คำนำ
การบริห ารราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ก ารบริ ห าร
ราชการจั ง หวั ดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กฎหมายบั ญญั ติใ ห้ กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ นานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติจัดทาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และรัฐสภารับทราบใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิ บั ติ และให้ ศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายดั ง ก ล่ า ว
และจัดทาแผนปฏิบัติการที่จะดาเนิ นการในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ให้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์
และกาหนดให้ ศอ.บต. เสนอแนะและบูรณาการ แผนงานและโครงการในด้านการพัฒนาของ
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เ ป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกากับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศอ.บต. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ.2556-2557) ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2555-2557)
เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบจ านวน 9 แผน และได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ฝ่ า ยพลเรื อ น
ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นให้ เ ป็ น ไปตามแผน ซึ่ ง สรุ ป ผลการด าเนิ น งานประจ าปี พ.ศ. 2556
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ดังปรากฏในสรุปผลการดาเนินงานฉบับนี้

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
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สรุปผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ตามเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 คือ
“โดยที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศที่
มีประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม อีกทั้งมีสถานการณ์ความไม่สงบ
ในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
สงบสุขของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ จึงสมควรกาหนดให้มี
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีหน่วย
ปฏิบัติงานหลักที่สามารถดาเนินการบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพทั้งในเรื่องนโยบาย
ยุทธศาสตร์ การบังคับบัญชา และการปฏิบัติ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้”
ในการบริหารราชการด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 กฎหมายบัญญัติให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ นานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติ และให้ศูนย์อานวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดทายุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบาย และจัดทาแผนปฏิบัติการที่จะ
ดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และให้ ศอ.บต. เสนอแนะและ
บูรณาการแผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ที่ดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่ง ศอ.บต. ได้จัดทา
แผนปฏิบัติ การด้านการพัฒนาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2556-2557) ตามยุ ทธศาสตร์
จานวน 9 แผน ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักรัฐประศาสโนบาย สาหรับปฏิบัติราชการ
ในมณฑลปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2466 ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เพื่อมุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
เกิดความสงบและสันติสุข มีการพัฒนาทุกด้านตามควรที่เป็นด้วยกลไกของกฎหมาย และอาศัย
การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน ส่งผลต่อการพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 9 แผน ดังนี้

ข
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารด้ว ยการมีส่ว นร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหา
พื้นที่พิเศษ
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ บูร ณาการหน่ว ยงานของรัฐ ฝุา ยพลเรือ นในการพัฒ นาและแก้ไ ข
ปัญ หาในพื้น ที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ใ ห้เป็น ระบบมีเอกภาพทั้งในเรื่อ งนโยบาย ยุทธศาสตร์
การบัง คับ บัญ ชาและ การปฏิบ ัต ิโ ดยให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการมีส ่ว นร่ว มของภาค
ประชาชน
แผนปฏิบัติการบริห ารจัดการโดยการมีส่วนร่ว มของประชาชนทุก ภาคส่วน และการ
ติดตามประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
สานัก งบประมาณได้จัด สรรงบประมาณในด้า นการพัฒ นาให้ก ระทรวง ทบวง
กรม และหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ ที่ดาเนิน การในพื้น ที่จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ใ นปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๙,๕๒๕.๗๗๔๗ ล้านบาท มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการในด้านการ
พัฒ นาเพื ่อ ให้เ ป็น ไปตามยุท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิบ ัต ิก ารที ่จ ะด าเนิน การ จ านวน ๔๒๖
โครงการ (ไม่ร วมงบประมาณของฝุา ยทหาร ฝุา ยอัย การ และฝุา ยศาล รวมทั ้ง ไม่ร วม
งบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม และหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ ที่เ ป็น งบบริห ารราชการ
ตามปกติ) เพื่อ ให้เป็น ไปตามกฎหมาย นโยบาย และยุท ธศาสตร์ด้า นการบริห ารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีก ารติด ตาม เร่ง รัด การด าเนิน งานของส่ว นราชการฝุา ยพลเรือ นในพื ้น ที ่ใ ห้เ ป็น ไปตาม
แผนปฏิบัติก าร และการประเมิน ผลการดาเนินงาน ให้มีก ารพัฒ นาเจ้า หน้า ที่ ของรัฐเพื่อ ให้
ปฏิบัติง านเป็น ไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้า นการพัฒ นาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญ กาลังใจ และลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้
เสนอคณะรัฐ มนตรี เพื ่อ พิจ ารณาอนุม ัต ิเ ลื ่อ นเงิน เดือ นประจ าปีเ ป็น กรณีพ ิเ ศษ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่พลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีละประมาณ ๑๖,๒๑๒ คน

ค
ยุท ธศาสตร์ที่ ๒ การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของหมู่บ้า น ชุม ชน ในการร่ว มสร้า ง
สันติสุข
วัต ถุป ระสงค์ เพื ่อ ส่ง เสริม และสนับ สนุน ประชาธิป ไตยที ่เ ป็น การปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ ประชาชน ในหมู่บ้า นหรือ ชุม ชนเพื่อ ให้ป ระชาชนร่ว ม
ดาเนินการสร้างสรรค์สังคมของตนเอง
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ผลการดาเนินงาน
ได้ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาหมู่บ้าน และชุมชนอย่างเสมอภาพทั่วถึง และสอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภาษา
วัฒนธรรมประเพณีตามความต้องการของประชาชน ได้แก่ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยใช้หลักศาสนา การศึกษา แพทย์สาธารณสุข และครอบครัวเข้มแข็ง การให้บัณฑิตอาสาพัฒนา
มาตุภูมิ จานวน 2,249 คน(หมู่บ้านละ 1 คน) พัฒนาและแก้ไขปัญหาหมู่บ้านตนเองด้วยการ
ช่วยเหลืองานทุกมิติของภาครัฐในการประสานงานกับพื้นที่ชุมชน การให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น
แกนหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้ นที่ตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง ปลอดภัย ลดความ
หวาดระแวงระหว่างไทยพุทธ-มุสลิม(ตาบลสันติธรรม) การส่งเสริมอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย จานวน
530 คน ใน 15 แห่ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านความมั่นคง ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย การจัด
จ้างยามท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัย และเป็นตาสับปะรดในชุมชนเทศบาล 5 แห่ง จานวน 420
คน การจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์เมืองขนาดใหญ่ในพื้นที่ 9 อาเภอ ใน 4 จชต. จานวน 1,280 คน
การดาเนินการเหล่านี้เป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้ างความ
ปลอดภัย ความเข้มแข็งและการพัฒนาทุกมิติภายในชุมชน หมู่บ้านตนเอง

ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้า งพื้น ที่แ ละสภาพแวดล้อ มเพื่อ แสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ตัด วงจรที่นาไปสู่ก ารเลือ กใช้ค วามรุน แรงในการแก้ปัญ หาความ
ขัดแย้งโดยมีพื้นที่สันติภาพ (ปลอดภัย) สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อความรักความสามัคคี
และสร้างความปรองดอง
แผนปฏิบัติก ารส่ง เสริม สภาวะแวดล้อ มที่เอื้อ ต่อ การลดความรุน แรง และสนับ สนุน
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
ผลการดาเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น ปีที่ภ าครัฐเปิดพื้น ที่ก ว้า งให้แ ก่ป ระชาชนในพื้น ที่ และ
ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดย ศอ.บต.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์การสร้างพื้นที่ และสภาพแวดล้อม
เพื่อ แสวงหาทางออกจากความขัด แย้ง โดยสัน ติวิธี เพื่อ ตัด วงจรที่นาไปสู่ก ารเลือ กใช้ค วาม
รุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ทาให้
เกิดการตื่น ตัวและตอบรับ กระบวนการสัน ติภ าพอย่า งแพร่ห ลายของผู้นาท้อ งที่ ผู้นาท้องถิ่น
ผู้นาศาสนา ผู้นาองค์ก ารภาคประชาชน ภาคประชาสัง คม กลุ่ม คณาจารย์ นิสิต นัก ศึก ษา
เยาวชน และสตรี ตลอดจนกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคง รวมทั้งมีการนาเสนอประเด็นข้อกังวล
ความขัด แย้ง หวาดระแวงและความไม่เสมอภาคในเรื่อ งชาติพัน ธุ์ ศาสนา ภาษา การศึก ษา
เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง และปัญหาความหวาดระแวงหรือความขัดแย้งอื่นๆ เพื่อ
เสนอแนะมาตรการในการสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง ตระหนักถึงคุณค่าของการ
อยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือครอบครัว การ
สนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพการสื่อสาร และทาความเข้าใจกับประชาชนทั้งในและ
นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และประชาคมโลก
นอกจากการขับ เคลื ่อ นให้เ กิด เวทีก ารพูด คุย ของประชาชนในพื ้น ที ่อ ย่า ง
ต่อ เนื่อ งแล้ว ได้ป ระสานและสนับ สนุน ส่ง เสริม การพูด คุย ระหว่า งผู้แ ทนฝุา ยรัฐ บาลกับ ผู้มี
ความคิดเห็นต่างทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างที่รัฐบาลมาเลเซียให้ความร่วมมือ ใน
การประสานติดต่อให้พูดคุยกับฝุายรัฐบาล จนนาไปสู่การลงนามในเอกสารความร่วมมือเพื่อ
แสวงหาสันติภาพ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพูดคุ ยเพื่อสันติภาพ ระหว่างเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติกับกลุ่มผู้เห็นต่าง นาโดยขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแ ห่งชาติมลายูป า
ตานี (BARISAN REVOLUSI NASIONAL PATANI หรือ BRN) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๖ ซึ่ง เป็น จุด เริ่ม ต้น ของการพูด คุย ในการหาสาเหตุข องปัญ หาที ่แ ท้จ ริง ของจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ และนามาซึ่งความสงบสุขอย่างยั่งยืน

