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 การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กฎหมายบัญญัติให้กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ น านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติจัดท าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และรัฐสภารับทราบใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติ  และให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)                    
จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายดังก ล่าว               
และจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีจะด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์            
และก าหนดให้ ศอ.บต. เสนอแนะและบูรณาการ แผนงานและโครงการในด้านการพัฒนาของ
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ท่ีด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ รวมท้ังก ากับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศอ.บต. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(พ.ศ.2556-2557) ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2555-2557) 
เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจ านวน 9 แผน และได้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน
ด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผน ซึ่งสรุปผลการด าเนิ นงานประจ าปี พ.ศ. 2556               
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ดังปรากฏในสรุปผลการด าเนินงานฉบับนี้ 
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 การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ พื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ตามเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 คือ 

  “โดยที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศที่
มีประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม อีกทั้งมีสถานการณ์ความไม่สงบ
ในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
สงบสุขของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ จึงสมควรก าหนดให้มี
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีหน่วย
ปฏิบัติงานหลักที่สามารถด าเนินการบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพทั้งในเรื่องนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ การบังคับบัญชา และการปฏิบัติ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้” 

 ในการบริหารราชการด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 กฎหมายบัญญัติให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ น านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติ และให้ศูนย์อ านวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดท ายุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีจะ
ด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และให้  ศอ.บต. เสนอแนะและ
บูรณาการแผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ท่ีด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่ง ศอ.บต. ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2556-2557) ตามยุทธศาสตร์ 
จ านวน 9 แผน ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักรัฐประศาสโนบาย ส าหรับปฏิบัติราชการ
ในมณฑลปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2466 ของล้นเกล้ารัชกาลท่ี 6 เพื่อมุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เกิดความสงบและสันติสุข มีการพัฒนาทุกด้านตามควรท่ีเป็นด้วยกลไกของกฎหมาย และอาศัย
การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน ส่งผลต่อการพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 9 แผน ดังนี้ 



 ข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหา

พื้นท่ีพิเศษ 

วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการหน่วยงานของรัฐฝุายพลเรือนในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบมีเอกภาพทั้งในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์
การบังคับบัญชาและ การปฏิบัติโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และการ
ติดตามประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน  

ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนาให้กระทรวง ทบวง 
กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๙,๕๒๕.๗๗๔๗ ล้านบาท มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการในด้านการ
พัฒนาเพื ่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการ จ านวน ๔๒๖ 
โครงการ (ไม่รวมงบประมาณของฝุายทหาร ฝุายอัยการ และฝุายศาล รวมทั้งไม่รวม
งบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่เป็นงบบริหารราชการ
ตามปกติ) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย   และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานของส่วนราชการฝุายพลเรือนในพื ้นที ่ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ และการประเมินผลการด าเนินงาน ให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่  ของรัฐเพื่อให้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญ ก าลังใจ และลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้
เสนอคณะรัฐมนตรี เพื ่อพิจารณาอนุมัติเลื ่อนเงินเดือนประจ าปีเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีพลเรือนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีละประมาณ ๑๖,๒๑๒ คน 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้าง  
สันติสุข 

 วัตถุประสงค์ เพื ่อส่ง เสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยที ่เป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ในหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อให้ประชาชนร่วม
ด าเนินการสร้างสรรค์สังคมของตนเอง 

 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ผลการด าเนินงาน 

  ได้ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาหมู่บ้าน และชุมชนอย่างเสมอภาพท่ัวถึง และสอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภาษา 
วัฒนธรรมประเพณีตามความต้องการของประชาชน ได้แก่ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยใช้หลักศาสนา การศึกษา แพทย์สาธารณสุข และครอบครัวเข้มแข็ง การให้บัณฑิตอาสาพัฒนา
มาตุภูมิ จ านวน 2,249 คน(หมู่บ้านละ 1 คน) พัฒนาและแก้ไขปัญหาหมู่บ้านตนเองด้วยการ
ช่วยเหลืองานทุกมิติของภาครัฐในการประสานงานกับพื้นท่ีชุมชน การให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น
แกนหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง ปลอดภัย ลดความ
หวาดระแวงระหว่างไทยพุทธ-มุสลิม(ต าบลสันติธรรม) การส่งเสริมอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย จ านวน 
530 คน ใน 15 แห่ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยท้ังด้านความมั่นคง ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย การจัด
จ้างยามท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัย และเป็นตาสับปะรดในชุมชนเทศบาล 5 แห่ง จ านวน 420 
คน การจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์เมืองขนาดใหญ่ในพื้นท่ี 9 อ าเภอ ใน 4 จชต. จ านวน 1,280 คน 
การด าเนินการเหล่านี้เป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้ างความ
ปลอดภัย ความเข้มแข็งและการพัฒนาทุกมิติภายในชุมชน หมู่บ้านตนเอง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 วัตถุประสงค์ เพื่อตัดวงจรที่น าไปสู่การเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยมีพื้นท่ีสันติภาพ (ปลอดภัย) สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อความรักความสามัคคี                  
และสร้างความปรองดอง 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง และสนับสนุน
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ 

 ผลการด าเนินงาน 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีที่ภาครัฐเปิดพื้นที่กว้างให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และ
ทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดย ศอ .บต. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์การสร้างพื้นที่ และสภาพแวดล้อม
เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อตัดวงจรที่น าไปสู่การเลือกใช้ความ
รุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ท าให้
เกิดการตื่นตัวและตอบรับกระบวนการสันติภาพอย่างแพร่หลายของผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าศาสนา ผู ้น าองค์การภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา 
เยาวชน และสตรี ตลอดจนกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคง รวมท้ังมีการน าเสนอประเด็นข้อกังวล
ความขัดแย้งหวาดระแวงและความไม่เสมอภาคในเรื่องชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา การศึกษา 
เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง และปัญหาความหวาดระแวงหรือความขัดแย้งอื่นๆ เพื่อ
เสนอแนะมาตรการในการสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง ตระหนักถึงคุณค่าของการ
อยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือครอบครัว กา ร
สนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพการสื่อสาร และท าความเข้าใจกับประชาชนทั้งในและ
นอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมท้ังองค์กรระหว่างประเทศ และประชาคมโลก 

  นอกจากการขับเคลื ่อนให้เก ิดเวทีการพูดคุยของประชาชนในพื ้นที ่อย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ได้ประสานและสนับสนุน ส่งเสริมการพูดคุยระหว่างผู้แทนฝุายรัฐบาลกับผู้มี
ความคิดเห็นต่างทุกกลุ่ม รวมท้ังกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่างท่ีรัฐบาลมาเลเซียให้ความร่วมมือ  ใน
การประสานติดต่อให้พูดคุยกับฝุายรัฐบาล จนน าไปสู่การลงนามในเอกสารความร่วมมือเพื่อ
แสวงหาสันติภาพ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ระหว่างเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติกับกลุ่มผู้เห็นต่าง น าโดยขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปา
ตานี (BARISAN REVOLUSI NASIONAL PATANI หรือ BRN) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ซึ ่งเป็นจุดเริ ่มต้นของการพูดคุย  ในการหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และน ามาซึ่งความสงบสุขอย่างยั่งยืน 



 จ 
  ผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่สืบเนื่องจากการพูดคุยในครั้งนี้คือ การยุติความ
รุนแรงของท้ังสองฝุายในช่วงเดือนรอมฎอน ถึงแม้จะไม่เกิดผลร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่แสดงให้เห็น
เจตจ านงและความพยายามร่วมกันในการสร้างบรรยากาศของความสงบเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกระบวนการสันติภาพ อนึ่งในการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่าง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุ่มผู้เห็นต่างได้หยิบยกประเด็นที่พวกเขาต้องการให้ผู้แทนฝุายรัฐบาลน าไป
พิจารณา รวม ๕ ข้อโดยระบุว่าหากได้รับการตอบสนองแล้วจะน าไปสู่การยุติการปฏิบัติการ
และเชื ่อว่าเหตุการณ์จะสงบลงได้ ทั้งนี ้ผู ้แทนฝุายรัฐบาลได้รับประเด็นเหล่านี ้มาเพื ่อให้                 
ฝ ุายบร ิหารและหน่วยงาน รวมทั ้งภาคส ่วนที ่เกี ่ยวข ้องน า ไปพิจารณาศอ .บต .  และ                       
สภาท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างได้น าประเด็นดังกล่าวมา
พิจารณาและจัดเวทีถกแถลงในระดับพื้นที่ ซึ ่งถึงแม้ว่ากระบวนการพิจารณา  ในระดับ
นโยบายยังไม่ได ้ข ้อยุต ิร ่วมกัน  แต่อย่างน้อยข้อเสนอส่วนหนึ ่ง ที ่กลุ ่มผู ้เห ็นต่างระบุว ่า     
“ต้องการให้รัฐบาลไทยรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของมลายูปาตานี  : มีสิทธิการนับถือศาสนา 
วัฒนธรรม  ความเป็นธรรม รัฐบาลไทยต้องมีหลักประกันต่อสิทธิชาวมลายูปาตานี ควรให้
สิทธิก าหนดชะตากรรมของชาวปาตานีรวมถึงสิทธิทางด้านภาษามลายูสังคมวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ปาตานี และเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยควรให้โอกาสชาวมลายูปาตานีปกครอง
ตนเองภายใต้รัฐธรรมนูญไทย โดยไม่มีการแบ่งแยกดินแดน” ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต ้องการหร ือ เหต ุผล ที ่กลุ ่มผู ้เห ็นต ่า ง  ต ้อ งจ ับอาว ุธขึ ้นต ่อสู ้ก ับฝ ุายร ัฐบาลได ้ช ัด เจน                     
อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ ๑๐ ปี หลังการปะทุของเหตุการณ์ความไม่สงบ 

  สืบเนื่องจากประเด็นท่ีกลุ่มผู้เห็นต่างเสนอท้ัง ๕ ข้อ ท่ีได้มีการน ามาถกแถลงใน
เวทีเสวนากับผู้น าศาสนาและประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องสันติวิธี
และกระบวนการสันติภาพ มีการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ ่มผู ้ต้องขังคดีความมั ่นคง  และผู ้มีส่วนได้เสียกับสถานการณ์ความไม่สงบ               
ด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ปรากฏผลการส ารวจโดยสถาน
วิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หนึ่งเดือนหลังการลงนาม พบว่า
ความเชื ่อมั ่นของประชาชนว่าการด าเนินการพูดคุย  เพื ่อสันติภาพจะท าให้เกิดสันติภาพ            
ม ีร ะ ด ับ เ ฉ ลี ่ย ข อ ง ค ะ แ น น อ ยู ่ที ่ ๕ . ๑ ๖  ห ร ือ ค ิด เ ป ็น ร ้อ ย ล ะ  ๖ ๗ . ๑ ๗  ข อ ง ผู ้ต อ บ                        
ซึ่งอยู่ในระดับกลางค่อนข้างไปทางบวก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจครั้งที่สองระหว่าง
วันท่ี ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ สามเดือนหลังจากนั้นพบว่าคะแนนการยอมรับอยู่ในระดับ 
๕.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖ ของผู้ตอบ จึงเห็นได้ว่าการสนับสนุนและยอมรับต่อกระบวนการ
สันติภาพของประชาชนมีจ านวนสูงขึ้น 



 ฉ 
องค์กรทุกภาคส่วน ได้เข ้ามามีบทบาทและมีส ่วนร่วม  ในการเสริมสร้าง

กระบวนการสันติสุขโดยสันติวิธี รวมทั้งจัดตั้งคณะท างานเพื่อเป็นกลไกในการท างานระดับ
พื้นที่ และเสนอแนะมาตรการ ในการสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง ตระหนักถึง
คุณค่าของการอยู ่ร่วมกันภายใต้ ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม เคารพหลัก                
สิทธิมนุษยชน ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เห็นต่างจาก
รัฐหรือครอบครัว เพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายท่ามกลางความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 
ศาสนา ภาษา  ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มที่มี
ศักยภาพ สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ด้วยการสื่อสารและท าความเข้าใจกับ
ประชาชนท้ังในพื้นท่ี และนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้    

 ยุทธศาสตร์ที่  4 การส่ง เสร ิมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศ ิลปะ พหุว ัฒนธรรม                     
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีความเจริญงอกงามท้ังความรู้  และคุณธรรมท่ี
บูรณาการเชื่อมโยงการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้สามารถด ารงตนอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาคนและสังคมให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 ผลการด าเนินงาน 

1. ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ ศอ.บต. ได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษา โดยมุ ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา บนพื ้นฐานของความ
หลากหลาย เพื่อพัฒนาคนและสังคมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน
ในพื ้นที่ มีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ ้น และมีการตื ่นตัวให้ความส าคัญด้านการศึกษาของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน  ผลการทดสอบ O-net มีค่าสูงขึ้น รวมถึงมี
มาตรการเสริม อาทิ การจัดให้มีครูรุ่นใหม่ไปช่วยสอนในโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาต่ า ให้
บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิไปช่วยสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 1,554 คน 
และสนับสนุนให้มีครูต่างประเทศท าการสอนภาษาแก่นักเรียนในพื้นที่เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การสร้างขวัญก าลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเสนอรัฐบาล
สนับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายพ ัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหร ับข ้าราชการครู พน ักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๒๘,๑๐๓ คน อีกคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
(รวมเป็น ๓,๕๐๐ บาท)  ส าหรับครูโรงเร ียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พนักงาน ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ลูกจ้างชั ่วคราว ครูอัตราจ้าง วิทยากรสอนศาสนาอิสลามในสังกัด
หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาคนละ ๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน                  



 ช 
การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะ การจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และค่า
บริหารจัดการมัสยิด ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานการศึกษา
เอกชนอ าเภอขึ้นมาใหม่ จ านวน 37 คน เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) สถาบันการศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามโดยตรง รวมท้ังได้มีแผนงานในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ี
ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

การด าเนินงานข้างต้น เป็นพัฒนาการและการส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับ แต่การศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะที่ไม่มีใน
ภูมิภาคอื่นของประเทศไทยได้แก่การศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับศาสนา ภาษา วิถีชีวิตของประชาชน
ในพื ้นที่ ประชาชนซึ ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาของ            
บุตรหลานในด้านศาสนาตั้งแต่เล็ก (ถึงแม้ภาครัฐจะจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในโรงเรียนของ
รัฐบางแห่งบ้าง) อาทิเช่น จะเห็นได้จาก ในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา จ านวน 876 แห่งท่ีเรียนในวันจันทร์-ศุกร์ มีนักเรียนประมาณ 222,186 คน                   
แต่เด็กกลุ่มดังกล่าวยังไปเรียนศาสนา วันเสาร์อาทิตย์ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) ซึ ่งมีจ านวน 1,682 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 181,726 คน หลังเลิกเรียนใน              
แต่ละวัน นักเรียนจะไปเรียนอัลกุรอานที่ศูนย์การเรียนอัลกุรอานของปราชญ์อัลกุรอานตาม
หมู่บ้าน เด็กส่วนใหญ่เมื่อจบประถมศึกษาปีที่ ๖ ก็จะนิยมเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามมากกว่าโรงเรียนมัธยมของรัฐ ซึ ่ง เปิดท าการเรียนการสอน ๒ หลักสูตร               
คือ หลักสูตรสายสามัญศึกษา และหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่กันไป ปัจจุบัน มีจ านวน 269 แห่ง        
มีนักเรียนประมาณ 150,000 คน บางส่วนเรียนที่โรงเรียนมัธยมของรัฐ มีจ านวน 56 แห่ง 
มีนักเรียนประมาณ 31,346 คน เมื ่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ บางส่วนเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีมหาวิทยาลัยของรัฐ
จ านวน 7 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนจ านวน 2 แห่ง มีนักศึกษารวมกันประมาณ 81,332 คน 
นักเรียนบางส่วนนิยมไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เช่น ประเทศอียิปต์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
จอร์เเดน และซาอุดีอาระเบีย จ านวนประมาณ 9,000 - 11,000 คน บางส่วนศึกษาต่อ
สายอาชีพที่วิทยาลัยชุมชน อาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ ่งมีอยู่ทั ้งหมด 23 แห่ง           
มีนักเรียนประมาณ 6,754 คน ส าหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้านศาสนาเพิ่มเติม ก็จะเรียนใน
สถาบันเดิมหรือต่างสถาบันในระดับซานาวีชั้น ๑๐ เพื ่อไปศึกษาต่อด้านศาสนาในกลุ่ม
ประเทศอาหรับในตะวันออกกลาง มาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่ส าหรับบางคนเรียนต่อใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ โดยเฉพาะสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่มีปราชญ์อิสลามศึกษาหรือโต๊ะครู 
ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีมานานประมาณ ๖๐๐ ปี เปิดสอนวิชา ศาสนบัญญัติ ประวัติศาสตร์ 
หลักการศรัทธา วจนะของท่านศาสดา ภาษาอาหรับ  ภาษามลายู อรรถธิบายอัลกุรอาน               
และวิชาอื่นๆ มีจ านวน 395 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 37,170 คน ในการจัดการศึกษา            



 ซ 
บนพื้นฐานความหลากหลายของพื้นที่ดังกล่าว ได้มุ่งมั่นบูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดีมีความเจริญงอกงามท้ังความรู้และคุณธรรม          
เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ  

2. การส่งเสริมการใช้ภาษามลายูและภาษาไทยในหลักสูตรการเรียนการสอน
ในโรงเรียนของรัฐ มีการขยายการใช้หลักสูตรทวิภาษาในโรงเรียนรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การจัดสัมมนาเรื ่องการเสริมสร ้างความเข้มแข็งของภาษามลายูสู ่ประชาคมอาเซียน                   
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าและจุดแข็งของภาษา
มลาย ูที ่ประชากรประมาณ ๓๐๐ ล ้านคน หร ือประมาณครึ ่งหนึ ่งของอาเซ ียนใช ้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีการจัดท าปูายชื่อสถานที่ราชการและปูายบอกทาง ๓ ภาษา (ภาษาไทย/
มลายู/อังกฤษ) ล่าสุดได้จัดตั้งสถาบันภาษามลายู เพื่อพัฒนามาตรฐานทางภาษา และส่งเสริม
เผยแพร่รองรับความต้องการเรียนรู้ภาษามลายูท่ีสามารถใช้สื่อสาร และใช้งานตามหลักภาษา
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนใน
ประเทศบรูไนดารุสสลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ และโลกอาเซียนโดยรวม 

3. การส่งเสริมกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม ศอ.บต.ได้ให้ความส าคัญกับ
วันส าคัญของทุกศาสนิกอย่างเป็นรูปธรรมเช่น คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้วันตรุษจีนเป็น
วันหยุดราชการ และขยายวันหยุดราชการในวันตรุษอิดิลฟิตรี วันตรุษอิดิลอัฎฮา ครอบคลุม
จังหวัดสงขลาด้วยการส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของผู้น าศาสนา อาทิ ผู้น าศาสนาพุทธ 
ผู้น าศาสนาอิสลาม การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับคนไทยมุสลิม ซึ่งรวมถึงบุคคล
ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและผู้ยากจนตามบัญชีซะกาตในพื้นที่เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ์ โดยพัฒนาสนามบินนราธิวาสให้มีเที่ยวบินตรง เหมาล าไปยังนครเจดดาห์ 
ประเทศซาอุดีอาระเบียที่สร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นต่อทางราชการ รวมทั้งการให้
ความรู ้ผู ้แสวงบุญเพื่อน าคุณค่าฮัจญ์มาพัฒนาชุมชน เช่น การเว้นจากการทะเลาะวิวาท                  
และการให้อภัยกัน การจัดงานเมาลิด วันอาซูรอ ตลอดจนสนับสนุนพุทธศาสนา ท้ังการบูรณะ
ซ่อมแซมศาสนสถาน การสนับสนุนการพัฒนาศาสนบุคคลและศาสนพิธี การส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญอาทิ วันเข้าพรรษา วันสารทเดือนสิบ วันสงกรานต์ และการสนับสนุนให้ชาวไทยพุทธได้
เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย  และเนปาล การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื ้อสายจีน เช่น  การจัดงานสมโภช        
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เทศกาลกินเจ เป็นต้น 

 

 

 



 ฌ 
4. การน าข ้อ เสนอแนะของส านักงานจุฬาราชมนตรี  ในการแนะน าให้

หน่วยงานรัฐพึงปฏิบัติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื ่อสนับสนุน ส่งเสริมมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ และอย่างสันติสุข
ตลอดช่วงเดือนรอมฎอน  เช่น ควรผ่อนผันเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มุสลิม โดยมีช่ว ง
ปฏิบัติงานตั ้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมส าหรับ                  
การละศีลอดและปฏิบัต ิศาสนกิจได้อย่างมีค ุณภาพ ควรงดเว้นการจัดกิจกรรมอบรม               
ประชุม สัมมนาส าหรับเจ้าหน้าท่ีมุสลิม ผู้น าชุมชนมุสลิมใน ๑๐ วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 
ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความเป็นธรรม  ได้ขอให้ก ากับ 
ชี ้แจงท าความ เข ้า ใจก ับ เจ ้าหน ้า ที ่ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานประจ าจ ุดตรวจท ุกจ ุด ให ้ด า เน ินการ                     
ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรค และควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจ หากมีเหตุผลต้องตรวจค้นสตรี ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีสตรีในการตรวจค้นเท่านั้น  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนมิติพหุวัฒนธรรม โดยค านึงถึงความแตกต่าง ให้การ
ส่งเสริมให้ความส าคัญ ให้เกียรติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งเห็นว่าศาสนา วัฒนธรรม เป็นเครื่องมือและกระบวนการสร้างสันติภาพท่ี
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ ่มประสิทธิภาพการคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน                 
การอ านวยความเป็นธรรมการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมน าหลักศาสนาหรือยุติธรรม
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
รุนแรง 

 วัตถุประสงค์ เพื ่ออ านวยความเป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่งเสริมใช้ยุติธรรมสมานฉันท์แก้ปัญหาความขัดแย้งและ
การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

 แผนปฏิบัติการอ านวยความเป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู 

 ผลการด าเนินงาน 

1. การสน ับสน ุนส ่ง เสร ิมปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพกระบวนการย ุต ิธรรม            
กระแสหลัก เน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการพิสูจน์หลักฐาน
และน ิต ิว ิทยาศาสตร ์ อ ีก ทั ้งม ีก าร ใช ้กฎหมายอ ิสลามว ่าด ้วยครอบคร ัวและมรดก                    
ในการพิจารณาคดีกับคู่กรณีที่เป็นมุสลิม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอิหม่ามและผู้น าศาสนา  
ในการสร้างงานยุต ิธรรมชุมชน มีการให ้น ักกฎหมายอิสลาม  ที ่ได ้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีล่ามภาษามลายู



 ญ 
ถิ่นคอยบริการประชาชนเกี่ยวกับคดีในชั้นศาลและที่เรือนจ า มีการอบรมภาษามลายูถิ่นแก่
ต ารวจ เพื่อใช้ประโยชน์ในชั ้นกระบวนการสอบสวนกับผู้ต้องหาได้เข้าใจตรงกันมากขึ ้น 
รวมทั้งได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ า  ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามให้เป็นไปตามหลักศาสนา ท้ังด้านการแต่งกาย สถานท่ี
ละหมาด และอาหารฮาลาล การย้ายผู้ต้องขังคดีความมั่นคงกลับมาคุมขังในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และให้ญาติได้เยี ่ยมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้            
โดยจัดงานวันสานสายใยรักแห่งครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพ
ชีวิตครอบครัวจ าเลยในคดีความมั่นคง และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม ในเหตุการณ์
ส าค ัญต ่า งๆ  ที ่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาระบบอ านวย                    
ความเป็นธรรม โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน             
การคืนความเป็นธรรมให้กับชุมชน เช่น กรณีการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟูาที่บ้านเหมือง
ลาบู หมู่ที่ ๘ ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่ไม่มีไฟฟูาใช้หลังตั้งหมู่บ้านมานาน    
ร่วม ๑๐๐ ปี (เหมืองลาบูเป็นตราประจ าจังหวัดยะลาที่เป็นภาพคนหาบแร่ เหมืองแร่และ
ภูเขา แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต) เป็นต้น 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง (กอ.รมน.)        
และจังหวัด ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการอ านวยความยุติธรรม โดยเฉพาะในชั้นพนักงาน
สอบสวนมีการพัฒนาคุณภาพพนักงานสอบสวน เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานสอบสวน
ในการท าการสอบสวนคดีความมั่นคงเพื่อให้มีความเชี ่ยวชาญพิเศษ  การสรรหาพนักงาน
สอบสวนผู ้ม ีความรู ้ความสามารถท าการสอบสวนเพื ่อทดแทนการขาดก าลังพลในพื ้นท่ี                  
และ ศอ.บต. ได้ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการอ านวยความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการรักษาที่เกิดเหตุ  และนิติวิทยาศาสตร์กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 
เน ้นการใช ้ผลการตรวจพิส ูจน ์ทางน ิต ิว ิทยาศาสตร์มาเป็น เครื ่องม ือ ในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ในคดี โดยมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม ใน
สังคมมากขึ้นท าให้กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม ยึดถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายเป็นส าคัญ การด าเนินคดี  กับผู้ต้องหามี
พยานหลักฐานท่ีถูกต้องชัดเจน การประกันตัวผู้ต้องหาด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม และเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันจากข้อมูล
ของศูนย์ปฏิบัต ิการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) พบว่าคดีความมั ่นคงตั ้งแต่                  
ปีพ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 



