


 

 

วนัที่  28  พฤศจกิายน  2560 

 

 

 

1.  เรื่อง มาตรการดา้นการเงนิส าหรบัเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบและเหน็ชอบมาตรการดา้นการเงนิส าหรบัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ตามทีก่ระทรวงการคลงั เสนอ ไดแ้ก่ (1) ใหส้ถาบนัการเงนิของรฐั ขยายระยะเวลาและปรบัปรุงเงือ่นไขการ

ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  (2) ขยายเวลามาตรการพกัช าระหน้ีลูกคา้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  (3) ขยายระยะเวลาและปรบัปรุงหลกัเกณฑโ์ครงการ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากภยัก่อการรา้ยใน  เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ 5 จงัหวดัชายแดน (4) เห็นชอบโครงการสินเชื่อ

ฉุกเฉินเพื่อมสุลมิ  โดยใหธ้นาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ท าความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดงักล่าว  

ตามภาระที่เกิดขึ้นจริง และ (5) รบัทราบโครงการสินเชื่อบา้นมุสลิมชายแดนใตข้อง ธอท.  และโครงการสินเชื่อ

ส  าหรบัจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

 ทัง้น้ี ใหก้ระทรวงการคลงัร่วมกบัศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของมาตรการและรายงานผลต่อคณะกรรมการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาชายแดน

ภาคใตเ้พื่อทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาปรบัปรุงแนวทาง/มาตรการในการแกไ้ขปญัหาชายแดน

ภาคใตต่้อไป 

 

2  ภาพรวมการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนสง่ภาคใตข้องกระทรวงคมนาคม  

 คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบกรอบการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งภาคใต  ้(โครงการ 

ในพื้นทีภ่าคใต ้และโครงการในพื้นทีภ่าคใตช้ายแดน )ตามทีก่ระทรวงคมนาคม เสนอ  โดยม ีแนวทางการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งส่ง มจี  านวน 4 ดา้นหลกั ซึ่งแต่ละดา้นมโีครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานส าคญัที่อยู่ระหว่าง 

การด าเนินการและจะด าเนินการต่อไปในอนาคต ไดแก่ (1)   การพฒันา/ปร ับปรุง โครงสรา้งพื้ นฐานทางถนน  

อ านวยความสะดวก  ในการเดินทางของประชาชนใหเ้กิดความปลอดภยั มีประสิทธิภาพพรอ้มรองรบัการพฒันา  

ทางเศรษฐกิจ (2) การพฒันาโครงข่ายคมนาคม/สนบัสนุนแหล่งท่องเที่ยวช ัน้น า (3) การพฒันาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง

ทางน า้เพื่อเป็นประตูการคา้ การลงทุน และ (4) การพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรถไฟ  เพื่อความสะดวก 

ในการเดนิทางของประชาชนอย่างย ัง่ยนื 

                   

3 เรื่อง ทศิทางการพฒันาภาคใตแ้ละภาคใตช้ายแดน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12  

  (พ.ศ. 2560-2564)               

 คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบทิศทางการพฒันาภาคใตแ้ละภาคใตช้ายแดน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

เสนอ ดงัน้ี  

เศรษฐกจิ-สงัคม 



 

 

วนัที่  28  พฤศจกิายน  2560 

  1 ทิศทางการพฒันภาคใต  ้ภาคใต ้สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจรอ้ยละ 7.9 ของประเทศ เป็นภาค 

ที่มทีรพัยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะทรพัยากรทางทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก  

มีระบบนิเวศชายฝัง่ที่เป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์ า้ตามธรรมชาติและเหมาะส าหรบัการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ชายฝัง่ รวมท ัง้ 

เป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส  าคญั อาท ิยางพาราและปาลม์น า้มนั ภาคใตม้คีวามไดเ้ปรียบดา้นสภาพที่ต ัง้ทางภูมศิาสตร์  

ที่อยู่ใกลเ้สน้ทางการคา้โลก สามารถเชื่อมโยงการพฒันากบัพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมท ัง้ภูมภิาคเอเชียใตแ้ละเอเชีย

ตะวนัออก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวยงักระจุกตวัในพื้นที่ชายฝัง่ทะเล โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพของพื้นที่ตอนใน

ยงัไม่เป็นที่รูจ้กั และมีปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ที่รุนแรงมากขึ้น การผลิตทางการเ กษตรยงัเป็นแบบดัง้เดิม รวมท ัง้ 

การพฒันาโครงขา่ยคมนาคมยงัไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะโครงขา่ยถนน 4 ช่องจราจร  

  แนวทางการพฒันาภาคใต ้ประกอบดว้ย (1) พฒันาการท่องเที่ยวของภาคใตเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวคุณภาพ

ชัน้น าของโลก โดยการยกระดบัคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของภาค  (2) พฒันา

อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลม์น า้มนัแห่งใหม่ของประเทศ โดยการพฒันาเขตพื้นที่อุ ตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราหาดใหญ่-สะเดา (3) พฒันาการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของภาค โดยส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 

ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลติและบริหารจดัการฟารม์อย่างเป็นระบบ   และ  

(4) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการท่องเทีย่ว การพฒันาเขตอตุสาหกรรม และการเชื่อมโยงการคา้โลก โดยการพฒันา

โครงขา่ยคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวช ัน้น าแห่งใหมก่บัแหลง่ท่องเทีย่วที่มชีื่อเสยีง 

  2 ทิศทางการพฒันาภาคใตช้ายแดน ภาคใตช้ายแดนมี มูลค่าทางเศรษฐกิจรอ้ยละ 0.9 ของประเทศ 

เป็นภาคที่มกีารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงท ัง้ภายในภาค และระหว่างภาค และประเทศเพื่อน

บา้น รวมท ัง้เป็นแหล่งผลติสนิคา้เกษตรส าคญัของพื้นที่ โดยเฉพาะ ยางพารา ปาลม์น า้มนั ประมง และไมผ้ล  มอีตัลกัษณ์

ความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม ส่งผลใหภ้าคใตช้ายแดนมีศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาท ัง้ทางดา้นเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การคา้ และการท่องเที่ยว เพื่อสรา้งงานและสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ภาคใต ้

ชายแดนยงัมภีาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  ส่งผลต่อความเชื่อม ัน่ของนกัลงทุน รวมท ัง้การ

กระจกุตวัของการท่องเทีย่วโดยเฉพาะบรเิวณเมอืงชายแดนของจงัหวดัยะลาและนราธวิาส 

                    แนวทางการพฒันาภาคใตช้ายแดน ประกอบดว้ย (1) พฒันาอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรเพื่อสรา้งความม ัน่คงใหก้บัภาคการผลิต (2) พฒันาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง  ใหเ้ป็นเมืองการคา้ 

และเมืองท่องเที่ยวชายแดนโดยการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน  ส่งเสริมธุรกิจการคา้ชายแดน  

และการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนราธิวาสเพื่อรองรบัการคา้การลงทุน  พฒันาโครงข่ายคมนาคมใหม้ี  

ความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานท ัง้ทางบกและทางอากาศ และ (3) เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน โดยพฒันาและ

สนบัสนุนทกัษะฝีมอืแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  พฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

         

------------------------------------------- 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 28 พฤศจกิายน 2560  1 

 

  วนัน้ี (28 พฤศจิกายน 2560)  เวลา 09.00 น. ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา   พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชุม

คณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการนอกสถานที ่คร ัง้ที ่3/2560 

  ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตร ี พรอ้มดว้ย 

พนัเอก อธิสิทธิ์  ไชยนุวตัิ ผู ช่้วยโฆษกประจ าส  านักนายกร ัฐมนตรี   ไดร่้วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ซึง่สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