จ
ผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่สืบเนื่องจากการพูดคุย ในครั้งนี้คือ การยุติความ
รุนแรงของทั้งสองฝุายในช่วงเดือนรอมฎอน ถึงแม้จะไม่เกิดผลร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่แสดงให้เห็น
เจตจานงและความพยายามร่ว มกัน ในการสร้า งบรรยากาศของความสงบเพื่อ สนับ สนุน การ
ดาเนิน กระบวนการสัน ติภ าพ อนึ่ง ในการพูด คุย กับ กลุ่ม ผู้เ ห็น ต่า ง เมื่อ วัน ที่ ๑๓ มิถุน ายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุ่ม ผู้เห็น ต่างได้ห ยิบ ยกประเด็น ที่พ วกเขาต้อ งการให้ผู้แ ทนฝุา ยรัฐบาลนาไป
พิจารณา รวม ๕ ข้อโดยระบุว่าหากได้รับ การตอบสนองแล้วจะนาไปสู่การยุติการปฏิบัติการ
และเชื ่อ ว่า เหตุก ารณ์จ ะสงบลงได้ ทั ้ง นี้ผู ้แ ทนฝุา ยรัฐ บาลได้ร ับ ประเด็น เหล่า นี้ม าเพื ่อ ให้
ฝุา ยบริห ารและหน่ว ยงาน รวมทั ้ง ภาคส่ว นที ่เ กี ่ย วข้อ งน าไปพิจ ารณาศอ .บต. และ
สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างได้นาประเด็ น ดั ง กล่ า วมา
พิ จ ารณาและจั ด เวที ถ กแถลงในระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง ถึ ง แม้ ว่ า กระบวนการพิ จ ารณา ในระดับ
นโยบายยัง ไม่ไ ด้ข ้อ ยุต ิร ่ว มกัน แต่อ ย่า งน้อ ยข้อ เสนอส่ว นหนึ ่ง ที ่ก ลุ ่ม ผู ้เ ห็น ต่า งระบุว ่า
“ต้องการให้รัฐบาลไทยรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของมลายูปาตานี : มีสิทธิการนับถือศาสนา
วัฒ นธรรม ความเป็น ธรรม รัฐบาลไทยต้อ งมีห ลัก ประกัน ต่อ สิท ธิช าวมลายูป าตานี ควรให้
สิท ธิก าหนดชะตากรรมของชาวปาตานีร วมถึง สิท ธิท างด้า นภาษามลายูส ัง คมวัฒ นธรรม
ประวัติศ าสตร์ป าตานี และเศรษฐกิจ รัฐ บาลไทยควรให้โ อกาสชาวมลายูป าตานีป กครอง
ตนเองภายใต้รัฐ ธรรมนูญ ไทย โดยไม่มีก ารแบ่ง แยกดิน แดน” ได้ส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง ความ
ต้อ งการหรือ เหตุผ ลที ่ก ลุ ่ม ผู ้เ ห็น ต่า ง ต้อ งจับ อาวุธ ขึ ้น ต่อ สู ้ก ับ ฝุา ยรัฐ บาลได้ช ัด เจน
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ ๑๐ ปี หลังการปะทุของเหตุการณ์ความไม่สงบ
สืบเนื่องจากประเด็นที่กลุ่มผู้เห็นต่างเสนอทั้ง ๕ ข้อ ที่ได้มีการนามาถกแถลงใน
เวทีเสวนากับผู้นาศาสนาและประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องสันติวิธี
และกระบวนการสันติภาพ มีการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน ในการแสวงหาทางออกจากความขัด แย้ง โดยสัน ติวิธี และการจัด เวทีรับ ฟัง ความ
คิด เห็น จากกลุ ่ม ผู ้ต ้อ งขัง คดีค วามมั ่น คง และผู ้ม ีส ่ว นได้เ สีย กับ สถานการณ์ค วามไม่ส งบ
ด้า นความเชื่อ มั่น ของประชาชนต่อ การพู ด คุย เพื่อ สัน ติภ าพ ปรากฏผลการสารวจโดยสถาน
วิจัย ความขัด แย้ง และความหลากหลายทางวัฒ นธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์
วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หนึ่งเดือนหลังการลงนาม พบว่า
ความเชื่อ มั่น ของประชาชนว่า การด าเนิน การพูด คุย เพื ่อ สัน ติภ าพจะทาให้เ กิด สัน ติภ าพ
มีร ะ ดับ เ ฉ ลี ่ย ข อ ง ค ะ แ น น อ ยู ่ที ่ ๕ . ๑ ๖ ห รือ คิด เ ป็น ร้อ ย ล ะ ๖ ๗ . ๑ ๗ ข อ ง ผู ้ต อ บ
ซึ่งอยู่ใ นระดับ กลางค่อนข้างไปทางบวก แต่เมื่อเปรีย บเทีย บกับการสารวจครั้ง ที่สองระหว่าง
วันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ สามเดือนหลังจากนั้นพบว่าคะแนนการยอมรับอยู่ในระดับ
๕.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖ ของผู้ตอบ จึงเห็นได้ว่าการสนับสนุนและยอมรับต่อกระบวนการ
สันติภาพของประชาชนมีจานวนสูงขึ้น