 ฎ 
ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคดีอาญา          

ท่ีเกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นท่ีประกาศใช้            
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั ่นคงภายในราชอาณาจักร พ .ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก                  
พ.ศ.๒๔๕๗ มีคดีอาญาเกิดขึ้น ๑๗,๔๒๔ คดี ในจ านวนนี้เป็นคดีความมั่นคง ๕๓๐ คดี คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๐๔ โดยคดีท่ีรู้ตัวผู้กระท าผิดและจับกุมด าเนินคดี๕๕คดีหรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๒ 

พบว่า ประสิทธิภาพในการค้นหาความจริงหรือการสืบสวน สอบสวน จับกุม
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด (รวมหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นด้วย) ประสบปัญหาเรื่อง
ขาดความร่วมมือในการเป็นพยานของประชาชนและผู้รู ้เห็นเหตุการณ์  จึงมีผลการจับกุม
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอยู่ในระดับต่ า จากการสอบถามความคิดเห็นของต ารวจในระดับ
หัวหน้าโรงพักและผู้ก ากับการโรงพักในพื้นที่ ๓ จังหวัด และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา พบว่า
ปัญหาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้น ยังมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนพนักงาน
สอบสวน ขาดแคลนงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม การให้ความรู้ความสามารถในการท า
ส านวนของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนขาดขวัญ ก าลังใจ และความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ ่งจะได้เร่งด าเนินการแก้ไขต่อไป ส าหรับคดีที่พนักงานสอบสวนพิจารณามี
ความเห็นสั่งฟูองไปผลคดีชั้นพนักงานอัยการ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อัยการได้สั่ง
ฟูอง ๘๐ คดี จาก ๒๓๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๘ สั ่งไม่ฟูอง ๔๗ คดี และอยู ่ระหว่าง
พิจารณา ๑๐๔ คดี 

3. การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  ทั้ง
ด้านการเงิน ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ โดยค านึงถึงหลักมนุษยธรรม คุณค่า เกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ มีการปรับหลักเกณฑ์การ
เยียวยาให้เป็นธรรมมากขึ้นครอบคลุมถึงผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่เคยได้รับการเยียวยามาก่อน 
ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกควบคุมตัว โดยการบังคับใช้กฎหมายพิเศษและ
กระบวนการยุติธรรม ผู้ได้รับผลกระทบที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่ตัด
สิทธิทายาทในการใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม และมีกระบวนการตรวจสอบกลั่นกรอง
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อปูองกันการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้แอบอ้าง 

ในการช่วยเหลืออื่นได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา             
และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากกลุ่มผู้เสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ที่ถูกจับกุม             
คุมขัง และถูกด าเนินคดีโดยไม่มีความผิด ในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 
นอกจากนี้  ยังสนับสนุนและส่งเสริมภาคประชาสังคมในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การ
พัฒนาศักยภาพสตรีผู้ได้รับผลกระทบให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเยียวยากันเอง และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ทั้งนี้  เพื่อให้การเยียวยาเป็นส่วนหนึ่งของ



 ฏ 
กระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ  ความเป็นธรรม นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
ได้รับผลกระทบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเชื ่อมั ่นและเพิ ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน  

 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับศักยภาพบริบท
ของพื้นท่ี วิถีชีวิต ความต้องการของประชาชน และความร่วมมือตามแผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน การผลิต และเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน 

 ผลการด าเนินงาน 

  ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและจังหวัด พ ัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐาน                 
การส่งเสริมผู้ประกอบการ การพัฒนาการค้าชายแดน การจัดกิจกรรมกระตุ้นความเชื่อมั่น  
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง             
มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในระยะยาว การสนับสนุนเครือข่ายสหกรณ์และความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์อิสลามและการเงิน การขยายระยะเวลาในการด าเนินมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือ แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตลอดจนการให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย      
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ IMT-GT และ JDS การส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื ้นที ่ การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารต้มย าในมาเลเซีย การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสเด็กก าพร้าและคนชรา การพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีบทบาท          
ในการพัฒนา รวมท้ังการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่สันติสุข  

เศรษฐกิจรายได้ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่กับอาชีพการท า
สวนยาง และมีอุปสรรคที่อ่าวปัตตานีตื้นเขิน ท าให้เรือประมงขนาดใหญ่เข้าจอดเทียบท่า             
ที่อ่าวปัตตานีไม่ได้(อยู่ระหว่างขุดลอกอ่าวปัตตานี) แต่จากการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นด้าน
การค้าและการลงทุนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์
และ ศอ.บต. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อชี้วัดความเชื่อมั่นการค้าและการลงทุน
ในพื้นที่ปรากฏว่า ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ในระดับ ๓๗.๘ และเดือนตุลาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ในระดับ ๔๔.๑ ซึ่งมีแนวโน้มปรับตัวในเกณฑ์ที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทิศทางที่ดีขึ้น
และสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ สืบเนื่องจากการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ           
ในพื ้นที่อย่างต่อเนื ่องของภาครัฐ  และการให้ความส าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมในงาน
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลกินเจ เทศกาลฮารีรายอ และงานประเพณีชักพระ เป็นต้น  



 ฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเท่ียว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส 

 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาบนฐานทุนทางศาสนา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะด้านของประชาชนและพื้นท่ี 

แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

ผลการด าเนินงาน 

 ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณสุข จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้าและคนชรา การพัฒนาศักยภาพสตรีให้มี
บทบาทในการพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่สันติสุข อาทิ พัฒนากระบวนการ
จัดท าฟันเทียม เพื่อคืนรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุร่วมกับภาคประชาชน ร่วมวางแผนและก าหนด             
แนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ.2556-2561 การช่วยเหลือดูแลเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสทางสาธารณสุข ผู้เจ็บปุวย
เรื้อรัง เช่น โรคเรื้อรังในผู้ใหญ่ เบาหวาน ความดันโลหิต ผู้พิการทางจิต เป็นต้น การมอบ
รถเข็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่เด็กและคนพิการ การดูแลสุขภาพปากและฟัน การมอบ
แว่นตาแก่น ักเรียนที่ผ ิดปกติทางสายตา ส่งเสริมให้น ักศึกษาที่จบสาขาวิชาการแพทย์               
และสาธารณสุขกลับมาท างานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน            
ให ้ไ ด ้ใ ช ้ประ โยชน ์จาก ที ่ด ิน  และทร ัพยากรธรรมชาต ิในท ้อ งถิ ่น  และแก ้ไ ขป ัญหา                       
เขตอุทยานแห่งชาติทับท่ีท ากินในเขตบูโด-สุไหงปาดี รวมท้ังการสร้างสนามกีฬา และอุปกรณ์
กีฬาในหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ได้ออกก าลังกายมีสุขภาพดี และสนับสนุนจัดแข่งขันกีฬา            
ท้ังพื้นบ้านและสากลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศได้เข้าใจรับข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ 

แผนปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 ผลการด าเนินงาน 

  ได้ร ่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ภาคประชาชน            
ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมสนับสนุนสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในนโยบาย 
และการด าเนินงานของรัฐบาล รวมท้ังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งดีงามในพื้นท่ี
แก ่ประชาชนชาวไทยภูม ิภาคอื ่นและต่างประเทศ โดยการผลิตสื ่อโทรทัศน์เผยแพร่              



 ฑ 
สื่อสารผ่านผู้น าศาสนา ทูตานุทูต และกลุ่มประเทศโลกมุสลิม องค์การความร่วมมืออิสลาม 
(OIC) การให้บัณฑิตอาสาเป็นผู้สื ่อข่าวยุติธรรมชุมชน มีการสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียง 
ศอ.บต. คลื่น 103.75 MHz และถ่ายทอดเสียงสู่เครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน รวมทั้งได้ก่อตั้ง
สถานีวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู คลื่น 91.75 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง ออนไลน์สู่นานา
ประเทศที่เวปไซด์ www.prdsbpac.com เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงการสื่อสารของ
รัฐ เกิดการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปที่ถูกต้อง เป็นจริงของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสื ่อให้เห็นว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาร่วมกันของสังคมไทย          
ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกมิติ เพื ่อความสงบสุขและสันติสุข               
ท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์เพื่อน าคุณค่าที่ประชาคมโลกรู้จักปัตตานี (หรือฟาตอนี)  เป็นโอกาสใน
การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและประเทศโลกมุสลิม ในการพัฒนาท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรวมถึงการปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น              

แผนปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน โลกมุสลิมและ
องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) 

ผลการด าเนินงาน 

 ได้ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความ
เข้าใจอันดี และประสานงานในโครงการความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาใน
พื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะร ัฐมนตร ี เช ่น  การต ้อนร ับ  และจ ัดประช ุม คณะทูตานุท ูตประเทศสมาช ิก  OIC                   
จ านวน 17 ประเทศ เป็นต้น มีการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน โลกมุสลิม
และ OIC เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการศาสนาในพื้นที่ เช่น การ
ประชุมกรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) กรอบความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย-มาเลเซีย (JDS) การเยือนกระทรวงศาสนา ประเทศอินโดนีเซียเพื ่อร่วมมือ               
ด้านการศึกษา การพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลัยอัลฮัซฮัร ประเทศอียิปต์ จัดท าการอบรม
ร่วมมือด้านทุนการศึกษากับองค์กร Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย การประชุม
ร่วมกับสถาบันพัฒนาฮาลาลมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นต้น 

 

http://www.prdsbpac.com/


 ฒ 
 การเสริมความร่วมมือที่ดีกับต่างประเทศเหล่านี้ ก่อให้ เกิดพัฒนาการเชิงบวก

ต่อการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการรายงานขององค์การความ
ร่วมมืออิสลาม (OIC) ที่มีความกังวลต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีต แต่จากการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ OIC ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2556               
ณ กรุงโกนากรี ประเทศกินี ได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทย และตัวแทนของชาวมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ และให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง             
ได้ยินดีต่อการลงนามการพูดคุย เพื่อสันติภาพ ระหว่างผู ้แทนรัฐบาลไทยและผู้แทนของ                 
กลุ ่มผู ้เห ็นต่าง และให้ขยายการพูดค ุยให้ครอบคลุมทุกฝุายที ่เกี ่ยวข ้อง  และที ่ส าค ัญ                   
ทุกครั้งที่ผ่านมาที่ประชุม OIC ได้หยิบยกประเด็นปัญหามุสลิมใน จชต. ไปพิจารณาในครั้ง
ต่อไป แต่การประชุมในครั ้งนี ้ไม่มีข้อมติดังกล่าว แสดงถึง OIC ได้ยอมรับแนวทาง                    
การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และการพูดคุยกับผู้เห็นต่าง 
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สรุปผลการด าเนินงานของ                                                
ศูนย์อ านวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บต.)                                                   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ .ศ.2553 ภายหลังได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล พ.ศ.2554 และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจั งหวัดชายแดนภาคใต้                        
พ.ศ.2555-2557 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ท่ีเห็นผลได้เด่นชัด คือ เปลี่ยนจากการโต้ตอบด้วยก าลังมาเป็นการเจรจาพูดคุย เปลี่ยนจากการ
ก าหนดปฏิบัติจากฝุายรัฐเพียงฝุายเดียวเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลเชิงบวกต่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา ท าให้เหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้านปี 2555 ลดลงจากปี 
2554 ถึงร้อยละ 58.47 (เกิดเหตุการณ์เพียง 273 หมู่บ้านจาก 1,970 หมู่บ้าน) และในปี 
2556 เหตุการณ์ความไม่สงบ เกิดขึ้นเพียง 74 หมู่บ้าน หรือลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 72.89 
และการก่อเหตุมีขอบเขตแคบลงได้เปลี่ยนเปูาหมายการก่อเหตุรุนแรงจากประชาชนไปเป็น
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีก าลังอาวุธเช่นเดียวกับผู้ก่อเหตุ ท าให้การสูญเสียของประชาชนน้อยท่ีสุดในรอบ 
10 ปี คือ สูญเสียเพียง 122 ราย รวมท้ังกระแสการตื่นตัวและมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาสูงขึ้น 

 ซึ่งหากมองย้อนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีเคย
เรียกขานว่า “นครรัฐปัตตานี” มีความเจริญรุ่งเรืองด้านการเมืองการปกครอง การค้าขายและ
กิจการเดินเรือ ด้านการพัฒนาการเกษตร การศึกษา ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม รวมท้ังด้าน
สถาปัตยกรรม ต่อมาเมื่อผนวกรวมกับประเทศไทย ประชาชนบางส่วนไม่พอใจนโยบายรัฐนิยม
ของรัฐบาลสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 2482 ท่ีขัดแย้งกับอัตลักษณ์มลายู และวิถี
ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม จนน าไปสู่แนวคิดแบ่งแยกดินแดนของขบวนการต่างๆ รัฐบาลในยุค
สมัยต่างๆได้ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ แต่ไม่อาจท าให้ปัญหาความไม่สงบยุติลงได้ 
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 หลายฝุายมีความเห็นว่าควรใช้วิธีการทางการทูต วิธีทางการเมือง และวิธีการเจรจาพูดคุย 
หรือท่ีเรียกรวมๆว่ากระบวนการสันติภาพ(peace process) ดังนั้น เข็มมุ่งของ ศอ.บต. ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การสร้างความเข้าใจและเข้าถึงอัตลักษณ์ความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ี 
และการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ีของตนเองในทุกมิติ ท้ังด้าน
การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม การอ านวยความเป็นธรรม รวมท้ังการแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่ง ศอ.บต. ขอรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2556 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์            

เพื่อบูรณาการหน่วยงานของรัฐฝุายพลเรือนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพท้ังในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบังคับบัญชา และ               
การปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

แผนปฏิบัติการที่ ๑ แผนบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
และการติดตามประเมินผล  

  ผลการด าเนินงาน 

  1.บูรณาการทรัพยากรการบริหารของหน่วยงานของรัฐฝุายพลเรือนแผนงาน 
โครงการด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตามแผนปฏิบัติ
การ เพื่อเร่งน าสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความเจริญรุ่งเรืองสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 การบูรณาการ แผนงาน โครงการ ของหน่วยงานท่ีด าเนินงานในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จ านวน 20 กระทรวง (รวมส านัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง) และมีส่วนราชการท่ีไม่สังกัดกระทรวงหรือ
ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 10 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจ านวน 7,938,082,300 บาท  

 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ 
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 การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา (กพต.) ซึ่ง ศอ.บต.เป็น
ส านักงานเลขานุการ กพต. ตามมาตรา 6 และ 7 
ของ พรบ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยในปี 2556 ได้มีการจัดประชุมมาแล้วจ านวน       
2 ครั้ง มติที่ประชุมเห็นชอบประเด็นดังต่อไปนี้  

 ร่างแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗  

 ก า รส่ ง เ ส ริ ม แ ละ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 การเพิ่มกรอบอัตราก าลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

 การขอรับโอนโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี  
 การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตและอัตลักษณ์ของนักเรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 การขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยท่า

อากาศยานนราธิวาส  
 การด าเนินการขุดลอกร่องน้ าปัตตานีตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการผลิต

และธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการสนับสนุนส่งเสริมวัตถุดิบและธุรกิจต่อเนื่อง  
 การแก้ไขปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี  
 โครงการจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์เมือง  
 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐในเหตุการณ์ตากใบ (๒๕ ตุลาคม ๔๗)  
 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับ

ผลกระทบทางการเมืองในประเทศอียิปต์  
 รายงานสรุปสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556   
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 การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ได้มี
การประชุมจ านวน ๔ ครั้ง 

 เสนอให้ วันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการประจ าปี เพิ่มขึ้นอีก ๑ วัน เฉพาะ
พื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และท่ีประชุม ศปก.กปต. มีมติ
เห็นชอบให้ก าหนดวันหยุดเพิ่มเติมในพื้นท่ี ๔ จังหวัด(จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสตูล) และ ครม. 
เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๕ ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติ กพต. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

 เสนอให้ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา เป็นวันหยุดราชการในพื้นท่ี
จังหวัดสงขลา และได้เสนอให้ วันคริสต์มาส เป็นวันหยุดราชการประจ าปีเพิ่มเติม อีก ๑ วัน ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ครม.เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2556  มีมติเห็นชอบการก าหนดให้ วันตรุษ               
อี ดิ้ ลฟิ ต รี  วั นตรุ ษอี ดิ้ ลอั ฎฮา  เป็ น
วันหยุดราชการในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา เพื่อให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ในความรับผิดชอบ 
ศอ.บต. ตามมติท่ีประชุม ศปก.กปต. ครั้งท่ี 
2/2556 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2556 ท้ังนี้ 
ส าหรับวันคริสต์มาส ต้องมีการพิจารณาใน
รายละเอียดต่อไปเนื่องจากเป็นเรื่องท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน  

 ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการประกาศพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติ บูโด- สุไหงปาดี ทับท่ีท ากินราษฎร ซึ่ง ผอ.ศปก.กปต. ได้มีหนังสือเร่งรัดไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ได้เสนอเรื่องเพื่อทราบ เรื่องการจัดประชุมสัมมนาทูต OIC ๑๗ ประเทศ 
ในระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย ส านักงานจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ ศอ.บต. ณ โรงแรม              
เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 
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  ๒. ส่งเสริมการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับ
ลักษณะพื้นที่ และแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรมแห่งชาติ
รวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคล ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

 ศอ.บต. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในด้านการส่งเสริมการ
กระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมส าคัญคือให้การอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีสร้าง
ความรู้และเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักศาสนา ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นรากฐานท่ีแกร่งให้แก่ประชาชนในการปกครองท้องถิ่นเขต
องค์กรปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ๓. ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น บริบทของพื้นที่ และความต้องการของ
ประชาชน 

 ตามหลักรัฐประศาสโนบายส าหรับมณฑลปัตตานี พ.ศ.2466 ซึ่งได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ วางไว้ส าหรับปฏิบัติราชการในมณฑลปัตตานี โดยพระราชหัตถเลขา ท่ี 
3/78 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2466 ประกอบพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.2553 มาตรา 9 (8) ได้ก าหนดให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต.ได้ด าเนินการในกรณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

 ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อน
เงินเดือนประจ าปีเป็นกรณีพิเศษส าหรับเจ้าหน้าของรัฐฝุายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2554 โดยระเบียบ
ดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่าผู้ ท่ีจะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีเป็นกรณี
พิ เศษในอ านาจของเลขาธิการ ศอ.บต. 
จ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ฝุายพลเรือนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
เลขาธิการ ศอ.บต.มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
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ได้ไม่เกินรอบร้อยละ 1 (ใน 1 ปีมี 2 รอบการประเมิน รวมไม่เกิน ร้อยละ 2 ) และเมื่อรวมกับการ
เลื่อนเงินเดือนกรณีปกติแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ (กรณีเป็นขั้นไม่เกิน              
0.5 ขั้น) และเมื่อรวมกับการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติแล้วจะต้องไม่เกิน 2 ขั้น โดยเพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง 3 ระดับ คือ 
ระดับอ าเภอ จังหวัด และ ศอ.บต.  

 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศอ.บต. ได้จัดสรรโควตา จ านวน 16,212 คน  

 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ศอ.บต. ได้จัดสรรโควตา จ านวน 16,315 คน  

 ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อน
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับเจ้าหน้าของรัฐฝุายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  พ.ศ. 2554 ในอ านาจของ
เลขาธิการ ศอ.บต. โดยก าหนดหลักเกณฑ์
ไว้ไม่ เกิน 7 ขั้น (ร้อยละ 28 ) 5 ขั้น       
(ร้อยละ 20) 3 ขั้น (ร้อยละ12) 1 ขั้น 
(ร้อยละ 4) ท่ีเป็นกรณีเสียชีวิต, พิการ
หรือทุพพลภาพ,บาดเจ็บสาหัส, บาดเจ็บ
ทางกายหรือจิตใจตามล าดับแล้วแต่กรณี 
โดยทุกเหตุกรณีจะต้องมาจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการท่ีมิใช่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือมาจากเหตุท่ีสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศอ.บต.ได้ด าเนินการอนุมัติเลื่อนเงินเดือน จ านวน 3 ราย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ศอ.บต.ได้ด าเนินการอนุมัติเลื่อนเงินเดือน จ านวน 7 ราย 
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 การด าเนินการเร่ืองเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามระเบียบ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ 

 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงภัย ศอ.บต. ได้ด าเนินการขอเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในปีงบประมาณ 
2554 ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใน ศอ.บต. จ านวน 92 ราย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 
1/2556 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 อนุมัติเงิน พ.ส.ร.ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 

 ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบัน ศอ.บต.อยู่ระหว่างการเสนอขอเงิน พ.ส.ร.ในปีงบประมาณ 2555 ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใน ศอ.บต. จ านวน 88 ราย นอกจากนี้ยังได้จัดท ากรอบอัตราก าลังส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงานใน ศอ.บต. เพื่อขอ
เงิน พ.ส.ร. ให้อย่างท่ัวถึง โดยได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 
14,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 10,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 
12,000 อัตรา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการประชุมก่อนท่ีจะเสนอ กพต.เห็นชอบกรอบ
อัตราก าลัง และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการเสนอเงิน          
พ.ส.ร.ต่อไป 

 4.  สนับสนุนและส่ ง เสริมให้หน่วยงานของรัฐฝุ ายพลเรือน องค์กร                   
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เป็นเครือข่ายท างานแบบเสริมแรง (Synergy) ใน
รูปแบบ การสร้างหุ้นส่วนการพัฒนา มีส่วนร่วมในการติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติและการ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ
ทั้งในระดับภารกิจ ระดับพื้นที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด  
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 พัฒนาศักยภาพก านัน  ผู้ ใหญ่บ้าน ให้
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปขับเคลื่อนกระบวนการ
สันติภาพ ในพื้นท่ี มีเปูาหมายเน้นหนักในการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมท้ัง

ด้านบทบาท อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายและ
ด้านทักษะการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา บนพื้นฐานของ
ความไว้วางใจ ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปูาหมายสู่การ
เป็นหมู่บ้าน/ต าบล สันติสุข,สันติภาพ 

 สร้างขวัญ สานสัมพันธ์ ชายแดนใต้ โดย
การตั้งคณะท างาน ๙ คณะ (ทีมนิเทศ) ลงพื้นท่ี
ขับเคลื่อนโครงการฯ ใน ๓๗ อ าเภอ ๓ จังหวัด 
และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อติดตาม 
เร่งรัด ประเมินผล โครงการของ ศอ.บต. โครงการ
ส าคัญของรัฐบาล จากการด าเนินงานส่งผลให้มี
การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร กับ

ทุกฝุาย สร้างเครือข่ายการท างานในระดับพื้นท่ี และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ของแต่ละพื้นท่ี น าไปสู่การก าหนดแนวทางและรูปแบบท่ี
เหมาะสมร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
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 5. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตของประชาชน 
ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเข้าใจนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษามลายูกลาง 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการติดต่อสื่อสารและการสัมพันธ์กับโลกมุสลิมในประเทศ
อาเซียน เกิดทักษะในการสื่อสารและบริการประชาชน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี สามารถลดเงื่อนไขและอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสาร 

 6. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความเจริญก้าวหน้าส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจ เสียสละ และมีลักษณะที่พึงประสงค์             
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน 

 ปฐมนิเทศปลัดอ าเภอท่ีได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 123 คน 
ซึ่งปลัดอ าเภอถือเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับ
พื้นท่ี จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติงานของรัฐบาล และ

หน่วยงานท่ีเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมท้ังรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ของประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะประสบการณ์
ท่ีจ าเป็นส าหรับการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 

 

 การปฏิบัติธรรมฯ มุ่งส่งเสริมให้ น าหลักศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เยียวยาฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกท้ังยัง
ใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาจิตใจ เกิดการให้อภัย ตลอดจนมี
ความเข้าใจ สามารถยอมรับ และเห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง โดยพร้อมท่ี
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จะน าหลักศาสนามาเกื้อกูล เผยแพร่ และขับเคลื่อนไปยังชุมชนไทยพุทธในพื้นท่ี โดยมีเปูาหมาย
ร่วมกันคือ การยอมรับ และอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ เห็นใจตามแนวทางและกระบวนการ
สันติภาพ 

 
 
 
 
 
 

 7. ส่งเสริมการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ และประเมินผล โดยใช้สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฯ หรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และบริบทของพื้นที่ 

 ปี 2556 มุ่งเน้นการประเมินเจาะลึกเป็นรายประเด็น 13 ประเด็น ได้แก่ 
การว่างงาน ความยากจน สิทธิท่ีดินท ากินและทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับหมู่บ้าน
และต าบล ยาเสพติด การบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาคนกับสังคม การพัฒนาการศึกษา การ
ฟื้นฟู เยียวยา การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารสารสนเทศ การสร้างพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมเพื่อ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน/ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และความคุ้มค่าของ
การใช้งบประมาณ เพื่อค้นหาแนว
ทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติท่ีดีของ
โครงการในแต่ละประเด็น น ามา
พัฒนาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และน าพาความสันติสุขกลับคืนสู่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อค้นหา
แนวทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี
ของโครงการในแต่ละประเด็น  
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 การรวบรวมผลงานวิจัย น ามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ
น าพาความสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 ร่วมกับส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส ารวจ
ความต้องการการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะคนยากจนต่อไป 