 

กฎหมาย 

 

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดบรเิวณทีด่นิป่าเกาะพะงนั ในทอ้งทีต่  าบลเกาะพะงนั  

             ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นอทุยานแห่งชาต ิ 

    พ.ศ. .... (อทุยานแห่งชาตธิารเสดจ็ –หมูเ่กาะพะงนั) 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  2.  เรื่อง  ขออนุมตัิกรอบอตัราก าลงัพนักงานมหาวิทยาลยัเพิ่มเติมของสถาบนัอุดมศึกษา  

                                         ในพื้นทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีงบประมาณ 2561-2564 

  3.  เรื่อง  โครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  4.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ  

             สิง่แวดลอ้ม และขอผ่อนผนัการปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตร ี 

    เมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2535 เรื่อง แผนแมบ่ทการจดัการปะการงัของประเทศ   

             โครงการก่อสรา้งระบบท่อส่งประปาลอดใตท้ะเลไปยงัเกาะสมยุ 

 5.  เรื่อง  มาตรการดา้นการเงนิส าหรบัเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 6.  เรื่อง  ภาพรวมการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งภาคใตข้อง 

   กระทรวงคมนาคม  

  7.  เรื่อง  ทศิทางการพฒันาภาคใตแ้ละภาคใตช้ายแดน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและ 

    สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)  

 

 

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 28 พฤศจกิายน 2560  2 

 

กฎหมาย 

 

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดบรเิวณที่ดินป่าเกาะพะงนั ในทอ้งที่ต าบลเกาะพะงนั ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นอทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. .... (อทุยานแห่งชาตธิารเสด็จ –  หมู่เกาะพะงนั) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงนั ในทอ้งที่ต าบล

เกาะพะงนั ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นอทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. ....(อทุยานแห่งชาติธารเสดจ็ – 

หมูเ่กาะพะงนั) ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าค ัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เ ป็นการก าหนดบริ เวณที่ดินป่า เกาะพะงนั ในทอ้งที่                  

ต าบลเกาะพะงนั ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นอทุยานแห่งชาติ 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

2. เรื่อง ขออนุมตัิกรอบอตัราก าลงัพนักงานมหาวิทยาลยัเพิ่มเติมของสถาบนัอุดมศึกษาในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ปีงบประมาณ 2561-2564 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิกรอบอตัราก าลงัพนกังานมหาวิทยาลยัเพิ่มเติมของสถาบนัอุดมศึกษาในพื้นที่

ส า มจ ัง ห ว ัด ช า ยแดนภ าค ใต ้ ไ ด ้แ ก่  มห า วิ ทย า ล ัยน ร า ธิ ว า ส ร า ชนคริ นทร์  มห า วิ ทย า ล ัย ร า ชภ ัฏย ะล า 

มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตา นี ปีงบประมาณ 2561-2564 สายวิชาการ จ านวน 271 อ ัตรา                   

สายสนบัสนุน จ านวน 103 อตัรา รวม 374 อตัรา งบประมาณทัง้สิ้น จ านวน 138.882 ลา้นบาท ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) เสนอ โดยให ้ศธ. ขอรบัการจดัสรรงบประมาณจากส านกังบประมาณต่อไป 

 

3. เรื่อง โครงการสานฝนัการกฬีาสูร่ะบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. โครงการสานฝนัการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้การด าเนินการใน 5 ปีการศึกษา  

(ปีการศึกษา 2561-2565) เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 

  2. จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 ส าหรบัการใหทุ้นการศึกษา 2,519 

คน วงเงิน 570.8905 ลา้นบาท โดยงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จะใชง้บประมาณปกติของส่วนราชการ และงบประมาณ

สนบัสนุนหมวดงบเงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนท ัว่ไป แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 

   2.1 กจิกรรม : สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รายการ : เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ระดบัอดุมศึกษา) 

   2.2 กจิกรรม : อุดหนุนนกัเรียนโครงการสานฝนักีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา (สายอาชพี)   

โดยใหส้  านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) และส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.) ขอรบัการจดัสรร

งบประมาณจากส านกังบประมาณ (สงป.) เป็นรายปีตามความจ าเป็นต่อไป 
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สาระส าคญัของเรื่อง 

  ศธ. รายงานว่า 

  1. ศธ. ไดด้ าเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนใต ้ซึ่งเป็นโครงการที่

ด  าเนินการตามค าบญัชาของนายกรฐัมนตรีในการน าการกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยโครงการฯ ดงักล่าว แบ่งออกเป็น 3 

ระยะ ดงัน้ี 

   1.1 ระยะที่ 1 “จุดประกายความฝนั” โดยจดัมหกรรมกีฬาภาคฤดูรอ้นเริ่มต ัง้แต่เดือนเมษายน 

2558 และจดัต่อเน่ืองทุกปี เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัและมีความสนใจในการเล่นกีฬา สรา้งความตระหนักให ้

ความส าคญัของการกฬีาทีจ่ะน าไปพฒันาตนเองใหม้คุีณภาพชวีติทีด่ขีองตนเองและครอบครวั 

   1.2 ระยะที่ 2 “มุ่งมัน่สู่อนาคต” โดยจดัการเรียนการสอนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา -กีฬา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 รวมท ัง้หมด               

12 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จงัหวดัยะลา  2) โรงเรียนรือเสาะ                

ชนูปถมัภ ์จงัหวดันราธิวาส 3) โรงเรียนมธัยมสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 4) โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จงัหวดัปตัตานี 5) 

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จงัหวดัสงขลา 6) โรงเรียนละงูพิทยาคม จงัหวดัสตูล 7 ) โรงเรียนเบตงวีระราษฎรป์ระสาน  

จงัหวดัยะลา 8) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย ์จงัหวดัปตัตานี 9) โรงเรียนบนันงัสตาวิทยา จงัหวดัยะลา 10) โรงเรียนร่มเกลา้ 

จงัหวดันราธวิาส 11) โรงเรยีนสวนพระยา จงัหวดันราธวิาส และ12) โรงเรยีนทุ่งยางแดงพทิยาคม จงัหวดัปตัตานี 

   1.3 ระยะที่  3 “ปรากฏ สู่ ค ว ามส า เ ร็ จ ” โดยจะ เ ริ่ มด า เ นิ นก า รตั้ ง แ ต่ ปีก า ร ศึ กษ า                    

2561-2565 ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 เป็นการจดัสรรทุนการศึกษาใหน้กัเรียนในโครงการที่ส  าเร็จ

การศึกษาช ั้นมธัยมศึกษาปีที่  6 ไดศึ้กษาต่อจนส า เร็จการศึกษาระด ับปริญญาตรีในสถานศึกษาส ังก ัด สกอ.                    

และ สอศ. 