ฉ
องค์ก รทุก ภาคส่ว นได้เ ข้า มามีบ ทบาทและมีส ่ว นร่ว ม ในการเสริม สร้า ง
กระบวนการสัน ติสุข โดยสัน ติวิธี รวมทั้ง จัด ตั้งคณะทางานเพื่อ เป็น กลไกในการทางานระดับ
พื้น ที่ และเสนอแนะมาตรการ ในการสร้า งความเข้า ใจ ลดความหวาดระแวง ตระหนัก ถึง
คุณ ค่า ของการอยู ่ร่ว มกัน ภายใต้ ความหลากหลายของสัง คมพหุว ัฒ นธรรม เคารพหลัก
สิทธิมนุษยชน ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เห็นต่างจาก
รัฐหรือครอบครัว เพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายท่ามกลางความแตกต่างทางชาติพันธุ์
ศาสนา ภาษา ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มที่มี
ศัก ยภาพ สนับ สนุน กระบวนการพูด คุย เพื่อ สัน ติภ าพ ด้ว ยการสื่อ สารและทาความเข้า ใจกับ
ประชาชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การส่ง เสริม การศึก ษา ศาสนา ภาษา ศิล ปะ พหุว ัฒ นธรรม
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีความเจริญงอกงามทั้งความรู้ และคุณธรรมที่
บูรณาการเชื่อมโยงการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
เพื่อ ยกระดับ คุณภาพของบุคลากรให้ส ามารถดารงตนอย่างมีค วามสุข ในสัง คมพหุวัฒ นธรรม
และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ
แผนปฏิบัติการพัฒนาคนและสังคมให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
1. ด้า นการศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก ารร่ว มกับ ศอ.บต. ได้ร่ว มกัน ส่ง เสริม
สนับ สนุน การจัด การศึก ษา โดยมุ ่ง เน้น พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา บนพื ้น ฐานของความ
หลากหลาย เพื่อพัฒนาคนและสังคมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน
ในพื ้น ที่ มีพัฒ นาการในทิศ ทางที่ด ีขึ้น และมีก ารตื ่น ตัว ให้ค วามสาคัญ ด้า นการศึก ษาของ
ผู้เกี่ย วข้องทุก ฝุาย ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ผลการทดสอบ O-net มีค่าสูงขึ้น รวมถึงมี
มาตรการเสริม อาทิ การจัดให้มีครูรุ่นใหม่ ไ ปช่ว ยสอนในโรงเรีย นที่มีคุณภาพการศึก ษาต่า ให้
บัณฑิต อาสาพัฒ นามาตุภูมิไ ปช่ว ยสอนนัก เรีย นระดับ ชั้น ประถมศึก ษา จานวน 1,554 คน
และสนับ สนุน ให้มีค รูต่างประเทศทาการสอนภาษาแก่นัก เรีย นในพื้น ที่เ พื่อ รองรับ การเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน การสร้างขวัญกาลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเสนอรัฐบาล
สนับ สนุน ค่า ใช้จ ่า ยพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาส าหรับ ข้า ราชการครู พนัก งานราชการ
ลูกจ้างประจาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๒๘,๑๐๓ คน อีกคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน
(รวมเป็น ๓,๕๐๐ บาท) ส าหรับ ครูโ รงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม พนัก งาน ใน
มหาวิท ยาลัย เอกชน ลูก จ้า งชั ่ว คราว ครูอ ัต ราจ้า ง วิท ยากรสอนศาสนาอิส ลามในสัง กัด
หน่ วยงานกระทรวงศึ กษาธิ การ ให้ ได้ รั บเงิ นพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาคนละ ๒,๕๐๐ บาทต่ อเดื อน
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การสนับ สนุน งบประมาณปรับ ปรุง โครงสร้า งพื้น ฐานสถาบัน ศึก ษาปอเนาะ การจัด สรรเงิน
อุด หนุน เพื่อ เป็น ค่าตอบแทนผู้ส อนในศูน ย์ก ารศึก ษาอิส ลามประจามัส ยิด (ตาดีก า) และค่า
บริห ารจัด การมัส ยิด ได้มีก ารบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ในตาแหน่ง ผู้อานวยการสานัก งานการศึก ษา
เอกชนอาเภอขึ้นมาใหม่ จานวน 37 คน เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัด การศึกษาใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) สถาบันการศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามโดยตรง รวมทั้งได้มีแผนงานในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่
ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
การดาเนินงานข้างต้น เป็น พัฒนาการและการส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ทุกระดับ แต่ก ารศึก ษาของจัง หวัด ชายแดนภาคใต้มีลักษณะที่ไม่มีใน
ภูมิภาคอื่นของประเทศไทยได้แก่การศึกษาที่เชื่อมโยงกับศาสนา ภาษา วิถีชีวิตของประชาชน
ในพื ้น ที ่ ประชาชนซึ ่ง ส่ว นใหญ่นับ ถือ ศาสนาอิส ลาม ได้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การศึก ษาของ
บุตรหลานในด้านศาสนาตั้งแต่เล็ก (ถึงแม้ภาครัฐจะจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในโรงเรียนของ
รัฐ บางแห่งบ้าง) อาทิเช่น จะเห็นได้จาก ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีโรงเรียน
ระดั บประถมศึ กษา จ านวน 876 แห่ งที่ เรี ยนในวั นจั นทร์ -ศุ กร์ มี นั กเรี ยนประมาณ 222,186 คน
แต่เด็กกลุ่มดังกล่าวยังไปเรียนศาสนา วันเสาร์อาทิตย์ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
(ตาดีก า) ซึ่ง มีจานวน 1,682 แห่ง มีนัก เรีย นประมาณ 181,726 คน หลัง เลิก เรีย นใน
แต่ล ะวัน นัก เรียนจะไปเรียนอัล กุรอานที่ศูน ย์ก ารเรียนอัล กุร อานของปราชญ์อัลกุรอานตาม
หมู่บ้า น เด็ก ส่ว นใหญ่เ มื่อ จบประถมศึก ษาปีที่ ๖ ก็จ ะนิย มเรีย นต่อ ในโรงเรีย นเอกชนสอน
ศาสนาอิส ลามมากกว่า โรงเรีย นมัธ ยมของรัฐ ซึ ่ง เปิด ทาการเรีย นการสอน ๒ หลัก สูต ร
คือ หลักสูตรสายสามัญศึกษา และหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่กันไป ปัจจุบัน มีจานวน 269 แห่ง
มีนักเรียนประมาณ 150,000 คน บางส่วนเรียนที่โรงเรียนมัธยมของรัฐ มีจานวน 56 แห่ง
มีนัก เรีย นประมาณ 31,346 คน เมื่อ จบการศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาปีที่ ๖ บางส่ว นเข้า
ศึก ษาต่อ ระดับ มหาวิท ยาลัย ในประเทศซึ่ง ในพื้น ที่จัง หวัด ชายแดนใต้มีม หาวิท ยาลัย ของรัฐ
จานวน 7 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนจานวน 2 แห่ง มีนักศึกษารวมกันประมาณ 81,332 คน
นัก เรีย นบางส่ว นนิย มไปศึก ษาต่อ ยัง ต่า งประเทศ เช่น ประเทศอียิป ต์ อิน โดนีเซีย มาเลเซีย
จอร์เ เดน และซาอุดีอ าระเบีย จานวนประมาณ 9,000 - 11,000 คน บางส่ว นศึก ษาต่อ
สายอาชีพ ที่วิท ยาลัย ชุม ชน อาชีว ศึก ษาในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ง มีอ ยู่ทั้ง หมด 23 แห่ง
มีนักเรียนประมาณ 6,754 คน สาหรับ ผู้ที่ต้องการมีค วามรู้ด้า นศาสนาเพิ่ม เติม ก็จ ะเรียนใน
สถาบัน เดิม หรือ ต่า งสถาบัน ในระดับ ซานาวีชั้น ๑๐ เพื่อ ไปศึก ษาต่อ ด้า นศาสนาในกลุ่ม
ประเทศอาหรับ ในตะวัน ออกกลาง มาเลเซีย และอิน โดนีเ ซีย แต่สาหรับ บางคนเรีย นต่อ ใน
สถาบัน ศึกษาปอเนาะ โดยเฉพาะสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่มีปราชญ์อิสลามศึกษาหรือ โต๊ะครู
ซึ่ง เป็น สถานศึก ษาที่มีม านานประมาณ ๖๐๐ ปี เปิด สอนวิช า ศาสนบัญ ญัติ ประวัติศ าสตร์
หลัก การศรัท ธา วจนะของท่า นศาสดา ภาษาอาหรับ ภาษามลายู อรรถธิบ ายอัล กุร อาน
และวิช าอื่น ๆ มีจานวน 395 แห่ง มีนัก เรีย นประมาณ 37,170 คน ในการจัด การศึก ษา
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บนพื้นฐานความหลากหลายของพื้นที่ดังกล่าว ได้มุ่งมั่นบู รณาการการทางานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดีมีความเจริญงอกงามทั้งความรู้และคุณธรรม
เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
2. การส่งเสริมการใช้ภาษามลายูและภาษาไทยในหลักสูต รการเรียนการสอน
ในโรงเรียนของรั ฐ มีการขยายการใช้หลักสูตรทวิภาษาในโรงเรียนรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การจัด สัม มนาเรื ่อ งการเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของภาษามลายูสู ่ป ระชาคมอาเซีย น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ป ระชาชนในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าและจุดแข็ง ของภาษา
มลายูที ่ป ระชากรประมาณ ๓๐๐ ล้า นคน หรือ ประมาณครึ ่ง หนึ ่ง ของอาเซีย นใช้ใ น
ชีวิต ประจาวัน มีก ารจัด ทาปูา ยชื่อ สถานที่ร าชการและปูา ยบอกทาง ๓ ภาษา (ภาษาไทย/
มลายู/อังกฤษ) ล่าสุดได้จัดตั้งสถาบันภาษามลายู เพื่อพัฒนามาตรฐานทางภาษา และส่งเสริม
เผยแพร่รองรับความต้องการเรียนรู้ภาษามลายูที่สามารถใช้สื่อสาร และใช้งานตามหลักภาษา
ได้อ ย่า งถูก ต้อ ง รวมทั้ง เป็น เครื่อ งมือ สร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งประชาชนกับ ประชาชนใน
ประเทศบรูไนดารุสสลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ และโลกอาเซียนโดยรวม
3. การส่งเสริมกิจกรรมทางประเพณี วัฒ นธรรม ศอ.บต.ได้ให้ความสาคัญกับ
วันสาคัญของทุกศาสนิก อย่างเป็นรูปธรรมเช่น คณะรัฐมนตรีได้มีมติกาหนดให้ วันตรุษจีนเป็น
วันหยุดราชการ และขยายวัน หยุดราชการในวันตรุษอิดิลฟิ ต รี วันตรุษ อิดิ ลอัฎฮา ครอบคลุม
จัง หวัด สงขลาด้ว ยการส่ง เสริมการทากิจ กรรมร่วมกันของผู้นาศาสนา อาทิ ผู้นาศาสนาพุ ทธ
ผู้นาศาสนาอิสลาม การสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับคนไทยมุสลิม ซึ่งรวมถึงบุคคล
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและผู้ยากจนตามบัญชีซะกาตในพื้นที่เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจ ญ์ โดยพัฒ นาสนามบิน นราธิว าสให้มีเที่ยวบินตรง เหมาลาไปยังนครเจดดาห์
ประเทศซาอุดีอ าระเบีย ที่ส ร้า งความภาคภูมิใ จ ความเชื่อ มั่น ต่อ ทางราชการ รวมทั้ง การให้
ความรู ้ผู้แ สวงบุญ เพื่อ นาคุณ ค่า ฮัจ ญ์ม าพัฒ นาชุม ชน เช่น การเว้น จากการทะเลาะวิว าท
และการให้อภัยกัน การจัดงานเมาลิด วันอาซูรอ ตลอดจนสนับสนุนพุทธศาสนา ทั้งการบูรณะ
ซ่อมแซมศาสนสถาน การสนับสนุนการพัฒนาศาสนบุคคลและศาสนพิธี การส่งเสริมกิจกรรมวัน
สาคัญอาทิ วันเข้าพรรษา วันสารทเดือนสิบ วันสงกรานต์ และการสนับสนุนให้ชาวไทยพุทธได้
เดิน ทางไปปฏิบัติธ รรมที่สัง เวชนีย สถานที่ป ระเทศอิน เดีย และเนปาล การสนับ สนุน การจัด
กิจ กรรมตามประเพณีแ ละวัฒ นธรรมของคนไทยเชื ้อ สายจีน เช่น การจัด งานสมโภช
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เทศกาลกินเจ เป็นต้น
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4. การน าข้อ เสนอแนะของส านัก งานจุฬ าราชมนตรี ในการแนะน าให้