 8. ให้มีประเมินผลการปฏิบัติการของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของ
รัฐที่ด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  กรณีจ าเป็นต้องการรับฟังความคิดเห็นให้                 
ขอค าปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรือองค์กรวิชาชีพเฉพาะ อาทิ สภาที่
ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหาร การพฒันา และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น  

 ได้แต่งตั้ งคณะท างานติดตาม ประเมินผล แผนงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ติดตาม นิเทศ รายงานผลการด าเนินงานของ
กระทรวง กรม เฉพาะโครงการท่ีส าคัญท่ี
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมท้ังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านยางพารา ด้านประมง 
ด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนสอบถาม
ความเห็นประชาชนในการพัฒนาให้เป็นไป
ตามความต้องการ 
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 9. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
คลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบภูมิสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน มาใช้ในการบริหาร
จัดการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างครบวงจร  

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้นตามค าสั่งศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ี ๑๒๐/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยถ่ายโอนภารกิจและ
เจ้าหน้าท่ีของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักนโยบายและแผน เฉพาะงานท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณในการจัดท า
โครงการจัดท าศูนย์ข้อมูลศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Data Center) จ านวน 
๒๕๐ ล้านบาท (งบประมาณปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ  

 วิเคราะห์ จัดท า ดูแลระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยจัดท า ควบคุม 
ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร ฐานข้อมูลภายใน (Intranet) และภายนอก (Internet) โดยผลด าเนินการของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศในปีท่ีผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 การด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การพัฒนาระบบสารสนเทศ” เพื่อให้ได้
เกณฑ์คะแนนเป็นไปตามเปูาหมาย 

 พัฒนาระบบงาน
ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ภ า ย ใน เ ค รื อ ข่ า ยศู น ย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ไ ด้ แก่  อิ นทรา เน็ ต ,  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ,  ระบบจองห้องประชุม , 
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ , ระบบสลิป
เงินเดือน, ระบบสมุดโทรศัพท์ และอีเมล์ 
ศอ.บต. 
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 พัฒนาระบบงานท่ีใช้กับเครือข่ายภายนอก ได้แก่ เว็บไซต์ ศอ.บต., 
ระบบรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์, ระบบค้นหาศาสนาสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้, ระบบบัณฑิต
อาสา, ระบบประชาสัมพันธ์ปันข่าว, ระบบ GIN Conference และระบบฐานข้อมูลดัชนีความ
เชื่อมัน่การค้าและการลงทุน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ระบบงานท่ีก าลังอยู่ในระหว่างพัฒนาจ านวน ๘ ระบบ ได้แก่ ระบบ        
ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้, ระบบฐานข้อมูล
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ระบบแผน
ท่ีศาสนสถาน/สถานศึกษา, ระบบกิจการฮัจญ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้, ระบบถ่ายทอดสดการ
ประชุมผ่านเว็บไซต์, ระบบจองรถยนต์ออนไลน์, 
ระบบงานบุคลากร และระบบงานพัสดุ-ครุภัณฑ ์

 

 การสื่อสารสร้างความ
เข้าใจท่ีดีให้องค์กรผ่านเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ 
(Facebook Fanpage) ด้วยกิจกรรมและข่าวสาร
ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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วัตถุประสงค์          

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยท่ีเป็นการปกครองของประชาชน                 
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ในหมู่บ้าน หรือชุมชนเพื่อให้ประชาชนร่วมด าเนินการ
สร้างสรรค์สังคมของตนเอง 

แผนปฏิบัติการที่ ๒ แผนเสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ผลการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วม หมู่บ้าน
และชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาคทั่วถึงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภาษา 
วัฒนธรรมประเพณี ตามความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ อาทิ เช่น                 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจนและการว่างงาน ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาความไม่เป็นธรรม ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการลดลงของเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงและเอื้อต่อการใช้ความรุนแรง  

 ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน โดยการใช้ศาสนา 
การศึกษา แพทย์ สาธารณสุขและครอบครัวเข้มแข็ง สนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหา             
ยาเสพติดแบบบูรณการของทุกภาคส่วน โดยใช้หลักศาสนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่าง
เป็นรูปธรรม ในพื้นท่ี ๕ จชต. ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ ไขปัญหา               
ยาเสพติดแบบบูรณการกับทุกภาคส่วนท่ีลงไป
ด า เนิ นการแก้ ไ ขปัญหายา เสพติ ด  พร้ อม ท้ั ง
งบประมาณท่ีได้จัดสรรลงไปยังพื้นท่ี ท าให้มีการ
จัดตั้งศูนย์บ าบัดยาเสพติดถาวร(น าร่อง) จังหวัดสตูล 
และส่งเสริมให้โรงเรียนปอเนาะเป็นศูนย์กลางในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข 
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 โครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และบัณฑิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสตูล 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คัดเลือกผู้
ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจหมู่บ้าน
ละ ๑ คน จ านวน ๒,๒๔๙ หมู่บ้านในพื้นท่ี
จังหวัดยะลา  นราธิวาส  ปัตตานี สตูล และ  
๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา จ านวน ๒,๒๔๙ 
คน และจ่ายค่าตอบแทนให้คนละ ๕,๐๐๐ 
บาท/เดือน จากการด า เนินงานส่งผลให้
ครอบครัวของบัณฑิตอาสาฯมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น และสามารถสะสมประสบการณ์ในการ

ท างานจากการเป็นบัณฑิตอาสาฯ เพื่อพัฒนา
พื้นท่ีหมู่บ้านของตนเอง พร้อมท้ังช่วยเหลืองาน
ทุกมิติของภาครัฐในการประสานงานกับพื้นท่ี
ชุมชน จึงถือได้ว่าบัณฑิตอาสาฯเป็นตัวแทนของ
ภาครัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ศอ.บต. 
ท่ีเป็นผู้ประสานงานกับส่วนราชการท้ังในระดับ
พื้นท่ี และส่วนกลาง 
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๒. ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน การรวมกลุ่มของ
ประชาชน องค์กร เครือข่าย วัด มัสยิด ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าอื่น และอาสาของ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และการขจัดเงื่อนไขที่กระทบต่อการพัฒนาของประชาชนใน
พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน รวมทั้งการลดความหวาดระแวงและสร้างความรัก ความสามัคคี  

 ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัย และความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ต าบล 
(ต าบลสันติธรรม) ได้จัดสรรงบประมาณให้
ต าบลท่ีมีหมู่บ้านไม่เกิน ๖ หมู่บ้าน ต าบลละ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓๑ ต าบล และ
จัดสรรงบประมาณให้ต าบลท่ีมีหมู่บ้านเกิน                  
๗ หมู่บ้านขึ้นไป ต าบลละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑๕๑ ต าบล (ค่าเฉลี่ยกลางของจ านวน
หมู่บ้านคือ ๖.๙ โดยเอาจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด
ของโครงการ ตั้งฐานและหารด้วยจ านวนต าบลท้ังหมดของโครงการ) ซึ่งก าหนดให้สถาบันก านัน
ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี และรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม
ขึ้น ใช้ชื่อว่า ชมรมสันติสุขอยู่ท่ีต าบล...โดยจัดตั้งขึ้นทุกต าบล ส่งผลให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกน
หลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดเหตุความ
ไม่สงบในพื้นท่ีหมู่บ้าน ชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น  รวมท้ัง
ลดความหวาดระแวงระหว่างไทยพุทธ-ไทยมุสลิมในพื้นท่ี  
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            ๓. ส่งเสริมและสนับสนุน ชมรม มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย อปพร. 
และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อปูองกัน
เหตุในพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองส าคัญ 
สถานที่สาธารณะ หมู่บ้านและชุมชน 
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
จั ดการภั ยพิ บั ติ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
รวมทั้งเสริมสร้างมาตรการด้านขวัญ
และก าลังใจ  

 ด าเนินการส่งเสริมอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยท้ังด้าน
ความมั่นคง ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย หรือเติมเต็มการ
ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย ให้สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอุดหนุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษารถกู้
ชีพ กู้ภัย ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน และจัดท าประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ กู้ภัย ๕๓๐ คน ของ

มูลนิธิ/สมาคมกู้ชีพ กู้ภัยท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี            
๓ จชต. จ านวน ๑๕ แห่ง จากการด าเนินงาน
ส่งผลให้การด าเนินงานกู้ชีพ กู้ภัย เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย 
มีขวัญก าลังใจ ท าให้ ศอ.บต. มีเครือข่ายมูลนิธิ/
สมาคม จ านวน ๑๕ แห่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 
๒ ,๐๐๐ คน เป็นภาคี ในมิติการดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนดูแลศาสนสถาน ศาสนบุคคล บุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเปูาหมายในการก่อเหตุรุนแรง และไม่สามารถปกปูอง
ตนเองได้ให้ได้รับการคุ้มครอง เฝูาระวัง และปลอดพ้นจากเหตุความรุนแรง  

 การจัดจ้างยามท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยของชุมชนสันติสุข ๓ จชต. 
จ านวน ๔๒๐ คน (ในพื้นท่ี ๓ จชต. ประกอบด้วย เทศบาลนคร ๑ แห่ง, เทศบาลเมือง ๔ แห่ง 
รวม ๕ แห่ง)ห้วงเวลา ๑ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ จากการด าเนินงานส่งผลให้มีเครือข่าย
ตาสับปะรด ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี ท าให้ประชาชน/พ่อค้า นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีของ
ตนเอง 

  5. สนับสนุนและส่งเสริมบูรณาการ การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ
กองก าลังภาคประชาชนเพื่อรองรับการยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษในบางพื้นที่ และพื้นที่              
เขตเมืองเพิ่มเติมจากเดิม  

 การจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์เมือง สนับสนุนการจัดก าลังประชาชนทดแทน
ก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีขาดแคลนก าลังพล เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีฝุาย
ปกครอง ต ารวจ ทหาร ในการเฝูาระวัง ดูแลความปลอดภัยในพื้นท่ี ๙ อ าเภอเปูาหมาย ในเขต
ชุมชนเมืองส าคัญ ในพื้นท่ี ๔ จชต. และเป็นการปูองปรามและจ ากัดอิสระในการเคลื่อนไหวของ            
ผู้ก่อเหตุความไม่สงบไม่ให้เข้ามาก่อเหตุในพื้นท่ีเปูาหมายทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสร้างความมั่นใจ 
ความอบอุ่นใจ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน นักท่องเท่ียว นักธุรกิจ 
ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาซื้อสินค้าในย่านธุรกิจ รวมท้ังเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นท่ี ๔ จชต.        
ในพื้ น ท่ี  จ ากก ารด า เนิ น ง านส่ ง ผ ล ให้
ประชาชน/พ่อค้า นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
สะท้อนจากสถิติเหตุการณ์ในเขตพื้นท่ีเมือง
ลดลง และมีเครือข่ายตาสับปะรด จ านวน 
๑ ,๒๘๐ คน รวมท้ังเป็นการสร้าง
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลพื้นท่ีของตนเอง 
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วัตถุประสงค์          

 เพื่อตัดวงจรท่ีน าไปสู่การเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยมี
พื้นท่ีสันติภาพ (ปลอดภัย) สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อความรักความสามัคคีและ                     
สร้างปรองดอง  

แผนปฏิบัติการที่ ๓ แผนส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรงและ
สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ                

 ผลการด าเนินงาน 

1. ได้ประสานและสนับสนุน ส่งเสริมการพูดคุยระหว่างผู้แทนฝุายรัฐบาลกับ
ผู้มีความคิดเห็นต่างทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างที่รัฐบาลมาเลเซียให้ความ
ร่วมมือ ในการประสานติดต่อให้พูดคุยกับฝุายรัฐบาล จนน าไปสู่การลงนามในเอกสาร
ความร่วมมือเพื ่อแสวงหาสันติภาพ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพูดคุยเพื ่อ
สันติภาพ ระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกับกลุ่มผู้เห็นต่าง น าโดยขบวนการ
แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BARISAN REVOLUSI NASIONAL PATANI หรือ 
BRN) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุย ในการหา
สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และน ามาซึ่งความสงบสุขอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 



22 
 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพูดคุยระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  ในวัตถุประสงค์ ข้อ ๘  โดยให้ ศอ.บต. เป็นศูนย์อ านวยการประสานงานให้
เกิดความเข้าใจในการแก้ปัญหาตามนโยบายในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีที่ภาครัฐเปิดพื้นที่กว้างให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ และทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสันติภาพ 
โดย ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้ด าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์การสร้างพื ้นท่ี              
และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อตัดวงจรที่น าไปสู่
การเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพ ท าให้เกิดการตื่นตัวและตอบรับกระบวนการสันติภาพอย่างแพร่หลายของผู้น าท้องท่ี 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา ผู้น าองค์การภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มคณาจารย์ นิสิต
นักศึกษา เยาวชน และสตรี ตลอดจนกลุ่มผู ้ต้องขังคดีความมั่นคง รวมทั้งมีการน าเสนอ
ประเด็นข้อกังวลความขัดแย้งหวาดระแวงและความไม่เสมอภาคในเรื่องชาติพันธุ์ ศาสนา 
ภาษา การศึกษา เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง และปัญหาความหวาดระแวงหรือ
ความขัดแย้งอื ่นๆ เพื่อเสนอแนะมาตรการในการสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง 
ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู ่ร ่วมกันภายใต้ความหลากหลายของสังคมพ หุว ัฒนธรรม               
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน การสงเคราะห์ช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม            
ผู้เห็นต่างจากรัฐหรือครอบครัว การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพการสื่อสารและท า
ความเข้าใจ กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ งองค์กรระหว่าง
ประเทศและประชาคมโลก 

 ผลการปฏิบ ัต ิที ่เป ็นร ูปธรรมที ่ส ืบเนื ่องจากการพูดค ุยในครั ้งนี้               
คือ การยุติความรุนแรงของท้ังสองฝุายในช่วงเดือนรอมฎอน ถึงแม้จะไม่เกิดผลร้อยเปอร์เซ็นต์ 
แต่แสดงให้เห็นเจตจ านงและความพยายามร่วมกันในการสร้างบรรยากาศของความสงบเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินกระบวนการสันติภาพ อนึ่งในการพูดคุยกับกลุ่มผู ้เห็นต่าง เมื ่อวันท่ี             
๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุ่มผู ้เห็นต่างได้หยิบยกประเด็นที่พวกเขาต้องการให้ผู ้แทน
ฝุายรัฐบาลน าไปพิจารณา รวม ๕ ข้อโดยระบุว่าหากได้รับการตอบสนองแล้วจะน าไปสู่การ  
ยุติการปฏิบัติการและเชื ่อว่าเหตุการณ์จะสงบลงได้ ทั้งนี ้ผู ้แทนฝุายรัฐบาลได้รับประเด็น
เหล่านี้มาเพื่อให้ฝุายบริหารและหน่วยงาน รวมท้ังภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องน าไปพิจารณา ศอ.บต. 
และสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างได้น า ประเด็น
ดังกล่าวมาพิจารณาและจัดเวทีถกแถลงในระดับพื้นที่ ซึ่งถึงแม้ว่ากระบวนการพิจารณา
ในระดับนโยบายยังไม่ได้ข้อยุติร่วมกัน แต่อย่างน้อยข้อเสนอส่วนหนึ่งที่กลุ่มผู้เห็นต่างระบุว่า 
“ต้องการให้รัฐบาลไทยรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของมลายูปาตานี  : มีสิทธิการนับถือศาสนา 
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วัฒนธรรม  ความเป็นธรรม รัฐบาลไทยต้องมีหลักประกันต่อสิทธิชาวมลายูปาตานี ควรให้
สิทธิก าหนดชะตากรรมของชาวปาตานีรวมถึงสิทธิทางด้านภาษามลายูสังคมวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ปาตานี และเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยควรให้โอกาสชาวมลายูปาตานีปกครอง
ตนเองภายใต้รัฐธรรมนูญไทย โดยไม่มีการแบ่งแยกดินแดน” ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการหรือเหตุผลที่กลุ่มผู้เห็นต่าง ต้องจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับฝุายรัฐบาลได้ชัดเจน อย่างที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อนในรอบ ๑๐ ปี หลังการปะทุของเหตุการณ์ความไม่สงบ 

 สืบเนื่องจากประเด็นท่ีกลุ่มผู้เห็นต่างเสนอทั้ง ๕ ข้อ ที่ได้มีการน ามา
ถกแถลงในเวทีเสวนากับผู้น าศาสนาและประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อเผยแพร่แนวคิด
เรื่องสันติวิธีและกระบวนการสันติภาพ มีการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และการจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคง และผู้มีส่วนได้เสียกับสถานการณ์ความไม่
สงบ ด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพ  ปรากฏผลการส ารวจโดย
ส ถ า น ว ิจ ัย ค ว า ม ข ัด แ ย ้ง แ ล ะ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ว ัฒ น ธ ร ร ม ภ า ค ใ ต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
หนึ ่ง เด ือนหลังการลงนาม พบว่าความเชื ่อมั ่นของประชาชนว่าการด า เนินการพูดค ุย            
เพื่อสันติภาพจะท าให้เกิดสันติภาพ มีระดับเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ ๕.๑๖ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๖๗.๑๗ ของผู้ตอบ ซึ่งอยู่ในระดับกลางค่อนข้างไปทางบวก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจ
ครั้งท่ีสองระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ สามเดือนหลังจากนั้นพบว่าคะแนนการ
ยอมรับอยู่ในระดับ ๕.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖ ของผู้ตอบ จึงเห็นได้ว่าการสนับสนุนและ
ยอมรับต่อกระบวนการสันติภาพของประชาชนมีจ านวนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงระดับคะแนนความเชื่อมั่น 
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 อ ง ค ์ก ร ท ุก ภ า ค ส ่ว น ไ ด ้เ ข ้า ม า ม ีบ ท บ า ท แ ล ะ ม ีส ่ว น ร ่ว ม                             
ในการเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขโดยสันติวิธี รวมทั้งจัดตั้งคณะท างานเพื่อเป็นกลไกใน
การท างานระดับพื้นท่ี และเสนอแนะมาตรการ ในการสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง 
ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู ่ร่วมกันภายใต้  ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม   
เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ              
กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือครอบครัว เพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายท่ามกลางคว าม
แตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา  ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมท้ังส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายหรือกลุ่มที่มีศักยภาพ สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ด้วยการสื่อสาร
และท าความเข้าใจกับประชาชนท้ังในพื้นท่ี และนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้   
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วัตถุประสงค์         

  เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีความเจริญงอกงามท้ังความรู้และคุณธรรม ท่ีบูรณาการ
เชื่อมโยงการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
คุณภาพของบุคคลากรให้สามารถด ารงตนอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมและสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ 

 แผนปฏิบัติการที่ ๔  แผนพัฒนาคนและสังคมให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 ผลการด าเนินงาน 

 1) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา คุณภาพและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆที่ส าคัญ ในทุกระดับการศึกษา 
รวมท้ังส่งเสริมให้ใช้การสื่อสารด้วยภาษาไทย มลายู อังกฤษ และอื่นๆ 

 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้                 
อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการสอนหลักสูตรทวิภาษา  (เต็มรูปแบบ)  เป็นโรงเรียนต้นแบบพหุ
ภาษา  (ภาษามลายูกลาง  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่ งมี โรงเรียนเข้าร่วมจ านวน                    
๑๐  โรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยวิธีการจัดฝึกอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม
วัย  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ให้เกิดความ
เชี่ยวชายในการสอนภาษาไทย ภาษามลายูกลาง  
และภาษาอังกฤษ  เพื่อน าไปใช้ในการสอนสอน
เด็กในระดับชั้นดังกล่าวข้างต้น  ท าให้เด็กและ
ผู้ ปกครองมีความภาคภูมิ ใ จ ในความเป็น             
อัตลักษณ์และรักภาษาของตนเอง  สามารถเป็น
สื่อการเรียนการสอนให้เด็กสมารถอ่านออกภาษาไทยได้คล่องขึ้น สร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน  
และเรียนอย่างมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
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 การสร้างความสมดุลทางการศึกษาด้านสามัญและวิชาการศาสนา                
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โดยการสนับสนุนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้            
เท่าเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ของรัฐ  และสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนของรัฐและเอกชน            
ในพื้ น ท่ีจั งหวั ดชายแดนภาคใต้  ท่ี ได้ รั บผลกระทบในพื้ น ท่ีจั งหวั ดชายแดนภาคใต้                    
จ านวน ๒๗ โรงเรียน 

 2) ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีทักษะและรักในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้  
ตลอดจนการส่งเสริมทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้              
ในระดับปริญญาตรีท้ังในประเทศ ให้กับนักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาต่อ ตลอดจนการ
สนับสนุนทุนการศึกษาในต่างประเทศ และสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย โดยด้านการอาชีพและการมีงานท า ได้สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ให้สถาบันศึกษา
ปอเนาะ ใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เน้นให้เด็กนักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ            
มีทักษะการประกอบอาชีพและสร้างรายได้  หลังจากได้เรียนจบระดับชั้นศาสนา 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้ ได้ รับการศึกษา ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด รวมถึงการศึกษาเพื่อการมีงานท าให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพ่ือการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
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4) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเทศ ประเมิน
และเฝูาระวังคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ทุกประเภท  ท้ังสายศาสนา สายสามัญ และ            
สายอาชีพทุกระดับ โดยประชาชนมีส่วนร่วม  

 
 

5) เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจของครู และ
บุคลากรทางการศึกษามากยิ่ งขึ้น  อาทิ 
ค่าตอบแทนคุณภาพการศึกษา รักษาไม่ให้ครู
โรง เรียนของรัฐ/ เอกชนย้ายออก เพื่ อให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  
 
 

6) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเครือข่ายรักษา
ความปลอดภัยให้กับครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมท้ังให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
มี สิ ทธิ ท่ี จะรับรู้ ข้ อมู ลข่ าวสาร เกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบุคคลท่ีตก
เป็นเปูาหมายในการก่อเหตุรุนแรงและไม่สามารถ
ปกปูองตนเองได้ ซึ่งเกิดจากการตอบโต้ของกลุ่มท่ี
ใช้ความรุนแรงจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว 
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 7) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างหอพัก อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ อาคาร
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของโรงเรียนรัฐหรือเอกชน อาทิ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ท่ีมีนักเรียน หรือเด็กด้อยโอกาส หรือกลุ่มเด็กพิเศษเป็นจ านวนมาก หรือเป็นโรงเรียนท่ีสนับสนุน 
ช่วยเหลือหน่วยงานทางราชการ องค์กรทางสังคมเป็นอย่างดี หรือเป็นโรงเรียนท่ีมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อน าไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 8) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและกระจายอ านาจให้กับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ และสร้างความตระหนักให้โรงเรียนเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง 

 9) สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน
รวมท้ังพัฒนาสถานท่ีดูดวงจันทร์ ท่ี  อ าเภอยะหา จังหวัดยะลาได้ เป็นศูนย์ดาราศาสตร์                     
เพื่อการศึกษาเรียนรู้   
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10) สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ทุกระดับ และการ
สอนเสริมในสาขาวิชาที่จ าเป็น รวมท้ังการสร้าง
มาตรการแนะแนว เพื่อสร้างทางเลือกใน
การศึกษาต่อรวมท้ังสนับสนุนทุนการศึกษา
ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ
ต่างประเทศ และการสนับสนุนทุนให้นักศึกษา

ต่างประเทศมาศึกษาต่อในประเทศไทย ใน
สาขาวิชาต่างๆ การแลกเปลี่ยน ครู อาจารย์ 
นักวิจัย ท้ังในและต่างประเทศ 

 
 
 

 

11) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
การเรียนการสอนภาษาไทย ของเยาวชน และ
ประชาชนที่ไปศึกษา ไปพ านัก หรือไปท างาน ใน
ต่างประเทศ อาทิ การเช่าพื้นท่ีเพื่อการเรียนการ
สอนภาษาไทยในประ เทศมา เล เซี ย  และ
ซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น 
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12)  จั ด ร ะบบ เที ยบ โ อน  การ รั บ รองวุฒิ
การศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผู้เรียนจบจาก
ต่างประเทศ  โดยก าหนดเป็นมาตรการพิเศษ
เพื่อให้สามารถท างานในประเทศหรือ   รับราชการ
ได้อย่างมีคุณภาพ รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมให้
ปัญญาชน ท่ีเรียนจบจากต่างประเทศในทุกสาขา
อาชีพ ได้รวมกลุ่มและมีบทบาทในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

