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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560                                          1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ณ อาคาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายหลังการประชุมฯ  
สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  ทั้งน้ี โดยมเีรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที ่5 เรือ่ง มาตรการด้านการเงนิสาํหรบัเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้       

 สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการด้านการเงินสําหรับ 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 

1. ขยายระยะเวลาโครงการรวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการให้ความ 
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 
2,837.50 ล้านบาท  โดยให้ธนาคารออมสินทําความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่
เกิดขึ้นจริงกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป ทั้งน้ี ใหส้ถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มงวด 
ในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ  โดยต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีมีสถานประกอบการและมีการดําเนินธุรกิจในพื้นที่
อย่างแท้จริง รวมถึงขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเร่งดําเนินการอนุมัตคําขอสินเช่ือที่ยัง
ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

2. ขยายเวลามาตรการพักชําระหน้ีลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 673.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชดเชยตามหลักการเดิม โดยให้  
ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับ สงป. เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและความจําเป็นต่อไป 

3. ขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัย 
ก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้   และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 90 
ล้านบาท โดยให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานจัดสรรงบประมาณ 
และทําความตกลงกับ สงป. เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและความจําเป็นต่อไป 

4. เห็นชอบโครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพ่ือมุสลิม  และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน  
200 ล้านบาท  โดยให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ทําความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับ สงป. ต่อไป 

5. รับทราบโครงการสินเช่ือบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของ ธอท.  และโครงการสินเช่ือสําหรับ                 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

ทั้งน้ี ให้ กค.  ร่วมกับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของมาตรการและรายงานผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาชายแดนภาคใต้เพ่ือทราบเป็นระยะ ๆ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทาง/
มาตรการในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ต่อไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วาระที่ 7 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  สาระสําคญั คือ คณะรฐัมนตรมีีมติรับทราบทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
   1. ทิศทางการพัฒนาภาคใต้  
       1.1 ภาพรวม ภาคใต้มีพ้ืนที่ร้อยละ 11.7 ของประเทศ และมีประชากรร้อยละ 11.1  
ของประเทศ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจร้อยละ 7.9 ของประเทศ เป็นภาคที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย
โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก มีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น 
แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้าตามธรรมชาติและเหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ อาท ิยางพาราและปาล์มนํ้ามัน ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่อยู่
ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเช่ือมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวยังกระจุกตัวในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล โดยแหลง่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ของพ้ืนที่ตอนในยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงมากข้ึน การผลิตทางการเกษตรยังเป็น
แบบด้ังเดิม รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโครงข่ายถนน 4 ช่องจราจร  
       1.2 ปัญหาและประเด็นท้าทาย ภาคใต้มีปัญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและอุทกภัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การทอ่งเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในแหลง่ท่องเที่ยวหมู่เกาะและ
ชายหาดหลัก ทาํให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ โดยแหล่งท่องเทีย่วชายทะเลท่ีมีศักยภาพหลายแห่ง 
ยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก และยังขาดการพัฒนาเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่ตอนใน
และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาค รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และไม้ผล) ยังมกีารผลิต
แบบด้ังเดิม มีการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมน้อย  
      1.3 ศักยภาพและโอกาส ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก อาทิ ภูเก็ต กระบ่ี 
พีพี สมุย และพะงัน โดยชายหาดและหมู่เกาะตอนบนของภาคสามารถเช่ือมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเขต
ฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast) ของภาคกลาง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์สวยงาม 
และหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และอารยธรรม อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และพระบรมธาตุไชยา นอกจากน้ัน ภาคใต้
เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และผลไม้เมืองร้อน บริเวณปากแม่นํ้าเหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ชายฝั่ง และบรเิวณลุ่มนํ้าปากพนังและทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่สําคัญของภาค พ้ืนที่ตอนล่างของ
ภาคใต้เป็นที่ต้ังของเมืองยาง (Rubber City) อุตสาหกรรมแปรรูปยางและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
      1.4 แนวคดิและทิศทาง ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีช่ือเสยีงระดับโลก และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพ้ืนที่ตอนในและชายฝั่งทะเลท้ังสองด้าน รวมท้ังมีระบบ
นิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ในขณะที่การ
ผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์มนํ้ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สําคัญของประเทศยังเป็นแบบ
ด้ังเดิม นอกจากน้ี ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถ
เช่ือมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก  

    1.5 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
           1.5.1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวคุณภาพช้ันนําของโลก 
           1.5.2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนํ้ามันแห่งใหม่ของประเทศ  
           1.5.3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค โดยส่งเสริมการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหมใ่ห้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม 