หน่ว ยงานรัฐ พึง ปฏิบัต ิใ นจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อ สนับ สนุน ส่ง เสริม มุส ลิม ในจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ส ามารถปฏิบัติศ าสนกิจ อย่า งครบถ้วนถูกต้องสมบูร ณ์ และอย่างสันติสุข
ตลอดช่ว งเดือ นรอมฎอน เช่น ควรผ่อ นผัน เวลาปฏิบัติง านของเจ้า หน้า ที่มุส ลิม โดยมีช่ว ง
ปฏิบ ัติง านตั ้ง แต่เ วลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพื่อ ให้ม ีเ วลาเตรีย มความพร้อ มสาหรับ
การละศีล อดและปฏิบ ัต ิศ าสนกิจ ได้อ ย่า งมีค ุณ ภาพ ควรงดเว้น การจัด กิจ กรรมอบรม
ประชุม สัมมนาสาหรับเจ้าหน้าที่มุสลิม ผู้นาชุมชนมุสลิมใน ๑๐ วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน
ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความเป็นธรรม ได้ขอให้กากับ
ชี ้แ จงท าความเข้า ใจกับ เจ้า หน้า ที ่ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านประจ าจุด ตรวจทุก จุด ให้ด าเนิน การ
ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรค และควรดาเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจ หากมีเหตุผลต้องตรวจค้นสตรี ต้องใช้เจ้าหน้าที่สตรีในการตรวจค้นเท่านั้น
5. ส่งเสริม และสนับสนุน มิติพหุวัฒนธรรม โดยคานึ งถึงความแตกต่าง ให้การ
ส่งเสริมให้ความสาคัญ ให้เกียรติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน ซึ่ง เห็น ว่าศาสนา วัฒ นธรรม เป็นเครื่อ งมือ และกระบวนการสร้างสัน ติภาพที่
ยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการคุ ้ม ครองสิท ธิเ สรีภ าพ สิท ธิม นุษ ยชน
การอานวยความเป็น ธรรมการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย การส่ง เสริม นาหลัก ศาสนาหรือ ยุติธ รรม
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
รุนแรง
วัต ถุป ระสงค์ เพื ่อ อ านวยความเป็น ธรรมให้เ ป็น ไปตามหลัก สิท ธิม นุษ ยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่ง เสริมใช้ยุติธ รรมสมานฉัน ท์แก้ปัญ หาความขัดแย้งและ
การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
แผนปฏิบัติก ารอานวยความเป็น ธรรมให้เ ป็น ไปตามหลัก สิท ธิม นุษ ยชนและพัฒ นา
ประสิทธิภาพกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน
1. การสนับ สนุน ส่ง เสริม ปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพกระบวนการยุต ิธ รรม
กระแสหลัก เน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการพิสูจน์หลักฐาน
และนิต ิว ิท ยาศาสตร์ อีก ทั ้ง มีก ารใช้ก ฎหมายอิส ลามว่า ด้ว ยครอบครัว และมรดก
ในการพิจ ารณาคดีกับ คู่ก รณีที่เป็น มุส ลิม ส่ง เสริม การมีส่ว นร่ว มของอิห ม่า มและผู้นาศาสนา
ในการสร้า งงานยุต ิธ รรมชุม ชน มีก ารให้น ัก กฎหมายอิส ลาม ที ่ไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการอิส ลามประจาจัง หวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิว าส ทาหน้า ที่ให้
คาแนะนาและให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีล่ามภาษามลายู
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ถิ่น คอยบริก ารประชาชนเกี่ย วกับ คดีใ นชั้น ศาลและที่เรือ นจา มีก ารอบรมภาษามลายูถิ่น แก่
ตารวจ เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นชั ้น กระบวนการสอบสวนกับ ผู้ต ้อ งหาได้เ ข้า ใจตรงกัน มากขึ ้น
รวมทั้ง ได้ร่วมมือกับ กรมราชทัณฑ์พัฒ นาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจา ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามให้เป็นไปตามหลักศาสนา ทั้งด้านการแต่งกาย สถานที่
ละหมาด และอาหารฮาลาล การย้า ยผู้ต้อ งขัง คดีค วามมั่น คงกลับ มาคุม ขัง ในพื้น ที่จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ และให้ญ าติไ ด้เ ยี่ย มผู้ต้อ งขัง ที่ถูก คุม ขัง นอกพื้น ที่จัง หวัด ชายแดนภาคใต้
โดยจัด งานวัน สานสายใยรัก แห่ง ครอบครัว รวมทั้ง สนับ สนุน การพัฒ นาอาชีพ และคุณ ภาพ
ชีวิตครอบครัวจาเลยในคดีความมั่น คง และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม ในเหตุการณ์
ส าคัญ ต่า งๆ ที ่ก ระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของประชาชน ตลอดจนการพั ฒ นาระบบอ านวย
ความเป็นธรรม โดยการรับ เรื่องราวร้องทุก ข์ และให้คาปรึก ษาด้า นกฎหมายแก่ป ระชาชน
การคืน ความเป็น ธรรมให้กับ ชุมชน เช่น กรณีก ารสนับ สนุน การขยายเขตไฟฟูา ที่บ้า นเหมือ ง
ลาบู หมู่ที่ ๘ ตาบลปะแต อาเภอยะหา จัง หวัด ยะลา ที่ไ ม่มีไ ฟฟูา ใช้ห ลัง ตั้ง หมู่บ้า นมานาน
ร่ว ม ๑๐๐ ปี (เหมือ งลาบูเ ป็น ตราประจาจัง หวัด ยะลาที่เ ป็น ภาพคนหาบแร่ เหมือ งแร่แ ละ
ภูเขา แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต ) เป็นต้น
2. สานัก งานตารวจแห่ง ชาติ กองอานวยการรัก ษาความมั่น คง (กอ.รมน.)
และจัง หวัด ได้ป รับ ปรุง ประสิท ธิภ าพการอานวยความยุติธ รรม โดยเฉพาะในชั้น พนัก งาน
สอบสวนมีการพัฒนาคุณภาพพนักงานสอบสวน เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานสอบสวน
ในการทาการสอบสวนคดีค วามมั่น คงเพื่อ ให้มีค วามเชี่ย วชาญพิเ ศษ การสรรหาพนัก งาน
สอบสวนผู ้ม ีค วามรู ้ค วามสามารถทาการสอบสวนเพื ่อ ทดแทนการขาดก าลัง พลในพื ้น ที่
และ ศอ.บต. ได้ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการอานวยความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
ส่ง เสริม ให้ค วามรู้ด้านการรัก ษาที่เ กิด เหตุ และนิติวิท ยาศาสตร์กับ เจ้า หน้า ที่รัฐ ที่เ กี่ย วข้อ ง
เน้น การใช้ผ ลการตรวจพิส ูจ น์ท างนิต ิว ิท ยาศาสตร์ ม าเป็น เครื ่อ งมือ ในการรวบรวม
พยานหลัก ฐานเพื่อ พิสูจ น์ค วามผิด หรือ ความบริสุท ธิ์ใ นคดี โดยมุ่ง ให้เ กิด ความเป็น ธรรม ใน
สังคมมากขึ้นทาให้กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นธรรม ยึดถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายเป็นสาคัญ การดาเนินคดี กับผู้ต้องหามี
พยานหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจน การประกันตัวผู้ต้องหาด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม และเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันจากข้อมูล
ของศูน ย์ป ฏิบ ัต ิก ารต ารวจจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ (ศชต.) พบว่า คดีค วามมั ่น คงตั ้ง แต่
ปีพ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
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ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๐ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคดีอ าญา
ที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อาเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศใช้
พระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุก เฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญ ญัติก าร
รัก ษาความมั ่น คงภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญ ญัต ิก ฎอัย การศึก
พ.ศ.๒๔๕๗ มีคดีอาญาเกิดขึ้น ๑๗,๔๒๔ คดี ในจานวนนี้เป็นคดีความมั่ นคง ๕๓๐ คดี คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๐๔ โดยคดีที่รู้ตัวผู้กระทาผิด และจับกุมดาเนินคดี ๕๕คดีหรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๒
พบว่า ประสิท ธิภ าพในการค้น หาความจริง หรือ การสืบ สวน สอบสวน จับ กุม
ดาเนิน คดีกับ ผู้ก ระทาความผิด (รวมหน่ว ยงานด้า นความมั่น คงอื่น ด้ว ย) ประสบปัญ หาเรื่อ ง
ขาดความร่ว มมือ ในการเป็น พยานของประชาชนและผู้รู้เ ห็น เหตุก ารณ์ จึง มีผ ลการจับ กุม
ดาเนิน คดีกับผู้กระทาความผิดอยู่ในระดับต่า จากการสอบถามความคิดเห็นของตารวจในระดับ
หัวหน้าโรงพักและผู้กากับการโรงพักในพื้นที่ ๓ จังหวัด และ ๔ อาเภอในจังหวัดสงขลา พบว่า
ปัญหาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้น ยังมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนพนักงาน
สอบสวน ขาดแคลนงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม การให้ความรู้ความสามารถในการทา
สานวนของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนขาดขวัญ กาลังใจ และความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติห น้า ที่ ซึ่ง จะได้เ ร่ง ดาเนิน การแก้ไ ขต่อ ไป สาหรับ คดีที่พ นัก งานสอบสวนพิจ ารณามี
ความเห็น สั่ง ฟูอ งไปผลคดีชั้น พนัก งานอัย การ ช่ว งปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อัย การได้สั่ง
ฟูอ ง ๘๐ คดี จาก ๒๓๐ คดี คิด เป็น ร้อ ยละ ๓๔.๗๘ สั ่ง ไม่ฟูอ ง ๔๗ คดี และอยู ่ร ะหว่า ง
พิจารณา ๑๐๔ คดี
3. การช่วยเหลือเยียวยาผู้ไ ด้รับ ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ความไม่สงบ ทั้ง
ด้า นการเงิน ร่า งกาย จิต ใจ จิต วิญ ญาณ โดยคานึง ถึง หลัก มนุษ ยธรรม คุณ ค่า เกีย รติแ ละ
ศัก ดิ์ศ รีข องความเป็น มนุษ ย์ข องผู้เ สีย หายและผู้ไ ด้รับ ผลกระทบ มีก ารปรับ หลัก เกณฑ์ก าร
เยียวยาให้เป็น ธรรมมากขึ้นครอบคลุม ถึง ผู้ไ ด้รับ ผลกระทบที่ไ ม่เคยได้รับ การเยียวยามาก่อ น
ประกอบด้ว ย ผู้ไ ด้รับ ผลกระทบจากการถูก ควบคุม ตัว โดยการบัง คับ ใช้ก ฎหมายพิเศษและ
กระบวนการยุติธรรม ผู้ได้รับผลกระทบที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่ตัด
สิทธิทายาทในการใช้สิทธิต ามกระบวนการยุติธ รรม และมีกระบวนการตรวจสอบกลั่น กรอง
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อปูองกันการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้แอบอ้าง
ในการช่วยเหลืออื่นได้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
และแก้ไ ขปัญ หาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้จ ากกลุ่ม ผู้เ สีย หาย ผู้ไ ด้ รับ ผลกระทบ ผู้ที่ถูก จับ กุม
คุมขัง และถูกดาเนินคดีโดยไม่มีความผิด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
นอกจากนี้ ยังสนับ สนุน และส่งเสริม ภาคประชาสังคมในการเยีย วยาผู้ไ ด้รับผลกระทบ การ
พัฒนาศักยภาพสตรีผู้ได้รับผลกระทบให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเยียวยากันเอง และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่ม สตรีใ ห้ส ามารถพึ่ง พาตนเองได้ในระยะยาว ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ก ารเยีย วยาเป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