 13) พัฒนา และสร้างอุทยานการเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของประชาชน 
เด็ก และเยาวชนทุกศาสนิกในพื้นที่ อาทิ อุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
พิพิธภัณฑ์วัดช้างให้ แหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรมตะโล๊ะมาเนาะ พิพิธภัณฑ์นักปราชญ์อิสลาม              
(เชคดาวูด) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 14) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน หน่วยราชการ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย อ าเภอ สถานีต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปูายชื่อหน่วยงาน ปูายบอก
เส้นทาง อย่างน้อย ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆที่ส าคัญ 
(ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕)  
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 15) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันภาษามลายู รวมท้ังการสร้างเครือข่าย
สถาบันภาษามลายูกับสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ในฐานะท่ีมีภาษาถิ่นหรือภาษา
มลายูซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นภาษาท่ีใช้ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  16) สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา ให้มีความเข้มแข็งและ
มีบทบาทในการท านุบ ารุงศาสนา เพื่อให้สถาบันทางศาสนา เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา โดยเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางศาสนา และพุทธสมาคมให้มีส่วนในการส่งเสริมและ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
พระพุทธศาสนา ก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอีกด้วย 
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  17) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เผยแพร่และสร้างความเข้าใจในเร่ืองหลักธรรมและการปฏิบัติตนทางศาสนาให้กับ
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้
พระภิกษุที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และได้
ปรับปรุงสถานีวิทยุ(ชุมชน)พระพุทธศาสนา วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา ให้เป็นศูนย์กลาง
การเผยแพร่ธรรมะและกิจกรรมต่างๆทางพระศาสนา 

 18)  ศึกษาแนวทาง และสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการเชื่อมต่อ
กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมุสลิม และพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวิถีมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 

 ๑9) สนับสนุน การบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมศาสนสถาน และสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา รวมตลอดถึงระบบสาธารณูปโภค ที่จ าเป็นเพื่อท านุบ ารุงทุกศาสนา โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 

 

 

 

 

 ๒0) ส่งเสริมและสนับสนุนอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คนไทยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์  ณ ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย หรือผู้ไปปฏิบัติธรรมด้านพุทธศาสนา ณ สังเวชนียสถาน ในประเทศอินเดีย 
เนปาล หรือคนไทยเชื้อสายจีนไปเคารพบรรพบุรุษ และศาสนสถานในสาธารณรัฐประชาชน
จีน หรือผู้ปฏิบัติศาสนิกอื่นๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของหลักธรรม และกลับมาเป็น
เครือข่ายในการท านุบ ารุงศาสนา 
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 ด าเนินงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ประมาณ ๗,๕๐๐ คน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย ผลักดันให้มีการขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮั จญ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
เท่ียวบินเหมาล าของสายการบินไทยบินตรงจาก
ท่ า อ า ก า ศ ย า น น ร า ธิ ว า ส ไ ป ยั ง                        
ท่าอากาศยานเจดดาห์เป็นครั้งแรก และจัด
ให้มีระบบการอ านวยความเป็นธรรมรับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ            
ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมท้ังเยียวยาด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดย
ให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จ านวน ๒๐ คน   
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 ๒1) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานอัตลักษณ์และกิจกรรมทางภาษา 
ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม              
ชาวไทยเชื้อสายจีน และอื่นๆ ตามวงรอบปฏิทินศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย  

เมาลิดสัมพันธ ์
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วันชาติจีน  เทศกาลถือกนิเจ  ประเพณีแห่พระลุยไฟ 

 

 

 

 

รอมฎอมสัมพันธ์  รายออดีิ้อัฎฮา 

 

 

 

 

 

 

ชักพระอ าเภอโคกโพธ์ ชักพระเทศบาลเมืองยะลา 
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 ๒2) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของ
ประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งการให้ประชาชนที่อยู่ ในภูมิภาคอื่นๆ ได้มีโอกาสมาสัมผัส                 
รับรู้ข้อเท็จจริง ภายใต้แนวคิดย้อนรอยอารยธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒3) รวบรวมและเผยแพร่ค าวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับหลักการทางศาสนาอิสลาม ซึ่งมีนักปราชญ์และผู้น าด้านศาสนาทั้งในและต่างประเทศ              
ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน อาทิ ค าวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวัด นักปราชญ์อิสลาม เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์          

 เพื่ออ านวยความเป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ส่งเสริมใช้ยุติธรรมสมานฉันท์แก้ปัญหาความขัดแย้งและการเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

  แผนปฏิบัติการที่ ๕  แผนอ านวยความเป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
และพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู   

 ผลการด าเนินงาน 

  ๑. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 เปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วน 
๑๘๘๐ สื่ออิเลคทรอนิคส์  สื่อไปรษณีย์ การยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองท่ี ศอ.บต. และการ
ร้องเรียนผ่านเครือข่ายศูนย์อ านวยความเป็นธรรมระดับต าบล และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมท้ังจัด
ให้มีนิติกรประจ าอ าเภอเพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน าข้อกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชนใน
พื้นท่ี 

2. น้อมน าหลักรัฐประศาสโนบายของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้
ความเข้าใจในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะเฉพาะของพื้นที่  

 จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีกรมราชทัณฑ์  ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้
ความเข้าใจภาษามาลายูถิ่น เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ต้องขังและญาติได้อย่างเข้าใจ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริม   
สิทธิมนุษยชน การอ านวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย  

การส่งเสริมน าหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การ
เยียวยาและฟ้ืนฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์รุนแรง 
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 จัดจ้างบุคคลในพื้นท่ี จชต. ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง
นักบริการประจ าเรือนจ า  นักกฎหมายผู้ประสานงานประจ าส านักงานศาลในพื้นท่ี จชต. เพื่อคอย
อ านวยความสะดวกและเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ  

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนน าหลักศาสนาแก้ปัญหาความขัดแย้ง  รวมทั้ง             
น ายุติธรรมสมานฉันท์ โดยให้คู่กรณีและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคลี่คลายความ
ขัดแย้ง หรือการระงับข้อพิพาท  

 ส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มบุคคลท่ีมีต้นทุนทางสังคมสูง 
เช่น มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม มูลนิธิยุติธรรมทางเลือก เครือข่ายยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 
เครือข่ ายผู้หญิงภาคประชาสังคม ฯลฯ รวมเป็นเครือข่ ายในการอ านวยความยุติ ธรรม                          
โดยการเผยแพร่ความรู้ เปิดเวทีพูดคุย การจัดกิจกรรมสานเสวนาเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นท่ี การให้ค าปรึกษาแนะน าทางกฎหมาย รวมท้ังการให้ความดูแลช่วยเหลือ
เกี่ยวกับคดีให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

4. ก าหนดมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และ
ไม่ได้รับความยุติธรรม รวมตลอดถึงบรรดาผู้ต้องหาตามหมาย ป.วิอาญา และกฎหมายพิเศษ                   
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งการอ านวยความเป็นธรรม
ของรัฐได้อย่างง่ายและเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม  

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขัง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
บุตรผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวจ าเลยและ
ผู้ต้องหาท่ีถูกปรับกรณีหนีประกัน  เสริมสร้างความเข้าใจและเปิดพื้นท่ีพูดคุยผู้มีความเห็นต่างท่ี
ผ่านกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเพื่อน จ. การช่วยเหลือ
เยียวยาและจ่ายเงินชดเชยกรณีถูกควบคุมตัวและจับกุมคุมขังในกรณีท่ีไม่มีความผิด    

  5. สนับสนุนและประสานหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง ให้มีการก าหนด
มาตรการและบูรณาการ การปฏิบัติเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ผู้เสียหาย 
พยานรวมถึงบุคคลที่ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
หรือพนักงานอัยการ สั่งไม่ฟูอง หรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดยกฟูองเพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข  
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 ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี เพื่อก าหนด
มาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยร่วมกัน รวมท้ังช่วยเหลือในการปลดหมาย พ.ร.ก. ให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบ เพื่อสร้างความมั่นใจและความมั่นคงปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
 6. กรณีเหตุการณ์หรือคดีที่เป็นข้อสงสัยของประชาชนและ/หรือต่างประเทศ
ได้รับการเร่งรัดและน าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยทันที เพื่อค้นหาความจริงให้ได้ข้อยุติ
และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  

 แต่ งตั้ งคณะกรรมการอิ สระภายใต้ การมี ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วน                          
ร่วมตรวจสอบและค้นหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี     

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยี การวิจัยหาองค์ความรู้ และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยในการค้นหาความจริง หรือตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์   
นิติภาษาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่ออ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน และ            
เป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับกับทุกฝุาย  

 จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีสืบสวน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์และ
การจัดท าฐานข้อมูล(DNA) และลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้วฝุามือ และได้มีการวางแผนบูรณาการ
ฐานข้อมูลงานนิติวิทยาศาสตร์ จชต. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าระบบฐานข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด      

8. อ านวยความเป็นธรรมในการด าเนินคดีความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ             
ทั้งกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานที่รัดกุมและโปร่งใส ผู้ต้องหาได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมายและสามารถน าผู้กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว  

 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น ศาล อัยการ ต ารวจ เพื่อหารือร่วมกันในการก าหนดแนวทางและมาตรการการแก้ไข
ปัญหาความล่าช้า และการขาดประสิทธิภาพในการด าเนินคดีความมั่นคง  
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 9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเรือนจ า ทัณฑสถาน ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามหลัก
ปฏิบัติทางศาสนา อาทิ ให้ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติศาสนกิจ การแต่งกาย การจัดเลี้ยงอาหาร รวมทั้ง
การเยี่ยม การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิล าเนา และการแก้ไขปัญหาปริมาณผู้ต้องขังแออัด  

 จัดท าระบบในการควบคุมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยการก่อสร้างอาคาร
ละหมาดท้ังภายในและภายนอกเรือนจ าให้กับเรือนจ าในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนเครื่อง
แต่งกายตามหลักศาสนาให้กับผู้ต้องขัง
เนื่องในวันรายออีดิ้ลอัฏฮา สนับสนุนให้มี
การเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจ า 
รวมท้ังประสานกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้มีการ
ขยายอ านาจการควบคุมของเรือนจ าในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการย้าย
ผู้ต้ องขั งคดีความมั่ นคงกลับมาคุมขั ง               
ยังเรือนภูมิล าเนา 

 

10. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบทั้งด้านทรัพย์สิน จิตใจ               
จิตวิญญาณ การศึกษา อาชีพ การติดตามเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน

สังคมได้อย่างปกติไม่เป็นภาระ กรณีที่ดินและ
ทรัพย์สินที่ผู้ ได้รับผลกระทบไม่สามารถ
ด าเนินการ หรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งการน า
ที่ดินและทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
คว าม ไม่ ส งบและกลุ่ ม เ ปู าหม ายอื่ น ๆ               
เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

 การให้ความช่วยเหลือเยียวยา กรณีท่ีเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ (งบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท) ได้ให้การ
ช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายต่างๆ คือ ๑.กลุ่มประชาชนท่ัวไป ๒.กลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ ๓.ผู้ถูกกระท าโดย
เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงท่ีเป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณี เช่น กรณีมัสยิดกรือเซะ เหตุการณ์ตาก
ใบ  กรณีการบังคับให้สูญหาย  และ ๔.กรณีถูกควบคุมตัว หรือถูกคุมขัง หรือถูกด าเนินคดี ต่อมา
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ปรากฏหลักฐานว่า ผู้นั้นมิได้เป็นผู้กระท าผิด หรือ
มีการถอนฟูอง/ยกฟูอง รวมท้ังสิ้น ๑๒,๖๖๓ คน 
เป็นเงิน ๑,๙๔๗,๙๔๑,๓๐๓ บาท   

 กรณีท่ีด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน มีประชาชน
และเจ้าหน้าท่ีรัฐเสียชีวิตรวม ๔,๕๓๓ ราย 
บาดเจ็บและพิการ ๘,๓๗๗ ราย เป็นเงิน เงินรวม 
๑,๖๑๖,๖๙๘,๗๒๓ บาท ช่วยเหลือเยียวยา            
เป็นด้านทรัพย์สิน (บ้านเรือน/อาคาร/ยานพาหนะ/
พืชผลเกษตร) ๔,๗๗๓ ราย เป็นเงิน ๗๔๙,๘๓๒,๔๙๔.๓๗ บาท  

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเด็กก าพร้า ผู้พิการ และ               
ผู้สูญเสียชีวิตคู่ ให้ได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อสร้างสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการท างาน  

 การมอบทุนประกอบอาชีพ การซ่อมแซมท่ีพักอาศัย และทุนการศึกษา จ านวน 
๘๒๔ ราย  

 สนับสนุนชมรม “ช่วยราษฎร เสริมรัฐ” เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ จ านวน ๑๒๗ ราย โดยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องช่วยคนพิการ 

 การสร้างขวัญและก าลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต.ได้ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร
ประชาชน เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ พร้อมมอบกระเช้าเครื่องบริโภค
ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าท่ีและประชาชน 
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๑1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเยียวยาชุมชน                
เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ อาทิ ชุมชนบ้านคอกกระบือ ชุมชนบ้านส้ม                   
ชุมชนบ้านเกาะหวาย จังหวัดปัตตานี ชุมชนบ้านตันหยงลิมอ จังหวัดนราธิวาส ชุมชนบ้าน
เยาะ จังหวัดยะลา เป็นต้น 

 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยา โดยส านักการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาได้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยประสานความร่วมมือจากครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ และชุมชน 
รวมถึงสถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางศาสนา ฯลฯ เพื่อร่วมกัน
สร้างสันติสุขในชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์  

 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับศักยภาพบริบทของ
พื้นท่ี วิถีชีวิต ความต้องการของประชาชน และความร่วมมือตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝุาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย  

แผนปฏิบัติการที่  ๖ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลิต และเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน  

 ผลการด าเนินงาน 

1. ผลักดันให้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนน สะพาน 
ประปา และไฟฟูา ในหมู่บ้านชุมชนเปูาหมายที่บริการของรัฐยังเข้าไม่ถึง การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะในพื้นที่เปูาหมาย อาทิ ไฟฟูาบ้านเหมืองลาบู เป็นชุมชนที่ไฟฟูาเข้าไม่ถึงมากกว่า ๑๐๐ ปี 
รวมทั้งการพัฒนาระบบด่านชายแดน และระบบโลจิสติกส์ 

 ขุดลอกคลองระบายน้ าและคืนพื้นท่ีให้ชาวบ้านบ้านส้มปุอย ต.กาเยาะมาตี              
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส งบประมาณ 190,000.- บาท 

 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลือโป บ้านลาเมาะใน หมู่ 5 
ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส งบประมาณ 4,200,000.- บาท 

 ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านตะโลมีญอ ม.1 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ                 
จ.นราธิวาส ระยะทาง 0.900 กม. งบประมาณ 3,350,000.- บาท 

 เปิดทางหลวงหมายเลข 410 สายยะลา – เบตง โดยก่อสร้างถนน
ระยะทาง 1,900 เมตร และก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ าบางลาง 204 เมตร งบประมาณ 
400,000.- บาท 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน 
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2. ผลักดันการปรับปรุงและพัฒนารถไฟในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก
เป็นการขนส่งที่ประชากรในพ้ืนที่นิยมใช้บริการมากที่สุด โดยการปรับเปลี่ยน การให้บริการให้
มีความทันสมัย การใช้หัวรถจักรและปรับปรุงตู้ขนส่งใหม่ การจัดให้มีสถานที่ละหมาดและ
บริการอาหารฮาลาลบนรถไฟ การรักษาความสะอาด การตรงต่อเวลา พร้อมทั้งการผลักดัน
การสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่จากอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ถึงอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ผลักดันให้มีการให้บริการอาหารฮาลาลบนรถไฟขบวนสายใต้ซึ่งอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ และผลักดันการปรับปรุงและพัฒนารถไฟในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการ
ให้บริการท่ีทันสมัย สะอาด ตรงต่อเวลา 

3. ศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจการบิน และการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ 
เพื่อการพาณิชย์แห่งใหม่ ในจังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา หรือจังหวัดสตูล รวมทั้งการ
พัฒนาปรับปรุงสนามบินนราธิวาสให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสนามบินนานาชาติ 
และรองรับการเป็นสนามบินฮัจญ์อย่างเต็มรูปแบบ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง การจัดโซนนิ่ง
การปลูกพืช วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ผลิตภัณฑ์ของดีชายแดนใต้ ธุรกิจบริการสุขภาพ 
โดยใช้การรวมกลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงาน 

ศอ.บต. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ี ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นท่ีและวิถีชีวิต เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่กลุ่มคนมีรายได้น้อย           
โดยได้บูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม อาทิ 

 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ให้กับเยาวชนในพื้นท่ีท่ีว่างงาน 
จ านวน 31 ราย ในพื้นท่ีอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ              
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน  ให้ชุมชนเกิดสันติสุขอย่างยิ่ง 

 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มนาเกลือบานา อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี                    
เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพท านาเกลือซึ่งก าลังจะสูญหายจากท้องถิ่น ท าให้สมาชิกมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

 การสนับสนุนการซื้อวัสดุเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ในพื้นท่ีต าบลภูเขาทอง  
อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ท าให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 138 ราย ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร 
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 ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นท่ี
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 220 ไร่ เกษตรกร 91 ราย ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 
1,300 กิโลกรัม คิดเป็นเงินไร่ละ 19,500 บาท คิดเป็นเงินรวม 4,290,000 บาท 

 การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand-in-Hand Ruso ตามโครงการ
อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานท่ียั่งยืนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน             
โดยการน าสมาชิกกลุ่มจ านวน 120 คน ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
นครราชสีมา  

 การสร้างการพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรท่ีมีศักยภาพอย่าง
ครบวงจร เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนและทรัพยากรในพื้นท่ีให้เชื่อมโยง
เศรษฐกจิฐานรากตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สู่ระดับประเทศ 

 การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 
OTOP รายใหม่ เพื่อเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ในต่างประเทศ จ านวน               
3 ครั้ง ในประเทศ จ านวน 2 ครั้ง  อีกท้ังยังร่วมงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 
ที ่ สถานที ่ จ านวนผู้

จ าหน่าย 
ยอดสั่งซื้อ 

(บาท) 
ยอดจ าหน่าย 

(บาท) 
รวมเงิน (บาท) 

ต่างประเทศ     
1    -รัฐตรังกาน ู 56 94,000 3,900,450 3,900,450 
2    -รัฐกลันตัน 77 2,613,000 9,308,880 11,921,880 
3    -รัฐปีนัง 60 30,400 2,638,192 2,672,192 
 รวม 193 2,737,400 15,847,522 18,584,922 
 ในประเทศ     

4    -จังหวัดสรุินทร ์ 110 201,000 
5    -จังหวัดชลบุร ี 139 688,000 13,715,704 14,403,704 
 รวม 249 889,000 22,042,882 22,931,882 
 ร่วมกับหน่วยงานอื่น     

6    -งานหาดใหญ่มอเตอรโ์ชว์ 56 - 1,500,000 1,500,000 
7    -งานมุสลมิเอ็กซ์โป 30 - 75,000 75,000 
8    -งาน OTOP Midyear 10 - 2,638,192 2,672,192 

 

 จัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยการจัด
ฝึกอบรมภาษามลายูกลางเพื่อการเจรจาทางธุรกิจเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้ 
ศอ.บต. จ านวน 120 คน ในระหว่างวันท่ี 8-12 เมษายน 2556 ณ โรงแรมปาร์ควิว                     
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

5. สนับสนุนส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา                 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูอาชีพการท านาในพื้นที่นาร้าง การฟื้นฟูอาชีพการปลูก
ไม้ผลประจ าถิ่นที่มีผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูง อาทิ ทุเรียน ส้มโชกุน ส้มโอปูโก มังคุด ลองกอง 
เงาะ กล้วยหิน ลูกหยี  

 การฟ้ืนฟูอาชีพการท านาในพื้นท่ีนาร้าง ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้บูรณาการร่วมกัน จัดท า
โครงการฟื้นฟูนาร้าง เพื่อพลิกผืนนาท่ีร้างกว่า 2 ปี จ านวน 2,400 ไร่ ในจังหวัดปัตตานี ให้เป็น
ผืนนาท่ีอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 297 กิโลกรมัต่อไร ่ 

 อ าเภอโคกโพธิ์ จ านวน 600 ไร่ 
 อ าเภอหนองจิก จ านวน 800 ไร่ 
 อ าเภอปะนาเระ จ านวน 500 ไร่ 
 อ าเภอมายอ จ านวน 500 ไร่ 
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 ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมการท านาให้แก่เกษตรกร มีการน า
เกษตรกรในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ท่ีเข้าร่วมโครงการ เดินทางไปอบรมท่ีศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย รอบละ 120 คน ใช้เวลาในการอบรมรุ่นละ 10 วัน สิ่งท่ีเกษตรกรท้ัง
ไทยพุทธและมุสลิมจะได้รับก็คือ ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการท านาแบบครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปราชญ์ชาวบ้าน ทราบถึงขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมดิน เตรียม
พันธุ์ข้าว การหว่านข้าว การดูแลรักษา ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อผ่านระยะเวลา 
10 วัน จากนั้นเกษตรกรกลุ่มนี้จะเดินทางกลับภูมิล าเนา เพื่อลงมือท านาจริงโดยมีเกษตรอ าเภอ

เป็นท่ีปรึกษาระยะแรก และวิทยากรท่ีให้
ความรู้จากภาคกลาง ลงพื้นท่ีช่วยสอน
ระหว่ า งการท านาด้ วย  มี ผู้ เ ข้ า ร่ วม
โครงการ จ านวน ๓๖๘ คน  โดยจัด
ฝึกอบรมวิธีการท านาตามเทคโนโลยีแผน
ไทยท่ีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  อ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  แบ่งเป็น              
๓ รุ่น ๆ ละ ๑๐ วัน   

 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตส้มโชกุน ศอ.บต. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรในพื้นท่ีทุกอ าเภอของจังหวัดยะลา มีความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ส้มโชกุน ซึ่งมีความลือชื่อของจังหวัดยะลาให้มีคุณภาพตรงตามท่ีตลาดต้องการคิดเป็นร้อยละ 80 
ของผลผลิตท้ังหมด ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ประมาณไร่ละ 20,000 
บาท ในปี 2556-2557 และไร่ละ 100,000 บาท ตั้งแต่ปี  2558 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมี
การจัดท าต้นแบบการปลูกส้มโชกุน ท่ีมีคุณภาพ 5 แปลง ๆ ละ 3 ไร่ 
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6. สนับสนุนส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา                 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายางพารา/ปาล์มน้ ามัน โดยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มมูลค่า
และ การใช้ประโยชน์ การแปรรูปที่หลากหลาย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ใช้ยางพาราในการ
สร้างถนนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์ม 

 การพัฒนายางพารา ศอ.บต. ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางได้พัฒนา
และเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้กรีดยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดฝึกอบรมจ านวน 
5 รุ่น ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556  

 ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราตกต่ า โดยได้จัดสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราแผ่นดิบ ยางรมควัน ในพื้นท่ี
จังหวัดยะลา 2 โรง ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 

7. ส่งเสริมปศุสัตว์เพื่อสร้างอาชีพ การบริโภค อุตสาหกรรม และการส่งออก 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ แพะนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่เบตง สัตว์
เศรษฐกิจอื่นๆ และพืชอาหารสัตว์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแข่งขัน และการเพาะเลี้ยงนกเขา
ชวา นกกรงหัวจุกในเชิงพาณิชย์ การแก้ไขปัญหาราคารังนกนางแอ่นตกต่ า รวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนาด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ  การผลักดันการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
สัตวแพทย์ การผลักดันการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ และอื่นๆ              
ที่เกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนการจัดตั้ งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย                
สงขลานครินทร์ พร้อมท้ังสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านสัตวศาสตร์ ซึ่งได้เปิดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว              
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

8. การฟื้นฟูธุรกิจประมง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าด้วยการ
ผลักดันให้มีการขุดลอกร่องน้ าปัตตานี เพื่อให้เรือประมงของปัตตานีที่มีประมาณมากกว่า 
๔,๐๐๐ ล า สามารถเข้ามาจอดในท่าเทียบเรือได้อย่างในอดีต และขุดลอกร่องน้ าสายส าคัญ
อื่นๆ การขยายพื้นที่ ท าการประมงในต่างประเทศ การปรับปรุงท่าเทียบเรือ ที่จอดพักเรือ 
แหล่งอาศัยสัตว์น้ าทางทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาและความ
ขัดแย้งในกลุ่มประมง อาทิ เรืออวนลากข้าง เรืออวนรุน  
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 สนับสนุนการขุดลอกร่องน้ าปัตตานี  ตามมติ ท่ีประชุม  กพต. เมื่ อ                   
วันท่ี 2 ตุลาคม 2556 โดยการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะท างานฯ เพี่อก ากับดูแลการขุดลอก
ร่องน้ าให้ลึกอย่างน้อย 7 เมตร และน าดินตะกอนจากการขุดลอกขึ้นบนฝั่งท้ังหมด  

9. การสร้างความมั่ นใจให้ เกษตรกร โดยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ                      
ที่เกี่ยวข้องแทรกแซงและประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร และการจัดหาตลาดรองรับ 

 ส่งเสริมสนับสนุนตลาดผลไม้ในต่างประเทศ โดยเพิ่มช่องทางการกระจาย
ผลผลิตและจัดเจรจาธุรกิจในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเพิ่มปริมาณ
การส่งออกและสร้างผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดในระยะยาว 

