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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พฤศจิกายน 2560 
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• ภูมิศาสตร์   
 ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศ  พรมแดนไทย-มาเลเซีย ความยาว 258 กม. ด้านเหนือ

และตะวันออกของภาคติดกับทะเลอ่าวไทย ความยาวชายฝั่ง 172.1 กม.  
 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ 

ป่าไม้และชายฝั่ง 

• แหล่งน้ า : ลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปัตตานี และลุ่มน้ าบางนรา พื้นที่รวม 
6,471 ตร.กม. แม่น้ าปัตตานี สายบุรี บางนรา โก-ลก และตากใบ เป็นแม่น้ าส าคัญของ
ภาค มีปริมาณน้ าท่า 3,858 ลบ.ม./ปี เขื่อนบางลางเป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่  
กักเก็บน้ าได้ 2,672 ลบ.ม. มีปริมาณน้ าเพียงพอตลอดทั้งปี 
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• สภาพภูมิอากาศ : อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 
27 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,782 มม. ต่อปี สูงกว่าระดับประเทศ 
ที่ 1,356 มม. ต่อป ี

• การใช้ประโยชน์ที่ดิน : พื้นที่รวม 6.84 ล้านไร่ (2.1%ของประเทศ) โดยเป็นพื้นทีเ่กษตร 
3.5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน พื้นที่ป่าไม้ 1.73 ล้านไร่ 
(25.3 %ของภาค) ป่าบาลา-ฮาลา เป็นป่าขนาดใหญ่ส าคัญของภาค ป่าชายเลน 0.22 
แสนไร่ (0.33 % ของภาค  1.5 % ของประเทศ)  

อ่าวไทย 

สงขลา 

อา่วไทย 
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 การค้าชายแดน (ร้อยละ 2% ของการค้าชายแดนไทย-
มาเลเซีย) เป็นการส่งออกสินค้าเกษตรในพื้นที่ และน าเข้า
ไม้แปรรูป หนังโคหมัก และมะพร้าวผลเพื่อจ าหน่ายทั้ง 
ในและนอกพื้นที่ 

 รายได้จากการท่องเที่ยว 6,436 .58 ลบ. ซึ่ งเป็น 
การท่องเที่ยวในเมืองชายแดน(เบตง และสุไหงโก-ลก) 
มีนักท่องเที่ยวจ านวน 1.53 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อวันอยู่ในเกณฑ์ต่ า (1,916.3 บาท)ระดับประเทศ 
3,183.23 บาท) และระยะพ านักเฉลี่ยอยู่ที่ 2.2 วัน 
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 โครงสร้างเศรษฐกิจ พึ่งพาภาคเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และประมง  
o สาขาเกษตร มูลค่า 28,128.91 ล้านบาท (22.8% ของ GRP) 
o สาขาประมง มูลค่า  11,321.11 ล้านบาท (9.2% ของ GRP) 

แหล่งผลิตหลักอยู่ในจังหวัดปัตตานี (91.8%) มีมูลค่าเป็นอันดับ 
2 ของประเทศ รองจากจังหวัดสมุทรสาคร 

o ภาคอุตสาหกรรม มูลค่า 8,078.05 ล้านบาท (6.5 % ของ GRP) ได้แก่ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม   

o สาขาการค้า มูลค่า  12,969.18 ล้านบาท (10.5% ของ GRP)  
o ภาคบริการและอื่นๆ มูลค่า 62,879.47 ล้านบาท (50.9% ของ GRP)  

ทีส่ าคัญได้แก่ สาขาการบริหารราชการ และสาขาการศึกษา 

 ภาคใต้ชายแดน ปี 2558 มีมูลค่า 123,376.73 ล้านบาท  
(0.9 % ของ GDP) อัตราการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

 GRP per capita ต่ ากว่าประเทศ (70,321.61 บาทต่อหัว)  
จังหวัดนราธิวาส ล าดับที่ 73 ของประเทศ 

 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนอยู่ท่ี 17,883.4 บาท  
ต่ ากว่าระดับประเทศ (26,914.85 บาท) 

มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาทต่อหัว) 

89,875  
54,922 

 

73,338 

นราธิวาส 

ยะลา 
ปัตตานี 
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กลุ่มอายุ กลุ่มอายุ 

โครงสร้างประชากร ปี 2558 ปี 2563 

 ผลสัมฤทธิ์การศึกษาอยู่ในระดับต่ าที่สุดของประเทศ (33.73 
คะแนน) ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ 37.91 คะแนน  
• อัตราตายมารดาและทารกอยู่ในระดับสูง (61.8% และ 

