลื่อน กรอ. อยางตอเนื่อง เพ่ือท่ีจะใหเกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอยางตอเนื่อง และยินดีท่ีจะรับฟงความคิดเห็น
จากทุกภาคสวน 
                               (ปดการประชุม) 

 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
   
 
 
 

นายณฐชนนท  จุลทะกอง           (นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน) 
      นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ       ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลฯ  
         ผูบันทึกรายงานการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 