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กระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ ความเป็นธรรม นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
ได้รับผลกระทบ
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 6 การเสริม สร้า งความเชื ่อ มั ่น และเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพในการพัฒ นา
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้น ฐานให้สอดคล้อ งกับศักยภาพบริบ ท
ของพื้นที่ วิถีชีวิต ความต้องการของประชาชน และความร่วมมือตามแผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย
แผนปฏิบ ัต ิก ารพัฒ นาโครงสร้า งพื ้น ฐาน การผลิต และเศรษฐกิจ ที ่ส อดคล้อ งกับ
ศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ผลการดาเนินงาน
ได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานด้ า นเศรษฐกิ จ และจั ง หวั ด พัฒ นาโครงสร้า งพื ้น ฐาน
การส่ง เสริม ผู้ป ระกอบการ การพัฒ นาการค้า ชายแดน การจัด กิจ กรรมกระตุ้น ความเชื่อ มั่น
ทางเศรษฐกิจ การพัฒ นาให้เกษตรกรมีความรู้สึก เป็น เจ้า ของ เกิด ความภาคภูมิใจในตนเอง
มีค วามเข้ม แข็งพึ่ง ตนเองได้ในระยะยาว การสนับสนุน เครือ ข่า ยสหกรณ์และความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์อ ิส ลามและการเงิน การขยายระยะเวลาในการด าเนิน มาตรการให้ค วาม
ช่วยเหลือ แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตลอดจนการให้ค วามร่ว มมือ อย่า งใกล้ช ิด กับ ประเทศมาเลเซีย และอิน โดนีเ ซีย
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ IMT-GT และ JDS การส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ตามยุท ธศาสตร์ข องจั ง หวัด ต่า งๆ ที ่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของพื ้น ที ่ การให้ค วาม
ช่วยเหลือ ผู้ป ระกอบการร้านอาหารต้ม ยาในมาเลเซีย การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
จัด สวัส ดิก ารแก่ผู้ด้อ ยโอกาสเด็ก กาพร้า และคนชรา การพัฒ นาศัก ยภาพสตรีใ ห้มีบ ทบาท
ในการพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่สันติสุข
เศรษฐกิจรายได้ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่กับอาชีพการทา
สวนยาง และมีอุป สรรคที่อ่ า วปัต ตานีตื้น เขิน ทาให้เ รือ ประมงขนาดใหญ่เ ข้า จอดเทีย บท่า
ที่อ่า วปัต ตานีไ ม่ไ ด้ ( อยู่ระหว่างขุด ลอกอ่า วปัต ตานี ) แต่จ ากการจัด ทาดัช นีค วามเชื่อ มั่น ด้า น
การค้าและการลงทุนใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ด้ว ยความร่วมมือของกระทรวงพาณิช ย์
และ ศอ.บต. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อชี้วัดความเชื่อมั่นการค้าและการลงทุน
ในพื้น ที่ป รากฏว่า ในเดือ นพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ใ นระดับ ๓๗.๘ และเดือ นตุล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ในระดับ ๔๔.๑ ซึ่งมีแนวโน้ม ปรับ ตัว ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น รวมทั้ง มีทิศ ทางที่ดีขึ้น
และสูง กว่า จัง หวัด อื่น ๆ สืบ เนื่อ งจากการสนับ สนุน ส่ง เสริม การจัด กิจ กรรมกระตุ้น เศรษฐกิจ
ในพื ้น ที ่อ ย่า งต่อ เนื ่อ งของภาครัฐ และการให้ค วามส าคัญ ในการส่ง เสริม กิจ กรรมในงาน
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลกินเจ เทศกาลฮารีรายอ และงานประเพณีชักพระ เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับ การพัฒ นาคุณภาพชีวิต ที่ดีทั้ง ด้านร่า งกาย จิต ใจ
ส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วและกีฬ าบนฐานทุน ทางศาสนา วัฒ นธรรม ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะด้านของประชาชนและพื้นที่
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ผลการดาเนินงาน
ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพบริก าร
สาธารณสุข จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกาพร้าและคนชรา การพัฒนาศักยภาพสตรีให้มี
บทบาทในการพัฒ นา รวมทั้ง การส่ง เสริมพัฒ นาการกีฬ าสู่สันติสุข อาทิ พัฒนากระบวนการ
จัด ทาฟัน เทีย ม เพื่อ คืน รอยยิ้ม ให้ผู้สูง อายุร่ว มกับ ภาคประชาชน ร่ว มวางแผนและกาหนด
แนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ การจัด ทายุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ.2556-2561 การช่ว ยเหลือ ดูแ ลเยี่ย มเยีย นผู้ด้อ ยโอกาสทางสาธารณสุข ผู้เ จ็บ ปุว ย
เรื้อ รัง เช่น โรคเรื้อ รัง ในผู้ใ หญ่ เบาหวาน ความดัน โลหิต ผู้พิก ารทางจิต เป็น ต้น การมอบ
รถเข็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่เด็ก และคนพิการ การดูแลสุขภาพปากและฟั น การมอบ
แว่น ตาแก่น ัก เรีย นที ่ผ ิด ปกติท างสายตา ส่ง เสริม ให้น ัก ศึก ษาที ่จ บสาขาวิช าการแพทย์
และสาธารณสุข กลับ มาทางานในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ การพัฒ นาคุณภาพชีวิต ประชาชน
ให้ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์จ ากที ่ด ิน และทรัพ ยากรธรรมชาติใ นท้อ งถิ ่น และแก้ไ ขปัญ หา
เขตอุทยานแห่งชาติทับที่ทากินในเขตบูโด-สุไหงปาดี รวมทั้งการสร้างสนามกีฬา และอุปกรณ์
กีฬ าในหมู่บ้า น ชุม ชน โรงเรีย น ได้อ อกกาลัง กายมีสุข ภาพดี และสนับ สนุน จัด แข่ง ขัน กีฬ า
ทั้งพื้นบ้านและสากลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ให้ป ระชาชนทุก ภาคส่ว นทั้ง ในและต่า งประเทศได้เข้า ใจรับ ข้อ มูล
ข่าวสารสถานการณ์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์
แผนปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน
ได้ร ่ว มกับ กรมประชาสัม พัน ธ์ และหน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ ง ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมสนับสนุนสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในนโยบาย
และการดาเนินงานของรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งดีงามในพื้นที่
แก่ป ระชาชนชาวไทยภูม ิภ าคอื ่น และต่า งประเทศ โดยการผลิต สื ่อ โทรทัศ น์เ ผยแพร่
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สื่อ สารผ่า นผู้นาศาสนา ทูต านุทูต และกลุ่ม ประเทศโลกมุส ลิม องค์การความร่ว มมือ อิส ลาม
(OIC) การให้บัณ ฑิต อาสาเป็น ผู้สื่อ ข่า วยุติธ รรมชุม ชน มีก ารสื่อ สารผ่า นวิท ยุก ระจายเสีย ง
ศอ.บต. คลื่น 103.75 MHz และถ่ายทอดเสียงสู่เครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน รวมทั้งได้ก่อตั้ง
สถานีวิทยุกระจายเสีย งภาษามลายู คลื่น 91.75 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง ออนไลน์สู่น านา
ประเทศที่เวปไซด์ www.prdsbpac.com เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงการสื่อสารของ
รัฐ เกิด การรับ รู้แ ละเข้า ใจสถานการณ์ ค วามเป็น ไปที่ถูก ต้อ ง เป็น จริง ของจัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ และสื ่อ ให้เ ห็น ว่า ปัญ หาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้เ ป็น ปัญ หาร่ว มกัน ของสัง คมไทย
ทุก ภาคส่ว นต้อ งเข้า มามีส่ว นร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาทุก มิติ เพื่อ ความสงบสุข และสัน ติสุข
ที่ยั่งยืน
ยุท ธศาสตร์ที่ 9 การเสริม สร้า งความร่ว มมือ กับ ต่า งประเทศและการเตรีย มความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุป ระสงค์ เพื่อ นาคุณค่าที่ประชาคมโลกรู้จักปัต ตานี (หรือฟาตอนี ) เป็นโอกาสใน
การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและประเทศโลกมุสลิม ในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรมรวมถึงการปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน โลกมุสลิมและ
องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)
ผลการดาเนินงาน
ได้ร่ว มมือ กับ ส่ว นราชการที่เ กี่ย วข้อ งในการเสริม สร้า งความสัม พัน ธ์ ความ
เข้าใจอันดี และประสานงานในโครงการความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาใน
พื ้น ที ่จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้ก ับ ต่า งประเทศ ภายใต้ก รอบนโยบายของรัฐ บาลหรือ มติ
คณะรัฐ มนตรี เช่น การต้อ นรับ และจัด ประชุม คณะทูต านุท ูต ประเทศสมาชิก OIC
จานวน 17 ประเทศ เป็นต้น มีการพัฒ นาความร่วมมือกับ กลุ่ม ประเทศอาเซียน โลกมุสลิม
และ OIC เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการศาสนาในพื้นที่ เช่น การ
ประชุมกรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT (อินโดนีเซีย -มาเลเซีย -ไทย) กรอบความร่วมมือ
ทวิภ าคีไ ทย-มาเลเซีย (JDS) การเยือ นกระทรวงศาสนา ประเทศอิน โดนีเ ซีย เพื ่อ ร่ว มมือ
ด้านการศึกษา การพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลัยอัลฮัซฮัร ประเทศอียิปต์ จัดทาการอบรม
ร่ว มมือ ด้า นทุน การศึก ษากับ องค์ก ร Muhammadiyah ประเทศอิน โดนีเ ซีย การประชุม
ร่วมกับสถาบันพัฒนาฮาลาลมาเลเซีย เพื่อส่ งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นต้น
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การเสริมความร่วมมือที่ดีกับ ต่างประเทศเหล่านี้ ก่อ ให้ เกิดพัฒนาการเชิง บวก
ต่อ การแก้ไ ขและพัฒ นาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการรายงานขององค์ก ารความ
ร่ว มมือ อิส ลาม (OIC) ที่มีค วามกัง วลต่อ ปัญ หาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ใ นอดีต แต่จ ากการ
ประชุม ระดับ รัฐมนตรีต่า งประเทศ OIC ครั้ง ที่ 40 ระหว่า งวัน ที่ 9-19 ธัน วาคม 2556
ณ กรุงโกนากรี ประเทศกินี ได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทย และตัวแทนของชาวมุสลิม
ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ต่อ การแก้ ไ ขสถานการณ์ใ นพื้น ที่ และให้ดาเนิน การอย่า งต่อ เนื่อ ง
ได้ยิน ดีต่อ การลงนามการพูด คุย เพื่อ สัน ติภ าพ ระหว่า งผู้แ ทนรัฐ บาลไทยและผู้แ ทนของ
กลุ ่ม ผู ้เ ห็น ต่า ง และให้ข ยายการพูด คุย ให้ค รอบคลุม ทุก ฝุา ยที ่เ กี ่ย วข้อ ง และที ่ส าคัญ
ทุกครั้ง ที่ผ่านมาที่ ป ระชุม OIC ได้ห ยิบ ยกประเด็นปัญหามุสลิมใน จชต. ไปพิจ ารณาในครั้ง
ต่อ ไป แต่ก ารประชุม ในครั้ง นี ้ไ ม่ม ีข ้อ มติด ัง กล่า ว แสดงถึง OIC
ได้ย อมรับ แนวทาง
การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และการพูดคุยกับผู้เห็นต่าง
********************************