10.  สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจฮาลาล ให้เป็นไปตามหลักการศาสนา          
มีมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมอาหาร           
ฮาลาลจังหวัดปัตตานี การผลักดันจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและบริการข้อมูลด้านฮาลาลใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและบริ การฮาลาล ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งท่าอากาศยานสถานีขนส่งมวลชนที่ส าคัญ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟหัวล าโพง และร้านต้มย าไทยในมาเลเซีย รวมทั้งการ 
บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภูมิภาคอื่นใน
ประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าฮาลาลเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละระดับ 

 การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของชาวบ้านกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการ
ซื้อขายท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี โดยการน าเรื่อง
ดังกล่าวเสนอ กพต. และ กพต. มีมติให้ กนอ. 
ด าเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ต่อไป โดยปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์ของ 
กนอ. ส าหรับการแก้ ไขปัญหาของชาวบ้าน
เจ้าของท่ีดินเดิม ให้จังหวัดปัตตานีด าเนินการ
จัดซื้อท่ีดินจากบริษัท  ฟาตอนี อินดัสทรีส์ จ ากัด 
และ ศอ.บต.ได้น าประเด็นตามมติท่ีประชุม กพต. 
ดังกล่าวเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยอยู่
ระหว่างการพิจารณากล่ันกรองเสนอคณะรัฐมนตรี 
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11. การยกระดับและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทย/ต้มย าทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิ การให้บริการ การปรับปรุงเมนูอาหาร รวมทั้งเปิดหลักสูตรระยะสั้นในการปรุ งอาหาร
ให้กับผู้ประกอบการเพื่อรักษามาตรฐานอาหารไทย การปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะและ
สวยงาม การจัดเตรียมและฝึกอบรมพนักงานบริการ/ผู้ประกอบอาหารการสนับสนุนจัดตั้งและ
ส่งเสริมสมาคมต้มย าไทยในมาเลเซียให้มีความเข้มแข็ง การผลักดัน ลดค่าธรรมเนียมพนักงาน
ให้บริการในร้านต้มย าไทยในมาเลเซีย ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) ให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการและพนักงานบริการร้านต้มย าไทยในมาเลเซีย เป็นผู้สร้างรายได้และน าเงินตรา
เข้าประเทศประมาณการปีละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ล้านบาท  

 ศอ.บต. ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในประเทศ
มาเลเซียรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย” และได้สนับสนุนงบประมาณในการเช่า
อาคาร WISMA PTA ย่านก าปงบารู กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นส านักงานให้สมาคม
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยใช้ชื่อว่า “ส านักงานศูนย์กลางการบริหารงานสมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย” และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี     

25 กันยายน 2556 โดยการใช้ประโยชน์ของ
พื้นท่ีดังกล่าวนอกจากเป็นท่ีตั้งส านักงานแล้ว 
ยั ง เ ป็ น ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก โ ร ง เ รี ย น                    
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งปัจจุบันมีบุตรหลาน
ของกลุ่มผู้ประกอบการต้มย ามาเรียนหนังสือ
ทุกวันเสาร-์อาทิตย์ ประมาณ 50 คน 
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12. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ 
และการแก้ไขปัญหาการท างานของคนไทยในต่างประเทศ  

 ศอ.บต. ร่วมกับสถาบันอาหารจัดท าโครงการน าร่องฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ฝีมือให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้มย า หลักสูตรการประกอบอาหารไทย และหลักสูตร
พนักงานบริการประจ าร้านจ านวน 2 รุ่น 40 คน เมื่อเดือนเมษายน  2556 

 

 

 

 

 

 

13. สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน ในการประกอบอาชีพ
และธุรกิจในรูปสหกรณ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และหลักศาสนา อาทิ สหกรณ์อิสลาม                       
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร  

 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์สู่ชุมชนชายแดนใต้ 
จ านวน 85 แห่ง 
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14. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดมหกรรมสินค้าชายแดนใต้ทั้งในและต่างประเทศ 
กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่เพื่อสร้างความคึกคักและส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการจัดตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 

 จัดกิจกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน -หนุนการสร้างงาน                 
และกิจกรรมมวยไทยไฟสต์ ในจังหวัดปัตตานี ท าให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้                  
เดือนตุลาคม 2556 อยู่ในล าดับต้น ๆ สูงกว่าจังหวัดปทุมธานี สงขลา สุราษฎร์ธานี และ
สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

15. การลดค่าครองชีพของประชาชน โดยการสนับสนุนสินค้าและบริการราคาถูก 
การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและการเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค การจัดท าบัญชีครัวเรือน                  
การผลักดันพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน อาทิ การจัดตั้งสถานีบริการ NGV                       
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง พลังงานชีวมวลและชีวภาพ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานขยะ รวมถึงมาตรการอื่นๆ  

16. การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้มีการใช้วัตถุดิบ สินค้าและบริการ และการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ อาทิ การใช้โต๊ะเก้าอี้จากไม้ยางพารา การตัดเย็บเสื้อผ้า
ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดทหารโดยผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

17. ผลักดันมาตรการทางการเงินการคลัง  มาตรการทางภาษี และ               
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบต่างๆ การก าหนดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในกรณีจ าเป็น
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เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ให้เป็นรูปธรรม                 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจด้านการค้าการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

18. ก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเบื้องต้นได้มี                    
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กลางประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และ
อิสลามศึกษานานาชาติ ศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดยะลา เป็นศูนย์กลางการเกษตรและ                 
ตลาดการเกษตร จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาควบคู่กับพื้นที่
ของประเทศมาเลเซีย จังหวัดสงขลาและสตูล เป็นศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าภายในและระหว่าง
ประเทศ จังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลาง
ยางพาราโลก ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาระดับโลก 
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 วัตถุประสงค์          
  เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด้านร่างกาย จิตใจ ส่งเสริม
การท่องเท่ียวและกีฬาบนฐานทุนทางศาสนา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และเอกลักษณ์
พิเศษเฉพาะด้านของประชาชนและพื้นท่ี 

แผนปฏิบัติการที่ ๗ แผนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาการท่องเที่ยว 
และกีฬา ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

 ผลการด าเนินงาน 

1. ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมความรับรู้
ของมารดา และเพิ่มการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับส่งเสริมให้เด็กเล็ก
เข้าถึงผู้ปกครองที่มีคุณภาพอาหารที่เหมาะสม และมีระบบการกระตุ้นพัฒนาการที่ดี การสร้าง
อาชีพและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกับประชาชน ในภูมิภาคอื่น และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของพื้นที่   

 การบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา การสาธารณสุข
ศอ.บต. ร่วมกับ กรมอนามัย ส านักงานสาธารณสุข ๔ จชต. (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา) 
และคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนากระบวนการ
จัดท าฟันเทียมเพื่อคืนรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในพื้นท่ี จชต. ในระหว่างวันท่ี 25 – 3๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 
 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 

การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส 
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 ด้วยพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะ เขตพื้นท่ี ต าบลปูโละปูโย 
อ าเภอหนองจิก มีผู้ ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ีของฝุายความมั่นคงหลายราย                             
มีผู้เสียชีวิต และพิการ ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างต้นแบบการบริการทางสุขภาพ
ท่ีตอบสนองความต้องการการบริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณศุข และเป็นความ
ต้องการของประชาชน  ศอ.บต.ร่วมกับ สสจ.ปัตตานี อบต.ปูโละปูโย และผู้แทนภาคประชาชน
ร่วมวางแผนและก าหนดแนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้พิการซึ่งขณะนี้ รพ.สต.ปูโละปูโย มีความพร้อม
ทางด้านกายภาพ ฟื้นฟูผู้ปุวยมากท่ีสุดใน จชต. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาปัญหาพื้นท่ีเพื่อการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการ3ของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส (รวม ๗ ต าบล) 
ในระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย                    
ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา บุคลากรจาก อบต. ครูตาดีกา เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจ าต าบลและ               
อสม. จ านวนท้ังสิ้นประมาณ ๓๐๐ คน โดยกลุ่มเปูาหมาย มีการรับรู้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ 
มีความพึงพอใจในการด ารงชีวิตอยู่ในระดับมาก จนถึงระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔  
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2. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม
มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบ  

 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีจั งหวัดชายแดนภาคใต้                      
พ.ศ.2556 – 2561 ( 4 ปี) เพื่อพัฒนาสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีระบบ มีแนวทางและ
แผนการด าเนินงาน การเชื่อมโยงเครือข่ายและบูรณาการทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมพลังสตรีในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 แผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2556-2559 ท่ีมุ่งเน้นให้สตรีเป็นกลุ่มเปูาหมายส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นอกจากนี้ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีในวันสตรีสากล  ซึ่งเป็นการแสดง
พลังของสตรี จชต. ให้ตระหนักถึงพลังอันเข้มแข็งของตนเองและใช้พลังเพื่อพัฒนาตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี  ระหว่างสตรีทุกศาสนา 
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3. ช่วยเหลือ ดูแล เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสทางสาธารณสุข ผู้เจ็บปุวยเรื้อรัง 
อาทิ โรคเรื้อรังในผู้ใหญ่ เบาหวาน ความดันโลหิต ผู้พิการทางจิต ผู้พิการ เป็นต้น 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ี จชต. โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างท่ัวถึง ได้แก่ โครงการรักษ์ตา ซึ่งร่วมกับ 
สป.สช. กระทรวงสาธารณสุข กอ.รมน. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 8,000 คน ได้รับการ
ผ่าตัด 928 ราย ท้ังนี้ ศอ.บต.ได้สนับสนุนการให้ความรู้ อสม.ในการคัดกรองโรคต้อกรจะ จ านวน 
210 คน 

 สนับสนุนโครงการพัฒนาสถานบริการในการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องท่ี
บ้านสู่สถานบริการปฐมภูมิ โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นท่ีนอนลม 10 เครื่อง 
และเครื่องดูดเสมหะ 10 เครื่อง ให้ผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรังจังหวัดสตูลได้ยืมไปใช้ท่ีบ้าน 

 โครงการน าร่องให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนท่ีท า
หนังสือเดินทาง ณ ศอ.บต. ซึ่งมีผู้คัดกรอง จ านวน 1,416 คน ในจ านวนนี้พบเบาหวาน                 
ความดันโลหิตสูงและอื่นๆ ร้อยละ65.3,32.5และ2.2 ตามล าดับ 

 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและสนับสนุนเครือข่ายของคนพิการ                   
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ  กลุ่มเปูาหมายของโครงการคือผู้
พิการท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและ
สตูล ทีมงานลงเยี่ยมบ้านผู้พิการและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จ านวน 303 ราย  
ซึ่งในจ านวนดังกล่าวมีผู้ร้องขอความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ จ านวน 268 ราย และในการให้ความ
ช่วยเหลือคณะท างานทีมน าได้แบ่งการให้ความช่วยเหลือออกเป็นสองระยะ คือ ระยะแรกเป็นการ
ช่วยเหลือทันที  และระยะท่ีสองเป็นการช่วยเหลือระยะต่อไป เช่น เรื่องทุนการศึกษา  ซ่อมบ้าน
เรื่องทุนประกอบอาชีพ  
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 ศอ.บต .  ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และ                    
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์ส าหรับเด็กและ
คนพิการจากโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการในพระนามาภิ ไธยสมเด็จ                    
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์ส าหรับเด็กและ 
คนพิการใน 3 จชต. จ านวน 195 คน  195 รายการ ประกอบด้วยรถเข็น 124 คัน                 
และอุปกรณ์อื่นๆจ านวน 71 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ส ต รี เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ  จ ช ต .                           
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรี และ อสม. สนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่าย จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับพื้นท่ี 
จชต. 
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 ผู้พิการท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 48 ราย ได้รับแปรงสีฟัน ดูแลด้านทันตสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพใน
ช่องปากและฟันมีผลท าให้ผู้พิการมีก าลังใจและทัศนคติท่ีดีในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข และมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเองได้ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นท่ี 6 อ าเภอ รวม 63 โรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จังหวัดยะลา จ านวน 300 คน     
ท่ีมีปัญหาความผิดปกติด้านสายตา  ได้รับแวนตาช่วยในการมองเห็น สร้างขวัญและก าลังใจ             
ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนมาขึ้นและมีผลการมองเห็นไปตลอดชีวิต 

 สนับสนุนการก่อสร้างรางระบายน้ าริมถนนทางเข้าโรงพยาบาล
กรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อรองน้ าจากบ่อบ าบัดไปยังบ่อซึมริมถนนทางเข้าโรงพยาบาล  ท าให้บ่อ
บ าบัดสามารถรองรับน้ าเสียจากกิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีความพร้อมท่ีจะให้
บริหารประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

4. ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร แ พ ท ย์ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ท า ง เ ค ลื่ อ น ที่                          
จากทุกภาคส่วน มาตรวจรักษาผู้ปุวยที่ขาดโอกาสทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อาทิ โรคเกี่ยวกับตา โรคเกี่ยวกับฟัน โรคนิ่ว โรคไต เป็นต้น 

5. สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันส าหรับการดูแลผู้พิการรวมถึงการจัดตั้ ง                  
ศูนย์ประสานงานร่วมกับองค์กรศาสนา สมาคม มูลนิธิต่างๆ เพื่อดูแลเด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส 
ให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียนจบหรือ
ก าลังศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์และสาธารณสุข หรือในสาขาที่ขาดแคลน ที่ท างานหรือ
ศึกษาในต่างประเทศ กลับมาท างานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 แจ้งรายชื่อมหาวิทยาลัยท่ีสภาการแพทย์ให้การรับรองหลักสูตรแล้ว               
แก่สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี จชต. และอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาแพทย์ท่ีจบในต่างประเทศให้สามารถสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะ โดยวิธีการจัดหา
แหล่งฝึกและติวเข้ม 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการด้านกิจกรรมการกีฬาทั้งสากลและพื้นบ้าน 
รวมทั้ งการบูรณาการการสร้างสนามกีฬาทุกประเภทในพื้นที่อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน                
ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุก
ประเภทภายในประเทศ และต่างประเทศ 
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8. ส่ง เสริม สนับสนุนสันทนาการด้านดนตรี  รวมทั้ งอุปกรณ์วงดนตรี                 
วงโยธวาทิต หรือวงออเคสต้าแก่สถาบันการศึกษาหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
มีความพร้อมและให้ความสนใจ 

9. การใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การแก้ไขปัญหา
เขตอุทยานแห่งชาติทับที่ท ากินของประชาชน อาทิ กรณีเขตอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี  
การเร่งรัดให้ประชาชนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนิคมสร้างตนเองจ านวน ๙ แห่ง ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย นิคมสร้างตนเองสุคิริน ศรีสาคร เบตง ธารโต โคกโพธิ์  เทพา รัตภูมิ  
นิคมพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล รวมทั้งการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรชายฝั่ง  ความยากจนของชาวประมงพื้นบ้าน และอื่นๆ 

10.  ส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา             
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยน าศาสนา การกีฬา การสาธารณสุข และครอบครัวเป็นตัวน าในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอบายมุข การลดแหล่งอบายมุขในเขตชุมชนต่าง ๆ 
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วัตถุประสงค์       

 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ ได้เข้าใจรับข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
ในเชิงสร้างสรรค์  

 แผนปฏิบัติการที่ ๘ แผนการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ผลการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจใน
นโยบาย และการด าเนินงานของรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี              
ภูมิปัญญาและสิ่งที่ดีงามในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนชาวไทยภูมิภาคอื่น
และต่างประเทศ 

 ศอ.บต. ได้ผลิตสื่อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผลิตสารคดีสั้น สกุ๊ปข่าว 
เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในชุมชน
ต่างๆ ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม แหล่งท่องเท่ียว ความใฝุฝันของเด็กและเยาวชน 
การพัฒนาในด้านต่างๆ และสิ่งดีงามในพื้นท่ี แพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ ด้วยการเช่าเวลา
และขอความร่วมมือเครือข่ายสื่อต่างๆ  ได้แก่ รายการคุยก่อนเท่ียง สทท.ยะลา, รายการข่าว 
ททบ.5/1, รายการประเด็นเด็ด 7 สี, รายการข่าว 3 มิติ,เรื่องเด่นเย็นนี้ และข่าวประจ าวัน              
ช่อง 3,  ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, Thai TPBS, รายการข่าว สทท. 11 ยะลา, วอยแชลแนลทีวี,  
อาเจซิร่า TV Spring News  ตัวอย่าง “ห้องข่าว”ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐ น. และรายการ 
“สลาตันกีตอ” ทุกวันอังคาร เวลา ๑๑.๓๐ น. ทาง สทท. ๑๑ ยะลา  ผลิตสกุ๊ปข่าวเสียงสะท้อน
ชายแดนใต้ทาง  TMTV  และผลิตรายการ“รอมฎอนกะรีม” ในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ 
จ านวน ๓๐ ตอนๆละ ๕๐ นาที สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (เวลา ๐๔.๐๕-๐๕.๐๐ น.) 
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนาของพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 
 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
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 สื่อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านบทบาทของผู้น าศาสนา ทูตานุทูต และผู้แทน
กลุ่มประเทศ OIC ให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ และสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายไทย สามารถด ารง
ความเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์ในสังคมไทย ให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของรัฐบาลไทย ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม และ
การยุติความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทย  เช่นกิจกรรมสัมมนาในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
ร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรี  

2. การเพิ่มช่องทางการสื่อสารในระดับหมู่บ้านโดยสร้างเครือข่ายด้านการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจ โดยบัณฑิตอาสา และอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประสาน
และบูรณาการกับเครือข่ายวิทยุชุมชน  สื่อมวลชนในท้องถิ่น     

 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่เครือข่าย
มวลชนในท้องถิ่น  ได้แก่ “บัณฑิตอาสาผู้สื่อข่าวยุติธรรมชุมชน” โฆษกชาวบ้าน ในทุกต าบลของ 
๔ จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดยะลา,ปัตตานี ,
นราธิวาส,สตูล และ ๔ อ าเภอในจังหวัด
สงขลา  ซี่งเป็นนักประชาสัมพันธ์ธรรมชาติ
ในหมู่บ้านชุมชน   และเป็นผู้ท่ีใส่ใจในความ
ทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน มีจิตอาสา
เสาะแสวงหาความช่วยเหลือ  ให้ได้รับความ
เป็นธรรม ท าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการน า
ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็น
ธรรม  และข้อคับข้องใจต่างๆ ของพี่น้อง
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน สู่ภาครัฐให้
ได้รับการช่วยเหลือ   

 ก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. คลื่น ๑๐๓.๗๕ MHz ได้ถ่ายทอด
เสียงสู่เครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน ได้แก่ สะบ้าย้อยเรดิโอ ระบบ FM ความถี่ ๑๐๕.๕๐ MHz, คลื่น

วิถีไทย ระบบ FM ความถี่ ๙๕.๕๐ MHz, 
คลื่ นวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ ระบบ FM 
ความถี่ ๙๒.๕๐ MHz และสถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ยะลา ระบบ FM
ความถี่ ๘๘.๕๐ MHz และได้ก่อตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงภาษามลายู คลื่น ๙๑.๗๕ 
MHz ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และออนไลน์สู่นานา
ประเทศท่ีเวปไซต์ www.prdsbpac.com  
 

http://www.prdsbpac.com/
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 ประสานส่งข่าว สกุ๊ปข่าว ออกอากาศเครือข่ายวิทยุชุมชน สื่อมวลชนใน
ท้องถิ่น และมีกิจกรรม  ในเชิงคุณภาพลงพื้นท่ี เปิดเวทีพื้นท่ีกับกลุ่มผู้น า กลุ่มความคิดต่าง                
โฆษกชาวบ้าน และกลุ่มประชาชนท่ัวไป 
ผลการจัดกิจกรรมเพิ่มระดับการรับรู้ 
แลกเปลี่ยนรับฟังปัญหา  สร้างความ
เข้าใจท่ีดีต่อกันระหว่างประชาสังคมใน
พื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเปิดใจให้ข้อมูล 
และร่วมรับผิดชอบหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้ าน/ชุมชนของตนเอง
ร่วมกัน 

 

 
 

3. ผลิตสื่อส าหรับตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในประเด็นความขัดแย้ง ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา และการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ทุกศาสนิก เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
และสื่ออื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ได้ผลิตสกุ๊ปข่าว  สถานการณ์ความเป็นจริง รายการ หรือสารคดีต่างๆแพร่
ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์  ให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุก
วัน  รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวก โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ใน

ชุมชนต่างๆ ประเพณี วัฒนธรรม 
กิจกรรมทางสังคม แหล่งท่องเท่ียว 
บุคคลแบบอย่าง  ความใฝุฝันของ
เด็กและเยาวชน  การพัฒนาในด้าน
ต่ า ง  ๆ แ ล ะ สิ่ ง ดี ง า ม ใ น พื้ น ท่ี               
เ พื่ อ ถ่ ว ง ดุ ล กั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
เหตุร้ายท่ีเกิดขึ้น  โดยขอความ
ร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทางสื่อ
โทรทัศน์ เช่น รายการคุยก่อนเท่ียง 
สทท.ยะลา, รายการข่าว ททบ.5/1, 

รายการประเด็นเด็ด 7 สี, รายการ
ข่าว 3 มิติ,เรื่องเด่นเย็นนี้ และข่าวประจ าวัน ช่อง 3 ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, Thai TPBS, สทท 
11 ยะลา, วอยแชลแนลทีวี, อาเจซิร่า TV Spring News   
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 ผลิตสารคดีสั้นชุด “วิถีศรัทธาและสันติสุขแห่งปลายด้ามขวาน” แพร่ภาพ
ออกอากาศในรายการคุยข่าว ๑๐ โมง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕  แพร่ภาพ
ออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์  ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๕๖  ตอนละ ๓ นาที และส าเนาขอความ
ร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องอื่นๆ เพื่อ สร้างทัศนคติ และชี้ให้เห็นประโยชน์ของ
การอยู่ ร่ วมกั นบนพื้ น ฐานของความ
หลากหลายในวิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
โดยทุกคนสามารถรักษาอัตลักษณ์เฉพาะ
ของตนและเคารพความแตกต่างของผู้อื่น 
พร้อมตัวอย่างของการน าจุดเด่นและ
ศักยภาพ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม และชี้ ให้เห็นถึงความจริงใจของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน      

 รายการ “ชายแดนใต้วันนี้” ผ่านทีวีมุสลิม(TMTV)  ให้ความรู้ในหลักการ
ศาสนาอิสลามท่ีถูกต้องปูองกันเง่ือนไขการบิดเบือนได้ในระดับหนึ่ง 

 รายการ"ห้องข่าว ศอ.บต." น าเสนอผลการด าเนินงานของ ศอ.บต.               
สร้างความเข้าใจให้กับคนในท้องถิ่น  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา             
ช่อง ๑๑  ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐–๑๑.๓๐ น.    