  2. คณะกรรมการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(คปต.) ในคราวประชุมเมื่อวนัที่ 2 

สิงหาคม 2560 โดยม ีพลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรฐัมนตรี/ประธาน คปต. เป็นประธานการประชุมไดม้ีมติ

เหน็ชอบโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนใต ้ซึ่งเป็นโครงการระยะที ่3 “ปรากฏสู่ความส าเรจ็”  

  ทัง้น้ี โครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนใต ้มวีตัถปุระสงค/์เป้าหมาย  คือการ

จดัสรรทุนการศึกษาใหน้กัเรียนในโครงการที่ส  าเร็จการศึกษาช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 โรงเรียนที่สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมนีกัเรียน ท ัง้สิ้น 2,519 คน ไดศึ้กษาต่อ 

จนส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี 

  ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) ซึง่อยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 

  งบประมาณ อตัราทนุละ 55,000 บาท/คน/ปี 

 

4.  เรื่ อง  ขอความเห็นชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม และ                        

ขอผ่อนผนัการปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจดัการปะการงัของประเทศ 

โครงการกอ่สรา้งระบบท่อสง่ประปาลอดใตท้ะเลไปยงัเกาะสมยุ 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบตามมาตรการ ขอ้ 3 (1) (ค) ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง 

ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มในบริเวณทอ้งที่ต าบลตลิง่งาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต า บลแม่น า้ 

ลหนา้เมอืง ต าบลอ่างทอง ต าบลลปิะนอ้ย อ าเภอเกาะสมยุ และต าบลเกาะพะงนั ต าบลบา้นใต ้ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะ

งนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พ.ศ. 2557 ในการด าเนินการโครงการก่อสรา้งระบบท่อส่งน า้ประปาลอดใตท้ะเลไปยงัเกาะสมุย 
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(โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาเกาะสมยุ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะที ่1 ส่วนที่ 

2 ปีงบประมาณ 2558) 

  2. ผ่อนผนัการปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2535 (เรื่อง แผนแม่บทการจดัการ

ปะการ ังของประเทศ) ในการด า เนินการโครงการก่อสรา้งระบบท่อส่งน ้าประปาลอดใตท้ะเ ลไปย ัง เกาะสมุย                       

(โครงการก่อสรา้งปร ับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จ ังหวดัสุราษฎร์ธานี                     

ระยะที ่1 ส่วนที ่2 ปีงบประมาณ 2558) 

  ทัง้น้ี ใหก้ระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม

แห่งชาต ิในการประชมุคร ัง้ที ่3/2560 เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2560 และคณะกรรมการก ากบัดูแลและติดตามผลการคุม้ครอง

สิง่แวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการประชมุคร ัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2559 อย่างเคร่งครดัต่อไป 

 

5.  เรื่อง มาตรการดา้นการเงนิส าหรบัเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบและเหน็ชอบมาตรการดา้นการเงนิส าหรบัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงัน้ี 

1. ขยายระยะเวลาโครงการรวมถึงปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขโครงการใหค้วามช่วยเหลือทาง 

การเงนิแก่ผูป้ระกอบกิจการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และอนุมตังิบประมาณชดเชยไม่เกนิ 2,837.50 ลา้นบาท  โดยให ้

ธนาคารออมสนิท าความตกลงในการเบกิจ่ายงบประมาณดงักล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกบัส านกังบประมาณ (สงป.) ต่อไป 

ท ัง้น้ี ใหส้ถาบนัการเงนิที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามเขม้งวดในการพจิารณาอนุมตัิสนิเชื่อ  โดยตอ้งเป็นผูป้ระกอบการที่มสีถาน

ประกอบการและมกีารด าเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างแทจ้ริง รวมถึงขอความร่วมมือใหส้ถาบนัการเงนิที่เขา้ร่วมโครงการเร่ง

ด าเนินการอนุมตัค าขอสนิเชื่อทีย่งัคา้งอยู่ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็  

2. ขยายเวลามาตรการพกัช าระหน้ีลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

และอนุม ัติงบประมาณชดเชยไม่ เกิน 673.2 ล า้นบาท ซึ่ ง เ ป็นการชดเชยตามหล ักการเดิม โดยให ้ธ.ก.ส.  

ท าความตกลงกบั สงป. เพือ่ขอรบัการจดัสรรงบประมารตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 

3. ขยายระยะเวลาและปรบัปรุงหลกัเกณฑโ์ครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากภยัก่อการรา้ยใน    

เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  และอนุมตัิงบประมาณชดเชยไม่เกิน 90 ลา้นบาท โดยใหศู้นย์

อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานจดัสรรงบประมาณและท าความตกลงกบั สงป. เพือ่ขอรบั

การจดัสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 

4. เห็นชอบโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิม  และอนุมตัิงบประมาณชดเชยไม่เกิน 200 ลา้นบาท  

โดยใหธ้นาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ท าความตกลงในการเบกิจ่ายงบประมาณดงักล่าวตามภาระที่เ กิดขึ้นจริงกบั 

สงป. ต่อไป 

5. รบัทราบโครงการสินเชื่อบา้นมุสลิมชายแดนใตข้อง ธอท.  และโครงการสินเชื่อส  าหรบั                  

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

ทัง้น้ี ให ้กค. ร่วมกบัศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

ด าเนินการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของมาตรการและรายงานผลต่อคณะกรรมการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาชายแดนภาคใตเ้พือ่

ทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาปรบัปรุงแนวทาง/มาตรการในการแกไ้ขปญัหาชายแดนภาคใต ้

ต่อไป 
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 สาระส าคญัของเรื่อง 

 1. การขยายระยะเวลาโครงการฯ พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขบางประการ 

ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2565 มวีตัถปุระสงคเ์พื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยยอดสนิเชื่อคงคา้งและเพื่อใหม้ี

เงนิทุนหมนุเวียนการฟ้ืนฟูกิจการของการกูย้ืมเงนิประเภทวงเงนิหมนุเวียนแบบมีก าหนดระยะเวลาเป็นล  าดบัแรก  และ

สามารถใหเ้ป็นสนิเชื่อระยะยาว (L/T)  เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุขยายกจิการได ้

 2. โครงการพกัช าระหน้ีลูกคา้ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง ธ.ก.ส. กลุม่เป้าหมาย ลูกคา้ 

ธ.ก.ส. ในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 (3 ปี) 

 3. โครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากภยักอ่การรา้ยในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 5 จงัหวดั 

ชายแดนภาคใต ้ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2563 โดยรฐัสนบัสนุนค่าเบี้ยประกนัภยัส่วนต่าง

ระหว่างรอ้ยละ 0.3 ถึงรอ้ยละ 3 ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในพื้นที่ ส  าหรบัการประกนัภยัทรพัยส์ินคุม้ครองภยัก่อการรา้ยใน

ปจัจบุนั และสนบัสนุนค่าเบี้ยประกนัภยัส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุของพนกังานที่สถานประกอบการท าประกนัภยั

ให ้โดยชดเชยในอตัรารอ้ยละ 50 ของค่าเบี้ยประกนัภยั เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและพนกังานใน

พื้นที ่

 4. โครงการสนิเช่ือฉุกเฉินเพือ่มสุลมิและโครงการสนิเช่ือบา้นมสุลมิชายแดนใตข้อง ธอท. ดงัน้ี 

  4.1 โครงการสนิเช่ือฉุกเฉินเพื่อมสุลิม มวีตัถปุระสงค ์ใหส้นิเชื่อแก่มสุลมิที่มรีายไดน้อ้ยซึ่งมี

ความจ าเป็นที่จะตอ้งใชจ่้ายเงนิฉุกเฉิน เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นภายในครอบครวั โดยตอ้งไม่เป็นการ Refinance 

หน้ีในระบบ 

 กลุ่มเป้าหมาย บคุคลธรรมดานบัถอืศาสนาอสิลามทีม่รีายไดน้อ้ยทีม่คีวามจ าเป็น 

ทีจ่ะตอ้งใชจ่้ายเงนิฉุกเฉิน 

 เงือ่นไขการพจิารณาสนิเช่ือ  พจิารณาความสามารถในการช าระหน้ีจากรายได ้

และค่าใชจ่้ายรวมของบุคคลในครอบครวัเป็นหลกั โดยสามารถตรวจสอบประวตัิการช าระหน้ีจากเครดิตบูโรได ้ และ