อย่างเป็น... 
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อย่างเป็นระบบ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค เช่น 
ข้าว ไม้ผล และปศุสัตว์ ให้เป็นสินค้ามูลค่าสงูและได้มาตรฐานส่งออก และยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
กุ้งและสัตว์นํ้าชายฝั่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตามกฎกติกาสากล  
           1.5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเช่ือมโยงการค้าโลก       
      1.6 แผนงานและโครงการ กระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอแผนงาน/โครงการ
เบ้ืองต้นในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  
 2. ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
     2.1 ภาพรวม  ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ร้อยละ 2.1 ของประเทศ มูลคา่ทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 0.9 ของประเทศ เป็นภาคที่มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงทั้งภายใน
ภาค และระหว่างภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรสําคัญของพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ประมง และไม้ผล  มีอัตลักษณ์ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม สง่ผลให้ภาคใต้ชายแดน 
มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง
งานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนของพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ภาคใต้ชายแดนยังมีภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัย
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ  ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน รวมทั้งการกระจุกตัวของการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะบริเวณเมืองชายแดนของจังหวัดยะลาและนราธิวาส  
     2.2 ปัญหาและประเด็นท้าทาย ที่สําคญัได้แก่  การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ 
ต่อหัวประชากรตํ่า  การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมน้อย ทรัพยากร
ประมงเสื่อมโทรมส่งผลต่อการทําประมง  ปัญหาสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กทารกที่มีอัตราการตายใน
ระดับสูงจากการขาดความรู้ในการดูแลสุขอนามัยแม่และเด็กอย่างถูกต้อง  กําลังแรงงานมีทักษะอยู่ในเกณฑ์ตํ่า
ไม่สอดรับกับความต้องการของตลาด  ผู้ประกอบการขาดความเช่ือมั่นในการลงทุนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตเสื่อมโทรม การทอ่งเที่ยวยังไม่กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานสําหรับรองรับการค้าชายแดน 
     2.3 ศักยภาพและโอกาส ภาคใต้ชายแดนมีศักยภาพและโอกาสท่ีเด่นชัดจากการเป็นแหล่ง
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และไม้ผล รวมทั้งเป็นแหล่งทาํการ
ประมงที่สําคัญของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ป่าบาลา – ฮาลา และเมืองท่องเที่ยวชายแดน                 
อัตลักษณ์ความเป็นสังคมพหวัุฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  และเป็นแหล่งอาหารที่มีช่ือเสียงของภาค  
ได้แก่ ไก่เบตง ผักนํ้า  ปลากือเลาะห์  และปลากุเลา  สามารถพัฒนาและยกระดับให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุน
ด้านการท่องเท่ียว   
     2.4 แนวคดิและทิศทาง   การพัฒนาภาคใต้ชายแดนจําเป็นต้องนําหลักการพัฒนาของ
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  มาเป็นต้นแบบการพัฒนาและขยายผลการดําเนินงาน
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็น
เมืองการค้า และการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา 
ภาคใต้ชายแดน “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเช่ือมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์”  
     2.5 แนวงทางการพัฒนา 3 แนวทาง 
           2.5.1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้างความ
มั่นคงให้กับภาคการผลิต  
 

2.5.2... 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 5 มาตรการด้านการเงินสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้

7 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                             วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
 
  วันน้ี (28 พฤศจิกายน 2560)  เวลา 09.00 น . ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน              
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี     ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน 
    ตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  
    พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ –หมู่เกาะพะงัน) 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  2.  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษาใน
    พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564 
  3.  เรื่อง  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม และขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ  
    โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 
 5.  เรื่อง  มาตรการด้านการเงินสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6.  เรื่อง  ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของ 
   กระทรวงคมนาคม  
  7.  เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
    สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ อําเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ –  หมู่เกาะพะงัน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่
ตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ . . .. .                
(อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – หมู่เกาะพะงัน) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกําหนดบริเวณท่ีดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่                 
ตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
2. เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษาใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2561-2564 สายวิชาการ จํานวน 271 อัตรา                
สายสนับสนุน จํานวน 103 อัตรา รวม 374 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 138.882 ล้านบาท                
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยให้ ศธ. ขอรบัการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณต่อไป 
 