 รายการ“เสียงสะท้อนจากท้องถิ่นใต้” เปิดมุมมองใหม่ วิเคราะห์  เจาะลึก
เกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  รับฟังข้อเสนอแนะ จากชุมชน  และน าเสนอเรื่องราวท่ี
เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานท่ีท่องเท่ียว  เศรษฐกิจและสังคมวิถีชุมชน                 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เป็นสกู๊ปข่าว สารคดี ท้ังอังกฤษ มลายู และอาหรับ ครั้งละไม่เกิน               
๓๐  นาที  แพร่ภาพออกอากาศในรายการข่าวต้นชั่วโมงทางทีวี และห้วงเวลาส าคัญต่างๆ      
Spring News เริ่มตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๕  

 ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เฉพาะกิจ"รอมฎอนการรีม" ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในส่วนกลาง วันละ ๑ ตอน ในช่วงเวลา ๐๔.๐๕–๐๔.๕๕ น. 
พร้อมกันนั้นได้แพร่ออกอากาศทางทีวีมุสลิม ๓ ช่อง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับชม การเผยแพร่ 
ความรู้ ในหลักการศาสนาอิสลามท่ีถูกต้อง     

 ผลิตสารคดีเชิงข่าว  ขอความร่วมมือแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
ในช่วงหลังข่าว ได้แก่สารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับวิถีชีวิต  การศึกษา เศรษฐกิจ  แหล่งท่องเท่ียว  
ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งท่ีดีๆ ใน จชต.   
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 ผลิตสื่อและสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผลิตรายการโทรทัศน์และ
สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบท้ังท่ีเป็นผลงานของ ศอ.บต. ของรัฐบาล และสิ่งท่ีดีๆใน จชต.                 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ทางสื่อทุกช่องทาง 

 ผลิตและเผยแพร่ “ละครสั้นโทรทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับสังคม
ชายแดนใต้” แพร่ภาพออกอากาศทาง ไวท์ชแนลทีวี (ทีวีมุสลิม) จ านวน ๘ ตอน และขอความ
ร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทาง TMTV ท้ังสร้างความเข้าใจหลักศาสนาท่ีถูกต้อง พหุวัฒนธรรมท่ี
น่าภาคภูมิใจ และสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยท้ังในและต่างประเทศ 

 ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น“ปอเนาะ ศาสนศึกษา พัฒนาชีวิต” เพื่อการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนให้มีความรู้   และความประพฤติท่ีดีงาม รับผิดชอบต่อ
สังคม  ประเทศชาติ  และจัดให้มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่คนไทยภูมิภาคอื่น              
รวมท้ังต่างประเทศ  นอกจากได้แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในห้วง
เดือนรอมฎอน รายการ “คุยข่าว ๑๐ โมง” แล้วยังขอความร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทาง
ช่องทางอื่นอย่างต่อเนื่อง   ซึ่ ง เป็นรายการท่ีได้รับความนิยมจากทุกกลุ่มจ านวนมาก                     
รวมท้ังได้น ามาขอความร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทาง  TGN  และออกเสียงสกุ๊ปทางสถานีวิทยุ
ต่างๆ เช่นวิทยุจราจร  FM  ๙๙.๕. วิทยุ ศอ.บต. และวิทยุท้องถิ่นอื่นๆอย่างต่อเนื่อง 

        ท้ังนี้ พัฒนาระบบการสื่อสารเชื่อมสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน โลกมุสลิม และนานาประเทศท่ัวโลก  โดยได้จัดตั้งศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้   พร้อมได้จัดท าคลังภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว (FTP) เพื่อบูรณาการเชี่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารมวลชน กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว โดยทาง เวปไซต์ Prsbpac .com    

4. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง  และสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารของ
รัฐทุกรูปแบบ  เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในสถานการณ์ภาคใต้ที่เป็นจริง  ให้เห็นว่าเป็น
ปัญหาร่วมกันของสังคม  และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ 

    •  ผลิตรายการ “ศอ.บต.
สัมพันธ์”ทางวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. 
คลื่น ๑๐๓.๗๕ MHz ส่งกระจายเสียง           
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เริ่ม 20.00 – 
07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อท าหน้าท่ีเป็น
สื่ อสองทาง เป็นเพื่ อน ทหาร ต ารวจ 
อาสาสมัคร และผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามใน
เวลาดึก  สร้างความสัมพันธ์สามัคคีระหว่าง
บุคคล กลุ่มต่างๆ ท้ังไทยพุทธ  ไทยมุสลิม 
สามารถปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็น และรับทราบข่าวสารสถานการณ์อย่างรวดเร็ว 
   • จัดท าข้อเท็จจริง ค าชี้แจง ( 3 ภาษาได้แก่ภาษาไทย  มลายู  ภาษาอังกฤษ ) เพื่อขอ

ความร่วมมือสื่อกระแสหลักต่างๆ และสื่อมวลชนในพื้นท่ี  ในการชี้แจงต่อสาธารณชนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ได้แก่หลักเกณฑ์  และวิธีให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ  พร้อมจัดทีมส านัก
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. และเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นท่ี 
โฆษกชาวบ้าน บัณฑิตอาสาผู้สื่อข่าวยุติธรรมชุมชน  และการจัดรายการ วิทยุ ศอ .บต.               
รวมท้ังสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  และขอความร่วมมือสร้างความเข้าใจทางสื่อ
โทรทัศน์ เช่น รายการคุยก่อนเท่ียง สทท.ยะลา  รายการประเด็นเด็ด 7 สี, รายการข่าว 3 มิติ, 
ข่าวประจ าวัน ช่อง 3 ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, สทท.ยะลา, Thai TPBS, รายการวานีตอ                  
(ภาคมลายู) สทท 11 ยะลา, วอยแชลแนลทีวี, อาเจซิร่า TV Spring News และจัดท าฐานข้อมูล
การประชาสัมพันธ์เพื่อการเยียวยา  และเวบไซต์  เพื่อเพิ่มศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
ครอบคลุมทุกกลุ่ม   

   • ได้จัดกิจกรรม“เปิดพื้นท่ีปลอดภัยสะท้อนปัญหาท้องถิ่นและพูดคุยเพื่อสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยการจัดทีมสื่อมวลชนลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจผู้ได้รับผลกระทบ 
ท าสกุ๊ปข่าว สารคดีเชิงข่าวในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาพื้นท่ี    
สร้างความเข้าใจ สร้างความเข้าใจสู่สาธารณชนภูมิภาคอื่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

5. เสริมสร้างการเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งเชื่อมโยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับคนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ไปศึกษาหรือก าเนิดหรือประกอบอาชีพในต่างประเทศและสังคมมุสลิมใน
ต่างประเทศ 

    • จัดประชุมพบปะสร้างความ
เข้าใจในการช่วยเหลือแรงงานไทยท่ี
ท างาน “ร้านต้มย า” ในประเทศมาเลเซีย 
ปร ะ ช าสั มพั น ธ์ ส ร้ า ง ค วาม เ ข้ า ใ จ สู่
สาธารณะชน ท้ังในประเทศไทย และ
มาเลเซีย 

               • การสื่ อสารการ
ประชาสัมพันธ์บทบาทขององค์กรศาสนา 
นักวิชาการด้านศาสนา ครูสอนศาสนา 
ผู้น าจิตวิญญาณ เป็นพลังในการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อชาวไทย
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มุสลิมท้ังในพื้นท่ีและต่างถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบ
พิธีฮัจย์ ท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นโครงการท่ี  ศอ.บต. ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  สามารถ
รวมเครือข่ายผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างถูกต้องครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
บุคคลเหล่านี้ก็จะท าหน้าท่ีตัวแทน ศอ.บต. ในการสร้างความเข้าใจ และช่วยเหลือผู้อื่นสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับสังคม 
               • การสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องการพูดคุยเพื่อสันติภาพ มีประชาชนเห็นด้วยถึง 
ร้อยละ ๗๐ โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าศาสนา เช่นการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อจากท่าน
จุฬาราชมนตรี  และประธานคณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมท้ังการเสวนา
รับฟังความคิดเห็นผู้น าศาสนาซึ่งจะมีการพูดคุยสื่อสารถึงประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าใจเพิ่มขึ้น                  

6. เปิดพื้นที่การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  
นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเสรีภาพในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  อาทิ  โครงการเยาวชนย้อนรอยประวัติศาสตร์ชายแดนใต้  
มหกรรมสันติภาคชายแดนใต้  นักเยาวชนสร้างสรรค์สื่อชายแดนใต้  ร้านน้ าชาเพื่อเปิดพื้นที่
พูดคุยในสถานศึกษา เป็นต้น 

• จัดกิจกรรม “วิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร”คลื่น๑๐๓.๗๕ MHz  ท ากิจกรรมเพื่อ
สังคมร่วมกับกลุ่มเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  เข้าร่วมกิจกรรมและ
ส่ ง ก ระจาย เสี ย ง จากหมู่ บ้ าน /ชุ มชน  ร วม ท้ั งส่ ง กระจาย เสี ย งด้ ว ยระบบสองทาง                         
(Two-way Communication) ให้กลุ่ม
เหล่านี้มีพื้นท่ีสื่อ สะท้อนปัญหาความ
ต้องการและแสดงออกถึ งศักยภาพ  
ออน ไ ลน์ สู่ ภู มิ ภ าคอื่ น  และ ท่ั ว โ ลก 
โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม
ประเทศโลกมุสลิม (OIC) ทางเวปไซต์  
www.prdsbpac.com 

 
 
 

                • ก า รจั ด กิ จก ร รมพบปะ
พูดคุยและมอบของขวัญในโอกาสต่างๆ
เช่นกิจกรรมเข้ าร่วมดูดวงดวงจันทร์ 
เทศกาลถือศีลอด เทศการฮารีรายอ               
(อิดีลฟิตรี )  พร้อมน าจุดเด่นศักยภาพ             
ให้กลุ่มดังกล่าวได้มีโอกาส มาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคม     

http://www.prdsbpac.com/
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7. สร้างช่องทางการสื่อสารในรูปแบบการสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    • ส่งเสริมเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ในเชิงคุณภาพลงพื้นท่ี จชต. เปิดเวทีพื้นท่ีกับ
กลุ่มผู้น า กลุ่มความคิดต่าง และกลุ่มประชาชนท่ัวไป  เพิ่มระดับการรับรู้ แลกเปลี่ยนรับฟังปัญหา  
สร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันระหว่างประชาสังคมในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเปิดใจให้ข้อมูล และร่วม
รับผิดชอบหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองร่วมกัน ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้    
               •  จัดรายการวิทยุกระจายเสียง "ศอ.บต.สัมพันธ์"สัญจร  ท้ังในภูมิภาคอื่นของ
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย,สิงคโปร์  เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สามคีรักบ้าน
เกิดรับฟังข้อคิดเห็น จากพี่น้องชาวไทยในต่างแดน  ทราบทุกข์เดือดร้อน  เป็นสื่อกลางการติดต่อ
กับญาติพี่นอ้งท่ีอยู่เมืองไทยในพื้นท่ี  

       มีผลให้คนไทยในพื้นท่ีและ
ประเทศเพื่อนบ้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
รู้จักวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. และเป็น
เ ค รื อ ข่ า ย จ า น ว น ม า ก ร ว ม ตั ว เ ป็ น 
"ครอบครัววิทยุ ศอ.บต.” นัดพบปะ
กระชับความผูกพันกันอย่างต่อ เนื่ อง             
เ ช่ น  ใ น ห้ ว ง ก า ร จั ด ง า น ห ลั ก เ มื อ ง                
(งานกาชาด) จังหวัดยะลา มีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละคืนไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คน  
ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี              

8. สนับสนุนการผลิตสื่อ  โดยใช้ภาษามลายู  และภาษาอื่นๆ  เพื่อสร้างความ
เข้าใจ  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน รวมทั้งรองรับสถานีวิทยุโทรทัศน์  และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงภาษามลายูและภาษาต่างประเทศอื่นๆ 

 ศอ.บต. ได้ก่อตั้ง “สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาษามลายู”โดยแพร่ภาพอออก
อากาศทาง TMTV และทางสถานีโทรทัศนแห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ ยะลา และ                 
“สถานีวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู” ระบบ FM ความถี่ ๙๑.๗๕ MHz  เป็นสื่อท้องถิ่น                 
ภาคภาษามลายู  เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  และมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ
รายการ เป็นช่องทางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน 
รวมท้ังเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ  ท่ีถูกต้องต่อภาษามลายู  ให้ความส าคัญต่อการเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ท่ีใช้ภาษามลายู  
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 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  ส ารวจพบว่าประชาชนมีความตื่นตัว ท้ังสถานี
วิทยุโทรทัศน์ภาษามลายู โดยเฉพาะรายการ “สันติภาพท่ีประชาชนต้องการ” เป็นเสวนารับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ แพร่ภาพออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง ๑๑ ยะลา   และ“สถานีวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู” มีเสียงตอบรับจาก
ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นเพื่อนพูดคุยกับทุก
ฝุาย รวมท้ังกลุ่มท่ีมีความเห็นต่างจากฝุายบ้านเมือง และสร้างความเข้าใจความผูกพันระหว่าง
ประชาชนในพื้นท่ีด้วยกันและต่างพื้นท่ี เป็นสื่อสองทางท่ีเป็นเพื่อนยามดึก ให้กับเจ้าหน้าท่ี                          
จุดตรวจ ชรบ., อรบ. อาสาสมัคร  ประชาชนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในยามค่ าคืน ดึกดื่น เป็นเวทีให้
ประชาชนน าเสนอบอกถึงความเดือดร้อนให้ภาครัฐรับทราบ  เป็นสื่อท่ีประชาชนมีความภาคภูมิใจ 
รักษาซึ่งอัตลักษณ์ ของคนในพื้นท่ี น าไปสู่ทัศนคติท่ีดี ลดความหวาดระแวง ประชาชนนิยมในการ
สื่อสารพูดคุยด้วยภาษามลายู  ย่อมถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการดับไฟใต้ เพราะการยอมรับ
และให้เกียรติต่อ "ภาษา" ถือเป็นการส่งสัญญาณท่ีดีที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์         

 เพื่อน าคุณค่าท่ีประชาคมโลกรู้จักปัตตานี(หรือฟาตอนี) เป็นโอกาสในการสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศและประเทศโลกมุสลิม ในการพัฒนาท้ังเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น   

แผนปฏิบัติการที่ ๙ แผนส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน    
โลกมุสลิมและองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)  

 ผลการด าเนินงาน 

1. ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอัน
ดีและประสานงานในโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
แนวทางหรือนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศได้ก าหนดไว้ 

 การต้อนรับคณะทูตานุทูตประเทศสมาชิก OIC จ านวน ๑๗ ประเทศ             
เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันท่ี ๓๑ ม.ค. ๕๖  

 

 

 

 

 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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 จัดประชุมคณะทูตานุทูตประเทศสมาชิก OIC ท่ีจังหวัดเชียงใหม่                   
เมื่อวันท่ี 22–23 มิ.ย. 56 

 

 

 

 
 

2. พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน โลกมุสลิมและองค์การ
ความร่วมมืออิสลาม (OIC) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
ศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    

 ร่วมประชุมกรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย)  
 

 

 

 

 
 

 ร่วมประชุมกรอบ
ความร่วมมือทวิภาคี ไทย-มาเลเซีย (JDS)  

 เ ยื อ น ก ร ะ ท ร ว ง
ศาสนา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อหารือความ
ร่วมมือด้านการศึกษา เดือน เม.ย. 56  
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3. เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้กับประเทศโลกมุสลิมและเวทีต่างประเทศ               
โดยสนับสนุนให้มีการด าเนินการเดินทางไปพบปะสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์             
ในเชิงรุก เพื่อรักษาภาพลักษณ์การปฏิบัติต่อชาวไทยมุสลิมของรัฐบาลอย่างเสมอภาค  

 จัดบรรยายสรุปแก่คณะผู้ สื่ อข่ าวประเทศมุสลิม ท่ี เยือน จ .สตู ล                    
เมื่อวันท่ี 27–28 มิ.ย. 2556  

   

 

 

 

 

 เตรียมจัดท าเอกสารเผยแพร่การท างานของ ศอ.บต. เป็น 4 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ และภาษาอาหรับ  

4. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความร่วมมือกับกลุ่ มประเทศโลกมุสลิม               
และประชาคมอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 จัดท า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทุนการศึกษากับองค์กร 
Muhammadiyah  
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 ลงนามบันทึกรายงานความร่วมมือด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
กับกระทรวงศาสนา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 

 

 

 

 
 

5. สนับสนุนความร่วมมือและกิจกรรมด้านศาสนากับต่างประเทศ โดยการน าผู้ที่มี
ความรู้ทางศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น เป็นที่ยอมรับมาพบปะแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ความรู้ทางศาสนาที่ถูกต้อง รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนผู้มีความรู้ทางศาสนาระหว่าง
ประเทศ  

 ต้อนรับคณะอุลามะห์จากประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมเยียนผู้น าศาสนา 
และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ทางศาสนา 
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6. ส่งเสริมความร่วมมือโดยน าจุดเด่นของพื้นที่ อาทิ ด้านการเกษตร ยางพารา              
การประมง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจฮาลาล การสาธารณสุข รวมถึง                  
การเยียวยาฟื้นฟู เป็นต้น ภายใต้กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ JDS , IMT-GT หรือ              
กรอบนโยบายอื่นๆ ที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้  

 จัดคณะผู้แทน ศอ.บต. ไปศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยวิถีชีวิตอิสลาม                 
ท่ีมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ เดือน ก.พ. ๕๖ 

 

 

 

 

 

 

7. การส่งเสริมให้มีเครือข่าย หรือให้มีผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้        
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี และประสานงาน               
ในโครงการต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศภายใต้ อ านาจ หน้าที่               
ที่กฎหมายก าหนด 

 การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนชาวไทยสยาม ท่ีพ านักอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย 

 สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทยท่ีศึกษาอยู่ ณ ประเทศอียิปต์ อาทิ 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิธีมอบปริญญา
บั ต รแก่ นั กศึ กษาไทย ท่ี ส า เ ร็ จการศึ กษา                      
ณ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์  
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8. ส่งเสริมและสนับสนุนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือให้คนไทยที่พ านักหรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้ใช้โอกาสและ
ศักยภาพในการสร้างความเจริญให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้   

 ประชุมร่วมกับผู้แทน
มาเลเซีย ได้แก่ ประธานสถาบันพัฒนาฮาลาล         
มาเลเซีย (CEO, Halal Development 
Corporation : HDC)  เอกอัครราชทูตมาเลเซีย
ประจ าประเทศไทย เพื่ อส่ งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมฮาลาล ท่ี รร. ลีลารีสอร์ต จ. สงขลา 
เมื่อเดือน ก.พ. ๕๖ 

 

 การเดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไทยท่ีประกอบอาชีพร้านอาหาร             
ต้มย าในประเทศมาเลเซีย และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี อาทิ การจัด
แข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างข้าราชการและผู้ประกอบการร้านอาหารต้มย า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา 
และจังหวัดสตูล 

ภาคผนวก 

สภาพทั่วไปของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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1.1 ข้อมูลทางกายภาพ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัด

สงขลา ตั้งอยู่ตอนล่างของประเทศ อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง ท่ี 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศา
เหนือ และเส้นแวง ท่ี 99 องศาตะวันออก ถึง 105 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ ประมาณ 937 กิโลเมตร ทางรถยนต์ 1,200 กิโลเมตร ทางทะเล 725 
กิโลเมตร ติดต่อทะเลอ่าวไทย ด้านทิศตะวันออก ระยะทาง 330 กิโลเมตร ติดต่อทะเลอันดามัน                      
ด้านทิศตะวันตก ระยะทาง 144.3 กิโลเมตร ส่วนด้านทิศใต้ ติดต่อประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 
500 กิโลเมตร มี เนื้อ ท่ีรวมประมาณ 20,809.730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ                  
12.97 ล้านไร่ ซึ่งจังหวัดสงขลา มีพื้นท่ีมากท่ีสุด และจังหวัดปัตตานีมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย 

1.ข้อมูลทางกายภาพ การปกครอง ประชากรและการนับถือศาสนา 
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 1.2 การปกครอง 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 

จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 56 อ าเภอ 413 ต าบล                      
2,917 หมู่บ้าน  โดยมีหน่วยการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด         
5 แห่ง เทศบาล 90 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 356 แห่ง 

ส่วนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และพื้นท่ี 4 อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา(จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 37 อ าเภอ                       
291 ต าบล 1,975 หมู่บ้าน  โดยมีหน่วยการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 3 แห่ง เทศบาล 51 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 258 แห่ง 

จังหวัด เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ร้อยละของ
พื้นท่ี

จังหวัด 
นราธิวาส 4,146.300 77 593 72 16 100.00 
ปัตตาน ี 1,940.356 115 642 99 15 100.00 
ยะลา 4,832.171 58 380 48 15 100.00 
รวม 3 จังหวดั 10,918.827 250 1,615 219 46 100.00 
สงขลา 7,480.650 127 1,023 103 37 100.00 
สตูล 2,256.270 36 279 34 7 100.00 
รวม 5 จังหวดั 20,655.747 413 2,917 356 90 100.00 

ท่ีมา : ศอ.บต. รวบรวมจากกรมการปกครอง,2555 
1.3 ประชากรและการนับถือศาสนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรท้ังสิ้นจ านวน 3,614,279 คน จ าแนกเป็น เพศชาย 

1,781,081 คน เพศหญิง 1,833,198 คน โดยร้อยละ 66 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 
34 นับถือศาสนาพุทธและอื่นๆ 
 ส่วนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และพื้นท่ี 4 อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา(จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) มีประชากรท้ังสิ้นจ านวน 2,211,481 คน จ าแนก
เป็นเพศชาย 1,096,736 คน เพศหญิง 1,114,745 คน โดยร้อยละ 85.42 นับถือศาสนา
อิสลาม และร้อยละ 14.58 นับถือศาสนาพุทธและอื่นๆ 
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จ านวนประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จังหวัด จ านวนประชากร (คน)  จ านวนหลังคาเรือน  

(หลัง) ชาย หญิง รวม 
นราธิวาส 375,340 382,057 757,397 187,209 
ปัตตาน ี 332,109 339,506 671,615 167,310 
ยะลา 248,437 252,377 500,814 144,464 
รวม 3 จังหวดั 955,886 973,940 1,929,826 498,983 
สงขลา 672,775 705,799 1,378,574 464,261 
สตูล 152,420 153,459 305,879 91,133 
รวม 5 จังหวดั 1,781,081 1,833,198 3,614,279 1,054,377 

ท่ีมา : กรมการปกครอง ปี 2555 
 

การนับถือศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

จังหวัด จ านวน 
ประชากร

(คน) 

การนับถือศาสนา 
อิสลาม พุทธ คริสต์และอื่นๆ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นราธิวาส 757,397 628,640 83 124,592 16.45 4,165 0.55 
ปัตตาน ี 671,615 579,268 86.25 92,011 13.70 336 0.05 
ยะลา 500,814 377,714 75.42 121,447 24.25 1,653 0.33 
รวม 3
จังหวัด 

1,929,826 1,585,622 82.16 338,050 17.52 6,154 0.32 

สงขลา 1,378,574 440,868 31.98 892,075 64.71 45,631 3.31 
สตูล 305,879 226,656 74.10 78,948 25.81 275 0.09 
รวม 5
จังหวัด 

3,614,279 2,253,146 62.34 416,998 11.53 52,060 1.44 

ท่ีมา : กรมการปกครอง ปี 2555 
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จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู 

ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๑,๑๔๙ กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 
๑,๑๑๖ กิโลเมตร สุดชายแดนไทย-มาเลเซียที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 

 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตอ าเภอสายบุรี อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ่าวไทย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
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จังหวัดนราธิวาส แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 77 ต าบล 593 หมู่บ้าน                
โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง                    
เทศบาล 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 72 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม ๘๓% นับถือศาสนาพุทธ ๑๖.๔๕% นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ ๐.๕๕%  

 
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดนราธิวาส 

 

 อ าเภอ เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ร้อยละ
ของพื้นที่
จังหวัด 

ระยะห่าง
จากจังหวัด 

(กม.) 
1. เมือง
นราธิวาส 

291.540 6 62 5 2 7.03 - 

2. บาเจาะ 158.840 6 46 6 2 3.83 28 
3. ระแงะ 446.170 7 61 7 2 10.76 24 
4. รือเสาะ 439.420 9 71 9 1 10.60 48 
5.สุไหงโก-ลก 137.950 4 19 2 2 3.33 63 
6. สุไหงปาดี 395.100 6 50 6 1 9.53 49 
7. ตากใบ 255.440 8 55 7 1 6.16 33 
8. แว้ง 337.140 6 46 6 2 8.13 83 
9. ยี่งอ 197.670 6 40 6 1 4.77 18 
10. ศรีสาคร 556.310 6 39 6 1 13.42 65 
11. สุคิริน 500.030 5 41 5 1 12.06 112 
12. จะแนะ 278.690 4 29 4 - 6.72 47 
13.เจาะไอ
ร้อง 

152.000 3 33 3 - 3.67 31 

รวม 4,146.300 77 593 72 16 100.00 - 
ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2556  
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จังหวัดปัตตาน ี
 จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี
ประมาณ 1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ เขตอ าเภอเมืองยะลา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
และเขตอ าเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส 
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 จังหวัดปัตตานี ได้แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 12 อ าเภอ 115 ต าบล             
642 หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด               
1 แห่ง เทศบาล 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 99 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่               
ร้อยละ 86.25 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 13.70 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.05           
นับถือศาสนาอ่ืน ๆ 

 
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดปัตตานี 

  

อ าเภอ เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน ร้อยละ
ของพื้นที่
จังหวัด 

ระยะห่าง
จาก

จังหวัด 
(กม.) 