สามารถใหส้นิเชื่อกบัผูท้ีม่ปีระวตัคิา้งช าระหน้ี หรอืมปีระวตัเิป็น NPF  หรอืมกีารปรบัโครงสรา้งพน้ี  แต่ปจัจบุนัช าระหน้ีเป็น

ปกตแิลว้ 

 การชดเชยจากรฐับาล  ขอรบัการชดเชยความเสยีหายจากรฐับาลส าหรบัหน้ีที ่

ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Finanching : NPF)  ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการฯ ไม่เกินรอ้ยละ 40 ของ

สินเชื่ออนุมตัิคิดเป็นจ านวนเงนิชดเชยสูงสุดไม่เกิน  200 ลา้นบาท โดยให ้ธอท. ท าความตกลงกบั สงป. เพื่อขอรบัการ

จดัสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 

  4.2 โครงการสนิเช่ือบา้นมสุลมิชายแดนใต ้ โดยใหส้นิเชื่อแก่มสุลมิทีต่อ้งการจดัหาหรอื 

ซ่อมแซมและต่อเติ่มที่อยู่อาศัยในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใตใ้นอตัราก าไรที่ผ่อนปรน  โดยหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข                

เป็นไปตามที ่ธอท. ก าหนด 

ทัง้น้ี การด าเนินโครงการท ัง้ 2 โครงการ ให ้ธอท. แยกบญัชเีป็นโครงการตามนโยบายของ 

รฐับาล (Public Service : PSA)  และลูกคา้ที่เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งไม่ซ  า้ซอ้นกบัลูกคา้ของโครงการในลกัษณะเดียวกนั

กบัทีส่ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิอื่น ๆ  ด าเนินการ 
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5. โครงการสินเช่ือส าหรบัจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง ธอส. ประกอบดว้ย  3 โครงการ โดยธอส.  

ไม่ขอรบัการชดเชยจากรฐับาล ดงัน้ี 1. โครงการสินเชื่อที่อาศยัเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

2. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศยัเพื่อสวสัดิการแห่งรฐัในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  3. โครงการบา้น ธอส. เพื่อสานรกั  

ปี 2560 

 

6. เรื่อง ภาพรวมการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนสง่ภาคใตข้องกระทรวงคมนาคม  

 คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบกรอบการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งภาคใต ้  ตามที่

กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ   

 สาระส าคญัของกรอบการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งภาคใตข้องกระทรวงคมนาคม  

มจี านวน 4 ดา้นหลกั ซึ่งแต่ละดา้นมโีครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานส าคญัที่อยู่ระหว่างการด าเนินการและจะด าเนินการ

ต่อไปในอนาคต ดงัน้ี  

 

 

แนวทางการพฒันา โครงการส าคญัในพื้นที่ภาคใต ้ โครงการส าคญัในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน 

1. การพฒันา/ปร ับปรุง โครงสรา้ง

พื้นฐานทางถนน อ านวยความสะดวก  

ในการเดินทางของประชาชนใหเ้กิด

ความปลอดภยั มีประสิทธิภาพพรอ้ม

รองรบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ   

- โครงการทางหลวงเชื่อมโยงประเทศ

มาเลเซยี (ช่วงจงัหวดัสงขลา)  

-  โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการ

คมนาคมถนนเพชรเกษมเชื่อมโยง

จงัหวดัภเูกต็ พงังา กระบี ่และตรงั  

-  ส ะ พ า น ข ้า ม แ ม่ น ้ า โ ก ล ก   2  แ ห่ ง                

(ทีอ่  าเภอตากใบ และอ าเภอสุไหงโกลก) 

- โครงการถนนสายเล็งใต ้ - โกตาบารู  

(รวมสะพานขา้มแมน่ า้สายบรุ)ี  

2. การพฒันาโครงข่ายคมนาคม – 

สนบัสนุนแหลง่ท่องเทีย่วช ัน้น า 

- โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยวเลียบ

ชายฝัง่ทะเลตะวนัตกในพื้นที่จงัหวดั

ระยองและจงัหวดัชมุพร 

- โครงการศึกษาความเหมาะสมและ

ส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือส าราญ

ขนาดใหญ่ (Cruise)  ที่จงัหวดักระบี่

และเกาะสมยุ 

- โครงการปรบัปรุงและพฒันา              

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภเูก็ต กระบี ่     

สุราษฎรธ์านี ตรงั และ

นครศรีธรรมราช 

- โครงการปรบัปรุงและพฒันาท่าอากาศยาน

นราธวิาส  และเบตง 

3การพฒันาโครงขา่ยการคมนาคม

ขนส่งทางน า้เพือ่เป็นประตูการคา้ การ

ลงทนุ 

- โครงการก่อสรา้งท่าเทียบเรือน า้ลึก

สงขลา แห่งที ่2  

- โครงการขุดลอกและบ ารุงรกัษาร่องน ้า

ชายฝัง่ทะเลอ่าวปตัตานี  

- โครงการปร ับปรุงท่าเทียบเรือชายฝัง่

ป ัตตานี  และศึกษาความเหมาะสมเพื่อ

ปรบัปรุงขยายท่าเทียบเรือปตัตานีใหร้องรบั

ไดข้นาดมากกว่า 5,000 ตนักรอส 
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4. การพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ทางรถไฟ  เพื่อความสะดวกในการ

เดนิทางของประชาชนอย่างย ัง่ยนื 

- โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ จ านวน 

6 เสน้ทาง เช่น  ช่วงชุมพร- สุราษฎร์

ธานี ช่วงสุราษฎรธ์านี – หาดใหญ่ – 

สงขลา  และช่วง               สุราษฎร์

ธานี –พงังา – ภเูกต็  

- โครงการระบบขนส่งมวลชนภเูก็ต 

- โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ 

– ปาดงัเบซาร ์ 

 

7. เรื่อง ทศิทางการพฒันาภาคใตแ้ละภาคใตช้ายแดน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564)  

  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบทศิทางการพฒันาภาคใตแ้ละภาคใตช้ายแดน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามทีส่  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

เสนอ ดงัน้ี  

   1. ทศิทางการพฒันาภาคใต ้ 

    1.1 ภาพรวม ภาคใตม้ีพื้ นที่รอ้ยละ 11.7 ของประเทศ และมีประชากรรอ้ยละ 11.1  

ของประเทศ สรา้งมูลค่าเศรษฐกิจรอ้ยละ 7.9 ของประเทศ เป็นภาคที่มทีรพัยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะ

ทรพัยากรทางทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มชีื่อเสียงระดบัโลก มรีะบบนิเวศชายฝัง่ที่เป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์ า้ 

ตามธรรมชาติและเหมาะส าหรบัการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ชายฝัง่ รวมท ัง้เป็นพื้นที่ปลูกพชืเศรษฐกิจที่ส  าคญั อาท ิยางพาราและ

ปาลม์น า้มนั ภาคใตม้คีวามไดเ้ปรียบดา้นสภาพที่ต ัง้ทางภูมศิาสตรท์ี่อยู่ใกลเ้สน้ทางการคา้โลก สามารถเชื่อมโยงการพ ัฒนา

กบัพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมท ัง้ภูมภิาคเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวยงักระจุกตวัใน

พื้นที่ชายฝัง่ทะเล โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพของพื้นที่ตอนในยงัไมเ่ป็นที่รูจ้กั และมปีญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ที่รุนแรง

มากขึ้น การผลติทางการเกษตรยงัเป็นแบบดัง้เดิม รวมท ัง้การพฒันาโครงข่ายคมนาคมยงัไม่เพยีงพอ โดยเฉพาะโครงข่าย