3. เรื่อง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดําเนินการใน 5 ปี
การศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 
  2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 สําหรับการให้ทุนการศึกษา 
2,519 คน วงเงิน 570.8905 ล้านบาท โดยงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จะใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการ และ
งบประมาณสนับสนุนหมวดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังน้ี 
   2.1 กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รายการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ระดับอุดมศึกษา) 
   2.2 กิจกรรม : อุดหนุนนักเรียนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (สายอาชีพ)   
โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ (สงป.) เป็นรายปีตามความจําเป็นต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า 
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  1. ศธ. ได้ดําเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่
ดําเนินการตามคําบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการนําการกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยโครงการฯ ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 
3 ระยะ ดังน้ี 
   1.1 ระยะที่ 1 “จุดประกายความฝัน” โดยจัดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อนเร่ิมต้ังแต่เดือน
เมษายน 2558 และจัดต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสําคัญและมีความสนใจในการเล่นกีฬา สร้างความ
ตระหนักให้ความสําคัญของการกีฬาที่จะนําไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว 
   1.2 ระยะที่ 2 “มุ่งม่ันสู่อนาคต” โดยจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 รวมทั้งหมด               
12 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา  2) โรงเรียนรือเสาะ                
ชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส 3) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 4) โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี 
5) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา 6) โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล 7) โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน 
จังหวัดยะลา 8) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี 9) โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา 10) โรงเรียน                
ร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส 11) โรงเรียนสวนพระยา จังหวัดนราธิวาส และ12) โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม                
จังหวัดปัตตานี 
   1.3 ระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความสําเร็จ” โดยจะเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีการศึกษา                
2561-2565 ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการที่สําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาสังกัด สกอ.                
และ สอศ. 
  2. คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2560 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. เป็นประธานการประชุมได้มี
มติเห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 3 “ปรากฏสู่
ความสําเร็จ”  
  ทั้งน้ี โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  คือ
การจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการที่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 12 โรงเรียน                
ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีนักเรียน                 
ทั้งสิ้น 2,519 คน ได้ศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 
  งบประมาณ อัตราทุนละ 55,000 บาท/คน/ปี 
 
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ                
ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของ
ประเทศ โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบตามมาตรการ ข้อ 3 (1) (ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต 
ตําบลแม่นํ้า ตําบลหน้าเมือง ตําบลอ่างทอง ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ 
ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ในการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบท่อส่ง
นํ้าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย               
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ปีงบประมาณ 2558) 
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  2. ผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 (เรื่อง แผนแม่บทการจัดการ
ปะการังของประเทศ) ในการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย                
(โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี                
ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ปีงบประมาณ 2558) 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ดําเนินการตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 อย่างเคร่งครัด
ต่อไป 
 
5.  เรื่อง มาตรการด้านการเงินสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการด้านการเงินสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 

1. ขยายระยะเวลาโครงการรวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการให้ความช่วยเหลือทาง 
การเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 2,837.50 ล้านบาท  
โดยให้ธนาคารออมสินทําความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับสํานักงบประมาณ 
(สงป.) ต่อไป ทั้งน้ี ให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ  โดยต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการและมีการดําเนินธุรกิจในพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมถึงขอความร่วมมือให้                 
สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเร่งดําเนินการอนุมัตคําขอสินเช่ือที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

2. ขยายเวลามาตรการพักชําระหน้ีลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 673.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชดเชยตามหลักการเดิม โดยให้ ธ.ก.ส. ทําความ             
ตกลงกับ สงป. เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมารตามความเหมาะสมและความจําเป็นต่อไป 

3. ขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายใน   
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้   และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 90 ล้านบาท โดยให้ศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานจัดสรรงบประมาณและทําความตกลงกับ สงป. 
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและความจําเป็นต่อไป 

4. เห็นชอบโครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพ่ือมุสลิม  และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 200 ล้านบาท 
โดยให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ทําความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้น
จริงกับ สงป. ต่อไป 

5. รับทราบโครงการสินเช่ือบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของ ธอท.  และโครงการสินเช่ือสําหรับ                 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

ทั้งน้ี ให้ กค.  ร่วมกับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิของมาตรการและรายงานผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดน
ภาคใต้เพ่ือทราบเป็นระยะ ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหา
ชายแดนภาคใต้ต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 1. การขยายระยะเวลาโครงการฯ พร้อมทัง้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขบางประการ 
ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาภาระดอกเบ้ียยอดสินเช่ือคงค้างและ
เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนการฟ้ืนฟูกิจการของการกู้ยืมเงินประเภทวงเงินหมุนเวียนแบบมีกําหนดระยะเวลาเป็นลําดับ
แรก  และสามารถให้เป็นสินเช่ือระยะยาว (L/T)  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการลงทุนขยายกิจการได้ 
 2. โครงการพักชําระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ธ.ก.ส. กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า 
ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 (3 ปี) 
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 3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 โดยรัฐสนับสนุนค่าเบ้ียประกันภัยส่วน
ต่างระหว่างร้อยละ 0.3 ถึงร้อยละ 3 ให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ สําหรับการประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการ
ร้ายในปัจจุบัน และสนับสนุนค่าเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงานที่สถานประกอบการ
ทําประกันภัยให้ โดยชดเชยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเ บ้ียประกันภัย เ พ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น                 
ให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานในพ้ืนที่ 
 