1. เมือง
ปัตตาน ี

96.937 13 66 9 2 19 4.99 0.05 

2. ยะรัง 193.952 12 72 12 1 - 9.49 15 
3.หนองจิก 231.526 12 76 11 2 - 11.93 9 
4. โคกโพธิ ์ 339.414 12 92 12 2 - 17.49 26 
5. ยะหริ่ง 196.929 19 91 14 4 - 10.14 14 
6.ปะนาเระ 144.059 10 53 9 2 - 7.42 43 
7. มายอ 216.136 13 59 10 1 - 11.14 29 
8. สายบุรี 179.424 11 64 9 1 20 9.20 50 
9.ทุ่งยางแดง 114.970 4 23 4 - - 5.93 45 
10. กะพ้อ 93.915 3 27 3 - - 4.93 69 
11.แม่ลาน 99.194 3 22 3 - - 4.60 30 
12.ไม้แก่น 55.201 4 17 3 - - 2.94 65 

รวม 1,940.356 115 642 99 15 39 100.00  
ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2556 (จากท าเนียบท้องท่ี พุทธศักราช 2546) 
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จังหวัดยะลา 

จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ ๔,๘๓๒.๑๗๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๘๒๕,๖๗๓.๗๕ ไร ่              
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตอ าเภอบาเจาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  

รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย 
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จังหวัดยะลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 58 ต าบล 380 หมู่บ้าน                     
โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง                     
เทศบาล 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 48 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 75.42 ศาสนาพุทธร้อยละ 24.25 และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.33   

 
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดยะลา 

 

อ าเภอ เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ร้อยละของ
พื้นท่ี

จังหวัด 

ระยะห่าง
จากจังหวัด 

(กม.) 
1. เมืองยะลา 462.240 14 80 9 6 9.57 - 
2. รามัน 516.031 16 90 15 2 10.68 35 
3. บันนังสตา 715.000 6 50 5 2 14.80 40 
4. กรงปีนัง 185.000 4 23 4 - 3.83 56 
5. ธารโต 675.000 4 37 4 1 13.97 61 
6. เบตง 1,328.000 5 32 3 2 27.48 140 
7. ยะหา 499.900 7 49 6 2 10.35 50 
8. กาบัง 451.000 2 19 2 - 9.33 45 

รวม 4,832.171 58 380 48 15 100.00 - 
ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดยะลา พ.ศ. 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
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จังหวัดสงขลา 
 จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นท่ี 7,393 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ                
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย และจังหวัดปัตตานี  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดยะลา และประเทศมาเลเซีย 
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จังหวัดสงขลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ 127 ต าบล 1,023 หมู่บ้าน 
โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง                   
เทศบาล 37 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 103 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 64.71  รองลงมับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 31.98  และนับถือศาสนาอื่นๆ            
ร้อยละ  3.31  

 
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดสงขลา 

  

อ าเภอ เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ร้อยละ
ของพื้นที่
จังหวัด 

ระยะห่าง
จากจังหวัด 

(กม.) 
1. เมืองสงขลา 175.950 5 47 2 4 2.35 3 
2. จะนะ 502.990 14 139 14 1 6.72 37 
3. เทพา 978.000 7 67 6 2 13.07 73 
4. นาทวี 704.630 11 92 10 1 9.42 52 
5. ระโนด 783.820 13 73 11 2 10.48 73 
6.รัตภูมิ 591.790 5 63 5 2 7.91 60 
7.สะเดา 858.940 8 66 7 5 11.48 70 
8. สะบ้าย้อย 866.010 9 62 9 1 11.58 104 
9.สทิงพระ 115.800 11 79 11 1 1.55 36 
10. หาดใหญ่ 852.790 13 93 6 9 11.40 26 
11.กระแสสินธ์ุ 96.390 4 22 3 1 1.29 74 
12. นาหม่อม 92.470 4 29 4 - 1.24 34 
13. ควนเนียง 208.000 5 46 4 1 2.78 72 
14. บางกล่ า 149.890 4 36 3 1 2.00 46 
15. สิงหนคร 227.990 10 77 9 1 3.05 26 
16.คลองหอย
โข่ง 

275.190 4 32 2 2 3.68 43 

รวม 7,480.650 127 1,023 103 37 100.00 - 
ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556  
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จังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก

กรุงเทพฯ ๙๗๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
และอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ า เ ภ อ ส ะ เ ด า  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  แ ล ะ รั ฐ เ ป อ ร์ ลิ ส                  
ประเทศมาเลเซีย  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
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จังหวัดสตูล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 36 ต าบล 279 หมู่บ้าน                    
โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง                 
เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 34 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  
ร้อยละ 74.10 ศาสนาพุทธร้อยละ 25.81 ศาสนาคริสต์และอื่น ๆ ร้อยละ 0.09  

 
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดสตูล 

 

อ าเภอ เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ร้อยละของ
พื้นท่ีจังหวัด 

ระยะห่าง
จากจังหวัด 

(กม.) 
1. เมืองสตูล 347.630 12 70 10 4 15.41 - 
2. ควนโดน 214.800 4 31 4 1 9.52 21 
3.ควน
กาหลง 

532.080 3 32 3 - 23.58 32 

4. ทุ่งหว้า 449.350 5 35 5 1 19.92 76 
5. ละงู 293.000 6 61 6 1 12.99 50 
6. ท่าแพ 209.340 4 31 4 - 9.28 28 
7. มะนัง 210.070 2 19 2 - 9.31 50 

รวม 2,256.270 36 279 34 7 100.00 - 
ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดสตูล พ.ศ. 2556  
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2.1 การคมนาคมทางบก 
(1)  ทางรถไฟ มีโครงข่ายทางรถไฟเชื่อมโยง-กรุงเทพฯ-ภาคใต้-มาเลเซีย-สิงคโปร์              

2 เส้นทาง คือ กรุงเทพมหานคร-หาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ระยะทาง 1,150กิโลเมตร และเส้นทาง 
กรุงเทพมหานคร-หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 990 กิโลเมตร เส้นทางท้ังสองจะเชื่อมกับทาง
รถไฟของประเทศมาเลเซียไปจนถึงประเทศสิงคโปร์      
 (2) ทางรถยนต์ มีโครงข่ายถนนเชื่อมโยง กรุงเทพฯ-ภาคใต้-มาเลเซีย-สิงคโปร์  
โดยทางหลวง หมายเลข 4 ผ่านจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกได้แก่ ชุมพร-ระนอง-พังงา-ภูเก็ต-
กระบี่-ตรัง-พัทลุง-สงขลา (เชื่อมต่อกับถนนของมาเลเซียท่ีอ าเภอสะเดา) ทางหลวงหมายเลข 
41,43 และ 42 ผ่านจังหวัดชายทะเลตะวันออก ได้แก่ ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-
พัทลุง-สงขลา-ปัตตาน-ีนราธิวาส  นอกจากนี้ ยังมีถนนเชื่อม ฝ่ังตะวันออก-ตะวันตก โดยทางหลวง
หมายเลข 401 สุราษฎร์ธานี-พังงา ทางหลวงหมายเลข 403 นครศรีธรรมราช-ตรัง ทางหลวง
หมายเลข 406 สงขลา-สตูล 

2.2 การคมนาคมทางน้ า  
พื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับสองฝั่งทะเล คือ ฝั่งทะเลจีนตอนใต้และ

ฝั่งทะเลอันดามัน จึงมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาการขนส่งทางน้ าอยู่ไม่น้อย ปัจจุบันพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้
ชายแดน มีท่าเรือน้ าลึก 2 แห่ง คือ จังหวัดสงขลา เรือกินน้ าลึก 9,000-20,000 เคทเวทตัน   
เข้าเทียบท่าได้ 3 ท่า ยาว 510 เมตร    พร้อมโรงเก็บสินค้า/ลานพักสินค้า และท่าเรือตะมะลัง 
จังหวัดสตูลส่วนท่ีเหลือเป็นท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือประมงอีก 4 แห่ง ได้แก่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเมือง    
จังหวัดสตูล นอกจากนี้  ยังมีท่าเทียบเรือชายฝั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สามารถ
รับเรือกินน้ าลึก 1,000 ตันกรอส์ เข้าเทียบท่าขนถ่ายสินค้าได้พร้อมกัน ท่าเทียบเรือมีขนาดกว้าง 
25 เมตร ความยาวหน้าท่า 196 เมตร พร้อมโรงเก็บสินค้าและลานพักสินค้า 

 
 
 

2.ระบบคมนาคมและโลจสิติกส์ 
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2.3 การคมนาคมทางอากาศ ปัจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสนามบินพาณิชย์อยู่                 
3 แห่ง ด้วยกัน คือ 

(1) สนามบินหาดใหญ่ หรือท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (IATA: HDY, ICAO: 
VTSS)ตั้งอยู่ท่ี 99 หมู่ 3 ถนนสนามบินพาณิชย์ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่งจังหวัด
สงขลา 90110 บริหารงานโดย บมจ. ท่าอากาศยานไทย เป็นท่าอากาศยานท่ีส าคัญ เนื่องจาก
เป็นประตูทางออกส าหรับชาวมุสลิมท่ีต้องการไปแสวงบุญท่ีนครประเทศซาอุดิอาระเบีย ปัจจุบันมี
ผู้โดยสารประมาณ 800,000 คน เท่ียวบิน 9,500 เท่ียวบินและสินค้า ประมาณ 12,000 ตัน
ใช้บริการท่าอากาศยานแห่งนี้ ท้ังนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีความสามารถในการรองรับเท่ียวบิน
ได้ 30 เท่ียวบิน/ชม. รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 1,900,000 คน และรองรับสินค้าได้ปีละ 
13,800 ตัน เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ และศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของพื้นท่ี จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน มีขนาดทางวิ่ง 45 x 3,050 เมตร สามารถรองรับการขึ้นลงของเครื่องบิน
โดยสารขนาดใหญ่ โบอิ้ง 737 และแอร์บัส 300 อยู่ในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย 

(2) สนามบินนราธิวาส  ตั้ งอยู่ ท่ี  ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พื้นท่ี                        
1,137 ไร่ อาคารทีพักผู้โดยสาร 5,000 ตร.ม. 330 คน/ชั่วโมง(เข้า165/ออก165) ทางวิ่ง                      
2,000 x 45 เมตร ลานจอดเครื่องบิน 14,400 ตรม. จอดเครื่องบินได้ 2 ล า(B737) การบิน
ปัจจุบัน  มี เส้นทางการบิน  คือ  กรุ ง เทพฯ (สุ วรรณภูมิ ) -นราธิ วาส และกลับ ความถี่                              
วันละ 1 เท่ียวบิน รองรับผู้โดยสารได้วันละ 148 ท่ีนั่งต่อครั้ง และในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิด
ให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวก แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   

(3) สนามบินปัตตานี (บ่อทอง) ตั้งอยู่ท่ี ต. บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พื้นท่ี 807 ไร่ 
อาคารทีพักผู้โดยสาร 530 ตร.ม. 80 คน/ชั่วโมง(เข้า40/ออก40) ทางวิ่ง 1,400 x 40 เมตร 
ลานจอดเคร่ืองบิน 3,600 ตรม. จอดเคร่ืองบินได้ 1 ล า(ATR) อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ
บินพาณิชย์ ปัจจุบันใช้เฉพาะทางทหาร ไม่มีสายการบินให้บริการ 
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จากข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556 ในภาพรวม ยังมีทิศทางการขยายตัวท่ีอยู่ในภาวะชะลอตัว และ
แปรผันตามสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่พึ่งพิง
ภาคการเกษตร และประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและประมง ภาคการก่อสร้ าง 
ภาคการค้าชายแดน และภาคบริการ ซึ่งภาวการณ์ผลิต ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การบริการ อยู่ในภาวะอัตราขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ตามมีการขยายตัวได้ดีในภาคการก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ โดยผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดลงจากราคาท่ี
ลดลงตามปัญหาเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้นตามการผลิต
อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง และถุงมือยาง และจ านวนนักท่องเท่ียวขยายตัวในอัตรา
ท่ีชะลอลง ท้ังนีภ้าวการณ์จ้างงานมีเพิ่มมากขึ้น และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า 

ส าหรับปัจจัยด้านอุปสงค์มวลรวมท่ีเป็นปัจจัยบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ การลงทุน  
การบริโภค การใช้จ่ายภาครัฐ และดุลการค้า(การส่งออก-น าเข้า) ยังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องด้วยปัจจัยการลงทุนขยายตัวตามการน าเข้าเครื่องจักรและการก่อสร้างเพิ่มขึ้น และการ
บริโภคของภาคเอกชนขยายตัว โดยเฉพาะหมวดยานยนต์จากมาตรการขยายสินเชื่อ และนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ รวมท้ังปัจจัยการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโครงการภาครัฐท่ีมีมากกว่าพื้นท่ี
ปกติ แต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรท่ีลดต่ าลง และระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคท่ี
ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  

ในส่วนของการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย หดตัวลดลงจากปีก่อน แต่มีดุลการค้าเกินดุล   
และมีมูลค่าการค้าสูงสุดเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนภาคอื่นของประเทศ ในส่วนของเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังอยู่ในภาวะท่ีเหมาะสม โดยมีอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ย 
๒.๗๐ – ๕.๑๐ และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนท้ังภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
ท้ังนี้รัฐบาลควรส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และส่งเสริมการลงทุนให้มีการ
กระจายตัวลงสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา และ
สินค้าฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มรายได้ และเพิ่ม
การบริโภคของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นแรงดึงอุปสงค์(ปริมาณความต้องการซื้อ) มีส่วนท าให้ราคา
สินค้าเกษตรสูงขึ้น เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
พื้นท่ีอีกด้วย (ศอ.บต. ร่วมกับส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. วิเคราะห์สถานการณ์
เศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากส านักงานคลังจังหวัด 5 จังหวัด)  

3.สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 



93 
 

จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)     
ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ราคาปัจจุบันมีมูลค่า 
416,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ท่ีมีมูลค่า 361,912 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 13.21 ส่วนพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา) มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมมูลค่า 168,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ท่ีมีมูลค่า 145,518 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.52  
 ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ราคาคงท่ีปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า 
243,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ท่ีมีมูลค่า 236,055 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 3.10 ส่วนพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา) มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมมูลค่า 87,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ท่ีมีมูลค่า 85,076 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6  
  

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาปัจจบุัน 

     
หน่วย : ล้านบาท 

  2550 2551 2552 2553 2554 
ปัตตานี 32,098  34,534  36,760  42,179  47,423  
ยะลา 37,548  38,640  36,094  51,274  59,554  
นราธิวาส 39,567  40,298  38,531  52,065  61,250  
รวม 3 109,213  113,473  111,384  145,518  168,227  
สงขลา 159,008  160,683  151,755  186,457  214,799  
สตูล 24,931  24,889  24,800  29,936  33,951  
รวม 2 183,939  185,572  176,555  216,394  248,750  
รวม 5 293,152  299,045  287,940  361,912  416,977  
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ 20 ธ.ค. 2556 
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โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาปัจจุบัน 

     
หน่วย : ร้อยละ 

  2550 2551 2552 2553 2554 
ปัตตานี 29.4  30.4  33.0  29.0  28.2  
ยะลา 34.4  34.1  32.4  35.2  35.4  
นราธิวาส 36.2  35.5  34.6  35.8  36.4  
รวม 3 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
สงขลา 86.4  86.6  86.0  86.2  86.4  
สตูล 13.6  13.4  14.0  13.8  13.6  
รวม 2 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ 20 ธ.ค. 2556 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาคงที่ ปี 2554 

     
หน่วย : ล้านบาท 

  2550 2551 2552 2553 2554 
ปัตตานี 30,017  31,008  32,844  34,238  35,567  
ยะลา 22,557  21,669  22,620  24,423  24,659  
นราธิวาส 25,266  24,027  25,257  26,414  27,100  
รวม 3 77,840  76,704  80,721  85,076  87,325  
สงขลา 125,285  120,316  120,953  129,337  133,955  
สตูล 21,009  19,955  20,838  21,642  22,336  
รวม 2 146,294  140,271  141,791  150,979  156,291  
รวม 5 224,135  216,975  222,512  236,055  243,616  
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ 20 ธ.ค. 2556 
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อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาคงที่ปี 2554 

     
หน่วย : ร้อยละ 

  2550 2551 2552 2553 2554 
ปัตตานี -5.2  3.3  5.9  4.2  3.9  
ยะลา 4.6  -3.9  4.4  8.0  1.0  
นราธิวาส 2.4  -4.9  5.1  4.6  2.6  
รวม 3 -0.1  -1.5  5.2  5.4  2.6  
สงขลา 0.1  -4.0  0.5  6.9  3.6  
สตูล 2.9  -5.0  4.4  3.9  3.2  
รวม 2 0.5  -4.1  1.1  6.5  3.5  
รวม 5 0.3  -3.2  2.6  6.1  3.2  
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ 20 ธ.ค. 2556 
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 ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว(รายได้ต่อหัว : GPP Per Capita) ของ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ ปีพ.ศ. 2554 มีรายได้ 110,875 บาทต่อคนต่อปี และเมื่อเจาะจงไปท่ี                
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏว่าประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 84,704 บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัด
สงขลามีรายได้สูงสุดเฉลี่ย 145,270 บาทต่อคนต่อปี จังหวัดปัตตานี มีรายได้ต่ าสุดเฉลี่ย 
67,492 บาทต่อคนต่อปี   
  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดัต่อหัว (GPP Per Capita) 

     
หน่วย : บาท 

  2550 2551 2552 2553 2554 
ปัตตานี 48,405  51,343  53,847  60,860  67,492  
ยะลา 80,621  81,750  75,214  105,233  120,552  
นราธิวาส 53,325  53,494  50,342  66,932  77,591  
รวม 3 58,376 59,766 57,774 74,313 84,704 
สงขลา 112,808  112,484  104,906  127,343  145,270  
สตูล 89,002  87,560  85,999  102,362  114,657  
รวม 2 108,861 108,347 101,763 123,184 140,163 
รวม 5 82,334  82,807  78,610  97,423  110,875  
ภาคใต้ 94,882  99,558  93,400  112,661  125,270  
ประเทศ 136,851  145,297  143,353  159,105  164,512  

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ 20 ธ.ค. 2556 
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4.1 ด้านการพัฒนา 
ศอ.บต.ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม                        

ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 16 กระทรวง 43 กรม 3 รัฐวิสาหกิจ               
มีโครงการด าเนินการในพื้นท่ีจ านวน 90 โครงการหลัก 426 โครงการย่อย วงเงินงบประมาณ 
รวม 9,525.7747 ล้านบาท โดยจ าแนกเป็นงบปกติ จ านวน 58 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
7,938.0823 ล้านบาท และงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 
32 โครงการหลัก วงเงินงบประมาณ 1,587.6924 ล้านบาท โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการ 
ดังกล่าว จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
งบประมาณรวม 

 (ล้านบาท) 

รวม 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 90 9,525.7747 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1     
การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่พิเศษ 5 587.8739 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2     
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติ
สุข 2 573.5478 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3     
การสร้างพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมเพ่ือแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 4 108.4900 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4     
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 29 3,061.3247 

4.แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2556 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
งบประมาณรวม 

 (ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอ านวยความเป็นธรรม การบังคับใช้
กฎหมายการส่งเสริมน าหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์รุนแรง 11 2,577.6687 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6     
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ วิถีชีวิตและความต้องการ
ของประชาชน 26 1,949.0770 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7     

การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส 4 554.8332 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
  

การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน 7 97.9594 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9     
การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 2 15.0000 
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4.2 ด้านความมั่นคง 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม / รายการ จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมสมานฉันท์และความม่ันคงของประเทศ แผนงาน  การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ผลผลิต  แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  กิจกรรมที่ 1   การเสริมสร้างความเข้าใจ   

1  โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ 308,804,400 

  รวมเป็นเงิน     308,804,400  

  กิจกรรมที่ 2   การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

2  โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 629,565,700 

  รวมเป็นเงิน     629,565,700  

  กิจกรรมที่ 3   การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน   

3  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน 110,488,900 

  รวมเป็นเงิน     110,488,900  

  กิจกรรมที่ 4   การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน   

4 โครงการการด าเนนิการด้านสิทธิมนุษยชน 190,533,600 

  รวมเป็นเงิน     190,533,600  

  กิจกรรมที่ 5  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

5  โครงการบูรณาการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     778,644,000  

6  โครงการการด าเนนิงานด้านการข่าว 179,764,300 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม / รายการ จ านวนเงิน 

7 
โครงการการอ านวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคงของ กอ.รมน. 

    383,000,000  

  รวมความต้องการงบประมาณ กิจกรรมที่ 5  1,341,408,300  

  กิจกรรมที่ 6    การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

8  โครงการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 64,922,300 

9 โครงการอ านวยการและประสานงาน 3,073,700 
  รวมความต้องการงบประมาณ  กิจกรรมที่ 6 67,996,000 

  รวมงบประมาณ แผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 2,648,796,900 
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 ข้อมูลด้านเกษตรกรรม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา) มีพื้นท่ี
เกษตรกรรม 7,395,393 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.01 ของพื้นท่ีท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว และไม้ผล เช่น ลองกอง ทุเรียน เงาะ และส้มโอ เป็นต้น 

จังหวัดนราธิวาส 

 จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อ ท่ีท้ังหมด ๒,๘๕๓,๗๒๐.๕๐ ไร่  แบ่งเป็นเนื้อ ท่ีถือครอง 
๑,๘๐๙,๙๘๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๕ ของเนื้อท่ีท้ังหมด ในจ านวนนี้เป็นเนื้อท่ีถือครองเพื่อ
การเกษตร ๑,๖๑๘,๒๓๙.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๑ ของเนื้อท่ีท้ังหมด และในจ านวนเนื้อท่ีถือ
ครองเพื่อการเกษตรเป็นเนื้อท่ีท าการการเกษตร จ านวน ๑,๕๖๒,๕๕๓ ไร่ หรือร้อยละ ๕๔.๗๕ 
ของเนื้อท่ีท้ังหมด และเนื้อท่ีอื่นๆ จ านวน ๑,๐๔๓,๗๓๗.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๗ ของเนื้อท่ี
ท้ังหมด ในปีการเพาะปลูก พ.ศ.๒๕๕๔ พื้นท่ีการเพาะพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ (ท่ีมา : ข้อมูลพื้นฐาน
การเกษตรจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๔) ดังนี้ 

กราฟแสดงสัดส่วนเนื้อที่จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ข้อมูลด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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ตารางแสดงข้อมูลอาชีพภาคการเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  ( ข้อมูล ณ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ) 

๑. พืชที่ส าคัญ 

  (๑) ยางพารา  เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญอันดับหนึ่งของจังหวัดในปี ๒๕๕๔ เนื้อท่ี
ปลูกท้ังจังหวัด ๙๗๘,๓๗๐ ไร่ โดยผลผลิตรวมท้ังจังหวัด ๑๙๕,๔๕๖.๔๓ ตัน ลดลงจากปีท่ีแล้ว 
๑,๐๒๓.๒๗ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๐.๕๒ ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๒๓๔ กิโลกรัม ลดลงจากปีท่ีแล้ว 
๘ กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๓.๓๑ ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ย ท้ังจังหวัด ๑๐๔ บาทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๖ บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๑๒ ท ารายได้ให้กับจังหวัด 
มูลค่า ๒๐,๒๗๗.๗๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๑,๐๘๓.๔๖ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๕.๖๒ อ าเภอท่ีมีการปลูกยางพารามากท่ีสุดในจังหวัด ได้แก่ อ าเภอศรีสาคร รือเสาะ และ                
อ าเภอจะแนะ ตามล าดับ             

 

              

ประเภท 
ภาคการเกษตร 

พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(ก.ก.) 