ถนน 4 ช่องจราจร  

    1.2 ปญัหาและประเด็นทา้ทาย ภาคใตม้ปีญัหาทรพัยากรประมงเสื่อมโทรม ปญัหาการกดัเซาะ

ชายฝัง่รุนแรงและอุทกภยัมแีนวโนม้เพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวกระจุกตวัอยู่ในแหล่ง ท่องเที่ยวหมู่เกาะและชายหาดหลกั ท าให ้

เกินขีดความสามารถในการรองรบั โดยแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีศกัยภาพหลายแห่งยงัไม่เป็นที่รูจ้กัของตลาดการ

ท่องเที่ยวระดบัโลก และยงัขาดการพฒันาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตอนในและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาค 

รวมท ัง้พชืเศรษฐกจิ (ยางพารา ปาลม์น า้มนั และไมผ้ล) ยงัมกีารผลติแบบดัง้เดมิ มกีารแปรรูปเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่นอ้ย  

   1.3 ศกัยภาพและโอกาส ภาคใตม้แีหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก อาท ิภูเก็ต กระบี ่พพี ี

สมยุ และพะงนั โดยชายหาดและหมูเ่กาะตอนบนของภาคสามารถเชื่อมโยงกบัการพฒันาการท่องเที่ยวเขตฝัง่ทะเลตะวนัตก 

(The Royal Coast) ของภาคกลาง มแีหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติทีอ่ดุมสมบูรณ ์สวยงาม และหลากหลายทางชวีภาพ อาท ิ

เขื่อนรชัชประภา อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตรแ์ละอารยธรรม อาทิ วดัพระมหาธาตุ

วรมหาวหิาร และพระบรมธาตุไชยา นอกจากนัน้ ภาคใตเ้ป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาลม์น า้มนั และผลไมเ้มอืงรอ้น บริเวณ

ปากแม่น า้เหมาะส าหรบัการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ชายฝัง่ และบริเวณลุ่มน า้ปากพนงัและทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ปลูกขา้ว  

ทีส่  าคญัของภาค พื้นทีต่อนลา่งของภาคใตเ้ป็นที่ต ัง้ของเมืองยาง (Rubber City) อตุสาหกรรมแปรรูปยางและเขตเศรษฐกิจ

พเิศษชายแดน รวมท ัง้ ทีต่ ัง้ของภาคใตม้คีวามไดเ้ปรียบในการพฒันาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการคา้ภายในและภายนอก

ภมูภิาค  
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   1.4 แนวคิดและทิศทาง ภาคใตม้ีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดบัโลก และแหล่ง

ท่องเทีย่วที่มศีกัยภาพสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัภาคท ัง้พื้นที่ตอนในและชายฝัง่ทะเลท ัง้สองดา้น รวมท ัง้มรีะบบนิเวศชายฝัง่

ที่เป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์ า้ตามธรรมชาติและเหมาะกบัการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ชายฝัง่ ในขณะที่การผลติภาคเกษตร ไดแ้ก่ 

ยางพาราและปาลม์น า้มนัซึ่งเป็นแหล่งผลติและแปรรูปที่ส  าคญัของประเทศยงัเป็นแบบดัง้เดิม นอกจากน้ี ภาคใตม้คีวาม

ไดเ้ปรียบดา้นสภาพที่ต ัง้ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกลเ้สน้ทางการคา้โลก สามารถเชื่อมโยงการพฒันากบัพื้นที่ภาคอื่น ๆ  

ของประเทศ รวมท ัง้ภูมิภาคเอเชียใต ้และเอเชียตะวนัออก ดงันัน้ การพฒันาภาคใตค้วรพฒันาการท่องเที่ยวใหเ้ป็น

มาตรฐานสากลเพื่อรกัษาความมชีื่อเสยีงของแหล่งท่องเที่ยวระดบัโลก พรอ้มกบัพฒันาแหล่งท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพใหเ้ป็น  

ที่ รูจ้กั ในระดบันานาชาติ ใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กบัการอนุร ักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมท ัง้พฒันาการเชื่อมโยงการคา้ การลงทนุกบัภมูภิาคต่าง ๆ ของโลก  

    1.4.1 วตัถุประสงค  ์(1) เพื่อพฒันาการท่องเที่ยวของภาคใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพชัน้น าของโลก (2) เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลม์น า้มนัแห่งใหม่ของภาคและเ ป็นมิตรกบั

สิ่งแวดลอ้ม (3) เพื่อพฒันาสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม (4) 

เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการท่องเทีย่ว การพฒันาเขตอตุสาหกรรม และการเชื่อมโยงการคา้โลก  

    1.4.2 เป้าหมายและตวัช้ีวดั (1) ผลติภณัฑภ์าคต่อหวัเพิม่ขึ้น (2) การกระจายรายได ้

มากขึ้น (3) รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น (4) มแีหลง่ท่องเที่ยวทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นทีรู่จ้กัในระดบัสากลเพิม่ขึ้น (5) 

ผลผลติทางการเกษตรมมีลูค่าเพิม่ขึ้น (6) มโีครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการท่องเที่ยว การพฒันาเขตอุตสาหกรรมและการ

เชื่อมโยงการคา้โลก  

   1.5 แนวทางการพฒันา ประกอบดว้ย  

    1.5.1 พฒันาการท่องเที่ยวของภาคใตเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชัน้น าของโลก 

โดยการยกระดบัคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค พฒันาและสนบัสนุน

รูปแบบการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พฒันาเมืองท่องเที่ยวหลกั (ภูเก็ต) ใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ 

(Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน (Monorail) พฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในและแหล่งท่องเที่ยว

ชายหาดใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวช ัน้น าแห่งใหม่ พฒันารูปแบบการท่องเที่ยวใหม้คีวามหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพและสปา การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์การท่องเทีย่วเชงิผจญภยั และการ

ท่องเทีย่วเชงิกฬีา และส่งเสรมิรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชมุชน  

    1.5.2 พฒันาอตุสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลม์น ้ ามนัแห่งใหม่ของประเทศ 

โดยการพฒันาเขตพื้นทีอุ่ตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมท ัง้เชื่อมโยงการพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) ใหเ้ป็นฐานเศรษฐกิจที่สรา้งรายไดอ้ย่างย ัง่ยืน 

พฒันาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจรในจงัหวดักระบี่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีและชุมพร จดัต ัง้ศูนยก์ลางการ

ผลติไบโอดีเซลในจงัหวดักระบี ่สุราษฎรธ์านี และชุมพร และพฒันาและสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพและนวตักรรม

การผลติภาคเกษตร  

    1.5.3 พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรหลกัของภาค โดยส่งเสรมิการท าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหมใ่หม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหารจดัการฟารม์อย่างเป็นระบบ 

ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรที่เป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค เช่น ขา้ว ไมผ้ล และปศุสตัว ์ใหเ้ป็น

สนิคา้มลูค่าสูงและไดม้าตรฐานส่งออก และยกระดบัอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้และสตัวน์ า้ชายฝัง่ใหเ้ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม และไดม้าตรฐานสุขอนามยัและเป็นไปตามกฎกตกิาสากล  
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    1.5.4 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพฒันาเขตอตุสาหกรรม 

และการเช่ือมโยงการคา้โลก โดยการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวช ัน้น าแห่งใหม่กบั

แหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียง เช่น พฒันาถนนเลยีบชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยสายชุมพร -สุราษฎรธ์านี-นครศรีธรรมราช-สงขลา 

เชื่อมโยงกบัสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พฒันาเสน้ทางรถไฟเพื่อสนบัสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝัง่อนัดามนั

และอ่าวไทย และพฒันาเสน้ทางรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ตอนเหนือ-ใตข้องฝัง่อนัดามนั เป็นตน้ พฒันาและสนบัสนุนท่าเรือ