 4. โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิมและโครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของ ธอท. ดังน้ี 
  4.1 โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิม มีวัตถุประสงค์ ให้สินเช่ือแก่มุสลิมที่มีรายได้น้อยซึ่ง
มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการ 
Refinance หน้ีในระบบ 

 กลุ่มเป้าหมาย บุคคลธรรมดานับถือศาสนาอิสลามที่มีรายได้น้อยที่มีความจําเป็น 
ที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน 

 เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ  พิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีจากรายได้ 
และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชําระหน้ีจากเครดิตบูโรได้  และ
สามารถให้สินเช่ือกับผู้ที่มีประวัติค้างชําระหน้ี หรือมีประวัติเป็น NPF  หรือมีการปรับโครงสร้างพน้ี  แต่ปัจจุบันชําระ
หน้ีเป็นปกติแล้ว 

 การชดเชยจากรัฐบาล  ขอรับการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลสําหรับหน้ีที่ 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Finanching : NPF)  ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการฯ ไม่เกินร้อยละ 40 
ของสินเช่ืออนุมัติคิดเป็นจํานวนเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน  200 ล้านบาท โดยให้ ธอท. ทําความตกลงกับ สงป. เพ่ือ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจําเป็นต่อไป 
  4.2 โครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้  โดยให้สินเช่ือแก่มุสลิมที่ต้องการจัดหาหรือ 
ซ่อมแซมและต่อเต่ิมที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ในอัตรากําไรที่ผ่อนปรน  โดยหลักเกณฑ์และเง่ือนไข                
เป็นไปตามที่ ธอท. กําหนด 

ทั้งน้ี การดําเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ให้ ธอท. แยกบัญชีเป็นโครงการตามนโยบายของ 
รัฐบาล (Public Service : PSA)  และลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับลูกค้าของโครงการในลักษณะ
เดียวกันกับที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน ๆ  ดําเนินการ 

5. โครงการสินเชื่อสําหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ธอส. ประกอบด้วย  3 โครงการ โดย 
ธอส. ไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาล ดังน้ี 1. โครงการสินเช่ือที่อาศัยเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  2. โครงการสินเช่ือที่อยู่อาศัยเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   3. โครงการบ้าน ธอส. 
เพ่ือสานรัก ปี 2560 
 
6. เรื่อง ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้   ตามท่ี
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ   
 สาระสําคัญของกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวง
คมนาคม มีจํานวน 4 ด้านหลัก ซึ่งแต่ละด้านมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
และจะดําเนินการต่อไปในอนาคต ดังน้ี  
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แนวทางการพฒันา โครงการสําคญัในพื้นที่ภาคใต้ โครงการสําคญัในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 
1. การพัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางถนน  อํ านวยความ
ส ะด วก   ใ น ก า ร เ ดิ นท า ง ข อ ง
ประชาชนให้เกิดความปลอดภัย มี
ประสิท ธิภาพพร้อมรอง รับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ   

- โครงการทางหลวง เ ช่ือม โยง
ประเทศมาเลเซีย  ( ช่วงจั งห วัด
สงขลา)  
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมถนนเพชรเกษมเช่ือมโยง
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง 

- สะพาน ข้ามแ ม่ นํ้ า โกลก   2  แ ห่ ง 
(ที่อําเภอตากใบ และอําเภอสุไหงโกลก) 
- โครงการถนนสายเล็งใต้ - โกตาบารู 
(รวมสะพานข้ามแม่นํ้าสายบุรี)  

2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม – 
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวช้ันนํา 

- โครงการถนนเพ่ือการท่องเที่ยว
เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกในพ้ืนที่
จังหวัดระยองและจังหวัดชุมพร 
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
สํารวจออกแบบท่าเทียบเรือสําราญ
ขนาดใหญ่ (Cruise)  ที่จังหวัดกระบ่ี
และเกาะสมุย 
- โครงการปรบัปรุงและพัฒนา         
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภูเก็ต กระบ่ี  
สุราษฎร์ธานี ตรัง และ
นครศรีธรรมราช

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศ
ยานนราธิวาส  และเบตง 

3. การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งทางนํ้าเพ่ือเป็นประตูการค้า 
การลงทุน 

- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนํ้า
ลึกสงขลา แห่งที่ 2  

- โครงการขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า
ชายฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี  
- โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือชายฝั่ง
ปัตตานี  และศึกษาความเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือปัตตานีให้
รองรับได้ขนาดมากกว่า 5,000 ตันกรอส

4. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งทางรถไฟ  เพ่ือความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชนอย่าง
ย่ังยืน 

- โครงการ ก่อสร้ างรถไฟทาง คู่ 
จํานวน 6 เส้นทาง เช่น  ช่วงชุมพร- 
สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี – 
หาด ให ญ่  – สงขลา   และ ช่ ว ง  
สุราษฎร์ธานี –พังงา – ภูเก็ต  
- โครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต

- โครงการ ก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่ ว ง
หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  

 
7. เรื่อง ทิศทางการพฒันาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
   1. ทิศทางการพัฒนาภาคใต้  
    1.1 ภาพรวม ภาคใต้มีพ้ืนที่ร้อยละ 11.7 ของประเทศ และมีประชากรร้อยละ 11.1 ของ
ประเทศ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจร้อยละ 7.9 ของประเทศ เป็นภาคที่มีทรพัยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะ
ทรัพยากรทางทะเล เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีช่ือเสยีงระดับโลก มีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหลง่เพาะพันธ์ุสัตว์
นํ้าตามธรรมชาติและเหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญ อาท ิ
ยางพาราและปาล์มนํ้ามัน ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถ
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เช่ือมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก อย่างไรก็ตาม การ
ท่องเที่ยวยังกระจุกตัวในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ตอนในยังไม่เป็นที่รู้จัก และมี
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงมากขึ้น การผลิตทางการเกษตรยังเป็นแบบด้ังเดิม รวมท้ังการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโครงข่ายถนน 4 ช่องจราจร  
    1.2 ปัญหาและประเด็นท้าทาย ภาคใต้มีปัญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งรุนแรงและอุทกภัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวหมู่เกาะและชายหาด
หลัก ทําให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ โดยแหล่งทอ่งเที่ยวชายทะเลท่ีมีศักยภาพหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักของ
ตลาดการท่องเท่ียวระดับโลก และยังขาดการพัฒนาเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่ตอนในและแหล่งทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนของภาค รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มนํ้ามนั และไมผ้ล) ยังมีการผลิตแบบด้ังเดิม มีการแปรรูปเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมน้อย  
   1.3 ศักยภาพและโอกาส ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก อาทิ ภูเก็ต กระบ่ี 
พีพี สมุย และพะงัน โดยชายหาดและหมู่เกาะตอนบนของภาคสามารถเช่ือมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตฝั่ง
ทะเลตะวันตก (The Royal Coast) ของภาคกลาง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม และ
หลากหลายทางชีวภาพ อาทิ เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และ
อารยธรรม อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และพระบรมธาตุไชยา นอกจากนั้น ภาคใต้เป็นแหล่งปลูกยางพารา 
ปาล์มนํ้ามัน และผลไม้เมืองร้อน บริเวณปากแม่นํ้าเหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง และบรเิวณลุ่มนํ้าปาก
พนังและทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่สําคัญของภาค พ้ืนที่ตอนล่างของภาคใต้เป็นที่ต้ังของเมืองยาง (Rubber 
City) อุตสาหกรรมแปรรูปยางและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ัง ทีต้ั่งของภาคใต้มีความได้เปรียบในการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงการค้าภายในและภายนอกภูมิภาค  
   1.4 แนวคิดและทศิทาง ภาคใต้มีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพ้ืนที่ตอนในและชายฝั่งทะเลท้ังสองด้าน รวมท้ังมีระบบนิเวศ
ชายฝั่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาค
เกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์มนํ้ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สาํคัญของประเทศยังเป็นแบบด้ังเดิม 
นอกจากน้ี ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเช่ือมโยงการ
พัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ดังน้ัน การพัฒนาภาคใต้ควร
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จัก ในระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาค
เกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังพัฒนาการเช่ือมโยงการค้า การลงทุนกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  
    1.4.1 วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว
คุณภาพช้ันนําของโลก (2) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนํ้ามันแห่งใหม่ของภาคและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (4) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเช่ือมโยง
การค้าโลก  
    1.4.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด (1) ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพ่ิมขึ้น (2) การกระจาย
รายได้มากขึ้น (3) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น (4) มแีหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักในระดับสากล
เพ่ิมขึ้น (5) ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น (6) มีโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงการค้าโลก  
   1.5 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
    1.5.1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เปน็แหล่งท่องเทีย่วคุณภาพชั้นนําของ
โลก โดยการยกระดับคุณภาพบริการและสง่เสริมธุรกิจต่อเน่ืองในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค พัฒนาและ
สนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสําราญ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็น
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เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน (Monorail) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนบกบริเวณตอนในและ
แหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวช้ันนําแห่งใหม่ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
    1.5.2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรปูยางพาราและปาลม์น้ํามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ โดยการพัฒนาเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เช่ือมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) ให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่
สร้างรายได้อย่างย่ังยืน พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจรในจังหวัดกระบ่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ชุมพร จัดต้ังศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซลในจังหวัดกระบ่ี สุราษฎร์ธานี และชุมพร และพัฒนาและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร  