ผ ล ผ ลิ ต ร ว ม 
(ตัน) 

ร า ค า จ า ห น่ า ย
ประมาณ (บาทต่อ
กิโลกรัม) 

๑ .ยางพารา ๙๗๘,๓๗๐ ๒๓๔ ๑๙๕,๔๕๖.๔๓ ๑๐๔.๐๐ 
๒. ข้าวนาป ี ๑๑๒,๖๘๘ ๓๙๑ ๔๒,๕๒๙.๘๗ ๑๒.๐๐ 
๓. ลองกอง ๗๕,๘๘๑ ๓๗๗ ๔,๒๕๑.๐๐ ๒๒.๐๐ 
๔. ปาล์มน้ ามัน ๔๔,๖๘๖ ๑,๔๘๕ ๓๕,๘๒๘.๘๒ ๔.๒๓ 
๕. มะพร้าว ๔๐,๘๐๘ ๕๗๑ ๒๒,๐๓๒.๐๐ ๑๔.๐๐ 
๖. เงาะ ๓๒,๑๑๔ ๔๕๗ ๓,๖๕๘.๒๒ ๑๓.๐๐ 
๗. ทุเรียน ๓๑,๙๖๒ ๘๑๓ ๘,๕๐๓.๒๙ ๒๓.๐๐ 
๘. มังคุด ๒๕,๕๔๑ ๔๐๖ ๒,๒๒๔.๐๐ ๑๔.๐๐ 
๙. สละ ๒,๘๑๓ ๘๖๐ ๒,๐๖๘.๖๒ ๓๘.๐๐ 
๑๐ .  พื ช ไ ร่ แ ล ะ
พืชผัก 

๑๗,๒๙๕ ๑,๘๖๒ ๓๒,๒๐๓.๗๗ ๑๒.๐๐ 
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 (๒) ข้าวนาปี เนื้อท่ีถือครองการท านา รวมท้ังจังหวัด จ านวน ๑๖๒,๙๓๑ ไร่ 
แบ่งเป็นเนื้อท่ีท านาจริง ๑๑๒,๖๘๘ ไร่ เนื้อท่ีนาร้าง ๖๔,๐๕๓ ไร่ โดยผลผลิตรวมท้ังจังหวัด
ประมาณ ๔๒,๕๒๙.๘๗ ตัน ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๓๙๑ กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ท้ังจังหวัด ๑๒ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๒ บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๐๐ 
ท ารายได้ให้จังหวัดมูลค่า ๔๙๒.๖๔ ล้านบาท โดยลดลงจากปีที่แล้ว ๙.๙๗ ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ ๑.๙๘ อ าเภอท่ีมีการท านามากท่ีสุด คือ อ าเภอตากใบ บาเจาะ และอ าเภอรือเสาะ                             

(๓) ลองกอง เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีเป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
นราธิวาสนอกเหนือจากการสร้างรายได้อย่างมากแต่ละปีให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวน ในปี ๒๕๕๔ 
จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อท่ีปลูกท้ังจังหวัด ๗๕,๘๘๑ ไร่ ผลผลิตรวมท้ังจังหวัด ๔,๒๕๑ ตัน ลดลง
จากปีท่ีแล้ว ๒๕,๕๖๖ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๘๕.๗๔ ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๓๗๗ กิโลกรัม ลดลง
จากปีท่ีแล้ว ๑๒๓ กิโลกรัม (ร้อยละ ๒๔.๖๐) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยท้ังจังหวัด ๒๒ บาทต่อ
กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๘ บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๗.๑๔ ท ารายได้ให้กับจังหวัด
มูลค่า๙๕.๑๙ ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๓๒๘.๙๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๗๗.๕๖ อ าเภอท่ี
มีการปลูกลองกองมากที่สุด คือ อ าเภอระแงะ สุไหงปาดี และอ าเภอศรีสาคร ตามล าดับ  

              (๔)ปาล์มน้ ามัน เนื้อท่ีปลูกท้ังจังหวัด ๔๔,๖๘๕.๕๐ ไร่ ผลผลิตรวมท้ังจังหวัด 
๓๕,๘๒๘.๘๒ ตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๒,๒๐๕.๐๒ ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๕๖ ผลผลิตต่อไร่ท้ัง
จังหวัด ๑,๕๘๕ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๘๗ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๘๑ ราคาท่ี
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยท้ังจังหวัด ๔.๒๓ บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๐.๙๙ บาทต่อกิโลกรัม 
หรือลดลงร้อยละ ๑๘.๙๗ ท ารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่า ๑๘๐.๐๗ ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว 
๒๙.๐๖ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๑๓.๙๐ อ าเภอท่ีมีการปลูกปาล์มน้ ามันมากท่ีสุดในจังหวัด 
ได้แก่ อ าเภอเมืองนราธิวาส  เจาะไอร้อง  และอ าเภอบาเจาะ  ตามล าดับ 

                   (๕) มะพร้าว  เนื้อ ท่ีปลูก ท้ังจังหวัด ๔๐,๘๐๘ ไร่  ผลผลิตรวมท้ังจังหวัด                 
๒๒,๐๓๒ ตัน ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๖,๐๐๐ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๒๐.๘๖ ผลผลิตต่อไร่ท้ังจังหวัด 
๕๗๑ กิโลกรัม ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๑๓๕ กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๑๙.๑๒ ราคาท่ีเกษตรกรขาย
ได้เฉลี่ยท้ังจังหวัด ๑๔ บาทต่อกิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๒.๘๘ บาทต่อกิโลกรัม หรือ
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วร้อยละ ๒๕.๙๐ ท ารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่า ๓๑๔.๑๖ ล้านบาท ลดลงจากปีท่ี
แล้ว ๘.๕๔ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๒.๖๕ อ าเภอท่ีมีการปลูกมะพร้าวมากท่ีสุดในจังหวัด 
ได้แก่ อ าเภอตากใบ เมืองนราธิวาส  และอ าเภอบาเจาะ ตามล าดับ  
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                    (๖)  เงาะ  เนื้ อ ท่ีปลูก ท้ั งจั งหวัด  ๓๒,๑๑๔ ไร่  ผลผลิตรวม ท้ังจั งหวั ด                
๓,๖๕๘.๒๒ ตัน ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๑๒,๕๐๒.๘๓ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๗๗.๓๖ โดยผลผลิตต่อไร่ 
ท้ังจังหวัด ๔๕๗ กิโลกรัม ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๑๔๘ กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๒๔.๔๖ ราคาท่ี
เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ท้ังจังหวัด ๑๓ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๔ บาทต่อกิโลกรัม หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๔.๔๔ ท ารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่า ๔๖.๐๒ ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว 
๑๑๕.๑๓ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๗๑.๔๔ อ าเภอท่ีมีการปลูกเงาะมากท่ีสุดในจังหวัด ได้แก่ 
อ าเภอระแงะ สุไหงปาดี และอ าเภอสุคิริน ตามล าดับ 

(๗) ทุ เรียน  เนื้อ ท่ีปลูก ท้ังจั งหวัด  ๓๑,๙๖๒ ไร่  ผลผลิตรวมท้ังจังหวัด             
๘,๕๐๓.๒๙ ตัน ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๑๑,๘๕๗.๗๑ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๕๘.๒๔ ผลผลิตต่อไร่ ท้ัง
จังหวัด ๘๑๓ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๑๘ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒๖ ราคาท่ี
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยท้ังจังหวัด ๒๓ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๙ บาทต่อกิโลกรัม หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๔.๒๙ ท ารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่า ๑๙๔.๘๔ ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว 
๙๗.๒๐ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๓๓.๒๘ อ าเภอท่ีมีการปลูกทุเรียนมากท่ีสุดในจังหวัด ได้แก่ 
อ าเภอระแงะ ศรีสาคร และอ าเภอสุไหงปาดี  ตามล าดับ 

(๘) มังคุด เนื้อท่ีปลูกท้ังจังหวัด ๒๕,๕๔๑ ไร่ ผลผลิตรวมท้ังจังหวัด ๒,๒๒๔ ตัน 
ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๙,๑๐๖ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๘๐.๓๗ ผลผลิตต่อไร่ท้ังจังหวัด ๔๐๖ กิโลกรัม 
ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๑๖๐ กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๒๘.๒๗ ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ย           
ท้ังจังหวัด ๑๔ บาทต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาขายเฉลี่ยของปีท่ีแล้ว ท ารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่า 
๓๑.๑๔ ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๑๒๗.๔๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๘๐.๓๗ อ าเภอท่ีมีการ
ปลูกมังคุดมากท่ีสุดในจังหวัด ได้แก่ อ าเภอสุไหงปาดี ระแงะ และอ าเภอแว้ง  ตามล าดับ 

     (๙) สละ เนื้อท่ีปลูกท้ังจังหวัด ๒,๘๑๓ ไร่ ผลผลิตรวมท้ังจังหวัด  ๒,๐๖๘.๖๒ ตัน 
ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๗๑.๗๘ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๓.๓๕ ผลผลิตต่อไร่ ท้ังจังหวัด ๘๖๐ กิโลกรัม 
ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๘ กิโลกรัม ลดลงร้อยละ ๐.๙๒ ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยท้ังจังหวัด              
๓๘ บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๖ บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๑๓.๖๔ ท ารายได้
ให้กับจังหวัดมูลค่า ๗๙.๒๐ ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๔.๘๔ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๕.๗๖ 
อ าเภอท่ีมีการปลูกสละมากท่ีสุดในจังหวัดได้แก่ อ าเภอระแงะ และอ าเภอสุไหงปาดี  ตามล าดับ
  

 



104 
 

(๑๐) พืชไร่และพืชผัก  

- เนื้อท่ีปลูกพืชไร่ท้ังจังหวัด ๖,๐๙๖ ไร่ ผลผลิตรวมท้ังจังหวัด ๑๔,๑๘๕.๖๕ ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๓๘๔.๖๕ ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๗๙ ท ารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่า 
๑๒๔.๓๘  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๒๔.๙๗ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๑๒ 

- พืชไร่ท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมาก ได้แก่ อ้อย สับปะรด มันเทศ มันส าปะหลัง              
ถั่วลิสง และถั่วปันหยี ตามล าดับ และอ าเภอท่ีมีการเกษตรปลูกพืชไร่มากท่ีสุด ได้แก่                
อ าเภอระแงะ รือเสาะ และอ าเภอสุไหงโก-ลก ตามล าดับ  

- เนื้อท่ีปลูกพืชผักท้ังจังหวัด ๑๑,๑๙๙ ไร่ ผลผลิตรวมท้ังจังหวัด ๑๘,๐๑๘.๑๒ ตัน 
ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๖๘๕.๘๘ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๓.๖๗ ท ารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่า                
๒๔๘.๒๕  ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว  ๑๙.๔๘ ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ ๘.๕๒  

- พืชผักท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมากท่ีสุด ได้แก่ แตงโม  ข้าวโพดหวาน  ถั่วฝักยาว 
แตงกวา และอ าเภอท่ีมีการปลูกพืชผักมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอระแงะ เมืองนราธิวาส และอ าเภอ
ตากใบ ท่ีมา : ( ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ) 

จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานีมีพื้นท่ีเกษตรกรรม ๙๗๒,๒๖๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ ของพื้นท่ี
จังหวัดปัตตานี ครัวเรือนเกษตรกรจ านวน ๙๒,๖๕๑ ครัวเรือน โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญและ
ผลผลิตในปี ๒๕๕๕ ดังนี้   

(๑) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด พื้นท่ีเพาะปลูก 
๓๙๔,๙๐๑ไร่  เปิดกรีดแล้ว ๓๑๐,๓๕๙ ไร่ ผลผลิตรวม ๙๑,๑๓๙.๕๗ ตัน มูลค่าการผลิต 
๗ ,๙๓๔ .๔๗ ล้านบาท ราคาเฉลี่ ยกิ โลกรัมละ ๙๖ .๕๖ บาท ครัว เรือนท่ีปลูกยางพารา                  
๓๖,๗๗๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๐ ของครัวเรือนเกษตรกรท้ังจังหวัด   
 ( ๒ )  ข้ า ว  ฤ ดู ท า น า ปี  ๒ ๕ ๕๔ / ๒๕ ๕ ๕  ท า ท้ั ง น า ปี แ ล ะ น า ป รั ง ร ว ม เ นื้ อ ท่ี             
๑๓๖,๗๙๗ ไร่  รวมผลผลิตข้าว ๕๖,๕๑๗.๗๖ ตัน มูลค่าการผลิตรวม ๕๙๓.๙๔ ล้านบาท 
ครัวเรือนท่ีท านา ๓๕,๑๖๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๕ ของครัวเรือนเกษตรกรท้ังจังหวัด
 (๓) ไม้ผลที่ส าคัญ จังหวัดมีพื้นท่ีปลูกไม้ผล จ านวน ๕๐,๙๕๗ ไร่ มูลค่า ๓๔๑.๒๙             
ล้านบาท ได้แก่  
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- ลองกอง ครัวเรือนท่ีปลูกลองกอง ๑๒,๔๖๒ ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูกท้ังหมด ๑๙,๗๑๗ ไร่ 
เนื้อท่ีให้ผลผลิต ๑๔,๒๒๑ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๓๙.๕๗ กก./ไร่ ผลผลิตรวม ๒๒๖.๗๖ ตัน มูลค่าการ
ผลิต ๙.๒๖ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๓๙.๑๕ บาท/กก.      
 - ทุเรียนพันธุ์ดี ครัวเรือนท่ีปลูก ๗,๐๑๙ ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูกท้ังหมด ๙,๙๙๔ ไร่ เนื้อท่ี
ให้ผลผลิต ๗,๙๕๒ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๓๗๑ กก./ไร่ ผลผลิตรวม ๓,๔๖๙.๑๗ ตัน มูลค่าการผลิต 
๖๙.๙๑ ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๒๐.๙๔ บาท/กก.      
 - ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ครัวเรือนท่ีปลูก ๙๕๒ ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูกท้ังหมด ๑,๒๙๙ ไร่ 
เนื้อท่ีให้ผลผลิต ๑,๒๖๐ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๖๐๓กก./ไร่ ผลผลิตรวม ๗๕๑.๙๙ ตัน  มูลค่าการผลิต 
๕.๗๙ ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๙.๙๐ บาท/กก       
 - ส้มโอ เนื้อท่ีให้ผลผลิต ๓,๓๖๓ ไร่ ผลผลิต ๓,๕๙๙.๐๙ ตัน มูลค่า ๔๕.๑๓ ล้านบาท 
ราคาเฉลี่ย ๑๑.๒๖ บาท/กก 

- เงาะพันธุ์ดี เนื้อท่ีให้ผลผลิต ๒,๕๔๒ ไร่ ผลผลิต ๒,๑๕๓.๕๓ ตัน มูลค่า ๒๙.๓๖         
ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๑๓.๕๖ บาท/กก. 

(๔) ไม้ยืนต้นที่ส าคัญ ท่ีปลูกในจังหวัด (ไม่รวมยางพารา) จ านวน ๗๖,๙๖๐ ไร่                            
มูลค่า ๔๐๖.๐๔ ล้านบาท ได้แก่         

- มะพร้าว เนื้อท่ีให้ผลผลิต ๕๙,๒๙๙ ไร่ ผลผลิต ๕๓,๙๕๒.๙๙ ตัน มูลค่า ๓๔๓.๑๙ 
ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๖.๖๙ บาท/ผล 

- ปาล์มน้ ามัน เนื้อท่ีให้ผลผลิต ๓,๗๐๒ ไร่ ผลผลิต ๖,๐๑๐.๑๐ ตัน มูลค่า ๒๐.๙๓  ล้านบาท
ราคาเฉลี่ย ๔.๙๓ บาท/กก.         

- สะตอ เนื้อท่ีให้ผลผลิต ๑,๒๖๐ ไร่ ผลผลิต ๙๒๙.๗ ตัน มูลค่า ๓๙.๒๕ ล้านบาท           
ราคาเฉลี่ย  ๔๗.๒๙ บาท/กก.                                

(๕) พืชไร ่จังหวัดปัตตานีมีพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่ จ านวน ๑๕,๑๑๕ ไร่ ให้มูลค่าผลผลิตรวม 
๒๓๔.๗๓ ล้านบาท พืชไร่ท่ีส าคัญได้แก่ แตงโม ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพด อ้อย มันเทศ ถั่วหรั่ง            
เป็นต้น     
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(๖) พืชผัก จังหวัดปัตตานีมีพื้นท่ีเพาะปลูกพืชผัก จ านวน ๙,๐๕๑ ไร่ ให้มูลค่าผลผลิตรวม 
๑๖๕.๘๘ ล้านบาท มีพืชผักท่ีส าคัญได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว พริกขี้หนูสวน พริกหยวก บวบ คะน้ากวางตุ้ง 
เป็นต้น       

จังหวัดยะลา 

 จังหวัดยะลามีเนื้อท่ีท้ังหมด ๒,๘๕๙,๕๗๖ ไร่ พื้นท่ีถือครองเพื่อท าการเกษตร                 
๑,๗๘๔,๕๙ ๖ ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร ๗๑,๔๔๕ ครัวเรือน ในปีการเพาะปลูก ๒๕๕๔/๒๕๕๕ 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ คือ                       

ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืช
เศรษฐกิจ 

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 

อ าเภอ อ าเภอ อ าเภอ อ าเภอ อ าเภอ อ าเภอ อ าเภอ อ าเภอ อ าเภอ 
เมือง เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง รวม 

ยางพารา 46,758 363,977 187232 175,508 253,79 158,524 113,487 74,374 1,145,212 
ข้าว 20,941.75 - 488 - 1,556 32,460 - 243 55,688.75 

ทุเรียน 3,909 3,273 17228 13166 3,094 6,256 742 4,201 51,869 
ลองกอง 2,227 3,622 11655 12777 4,048 5,674 2,761 4,590 47,354 
มังคุด 1,244 1,597 297 2789 601 687 74 236 7,525 
เงาะ 1,068 438 142 2091 268 625 24 399 5,055 
ส้มโชกุน 23 1,065 8 28 142 - 112 20 1,398 
กล้วยหิน 38 163 3241 428 29 - 26 191 4,170 
ปาล์มน้ ามัน 992 545 30 56 475 4,501 60 21 6,680 
พื ช ไ ร่ /
พืชผัก 

2,934 565 137.50 - 138.50 1,316 108 818 6,017 
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จังหวัดสตูล 

จั งหวัดสตูลมี เนื้ อ ท่ี ท้ั งหมด 1,754,701 ไร่  พื้ น ท่ีถื อครองเพื่ อ การเกษตร 
602,780.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.35 ของพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
ได้แก่ 

1. ยางพารา  จังหวัดสตูลมีพื้นท่ีปลูกยางพารารวม 422,285.00 ไร่ คิดเป็น             
ร้อยละ 70.06 ของพื้นท่ีท าการเกษตรท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีปลูกกระจายอยู่ทุกอ าเภอ ให้ผลผลิต
รวม 73,560.16 ตัน และสามารถท ารายได้ให้แก่จังหวัด มีมูลค่ารวม 6,474.975 ล้านบาท 

2. ปาล์มน้ ามัน  มีพื้นท่ีปลูก 80,072.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.28 ของพื้นท่ีท า
การเกษตรท้ังหมด พื้นท่ีให้ผล 60,933.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 146,743.91 ตัน สามารถท า
รายได้ให้แก่จังหวัดมูลค่ารวม 649.027 ล้านบาท  

3. ข้าวนาปี  พื้นท่ีปลูก 32,624.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของพื้นท่ีท าการเกษตร
ท้ังหมด ผลผลิตข้าวเปลือกรวม  12,933.09 ตัน สามารถท ารายได้ให้กับจังหวัดมีมูลค่า 
128.037 ล้านบาท    

4. ไม้ผล  การท าสวนผลไม้ในจังหวัดสตูล จะเป็นสวนรายย่อยท่ีมีพื้นท่ีสวนขนาดเล็ก  
1- 5 ไร่ มีพื้นท่ีปลูกรวม 15,666.25 ไร่ พื้นท่ีปลูกมีอยู่ท่ัวไปทุกอ าเภอ ชนิดไม้ผลท่ีนิยมปลูก
ได้แก่ เงาะ ลองกอง มังคุด ทุเรียน และส้มโอ เป็นต้น ให้ผลผลิตรวม 10,839.85 ตัน              
คิดเป็นมูลค่า 222.174 ล้านบาท  

 เงาะโรงเรียน พื้นท่ีปลูกรวม 3,109.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 2,263.02 ตัน           
คิดเป็นมูลค่ารวม 35.371 ล้านบาท  

 ลองกอง พื้น ท่ีปลูกรวม 5,325.25 ไร่  ให้ผลผลิตรวม 3,507.76 ตัน                
คิดเป็นมูลค่ารวม 89.863 ล้านบาท มังคุด พื้นท่ีปลูกรวม 1,872.75 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 
1,079.56 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 20.514 ล้านบาท            

 ส้มโอ พื้นท่ีปลูกรวม 115.00 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 87.08 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 
1.638   ล้านบาท ทุเรียน พื้นท่ีปลูกรวม 2,752.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,577.21 ตัน              
คิดเป็นมูลค่ารวม 43.582 ล้านบาท  
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 จ าปาดะ พ้ืนท่ีปลูกรวม 1,260.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 773.85 ตัน คิดเป็นมูลค่า
รวม 16.250 ล้านบาท ไม้ผลอื ่นๆ พื ้นที ่ปลูกรวม 1,231.50 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 
1,551.37 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 14.96  ล้านบาท 

5. ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะพร้าว พื้นท่ีปลูกรวม 3,885.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 4,330.73 ตัน 
คิดเป็นมูลค่ารวม 163.628 ล้านบาท        
   6. พืชไร่ เช่น สับปะรด อ้อยคั้นน้ า และมันเทศ เป็นต้น มีพื้นท่ีปลูกรวม 419.50 ไร่ 
ผลผลิตรวม 785.50 ตัน มูลค่ารวม 8.290 ล้านบาท     
  7. พืชผัก เช่น แตงโม พริกขี้หนู แตงกวา ฟักทอง ฟักเขียว ตะไคร้ มะเขือยาว ถั่วฝักยาว 
ข้าวโพดหวาน ผักกวางตุ้ง  ผักคะน้า และผักบุ้ง เป็นต้น มีพื้นท่ีปลูกรวม 5,178.75 ไร่                
ผลผลิตรวม 7,206.13 ตัน มูลค่ารวม 196.291 ล้านบาท     
   8. พืชอ่ืนๆ เช่น สะตอ ไผ่ และป่าชุมชน เป็นต้น มีพ้ืนท่ีปลูกรวม 42,648.75 ไร่ 

จังหวัดสงขลา 

การผลิตภาคการเกษตรโดยรวมปรับตัวดีขึ้น ตามปริมาณผลผลิตยางพารา ในขณะท่ีราคายางพารา
ลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง ส่วนการท าประมงเพิ่มขึ้นจากปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่า 

1. สาขาเกษตรกรรม 

การผลิตสาขาเกษตรกรรม ปี 2555 โดยรวมขยายตัว พิจารณาจากพืชเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัด คือ ยางพารา ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.42 เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว  ในขณะท่ีราคา
ยางพารา ท้ังราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 และน้ ายางสดเฉลี่ยท้ังปีอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 93.82 และ 
89.89 บาท ลดลงร้อยละ 29.15 และ 28.06 ตามล าดับ ส่งผลให้มูลค่าผลผลิต ลดลงร้อยละ 
23.52 เนื่องจากปริมาณยางออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีราคายางลดลงตาม               
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และวิกฤตหนี้ยุโรป 
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กราฟแสดงมูลค่ายางพารา 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา  

 

ตารางแสดงการผลิตสินค้าเกษตรส าคัญของจังหวดัสงขลา ปีการผลิต 2555 

ที่ 
 

พื้นที่ (ไร)่ ผลผลิตรวม (ตัน) 

1 ยางพารา 2,078,765.25 460,994 

2 ข้าวนาป ี 194,870 106,227 

3 ข้าวนาปรัง 126,942 78,704 

4 ปาล์ม 29,544 36,576 

5 ตาลโตนด 4,792.00 4,930 
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ตารางท่ี (ต่อ) 

ตารางแสดงการผลิตสินค้าเกษตรส าคัญของจังหวดัสงขลา ปีการผลิต 2555 

ที่ 
 

พื้นที่ (ไร)่ ผลผลิตรวม (ตัน) 

6 ลองกอง 24,281.75 3,382.00 

7 มังคุด 6,851 1,202.00 

8 ทุเรียน 15,343.75 3,223.00 

9 เงาะ 4,910 1,620.00 

10 พริก 1,803.75 1,776.00 

11 ข่า 749.00 1,595.00 

                                                    
ท่ีมา: ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

 ข้อมูลด้านปศุสัตว ์
ตารางแสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์ของ 5 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

จังหวดั เกษตรกรผู้
เลี้ยงสตัว ์

ชนิดของสตัว ์(ตัว) 

  (ราย) โคนม โคเนื้อ กระบือ สกุร แพะ แกะ เปด็ ไก ่ อื่นๆ 
นราธวิาส 26,291   51,472 3,714 6,456 26,777 1,695       
ยะลา 28,255 12 33,490 383 4,917 49,326 4,165 218,867 706,728   
ปัตตาน ี 53,494 19 38,000 1,585 16,203 37,566 64,355 46,859 699,600   
รวม 3 จว 108,040 31 122,962 5,682 27,576 113,669 442 265,726 1,406,328   
สตูล 16,245 3 19,858 321 3,351 27,770 442 81,506 847,850 23,931 
สงขลา 16,038   27458 17 8,526 15,554 594 126,395 1,025,315 3,473 
รวม 5 จว 140,323 34 170,278 6,020 39,453 156,993 1,478 473,627 3,279,493 27,404 
 

ข้อมูลจาก ส านักงานปศุสัตว์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556 
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ภูมิภาค/

ปปส.ภาค/
จังหวัด 

ผลิต
(คดี) 

ผลิต
(คน) 

น าเข้า
(คดี) 

น าเข้า
(คน) 

จ าหน่าย
(คดี) 

จ าหน่าย
(คน) 

ครอบครอง
(คดี) 

ครอบครอง
(คน) 

เสพ
(คดี) 

เสพ
(คดี) 

นราธิวาส 51 70 7 7 16 18 464 487 76 76 

ปัตตาน ี 26 31 0 0 15 14 385 415 253 253 

ยะลา 70 83 9 11 16 18 464 487 76 76 

รวม 3 จว 147 184 16 18 47 50 1313 1389 405 405 

สตูล 51 88 28 33 28 30 233 261 418 418 

สงขลา 253 408 41 55 103 117 606 723 443 446 

รวม 5 จว 451 680 85 106 178 197 2152 2373 1266 1269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ข้อมูลยาเสพติด 
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ตามรางแสดงประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ไตรมาสที่3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556) 

จังหวัดและเพศ 
 

อาย1ุ5ป ี
 

รวม 
 

รวม 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
 

ผู้ว่างงาน 

ก าลังแรงงานที่ 

รวม ขึ้นไป ผู้มีงานท า รอฤดูกาล 

นราธิวาส 620,523 423,792 420,276 409,169 11,107 3,516 196,731 

ชาย 307,717 253,651 251,132 243,998 7,135 2,519 54,066 

หญิง 312,806 170,140 169,143 165,171 3,972 997 142,666 

ปัตตานี 553,160 380,627 380,627 369885 10,742 - 172,533 

ชาย 271,434 241,772 214,772 207,749 7,023 - 56,662 

หญิง 281,726 165,856 165,856 162,136 3,719 - 115,870 

ยะลา 389,755 273,296 272,724 267,666 5,058 572 116,459 

ชาย 192,593 152,427 152,111 149,153 2,957 316 40,166 

หญิง 197,162 120,870 120,614 118,513 2,101 256 76,292 

รวมชาย 771,744 647,850 618,015 600,900 17,115 2,835 150,894 

รวมหญิง 791,694 456,866 455,613 445,820 9,792 1253 334,828 

รวม 3 จว 1,563,438 1,077,715 1,073,627 1,046,720 26,907 4,088 485,723 

สตูล 233,096 166,155 166,155 165,417 737 - 66,941 

ชาย 116,362 99,277 992,77 98,797 479 - 17,085 

หญิง 116,734 66,878 66,878 66,620 258 - 49,856 

สงขลา 1,162,353 863,054 863,054 856,475 6,579 - 299,299 

ชาย 564,314 467,933 467,933 464,585 3,348 - 96,381 

หญิง 598,039 395,121 395,121 391,890 3,232 - 202,918 

รวมชาย 680,676 567,210 567,210 563,382 3,827   113,466 

รวมหญิง 714,773 461,999 461,999 458,510 3,490   252,774 

รวม 5 จว 2,958,887 2,106,924 2,102,836 2,068,612 34,223 4,088 851,963 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา 

 

7.ข้อมูลแรงงาน 
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