สรุปผลการดาเนินงานของ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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การดาเนินงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้เป็นไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ภายหลั ง ได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการพั ฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รั ฐ บาล พ.ศ.2554 และนโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ.2555-2557 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เห็นผลได้เด่นชัด คือ เปลี่ยนจากการโต้ตอบด้วยกาลังมาเป็นการเจรจาพูดคุย เปลี่ยนจากการ
กาหนดปฏิบัติจากฝุายรัฐ เพียงฝุายเดียวเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลเชิงบวกต่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา ทาให้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านปี 2555 ลดลงจากปี
2554 ถึงร้อยละ 58.47 (เกิดเหตุการณ์เพียง 273 หมู่บ้านจาก 1,970 หมู่บ้าน) และในปี
2556 เหตุการณ์ความไม่สงบ เกิดขึ้นเพียง 74 หมู่บ้าน หรือลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 72.89
และการก่อ เหตุ มีข อบเขตแคบลงได้เปลี่ย นเปูาหมายการก่ อเหตุรุน แรงจากประชาชนไปเป็ น
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีกาลังอาวุธเช่นเดียวกับผู้ก่อเหตุ ทาให้การสูญเสียของประชาชนน้อยที่สุดในรอบ
10 ปี คือ สูญเสียเพียง 122 ราย รวมทั้งกระแสการตื่นตั วและมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาสูงขึ้น
ซึ่งหากมองย้อนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เคย
เรียกขานว่า “นครรัฐปัตตานี” มีความเจริญรุ่งเรืองด้านการเมืองการปกครอง การค้าขายและ
กิจการเดินเรือ ด้านการพั ฒนาการเกษตร การศึกษา ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งด้าน
สถาปัตยกรรม ต่อมาเมื่อผนวกรวมกับประเทศไทย ประชาชนบางส่วนไม่พอใจนโยบายรัฐนิยม
ของรัฐบาลสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 2482 ที่ขัดแย้งกับอัตลักษณ์มลายู และวิถี
ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม จนนาไปสู่แนวคิ ดแบ่งแยกดินแดนของขบวนการต่างๆ รัฐบาลในยุค
สมัยต่างๆได้กาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ แต่ไม่อาจทาให้ปัญหาความไม่สงบยุติลงได้
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หลายฝุายมีความเห็นว่าควรใช้วิธีการทางการทูต วิธีทางการเมือง และวิธีการเจรจาพูดคุย
หรือที่เรียกรวมๆว่ากระบวนการสันติภาพ(peace process) ดังนั้น เข็มมุ่งของ ศอ.บต. ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การสร้างความเข้าใจและเข้าถึงอัตลักษณ์ความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่
และการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพั ฒนาพื้นที่ของตนเองในทุกมิติ ทั้งด้าน
การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม การอานวยความเป็นธรรม รวมทั้งการแสวงหาทางออก
จากความขัด แย้ ง โดยสั นติ วิ ธี ซึ่ง ศอ.บต. ขอรายงานผลการด าเนิ นงานในรอบปีง บประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ
วัตถุประสงค์
เพื่อบูรณาการหน่วยงานของรัฐฝุายพลเรือนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพทั้งในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบังคับบัญชา และ
การปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แผนปฏิบัติการที่ ๑ แผนบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
และการติดตามประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
1.บูรณาการทรัพยากรการบริหารของหน่วยงานของรัฐฝุายพลเรือนแผนงาน
โครงการด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตามแผนปฏิบัติ
การ เพื่อเร่งนาสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิ น และความเจริญรุ่งเรืองสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
 การบูรณาการ แผนงาน โครงการ ของหน่วยงานที่ดาเนินงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ เป็ นไปตามยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ การ จ านวน 20 กระทรวง (รวมส านั ก
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง) และมีส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงหรือ
สานักนายกรัฐมนตรี จานวน 10 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 7,938,082,300 บาท
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 การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา (กพต.) ซึ่ง ศอ.บต.เป็น
สานักงานเลขานุการ กพต. ตามมาตรา 6 และ 7
ของ พรบ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยในปี 2556 ได้มีการจัดประชุมมาแล้วจานวน
2 ครั้ง มติที่ประชุมเห็นชอบประเด็นดังต่อไปนี้
 ร่ างแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้ านการพั ฒนาจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 การเพิ่มกรอบอัตรากาลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
 การขอรับโอนโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี
 การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและอัตลักษณ์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 การขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยท่า
อากาศยานนราธิวาส
 การดาเนินการขุดลอกร่องน้าปัตตานีตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการผลิต
และธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการสนับสนุนส่งเสริมวัตถุดิบและธุรกิจต่อเนื่อง
 การแก้ไขปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี
 โครงการจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์เมือง
 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุการณ์ตากใบ (๒๕ ตุลาคม ๔๗)
 การให้ความช่ วยเหลื อนั กศึ กษาในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ รั บ
ผลกระทบทางการเมืองในประเทศอียิปต์
 รายงานสรุปสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556
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 การด าเนิ นงานของศู นย์ ปฏิ บั ติ การคณะกรรมการขั บเคลื่ อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มี
การประชุมจานวน ๔ ครั้ง
 เสนอให้ วันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการประจาปี เพิ่มขึ้นอีก ๑ วัน เฉพาะ
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และที่ประชุม ศปก.กปต. มีมติ
เห็นชอบให้กาหนดวันหยุดเพิ่มเติมในพื้นที่ ๔ จังหวัด(จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสตูล) และ ครม.
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติ กพต. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 เสนอให้ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่
จังหวัดสงขลา และได้ เสนอให้ วันคริสต์มาส เป็นวันหยุดราชการประจาปีเพิ่มเติม อีก ๑ วัน ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ครม.เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบการกาหนดให้ วันตรุษ
อี ดิ้ ลฟิ ตรี วั นตรุ ษอี ดิ้ ลอั ฎฮา เป็ น
วันหยุดราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ในความรั บ ผิ ด ชอบ
ศอ.บต. ตามมติที่ประชุม ศปก.กปต. ครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ทั้งนี้
สาหรับวันคริสต์มาส ต้องมีการพิจารณาใน
รายละเอียดต่อไปเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความ
ละเอียดอ่อน
 ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการประกาศพื้นที่อุทยาน
แห่ งชาติ บู โด- สุ ไหงปาดี ทั บที่ ทากิ นราษฎร ซึ่ ง ผอ.ศปก.กปต. ได้ มี หนั งสื อเร่ งรั ดไปยั งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ได้เสนอเรื่องเพื่อทราบ เรื่องการจัดประชุมสัมมนาทูต OIC ๑๗ ประเทศ
ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย สานักงานจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ ศอ.บต. ณ โรงแรม
เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
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๒. ส่งเสริมการกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้ องถิ่นในรูปแบบที่ สอดคล้องกั บ
ลักษณะพื้นที่ และแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นส่วนสาคัญของวัฒนธรรมแห่งชาติ
รวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคล ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
 ศอ.บต. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในด้ านการส่งเสริมการ
กระจายอานาจการปกครองท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมสาคัญคือให้การอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สร้าง
ความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องในหลักศาสนา ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นพื้น ฐานการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นรากฐานที่แกร่งให้แก่ประชาชนในการปกครองท้องถิ่นเขต
องค์กรปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น บริบทของพื้นที่ และความต้องการของ
ประชาชน
 ตามหลักรัฐประศาสโนบายสาหรับมณฑลปัตตานี พ.ศ.2466 ซึ่งได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ วางไว้สาหรับปฏิบัติราชการในมณฑลปัตตานี โดยพระราชหัตถเลขา ที่
3/78 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2466 ประกอบพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.2553 มาตรา 9 (8) ได้กาหนดให้ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกาลังใจสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดาเนินการในกรณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อน
เงินเดือนประจาปีเป็นกรณีพิเศษสาหรับเจ้าหน้าของรัฐฝุายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2554 โดยระเบียบ
ดั ง กล่ า วได้ ก าหนดไว้ ว่ า ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การ
พิ จารณาเลื่ อนเงิ นเดื อนประจ าปี เป็ นกรณี
พิ เ ศษในอ านาจของเลขาธิ ก าร ศอ.บต.
จานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของเจ้าหน้าที่รั ฐ
ฝุายพลเรื อนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง
เลขาธิการ ศอ.บต.มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
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ได้ไม่เกินรอบร้อยละ 1 (ใน 1 ปีมี 2 รอบการประเมิน รวมไม่เกิน ร้อยละ 2 ) และเมื่อรวมกับการ
เลื่อนเงินเดือนกรณีปกติแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคานวณ (กรณีเป็นขั้นไม่เกิน
0.5 ขั้ น) และเมื่ อรวมกั บการเลื่ อนเงิ นเดื อนกรณี ปกติ แล้ วจะต้ องไม่ เกิ น 2 ขั้ น โดยเพื่ อให้ การ
ดาเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมได้กาหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง 3 ระดับ คือ
ระดับอาเภอ จังหวัด และ ศอ.บต.
-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศอ.บต. ได้จัดสรรโควตา จานวน 16,212 คน