11.8%) ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ (26.6% และ 6.4%) 
 สถานการณ์ความไมส่งบมีแนวโน้มลดลง 
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 ประชากร 2.01 ล้านคน (3 % ของประเทศ)   
• 80% ของประชากร  นับถือศาสนาอิสลาม 
• สัดส่วนโครงสร้างประชากรอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัย

ท างาน (80% ของประชากรทั้งหมด) 

 ก าลังแรงงาน 0.86 ล้านคน 
• ร้อยละ 54.3 มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  
• แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร และภาคบริการฯ 

(44.9 % และ 32.9 % ของภาค)  
• แรงงานต่างด้าว 8,780 คน สัญชาติเมียนมา 

(86.4% ของแรงงานต่างด้าวของภาค) ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในภาคเกษตร 
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 ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย มี 4 แห่ง ได้แก่ ด่านเบตง จังหวัดยะลา  ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหงโก-ลก และด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
แต่มีปัญหาส าคัญ ได้แก่ ปัญหาความแออัดบริเวณสะพานด่านสุไหงโก-ลก   ความล่าช้าในการก่อสร้างและความพร้อมที่ดินรองรับ
การพัฒนาด่ านบู เก๊ ะตา  นอกจากนี้  ด่ านตากใบซึ่ งการขนส่ งและการเดิ นทางข้ ามแดนอาศั ยเรื อขนาดเล็ ก  
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการค้าชายแดน 

 โครงข่ายคมนาคม 
• ถนน  มีถนนสายหลัก 6 เส้นทางเชื่อมโยงในภาค และผ่านชายแดนต่อเนื่องไปยัง

มาเลเซียและสิงคโปร์ บางส่วนเป็น 2 ช่องจราจร (ยะลา-เบตง) และคดเคี้ยว 
• รถไฟ มีเส้นทางเชื่อมโยงกรุงเทพฯ ผ่านภาคใต้ (ชุมทางหาดใหญ่) มายังภาคใต้

ชายแดน(ยะลา และนราธิวาส - สุไหงโก-ลก) และเชื่อมต่อรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเดินรถข้ามพรหมแดน 

• ท่าเรือ 3 แห่ง  ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง และท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง 
ปัตตานี และท่าเทียบเรือนราธิวาส  

• ท่าอากาศยาน  มีทั้ง 3 จังหวัด โดยท่าอากาศยานปัตตานีใช้ในราชการทหาร และ 
ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ก าหนดแล้วเสร็จปี 2561)  

 บริการสาธารณูปโภค 
• บริการไฟฟ้ามีระบบสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงมาจากภาคใต้และมีแหล่งผลิตไฟฟ้าใน

พื้นที่ที่ส าคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ าจากเขื่อนบางลาง  จังหวัดยะลา และ
โรงไฟฟ้าชีวมวลกระจายอยู่ในภาค อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนที่ห่างไกลประสบปัญหา
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้า 

• อินเตอร์เน็ตหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (63.2% ของพื้นที)่   

5 

ท่าเรือปัตตานี 

ท่าอากาศยาน
นราธิวาส 
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 เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้ รวมทั้ง
แหล่งการประมงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของประเทศ 

 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ป่าบาลา-ฮาลา) และเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และมีระบบรักษา
ความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว 

 อัตลักษณ์ของสังคมพหุวัฒนธรรมและอาหารที่มีชื่อเสียงที่ใช้วัตถุดิบ
เฉพาะถิ่น เช่น  ไก่เบตง ผักน้ า ปลาจีน และปลากุเลา  สามารถพัฒนาไปสู่
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และอาหารของภาคไปสู่ระดับนานาชาติได ้

 ประชากรวัยเด็กและแรงงานมีสัดส่วนสูง สามารถพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือ
แรงงาน และการประกอบอาชีพ ให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาค 

 มีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่ส าคัญของภาค (หนองจิก) รวมทั้งมีเมืองชายแดน 
(สุไหงโก-ลก และเบตง) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (นราธิวาส) 
ที่สามารถพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงการพัฒนา
ของภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย และสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ
ของอาเซียน   

 มีท่าเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งเชื่อมโยงกับภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้ง
โครงข่ายรถไฟที่สามารถเชื่อมการเดินรถกับมาเลเซีย สิงคโปร์  และ 
ท่าอากาศยานที่สามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว 

 ลักษณะสังคมในชุมชนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 

แนวป่าบาลา-ฮาลา 
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สรุปปัญหาและประเด็นทา้ทาย 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรต่ า โครงสร้างเศรษฐกิจ
พึ่งพาภาคเกษตร ซึ่งมีการผลิตแบบดั้งเดิม และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
รายย่อย ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนต่ า 

 อุตสาหกรรมของภาคเป็นการแปรรูปขั้นต้นและเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม 
ได้แก่ ยางแผ่น น้ ามันปาล์มดิบ  

 สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมกระทบต่อปริมาณทรัพยากรประมง  

 ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการดูแลอนามัยของแม่และเด็กอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งระดับการศึกษาของแรงงานส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับประถม 

 เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง แต่ผู้ประกอบการยังขาดความ
เชื่อมั่นในการลงทุน และการท่องเที่ยวยังกระจุกตัวในบริเวณชายแดน  

 โครงสร้างสร้างพื้นฐานยังเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการค้าชายแดน 
และการท่องเที่ยวของภาค 
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ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคพืชเกษตร ยางพารา และปาล์มน้ ามันเป็น
หลัก แต่การผลิตเป็นรูปแบบเดิมและเป็นการแปรรูปขั้นต้น ซึ่งราคามี
ความผันผวน นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ท าให้ภาวะการค้าและการลงทุนของภาคชะลอตัว  
อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ    
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมี
พื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบใน
การเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นที่ภาคใต้กับมาเลเซีย และสิงคโปร์ ใน
ขณะเดียวกัน สัดส่วนโครงสร้างประชากรวัยเด็กและแรงงานยังเอื้อต่อการ
พัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 

ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ชายแดน ควรสร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตร 
พัฒนาเมืองชานแดนให้เป็นเมืองการค้าและท่องเที่ยวชายแดนให้เป็นแหล่ง
สร้างงานและสร้างรายได้ของภาค ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้ 
กับชุมชน 

8 

กรอบแนวคิด 
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เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศ และเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่
พัฒนาภาคใต้กับประเทศเศรษฐกิจหลักของอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 

พัฒนาความมั่นคงให้กับการผลิตภาคเกษตร 

พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงให้เป็นเมือง
การค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน  

เป้าหมาย 

1 

2 

3 
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 พัฒนาพื้นที่ อ.หนองจิก-ปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปปาล์ม
น้ ามัน ยางพารา มะพร้าว และที่ เกี่ยวเนื่องกับการประมงที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งรายได้ให้กับภาค ตลอดจนสร้างงานและสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

 พัฒนาและส่งเสริมการขยายพื้นที่ เพาะปลูก ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
มะพร้าว พืชและผลไม้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของภาค   

 พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจหลัก รวมทั้งการท าปศุสัตว์ และประมง เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่ม
คุณภาพ ตลอดจนการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตให้กับ
ภาคการเกษตร  

 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร (ไก่เบตง และปลากุเลาเค็ม) 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ อาทิ การพัฒนา
ท่าเทียบขนส่งสินค้าชายฝั่งและท่าอากาศยานปัตตานี 

10 

พัฒนาความม่ันคงให้กับการผลิตภาคเกษตร 1. 
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 พัฒนาด่านชายแดนเพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็วในการขนส่งสินค้าและการ
เดินทางข้ามแดน อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโก -ลกแห่งที่ 2 และ
สะพานข้ามแม่น้ าโก-ลกที่ด่านตากใบ เร่งรัดโครงการพัฒนาด่านบูเก๊ะตา ระยะที่ 2 
และจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนาด่านฯ ระยะที่ 3 

 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเมืองชายแดนเพ่ือสนับสนุน
การค้าและการท่องเที่ยวชายแดน(สุไหงโก-ลก และเบตง) อาทิ การปรับปรุงเขตทางจราจร
และการขยายช่องทางจราจรถนน(เมืองนราธิวาส-สุไหงโก-ลก และเมืองยะลา-เบตง)  
การปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส และเร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตง และการ
เชื่อมต่อการเดินรถกับประเทศมาเลเซีย  

 พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน อาทิ การจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนาการค้าชายแดน 
และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร   

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภาคให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ป่าบาลา-ฮาลา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

 ส่งเสริมธุรกิจเพ่ือสนับสนุนเมืองชายแดน (เบตง สุไหงโก-ลก) อาทิ การบ าบัดรักษาทาง
การแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้ าพุร้อน (ยะลา) บริการด้านการศึกษา และศูนย์ดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุ (Nursing Home Care)  

 พัฒนาและสร้างความร่วมมือการเชื่อมโยงการเดินรถไฟของมาเลเซีย และพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจตามแนวพรหมแดนให้สอดคล้องกัน 

2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
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 พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาเพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน  

 ส่งเสริมการให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลอนามัยแม่และเด็ก  

 สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนในการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใชภู้มปิัญญาและศักยภาพของท้องถิ่นในการผลิตสินค้าชุมชน อาทิ 
สินค้า OTOP (เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น) และกลไกประชารัฐเพื่อ
เชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยวท้ังภายในและภายนอกภาค   

 ส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัมนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 3. 