    1.5.3 พัฒนาการผลิตสนิคา้เกษตรหลักของภาค โดยส่งเสริมการทําการเกษตร
แบบผสมผสาน ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหมใ่ห้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่าง
เป็นระบบ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค เช่น ข้าว ไม้ผล 
และปศุสัตว์ ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐานส่งออก และยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์นํ้า
ชายฝั่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตามกฎกติกาสากล  
    1.5.4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม และการเช่ือมโยงการค้าโลก โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวช้ันนําแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง เช่น พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลา เช่ือมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวเช่ือมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และพัฒนาเส้นทางรถไฟเช่ือมโยงพ้ืนที่ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน 
เป็นต้น พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสําราญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือที่สําคัญหลักของโลก พัฒนาท่าเรือแวะพัก 
และท่าเรือมารน่ีา ให้มีมาตรฐานในแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีศักยภาพของภาค (กระบ่ี พังงา สมุย) พัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางหาดใหญ-่สะเดา อาทิ เร่งการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ 
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง พัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงภาคใต้กับเส้นทาง
การค้าโลก อาทิ พัฒนาท่าเรอืชายฝั่งอันดามัน สนามบินภูเก็ต และโครงข่ายรถไฟเช่ือมโยงท่าเรือสงขลา 2-หาดใหญ-่
ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ (มาเลเซีย)  
   1.6 แผนงานและโครงการ กระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอแผนงาน/โครงการ
เบ้ืองต้นในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) สรุปได้ ดังน้ี  
    1.6.1 การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาํของโลก โดยพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวให้มคีวามหลากหลาย อาทิ การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพคลองท่อมเมืองสปาน้ําพุร้อน การบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเรือสําราญ โดยการปรับปรุงพิธีตรวจคนเข้าเมือง มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน มาตรการ
รักษาความปลอดภัย การพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสําราญและการสนับสนุนธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว
เรือสําราญ และการเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่มศีักยภาพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวเชิงประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่าและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต
เพ่ืออํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ อาทิ Sport complex ในจังหวัดภูเก็ต 
การแข่งจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2018 การพัฒนาบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค อาทิ สวนเฉลมิพระเกียรติ 90 พรรษามหา
ราชา และเส้นทางศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จังหวัดพัทลุง การบูรณะพระ
บรมธาตุเจดีย์และศาสนสถานโดยรอบวัดพระธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ต สงขลา และชุมพร โดยเช่ือมโยงกับการสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น  
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    1.6.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้าํมัน โดยการ
จัดต้ังโรงงานสกัดเซร่ัมนํ้ายางพาราโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสหกรณ์สวนยางในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม
ยางพารา (Rubber City) การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา การสง่เสริมการ
ศึกษาวิจัยนํ้ามันยางพารา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนานวัตกรรมจากการแปรรูปยางพารา ตลอดจน
การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศในสนิค้ายางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง  
   1.6.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค โดยการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธ์ุดีและไม้ยืนต้นทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง การพัฒนาอุปกรณ์และระบบการวัดเปอร์เซ็นต์นํ้ามันในผลปาล์มนํ้ามัน 
รวมทั้งผลิตพันธ์ุพืชคุณภาพดีกระจายให้เกษตรกรพร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต  อาทิ  ปาล์มนํ้ามัน 
มะพร้าว ไม้ผล  การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของภาค  อาทิ การพัฒนาข้าวพันธ์ุสังข์หยด  
จังหวัดพัทลุง ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม            
แปรรูปการเกษตร การเช่ือมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์  การขยายการตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้โอกาส
จากกรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี  อาทิ   IMT-GT BIMP-EAGA  และการยกระดับศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็น 
smart entrepreneur  
   1.6.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การค้าการลงทุน 
และการอุตสาหกรรม โดยการก่อสร้างท่าเทียบเรือสําราญจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Home Port  และก่อสร้างท่าเทียบ
เรือแวะพักในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญทั้งชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ  เกาะสมุย กระบี่ พังงา และสงขลา  การ
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงท่าเรือสําราญและท่าเรือแวะพักกับแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ตอนในท่ีมีศักยภาพ  
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงสายรองระหว่างจังหวัด   ก่อสร้างปรับปรุงถนนในพ้ืนที่เกาะพะงัน ภูเก็ต  และ
ถนนเลียบชายฝั่งทะเลชุมพรต่อเน่ืองจาก the Royal Coast ของภาคกลาง เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่ชายหาด
และหมู่เกาะตอนบนของภาคในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช การก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ให้แล้ว