-

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ศอ.บต. ได้จัดสรรโควตา จานวน 16,315 คน

 ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อน
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสาหรับเจ้าหน้าของรัฐฝุายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2554 ในอ านาจของ
เลขาธิการ ศอ.บต. โดยกาหนดหลักเกณฑ์
ไว้ ไ ม่ เ กิ น 7 ขั้ น (ร้ อ ยละ 28 ) 5 ขั้ น
(ร้ อยละ 20) 3 ขั้ น (ร้ อยละ12) 1 ขั้ น
(ร้ อยละ 4) ที่ เป็ นกรณี เสี ยชี วิ ต , พิ การ
หรือทุพพลภาพ,บาดเจ็บสาหัส, บาดเจ็บ
ทางกายหรือจิตใจตามลาดับแล้วแต่กรณี
โดยทุกเหตุกรณีจะต้องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่มิใช่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือมาจากเหตุที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศอ.บต.ได้ดาเนินการอนุมัติเลื่อนเงินเดือน จานวน 3 ราย
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ศอ.บต.ได้ดาเนินการอนุมัติเลื่อนเงินเดือน จานวน 7 ราย
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 การดาเนินการเรื่องเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามระเบียบ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑
 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงภัย ศอ.บต. ได้ดาเนินการขอเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในปีงบประมาณ
2554 ให้ แ ก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป ฏิบั ติ งานใน ศอ.บต. จานวน 92 ราย ซึ่ งคณะกรรมการพิ จ ารณา
บ าเหน็ จ ความชอบ ค่ าทดแทน และการช่ ว ยเหลื อ (ก.บ.ท.ช.) ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่
1/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 อนุมัติเงิน พ.ส.ร.ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อ เนื่ อง ปั จจุ บั น ศอ.บต.อยู่ร ะหว่างการเสนอขอเงิน พ.ส.ร.ในปี งบประมาณ 2555 ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน ศอ.บต. จานวน 88 ราย นอกจากนี้ยังได้จัดทากรอบอัตรากาลังสาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงานใน ศอ.บต. เพื่อขอ
เงิ น พ.ส.ร. ให้ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง โดยได้ ก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ในปี ง บประมาณ 2555 จ านวน
14,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2556 จานวน 10,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2557 จานวน
12,000 อัตรา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการประชุมก่อนที่จะเสนอ กพต.เห็นชอบกรอบ
อัตรากาลัง และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดาเนิน การตามขั้นตอนในการเสนอเงิน
พ.ส.ร.ต่อไป
4. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ฝุ า ยพลเรื อ น องค์ ก ร
ภาคประชาสัง คม และภาคประชาชน เป็ น เครือ ข่ า ยท างานแบบเสริ มแรง (Synergy) ใน
รูปแบบ การสร้างหุ้นส่วนการพัฒนา มีส่วนร่ วมในการติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติและการ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ
ทั้งในระดับภารกิจ ระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด
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พั ฒ นาศั ก ยภาพก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ให้
สามารถน าความรู้ ที่ไ ด้ ไ ปขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ
สันติภาพ ในพื้นที่ มีเปูาหมายเน้นหนักในการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทั้ง
ด้านบทบาท อานาจหน้าที่ตามกฎหมายและ
ด้านทักษะการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา บนพื้นฐานของ
ความไว้ ว างใจ ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปูาหมายสู่การ
เป็นหมู่บ้าน/ตาบล สันติสุข,สันติภาพ

สร้างขวัญ สานสัมพันธ์ ชายแดนใต้ โดย
การตั้ ง คณะทางาน ๙ คณะ (ที ม นิ เทศ) ลงพื้ น ที่
ขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ ใน ๓๗ อ าเภอ ๓ จั ง หวั ด
และ ๔ อ าเภอของจั ง หวั ด สงขลา เพื่ อ ติ ด ตาม
เร่งรัด ประเมินผล โครงการของ ศอ.บต. โครงการ
สาคั ญของรัฐบาล จากการด าเนิน งานส่ ง ผลให้ มี
การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร กับ
ทุกฝุาย สร้างเครือข่ายการทางานในระดับพื้นที่ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
ของแต่ละพื้นที่ นาไปสู่การกาหนดแนวทางและรูปแบบที่
เหมาะสมร่วมกันในการปฏิบัติงาน
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5. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตของประชาชน
ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเข้าใจนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
เจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษามลายูกลาง
เพื่ อ เตรี ย มความพร้อ มรองรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการสั ม พั น ธ์ กั บ โลกมุ ส ลิ ม ในประเทศ
อาเซียน เกิดทั กษะในการสื่อ สารและบริการประชาชน สามารถปฏิบัติหน้ าที่ในการแก้ไ ข
ปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี สามารถลดเงื่ อ นไขและอุ ป สรรคในการ
ติดต่อสื่อสาร
6. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความเจริญก้าวหน้าสาหรับ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ตั้ ง ใจ เสี ย สละ และมี ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพและสอดคล้อ งกับ สภาพสัง คม
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน
 ปฐมนิเทศปลัดอาเภอที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 123 คน
ซึ่งปลัดอาเภอถือเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับ
พื้นที่ จึงจาเป็นต้องมีความเข้าใจต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติงานของรัฐบาล และ
หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น หลั ก ในการแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ของประชาชนในพื้นที่มีทักษะประสบการณ์
ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การเสริ ม สร้ า งสั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
 การปฏิบัติธรรมฯ มุ่งส่งเสริมให้ นาหลักศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยัง
ใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาจิตใจ เกิดการให้อภัย ตลอดจนมี
ความเข้าใจ สามารถยอมรับ และเห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง โดยพร้อมที่
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จะนาหลักศาสนามาเกื้อกูล เผยแพร่ และขับเคลื่อนไปยังชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ โดยมีเปูาหมาย
ร่วมกันคือ การยอมรับ และอยู่ ร่วมกันด้วยความเข้าใจ เห็นใจตามแนวทางและกระบวนการ
สันติภาพ