ส าราญในจงัหวดัภูเก็ต ใหเ้ป็นท่าเรือที่ส  าคญัหลกัของโลก พฒันาท่าเรือแวะพกั และท่าเรือมารีน่า ใหม้มีาตรฐานในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศกัยภาพของภาค (กระบี่ พงังา สมุย) พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการพฒันาเขต

อุตสาหกรรมแปรรูปยางหาดใหญ่-สะเดา อาท ิเร่งการพฒันาโครงข่ายรถไฟ พฒันาศูนยก์ระจายสนิคา้ทุ่งสง พฒันาท่าเรือ

สงขลาแห่งที่ 2 และพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใตก้บั เสน้ทางการคา้โลก อาทิ พฒันาท่าเรือชายฝัง่อนัดามนั 

สนามบนิภเูกต็ และโครงขา่ยรถไฟเชื่อมโยงท่าเรอืสงขลา 2-หาดใหญ่-ปาดงัเบซาร-์บตัเตอรเ์วอรธ์ (มาเลเซยี)  

   1.6 แผนงานและโครงการ กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเสนอแผนงาน/โครงการเบื้องตน้

ในการขบัเคลื่อนทิศทางการพฒันาภาคใต ้ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 

สรุปได ้ดงัน้ี  

    1.6.1 การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก โดยพฒันารูปแบบการ

ท่องเที่ยวใหม้คีวามหลากหลาย อาท ิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคลองท่อมเมอืงสปาน า้พรุอ้น การบริหารจ ัดการท่องเที่ยวเรือ

ส าราญ โดยการปรบัปรุงพธิตีรวจคนเขา้เมอืง มาตรการเตรยีมความพรอ้มรองรบัเหตฉุุกเฉิน มาตรการรกัษาความปลอดภยั 

การพฒันาบุคลากรรองรบัธุรกิจเรือส าราญและการสนบัสนุนธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกบัการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการเชื่อมโยง

กบัแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มศีกัยภาพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพณีและศิลปวฒันธรรม การพฒันาการท่องเที่ยว

เมอืงเก่าและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน การก่อสรา้งระบบขนส่งมวลชนภูเก็ตเพื่ออ านวยความสะดวกนกัท่องเที่ยว การ

พฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวใหม ่ๆ อาท ิSport complex ในจงัหวดัภเูก็ต การแขง่จกัรยานทางไกล Tour de Andaman 

2018 การพฒันาบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินทางทะเลในแหล่งท่องเที่ยวหลกั การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอน

ในของภาค อาท ิสวนเฉลมิพระเกียรติ 90 พรรษามหาราชา และเสน้ทางศึกษาธรรมชาติและประวตัิศาสตรใ์นเขตอุทยาน

แห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จงัหวดัพทัลุง การบูรณะพระบรมธาตุเจดียแ์ละศาสนสถานโดยรอบวดัพระธาตุวรมหาวิหาร จงัหวดั

นครศรีธรรมราช วดัพระบรมธาตุไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โบราณสถานและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติในจงัหวดัภูเก็ต 

สงขลา และชุมพร โดยเชื่อมโยงกบัการสบืสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่นและเชื่ อมโยงกบัผลติภณัฑ ์OTOP เพื่อกระจาย

รายไดสู่้ชมุชนทอ้งถิน่  

    1.6.2 การพฒันาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลม์น ้ ามนั โดยการจดัตัง้

โรงงานสกดัเซร ัม่น า้ยางพาราโดยความร่วมมือกบัภาคเอกชนและสหกรณ์สวนยางในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมยางพารา 

(Rubber City) การจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา การส่งเสริมการศึกษาวิจยัน า้มนั

ยางพารา รวมท ัง้การพฒันาบุคลากรรองรบัการพฒันานวตักรรมจากการแปรรูปยางพารา ตลอดจนการส่งเสริมการตลาด

ระหว่างประเทศในสนิคา้ยางพารา และผลติภณัฑย์าง  

   1.6.3 การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของภาค โดยการส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อลดตน้ทุนการผลติ ส่งเสริมการปลูกยางพนัธุด์ีและไมย้ืนตน้ทางเศรษฐกิจ เพื่อสรา้งรายได ้

เสริมใหเ้กษตรกรชาวสวนยาง การพฒันาอุปกรณ์และระบบการวดัเปอรเ์ซน็ตน์ า้มนัในผลปาลม์น า้มนั รวมท ัง้ผลติพนัธุพ์ชื

คุณภาพดีกระจายใหเ้กษตรกรพรอ้มกบัถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต  อาทิ  ปาลม์น า้มนั มะพรา้ว ไมผ้ล  การ

ยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรที่เป็นเอกลกัษณ์ของภาค  อาทิ การพฒันาขา้วพนัธุส์งัขห์ยด  จงัหวดัพทัลุง ยกระดบั

ศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP  การเสริมสรา้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร การเชื่อมโยง
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เครือข่ายในรูปแบบคลสัเตอร ์ การขยายการตลาดสู่ประเทศเพื่อนบา้นโดยใชโ้อกาสจากกรอบความร่วมมอืระดบัพหุภาคี  

อาท ิ  IMT-GT BIMP-EAGA  และการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรสู่การเป็น smart entrepreneur  

   1.6.4 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การคา้การลงทุน และ

การอตุสาหกรรม โดยการก่อสรา้งท่าเทยีบเรือส าราญจงัหวดัภูเก็ตใหเ้ป็น Home Port  และก่อสรา้งท่าเทยีบเรือแวะพกัใน

แหล่งท่องเที่ยวส าคญัท ัง้ชายฝัง่อนัดามนัและอ่าวไทย อาทิ  เกาะสมุย กระบี่ พงังา และสงขลา  การก่อสรา้งเสน้ทาง

คมนาคมเชื่อมโยงท่าเรอืส าราญและท่าเรอืแวะพกักบัแหลง่ท่องเทีย่วในพื้นที่ตอนในทีม่ศีกัยภาพ  ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคม

เชื่อมโยงสายรองระหว่างจงัหวดั   ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนในพื้นทีเ่กาะพะงนั ภเูกต็  และถนนเลยีบชายฝัง่ทะเลชมุพรต่อเน่ือง

จาก the Royal Coast ของภาคกลาง เพือ่กระจายนกัท่องเทีย่วสู่พื้นที่ชายหาดและหมูเ่กาะตอนบนของภาคในจงัหวดัชุมพร

และนครศรีธรรมราช การก่อสรา้งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ใหแ้ลว้เสร็จในปี 2562 ปรบัปรุงด่านศุลกากรปาดงัเบซาร ์

ระยะที ่2 การเร่งรดัการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา การปรบัปรุงท่าเทยีบเรอืสงขลา   การก่อสรา้งรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร 

– สุราษฎรธ์านี –หาดใหญ่ – สงขลา และรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ – ปาดงัเบซาร ์การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและระบบ

ป้องกนัน า้ท่วมในแหลง่ท่องเทีย่วส าคญั  อาท ิ การก่อสรา้งสายเคเบิ้ลใตน้ า้ไปยงัเกาะเต่าและเกาะสมยุ  การขยายเขตบริการ

น า้ประปาในจงัหวดักระบี ่ พงังา  ภูเก็ต  และตรงั รวมท ัง้การก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมในเมอืงภเูก็ต  เกาะสมยุ  เมอืง