เสร็จในปี 2562 ปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2 การเร่งรัดการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา การ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือสงขลา   การก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี –หาดใหญ่ – สงขลา และรถไฟทางคู่
ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกันนํ้าท่วมในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ  อาทิ  
การก่อสร้างสายเคเบ้ิลใต้นํ้าไปยังเกาะเต่าและเกาะสมุย  การขยายเขตบริการนํ้าประปาในจังหวัดกระบ่ี  พังงา  
ภูเก็ต  และตรัง รวมทั้งการก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วมในเมืองภูเก็ต  เกาะสมุย  เมืองกระบ่ี และเมืองสุราษฎร์ธานี  
  2. ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
   2.1 ภาพรวม  ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ร้อยละ 2.1 ของประเทศ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจร้อยละ 0.9 ของประเทศ เป็นภาคที่มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงทั้งภายใน
ภาค และระหว่างภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสําคัญของพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ประมง และไม้ผล  มีอัตลักษณ์ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งผลให้ภาคใต้ชายแดนมี
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างงานและ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนของพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ภาคใต้ชายแดนยังมีภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ  ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน รวมทั้งการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณเมือง
ชายแดนของจังหวัดยะลาและนราธิวาส  
   2.2 ปัญหาและประเด็นท้าทาย ที่สําคัญได้แก่  การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
รายได้ต่อหัวประชากรตํ่า  การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมน้อย ทรัพยากร
ประมงเสื่อมโทรมส่งผลต่อการทําประมง  ปัญหาสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กทารกที่มีอัตราการตายในระดับสูงจาก
การขาดความรู้ในการดูแลสุขอนามัยแม่และเด็กอย่างถูกต้อง  กําลังแรงงานมีทักษะอยู่ในเกณฑ์ตํ่าไม่สอดรับกับความ
ต้องการของตลาด  ผู้ประกอบการขาดความเช่ือมั่นในการลงทุนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการผลิตเสื่อมโทรม การท่องเที่ยวยังไม่กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ ยังไม่ ได้มาตรฐานสําหรับรองรับการค้าชายแดน รวมทั้ งการผลักดันให้มีการลงทุน                 
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อุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจบริการมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และพัฒนาเมืองต้นแบบฯ ให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือให้
เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
   2.3 ศักยภาพและโอกาส ภาคใต้ชายแดนมีศักยภาพและโอกาสท่ีเด่นชัดจากการ
เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และไม้ผล รวมทั้งเป็นแหล่งทําการ
ประมงท่ีสําคัญของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ป่าบาลา – ฮาลา และเมืองท่องเที่ยวชายแดน                 
อัตลักษณ์ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  และเป็นแหล่งอาหารที่มีช่ือเสียงของภาค  ได้แก่ 
ไก่เบตง ผักนํ้า  ปลากือเลาะห์  และปลากุเลา  สามารถพัฒนาและยกระดับให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว  มีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูงสามารถพัฒนาไปสู่กําลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือ เพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจในภาค มีเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีสามารถดึงดูด
ผู้ประกอบการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถเช่ือมโยงการขนส่งทางนํ้า ทาง
อากาศ และทางราง  
   2.4 แนวคิดและทิศทาง   การพัฒนาภาคใต้ชายแดนจําเป็นต้องนําหลักการ
พัฒนาของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  มาเป็นต้นแบบการพัฒนาและขยายผลการ
ดําเนินงานโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พัฒนาเมืองชายแดนให้
เป็นเมืองการค้า และการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาภาคใต้
ชายแดน “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดน
เช่ือมโยงการค้าและการท่องเท่ียวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” โดยมี
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ดังน้ี  
    2.4.1 วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรหลักของภาค (2) เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลาง
การค้าและการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของภาค และ (3) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุข  
    2.4.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด (1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพ่ิมขึ้น (2) 
มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น (3) รายได้การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และ (4) อัตราการตายมารดาและทารกลดลง  
   2.5 แนวงทางการพัฒนา 3 แนวทาง 
    2.5.1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพื่อสร้างความม่ันคงให้กับภาคการผลิต  ได้แก่ เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ทั้งพืช  ไม้ผล ประมง 
และปศุสัตว์) รวมทั้ง การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนา Smart 
Farmer  การรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการผลิต พัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร และระบบจําหน่ายแบบ E-
Commerce ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตเพ่ือพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) และพัฒนา
พ้ืนที่อําเภอหนองจิกต่อเน่ืองอําเภอเมืองปัตตานี  ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐานเป็นต้น  
    2.5.2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง  ให้เป็นเมืองการค้าและ
เมืองท่องเท่ียวชายแดน โดยการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน  ส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน  
และการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนราธิวาสเพ่ือรองรับการค้าการลงทุน  พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มี
ความเช่ือมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ อาทิ  พัฒนาถนนสายหลักและสายรองให้มีมาตรฐาน 