กระบี ่และเมอืงสุราษฎรธ์านี  

  2. ทศิทางการพฒันาภาคใตช้ายแดน  

   2.1 ภาพรวม  ภาคใตช้ายแดนมพีื้นที่รอ้ยละ 2.1 ของประเทศ มูลค่าทางเศรษฐกิจ

รอ้ยละ 0.9 ของประเทศ เป็นภาคที่มีการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงท ัง้ภายในภาค และ

ระหว่างภาค และประเทศเพื่อนบา้น รวมท ัง้เป็นแหล่งผลติสนิคา้เกษตรส าคญัของพื้นที่ โดยเฉพาะ ยางพารา ปาลม์น า้มนั 

ประมง และไมผ้ล  มอีตัลกัษณ์ความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม ส่งผลใหภ้าคใตช้ายแดนมศีกัยภาพและโอกาสในการพฒันา

ท ัง้ทางดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา้ และการท่องเที่ยว เพื่อสรา้งงานและสรา้งร ายไดใ้หก้บัประชาชนของพื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม ภาคใตช้ายแดนยงัมภีาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  ส่งผลต่อความเชื่อม ัน่ของนกั

ลงทนุ รวมท ัง้การกระจกุตวัของการท่องเทีย่วโดยเฉพาะบรเิวณเมอืงชายแดนของจงัหวดัยะลาและนราธวิาส  

   2.2 ปญัหาและประเด็นทา้ทาย ที่ส  าคญัไดแ้ก่  การขยายตวัทางเศรษฐกิจและรายได ้

ต่อหวัประชากรต า่  การผลติภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมกีารแปรรูปเพือ่สรา้งมลูค่าเพิ่มนอ้ย ทรพัยากรประมงเสือ่มโทรม

ส่งผลต่อการท าประมง  ปญัหาสุขภาพอนามยัของแม่และเด็กทารกที่มอีตัราการตายในระดบัสูงจากการขาดความรูใ้นการ

ดูแลสุขอนามยัแม่และเด็กอย่างถูกตอ้ง  ก าลงัแรงงานมีทกัษะอยู่ในเกณฑต์ า่ไม่สอดรบักบัความตอ้งการของตลาด  

ผูป้ระกอบการขาดความเชื่อม ัน่ในการลงทุนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทรพัยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลติเสื่อมโทรม 

การท่องเที่ยวยงัไม่กระจายไปยงัแหล่งท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพทัง้ทางธรรมชาติและวฒันธรรม โครงสรา้งพื้นฐานที่ยงัไม่ได ้

มาตรฐานส าหรบัรองรบัการคา้ชายแดน รวมท ัง้การผลกัดนัใหม้กีารลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจบริการมูลค่าสูงให ้

เกดิขึ้นในพื้นที ่และพฒันาเมอืงตน้แบบฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายเพือ่ใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิทีม่ ัน่คงใหก้บัประชาชนในพื้นที่ 

   2.3 ศกัยภาพและโอกาส ภาคใตช้ายแดนมศีกัยภาพและโอกาสที่เด่นชดัจากการเป็น

แหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลกัของพื้นที่ โดยเฉพาะยางพารา ปาลม์น า้มนั และไมผ้ล รวมท ัง้เป็นแหล่งท าการประมงที่

ส  าคญัของประเทศ มแีหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ป่าบาลา – ฮาลา และเมอืงท่องเที่ยวชายแดน อตัลกัษณ์ความเป็น

สงัคมพหุวฒันธรรมที่อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข  และเป็นแหล่งอาหารที่มีชื่อเสียงของภาค  ไดแ้ก่ ไก่เบตง ผกัน า้   

ปลากือเลาะห ์ และปลากุเลา  สามารถพฒันาและยกระดบัใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อสนบัสนุนดา้นการท่องเที่ยว  มปีระชากรวยั

เด็กและวยัแรงงานในสดัส่วนที่สูงสามารถพฒันาไปสู่ก าลงัแรงงานที่มทีกัษะฝีมอื เพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจในภาค  
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มเีขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่สามารถดึงดูดผูป้ระกอบการคา้การลงทุนท ัง้ใน

และต่างประเทศ รวมท ัง้มโีครงสรา้งพื้นฐานทีส่ามารถเชื่อมโยงการขนส่งทางน า้ ทางอากาศ และทางราง  

   2.4 แนวคิดและทิศทาง   การพฒันาภาคใตช้ายแดนจ าเป็นตอ้งน าหลกัการพฒันา

ของโครงการเมอืงตน้แบบ “สามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื”  มาเป็นตน้แบบการพฒันาและขยายผลการด าเนินงานโดยให ้

ความส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พฒันาเมอืงชายแดนใหเ้ป็นเมอืงการคา้ และการ

ท่องเที่ยวควบคู่กบัการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันาภาคใตช้ายแดน “เป็นแหล่งผลิตภาค

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่  าคญัของประเทศ และเป็นเมอืงชายแดนเชื่อมโยงการคา้และการท่องเที่ยวกบัพื้นที่

ภาคใตแ้ละการพฒันาเศรษฐกจิของมาเลเซยีและสงิคโปร”์ โดยมวีตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย และแนวทางการพฒันา ดงัน้ี  

    2.4.1 วตัถปุระสงค ์(1) เพือ่ยกระดบัการผลติและการแปรรูปสรา้งมลูค่าเพิ่ม

ใหก้บัสินคา้เกษตรหลกัของภาค (2) เพื่อพฒันาเมอืงชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้และการ

ท่องเที่ยวที่มมีาตรฐานของภาค และ (3) เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใหม้คีวามม ัน่คงดา้นอาชีพและรายได ้

รวมท ัง้ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุข  

    2.4.2 เป้าหมายและตวัช้ีวดั (1) มูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาคเพิ่มขึ้ น (2) 

มลูค่าการคา้ชายแดนเพิม่ขึ้น (3) รายไดก้ารท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น และ (4) อตัราการตายมารดาและทารกลดลง  

   2.5 แนวงทางการพฒันา 3 แนวทาง 

    2.5.1 พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อ

สรา้งความมัน่คงใหก้บัภาคการผลิต  ไดแ้ก่ เร่งพฒันาประสิทธิภาพการผลติการเกษตร (ท ัง้พืช  ไมผ้ล ประมง และปศุ

สตัว)์ รวมท ัง้ การแปรรูปเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มโดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม ส่งเสริมการพฒันา Smart Farmer  การ

รวมกลุ่มเพื่อพฒันาการผลิต พฒันาระบบตลาดกลางสินคา้เกษตร และระบบจ าหน่ายแบบ E-Commerce ส่งเสริม

เกษตรกรรายยอ่ยปรบัระบบการผลติเพื่อพึง่พาตนเอง ส่งเสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพในอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่ม ส่งเสริมการสรา้งตราสนิคา้ (Brand) และพฒันาพื้นที่อ  าเภอหนองจกิต่อเน่ืองอ าเภอเมอืงปตัตานี  

ใหเ้ป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูปสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมประมงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสนบัสนุนการปรบัปรุงท่า

เทยีบเรอืปตัตานีใหม้มีาตรฐานเป็นตน้  

    2.5.2 พฒันาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง  ใหเ้ป็นเมืองการคา้และ

เมืองท่องเที่ยวชายแดน โดยการพฒันาสิง่อ  านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน  ส่งเสรมิธุรกจิการคา้ชายแดน และการ

พฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนนราธิวาสเพื่อรองรบัการคา้การลงทุน  พฒันาโครงข่ายคมนาคมใหม้คีวามเชื่อมโยง

และมีมาตรฐานท ัง้ทางบกและทางอากาศ อาทิ  พฒันาถนนสายหลกัและสายรองใหม้ีมาตรฐาน เชื่อมโยงโครงข่ายการ