เช่ือมโยงโครงข่ายการเดินทางและขนส่งทางรางกับประเทศมาเลเซีย  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้มี               
ภูมิทัศน์ สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวที่
หลากหลาย สนับสนุนการมีส่วนรร่วมของประชาชนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก (Eco Lodge)  และ
มักคุเทศก์  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร  การเกษตร  และการท่องเท่ียวชุมชน  การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทั้งภายในและ
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นอกพ้ืนที่ เช่น เบตง – ปีนัง ส่งเสริมธุรกิจต่อเน่ืองกับการท่องเท่ียวในเมืองท่องเที่ยวชายแดนตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
อาทิ  การบําบัดรักษาทางการแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้ําพุร้อน  โดยยกระดับมาตรฐานการบริการสู่สากลที่คํานึงถึง
มาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษาศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  รวมทั้งส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองชายแดน  
โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
   2.5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยพัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ  สนับสนุนการศึกษา
เพ่ือการประกอบอาชีพ   พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  เป็นต้น   
ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   สร้างโอกาสในการเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือช่องทางการ
ประกอบอาชีพ  ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์และ
ทักษะการเลี้ยงดูทารก  เพ่ิมประสิทธิภาพของสถานพยาบาลชุมชน   พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ออกแบบ  ผลิต และการจัดการตลาด  สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิม
ช่องทางการตลาด  และการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในพ้ืนที่และชุมชน  
  2.6 แผนงาน / โครงการ : กระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเสนอแผนงาน / โครงการ
เบ้ืองต้นในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) สรุปได้ ดังน้ี  
   2.6.1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อความ
ม่ันคงให้กับภาคการผลิต  โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การขยายระบบประปา เขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่
การเกษตร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก  ขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ือให้
รองรับการเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ การส่งเสริมการทําเกษตรแบบแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุน  
การส่งเสริมการปลูกข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการแปรรูป                
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ได้แก่  การแปรรูปลองกองแบบครบวงจร ผลิตภัณฑ์นํ้าลองกองพร้อมด่ืม  การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องด่ืมจากผักผลไม้  การพัฒนาการแปรรูปปลานิลนํ้าไหล  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด   
รวมทั้ง การดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ อาทิ  การปรับปรุงแผงกันคลื่น
และที่จอดพักเรือ ท่าเทียบเรือปัตตานี การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี เป็นต้น  
   2.6.2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและ                
เมืองท่องเท่ียวชายแดน โดย  
    (1) พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสให้เป็นเมืองการค้าชายแดนและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ การก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ 3 การจัดหาที่ดินเพ่ือขยายด่านบูเก๊ะตา การ
ปรับปรุงบริเวณด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเพ่ิมเติม   การก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือด่านศุลกากรตากใบ  การพัฒนาท่า
อากาศยานนราธิวาส  การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโก-ลก แห่งที่ 2 ที่อําเภอสุไหงโก-ลก   
    (2) พัฒนาเมืองชายแดนเบตง  จังหวัดยะลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน  ที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน  ได้แก่  การพัฒนาท่าอากาศยานเบตง การพัฒนาเมืองตามผังเมืองเบ
ตงระยะ 1 และ 2 การก่อสร้างสถานีขนส่งอําเภอเบตง  การเพ่ิมช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 410 สายปัตตานี 
–เบตง  ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน  ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร  การเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือความม่ันคงอาหาร และการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชุมชนปิยะมิตร  ป่าบาลาฮาลา และการสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่เพ่ือ
ผลิตและส่งออก  
   2.6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ได้แก่ 
การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาอาชีพ  การขยายสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้กับสถาบัน
อาชีวศึกษา การสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนให้มีบทบาทในการพัฒนาอาชีพ  ขยายผลฟาร์มตัวอย่างและโครงการ
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พระราชดําริ   การเผยแพร่ความรู้การประกันสังคม การป้องกันโรคกลุ่มผู้ใช้แรงงาน การส่งเสริมสุขภาพและ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการแรงงานของหน่วยบริการในพ้ืนที่ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต  ได้แก่ การสร้างการรับรู้
ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน  การสนับสนุนที่อยู่อาศัยคนพิการ สนับสนุนเงินทุนเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด  การพัฒนาตลาดชุมชน  การพัฒนาอาชีพ  รวมทั้งการสนับสนุนการอยู่ร่วมกับแบบสังคมพหุวัฒนธรรม 
ได้แก่  การบูรณะศาสนสถานและโบราณสถานสําคัญ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมในพ้ืนที่  เช่น งานถือศีลกินเจ งานถนน
สายวัฒนธรรม เป็นต้น  
  ทั้งน้ี แผนงาน / โครงการยังเป็นเพียงข้อเสนอเบ้ืองต้นที่จะนําไปจัดทําเป็นแผนพัฒนา
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ ภายใต้กระบวนการและกลไกการพัฒนาพ้ืนที่เชิงบูรณาการ
ระดับภาค 6 ภาค ที่จะมีการจัดต้ังขึ้นต่อไป 
 

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