เดนิทางและขนส่งทางรางกบัประเทศมาเลเซยี  พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติใหม้ภีมูทิศัน ์สิง่อ  านวยความสะดวกและ

บริการที่เพียงพอและไดม้าตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สนบัสนุนการมีส่วนรร่วม  

ของประชาชนในการใหบ้ริการดา้นการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั (Eco Lodge)  และมกัคุเทศก ์ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ใชเ้พือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม การท่องเที่ยวเชงิอาหาร  การเกษตร  และการท่องเที่ยว

ชุมชน  การสรา้งเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวท ัง้ภายในและนอกพื้นที่ เช่น เบตง – ปีนงั ส่งเสริมธุรกิจต่อเน่ืองกบัการ

ท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวชายแดนตลอดห่วงโซ่คุณค่า  อาทิ  การบ าบดัรกัษาทางการแพทยด์ว้ยสมนุไพรและน า้พุรอ้น  

โดยยกระดบัมาตรฐานการบริการสู่สากลที่ค านึงถงึมาตรฐานสุขอนามยั บริการดา้นการศึกษาศูนยดู์แลผูป่้วยและผูสู้งอายุ  

รวมท ัง้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน  โดยพฒันาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว สนบัสนุน

เครื่องมอืและอปุกรณใ์นการรกัษาความปลอดภยันกัท่องเที่ยว เป็นตน้  
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   2.5.3 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน  โดยพฒันาและสนบัสนุนทกัษะฝีมือ

แรงงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  พฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา อาท ิ สนบัสนุนการศึกษาเพื่อการ

ประกอบอาชีพ   พฒันาหลกัสูตรและสื่อการเรียนการสอน  และการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา  เป็นตน้  ขยายโอกาสการ

เขา้ถงึแหลง่เรยีนรูใ้นชุมชน   สรา้งโอกาสในการเขา้สู่การศึกษาในระดบัที่สูงขึ้นหรอืช่องทางการประกอบอาชพี  ส่งเสริมการ

พฒันาสุขภาวะของประชาชนทุกวยั โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของสตรีต ัง้ครรภแ์ละทกัษะการเลี้ยงดูทารก  เพิ่ม

ประสทิธภิาพของสถานพยาบาลชุมชน   พฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิ พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  ส่งเสรมิการรวมกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนเพื่อพฒันาและผลติภณัฑช์ุมชนโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิ่นในการออกแบบ  ผลติ และการจดัการตลาด  สรา้ง

เอกลกัษณ์ของสนิคา้  น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มช่องทางการตลาด  และการสรา้งความเขม้แขง็ในการ

อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข สรา้งเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงัความปลอดภยัในพื้นทีแ่ละชุมชน  

  2.6 แผนงาน / โครงการ : กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเสนอแผนงาน / โครงการ

เบื้องตน้ในการขบัเคลื่อนทิศทางการพฒันาภาคใตช้ายแดน  ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) สรุปได ้ดงัน้ี  

   2.6.1 พฒันาอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพือ่ความมัน่คง

ใหก้บัภาคการผลิต  โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการเกษตร การขยายระบบประปา เขตไฟฟ้าใหพ้ื้นที่การเกษตร การ

ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรหลกั  ขยายพื้นทีป่ลูกเพือ่ใหร้องรบัการเป็นวตัถดุิบของ

อุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ การส่งเสริมการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อลดตน้ทุน  การส่งเสริมการปลูกขา้วพื้นเมอืง

อินทรีย ์การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มคลสัเตอรอ์ุตสาหกรรม ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ไดแ้ก่  การแปรรูปลองกอง

แบบครบวงจร ผลติภณัฑน์ า้ลองกองพรอ้มดื่ม  การแปรรูปผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มจากผ ักผลไม ้ การพฒันาการ

แปรรูปปลานิลน า้ไหล  การพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด รวมท ัง้  การด าเนินการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานรองรบัการ

ขนส่งสนิคา้และโลจิสติกส ์อาท ิ การปรบัปรุงแผงกนัคลืน่และที่จอดพกัเรือ ท่าเทยีบเรือปตัตานี การก่อสรา้งทางเลีย่งเมอืง

ปตัตานี เป็นตน้  

   2 .6 .2 พ ัฒนาเ มืองสุ ไหงโก -ลก และเ มือง เบตงให ้เ ป็น เ มืองการค ้าและ                    

เมืองท่องเที่ยวชายแดน โดย  

    (1) พฒันาพื้นที่จงัหวดันราธิวาสใหเ้ป็นเมืองการคา้ชายแดนและเขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ไดแ้ก่ การก่อสรา้งด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ 3 การจดัหาที่ดินเพื่อขยายด่านบูเก๊ะตา การ

ปรบัปรุงบรเิวณด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเพิม่เติม   การก่อสรา้งอาคารท่าเทยีบเรอืด่านศุลกากรตากใบ  การพฒันาท่าอากาศ

ยานนราธวิาส  การก่อสรา้งสะพานขา้มแมน่ า้โก-ลก แห่งที ่2 ทีอ่  าเภอสุไหงโก-ลก   

    (2) พฒันาเมืองชายแดนเบตง  จงัหวดัยะลาใหเ้ป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน  

ที่สามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน  ไดแ้ก่  การพฒันาท่าอากาศยานเบตง การพฒันาเมอืงตามผงัเมอืงเบตงระยะ 1 และ 2 

การก่อสรา้งสถานีขนส่งอ าเภอเบตง  การเพิม่ช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 410 สายปตัตานี –เบตง  ตอน ตะบงิตงิง ี– 

บ่อหิน  ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร  การเลี้ยงปศุสตัวเ์พื่อความม ัน่คงอาหาร และการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว เช่น  

ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมุชนปิยะมติร  ป่าบาลาฮาลา และการสนบัสนุนนกัธุรกจิรุ่นใหม่เพือ่ผลติและส่งออก  

   2.6.3 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน  โดยพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน ไดแ้ก่ 

การสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาในการพฒันาอาชพี  การขยายสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่วใหก้บัสถาบนัอาชวีศึกษา 

การสนบัสนุนวิทยาลยัชุมชนใหม้ีบทบาทในการพฒันาอาชีพ  ขยายผลฟารม์ตวัอย่างและโครงการพระราชด าริ   การ

เผยแพร่ความรูก้ารประกนัสงัคม การป้องกนัโรคกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน การส่งเสริมสุขภาพและ การเพิ่มประสทิธิภาพการใหบ้ริ

การแรงงานของหน่วยบริการในพื้นที ่ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีติ  ไดแ้ก่ การสรา้งการรบัรูท้างกฎหมายและกระบวนการ
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ยุติธรรมใหก้บัประชาชน  การสนบัสนุนที่อยู่อาศยัคนพกิาร สนบัสนุนเงนิทุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  การพฒันาตลาดชุมชน  

การพฒันาอาชีพ  รวมท ัง้การสนับสนุนการอยู่ร่วมกบัแบบสงัคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  การบูรณะศาสนสถานและ

โบราณสถานส าคญั จดักจิกรรมวฒันธรรมในพื้นที ่ เช่น งานถอืศีลกนิเจ งานถนนสายวฒันธรรม เป็นตน้  

  ทัง้น้ี แผนงาน / โครงการยงัเป็นเพียงขอ้เสนอเบื้องตน้ที่จะน าไปจดัท าเป็นแผนพฒันาภาคใต ้

และภาคใตช้ายแดนแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ ภายใตก้ระบวนการและกลไกการพฒันาพื้นที่เชิงบูรณาการระดบัภาค 6 ภาค 

ทีจ่ะมกีารจดัต ัง้ขึ้นต่อไป 

 

.............................. 

 

   

 