7. ส่งเสริมการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ และประเมินผล โดยใช้สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ยฯ หรื อสถาบันการศึกษาอื่นทั้ง ในและ
ต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และบริบทของพื้นที่
 ปี 2556 มุ่งเน้นการประเมินเจาะลึกเป็นรายประเด็น 13 ประเด็น ได้แก่
การว่างงาน ความยากจน สิทธิที่ดินทากินและทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับหมู่บ้าน
และตาบล ยาเสพติด การบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาคนกับสังคม การพัฒนาการศึกษา การ
ฟื้นฟู เยียวยา การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารสารสนเทศ การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน/ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และความคุ้มค่าของ
การใช้ ง บประมาณ เพื่ อ ค้ น หาแนว
ทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดีของ
โครงการในแต่ ล ะประเด็ น น ามา
พัฒนาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
และน าพาความสั น ติ สุ ข กลั บ คื น สู่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ ค้ น หา
แนวทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี
ของโครงการในแต่ละประเด็น
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 การรวบรวมผลงานวิจัย นามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ
นาพาความสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ร่วมกับสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สารวจ
ความต้องการการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพั ฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะคนยากจนต่อไป
8. ให้มีประเมินผลการปฏิบัติการของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของ
รั ฐ ที่ ด าเนิ น การในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ กรณี จ าเป็ น ต้ อ งการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ให้
ขอค าปรึก ษาจากผู้มี ประสบการณ์ความเชี่ ยวชาญหรื อองค์ กรวิ ชาชีพ เฉพาะ อาทิ สภาที่
ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหาร การพัฒนา และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานติ ด ตาม ประเมิ น ผล แผนงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ติดตาม นิเทศ รายงานผลการดาเนินงานของ
กระทรวง กรม เฉพาะโครงการที่ ส าคั ญ ที่
ตอบโจทย์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านยางพารา ด้านประมง
ด้ า นการค้ า การลงทุ น ตลอดจนสอบถาม
ความเห็นประชาชนในการพัฒนาให้เป็นไป
ตามความต้องการ
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9. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
คลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบภูมิสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน มาใช้ในการบริหาร
จัดการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างครบวงจร
 ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามค าสั่ ง ศู น ย์ อ านวยการบริ ห าร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ๑๒๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยถ่ายโอนภารกิจและ
เจ้าหน้าที่ ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักนโยบายและแผน เฉพาะงานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั น สมั ย และสามารถรองรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณในการจัดทา
โครงการจัดทาศูนย์ข้อมูลศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Data Center) จานวน
๒๕๐ ล้านบาท (งบประมาณปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการ
 วิเคราะห์ จั ดทา ดูแ ลระบบบริห ารจัด การฐานข้อ มูล ด้า นต่ างๆ เพื่ อให้
สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดทา ควบคุ ม
ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ฐานข้อมูลภายใน (Intranet) และภายนอก (Internet) โดยผลดาเนินการของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศในปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้
 การดาเนินงานตามตัวชี้วัด “การพัฒนาระบบสารสนเทศ” เพื่อให้ได้
เกณฑ์คะแนนเป็นไปตามเปูาหมาย
 พั ฒ นาระบบงาน
ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ภ า ย ใ น เ ค รื อ ข่ า ย ศู น ย์
อานวยการบริห ารจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
ได้ แ ก่ อิ น ทราเน็ ต , ระ บบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ , ระบบจองห้ อ งประชุ ม ,
ระบบแจ้ ง ซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ , ระบบสลิ ป
เงิ น เดื อ น, ระบบสมุ ด โทรศั พ ท์ และอี เมล์
ศอ.บต.
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 พัฒ นาระบบงานที่ใ ช้กั บ เครือ ข่า ยภายนอก ได้ แก่ เว็บ ไซต์ ศอ.บต.,
ระบบรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์, ระบบค้นหาศาสนาสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ระบบบัณฑิต
อาสา, ระบบประชาสัมพันธ์ปันข่าว, ระบบ GIN Conference และระบบฐานข้อมูลดัชนีความ
เชื่อมัน่ การค้าและการลงทุน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ระบบงานที่กาลังอยู่ในระหว่างพัฒนาจานวน ๘ ระบบ ได้แก่ ระบบ
ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ระบบฐานข้อมูล
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ , ระบบแผน
ที่ศาสนสถาน/สถานศึกษา, ระบบกิ จการฮัจ ญ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ระบบถ่ายทอดสดการ
ประชุมผ่านเว็บไซต์, ระบบจองรถยนต์ออนไลน์ ,
ระบบงานบุคลากร และระบบงานพัสดุ-ครุภัณฑ์

 การสื่ อ สารสร้ า งความ
เข้าใจที่ดีให้องค์กรผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook Fanpage) ด้วยกิจกรรมและข่าวสาร
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ประชาธิ ป ไตยที่ เ ป็ น การปกครองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่ อ ประชาชน ในหมู่ บ้ า น หรื อ ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ป ระชาชนร่ ว มด าเนิ น การ
สร้างสรรค์สังคมของตนเอง
แผนปฏิบัติการที่ ๒ แผนเสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ผลการดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วม หมู่บ้าน
และชุ มชนได้ รับการพั ฒนาอย่ างเสมอภาคทั่ วถึ งให้ สอดคล้ องกั บวิ ถี ชี วิ ต อั ตลั กษณ์ ภาษา
วัฒนธรรมประเพณี ตามความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ อาทิ เช่น
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจนและการว่างงาน ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ปั ญ หาความไม่ เ ป็ น ธรรม ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการลดลงของเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงและเอื้อต่อการใช้ความรุนแรง
 ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน โดยการใช้ศาสนา
การศึกษา แพทย์ สาธารณสุขและครอบครัวเข้มแข็ง สนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแบบบูรณการของทุกภาคส่วน โดยใช้หลักศาสนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่าง
เป็ น รู ป ธรรม ในพื้ น ที่ ๕ จชต. ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติ ด แบบบู ร ณการกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ ล งไป
ด าเนิ น การแ ก้ ไข ปั ญ หายาเสพติ ด พร้ อ มทั้ ง
งบประมาณที่ ไ ด้ จั ด สรรลงไปยั ง พื้ น ที่ ท าให้ มี ก าร
จัดตั้งศูนย์บาบัดยาเสพติดถาวร(นาร่อง) จังหวัดสตูล
และส่งเสริมให้โรงเรียนปอเนาะเป็นศูนย์กลางในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
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 โครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ไข
ปั ญ หาการว่ า งงาน ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และบั ณ ฑิ ต อาสาพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด สตู ล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คัดเลือกผู้
ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจหมู่บ้าน
ละ ๑ คน จ านวน ๒,๒๔๙ หมู่ บ้ า นในพื้ น ที่
จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตู ล และ
๔ อาเภอของจัง หวัดสงขลา จานวน ๒,๒๔๙
คน และจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ ค นละ ๕,๐๐๐
บาท/เดื อ น จากการด าเนิ น งานส่ ง ผลให้
ครอบครัวของบัณฑิตอาสาฯมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้ น และสามารถสะสมประสบการณ์ ใ นการ
ทางานจากการเป็ น บั ณ ฑิ ต อาสาฯ เพื่ อ พั ฒ นา
พื้นที่หมู่บ้านของตนเอง พร้อมทั้งช่วยเหลืองาน
ทุ ก มิ ติ ข องภาครั ฐ ในการประสานงานกั บ พื้ น ที่
ชุมชน จึงถือได้ว่าบัณฑิตอาสาฯเป็นตัวแทนของ
ภาครัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ศอ.บต.
ที่เป็นผู้ประสานงานกับส่วนราชการทั้งในระดับ
พื้นที่ และส่วนกลาง
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๒. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น คณะกรรมการหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน การรวมกลุ่ ม ของ
ประชาชน องค์ ก ร เครือ ข่ าย วั ด มั ส ยิ ด ผู้ น าท้ อ งที่ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ผู้ น าอื่ น และอาสาของ
หน่ว ยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้ ปฏิ บัติ หน้ าที่ ในการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ต การมี ส่ว นร่ วมในการ
กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และการขจัดเงื่อนไขที่กระทบต่อการพัฒนาของประชาชนใน
พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน รวมทั้งการลดความหวาดระแวงและสร้างความรัก ความสามัคคี
 ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัย และความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตาบล
(ต าบลสั น ติ ธ รรม) ได้ จั ด สรรงบประมาณให้
ตาบลที่มีหมู่บ้านไม่เกิน ๖ หมู่บ้าน ตาบลละ
๘๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓๑ ต าบล และ
จั ด สรรงบประมาณให้ ต าบลที่ มี ห มู่ บ้ า นเกิ น
๗ หมู่บ้านขึ้นไป ตาบลละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๑๕๑ ตาบล (ค่าเฉลี่ยกลางของจานวน
หมู่บ้านคือ ๖.๙ โดยเอาจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
ของโครงการ ตั้งฐานและหารด้วยจานวนตาบลทั้งหมดของโครงการ) ซึ่งกาหนดให้สถาบันกานัน
ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม
ขึ้น ใช้ชื่อว่า ชมรมสันติสุขอยู่ที่ตาบล...โดยจัดตั้งขึ้นทุกตาบล ส่งผลให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกน
หลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดเหตุความ
ไม่สงบในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ลดความหวาดระแวงระหว่างไทยพุทธ-ไทยมุสลิมในพื้นที่

19

๓. ส่งเสริมและสนับสนุน ชมรม มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย อปพร.
และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่ว มในรูป แบบอาสาสมัค รเพื่อปู องกั น
เหตุ ใ นพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ของเมื อ งส าคั ญ
สถานที่ ส าธารณะ หมู่ บ้ า นและชุ ม ชน
ปู อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย และการ
จั ด ก ารภั ยพิ บั ติ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งมาตรการด้ า นขวั ญ
และกาลังใจ
 ดาเนินการส่งเสริมอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้าน
ความมั่นคง ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย หรือเติมเต็มการ
ปฏิบั ติง านกู้ชี พ กู้ ภัย ให้ส ามารถลดความสูญ เสีย ในชีวิ ตและทรัพ ย์สิ นของประชาชนในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอุดหนุนค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าบารุงรักษารถกู้
ชีพ กู้ภัย ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน และจัดทาประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ๕๓๐ คน ของ
มู ล นิ ธิ / สมาคมกู้ ชี พ กู้ ภั ย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
๓ จชต. จานวน ๑๕ แห่ง จากการดาเนินงาน
ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานกู้ ชี พ กู้ ภั ย เกิ ด ความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย
มีขวัญกาลังใจ ทาให้ ศอ.บต. มีเครือข่ายมูลนิธิ/
สมาคม จ านวน ๑๕ แห่ ง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
๒,๐๐๐ คน เป็ น ภาคี ใ นมิ ติ ก ารดู แ ลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนดูแลศาสนสถาน ศาสนบุคคล บุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเปูาหมายในการก่อเหตุรุนแรง และไม่สามารถปกปูอง
ตนเองได้ให้ได้รับการคุ้มครอง เฝูาระวัง และปลอดพ้นจากเหตุความรุนแรง
 การจั ด จ้ างยามท้ อ งถิ่ น ดู แ ลความปลอดภั ย ของชุ ม ชนสั น ติ สุ ข ๓ จชต.
จานวน ๔๒๐ คน (ในพื้นที่ ๓ จชต. ประกอบด้วย เทศบาลนคร ๑ แห่ง, เทศบาลเมือง ๔ แห่ง
รวม ๕ แห่ง)ห้วงเวลา ๑ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ จากการดาเนินงานส่งผลให้มีเครือข่าย
ตาสับปะรด ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ทาให้ประชาชน/พ่อค้า นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของ
ตนเอง
5. สนับสนุนและส่งเสริมบูรณาการ การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ
กองกาลังภาคประชาชนเพื่อรองรับการยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษในบางพื้นที่ และพื้นที่
เขตเมืองเพิ่มเติมจากเดิม
 การจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์เมือง สนับสนุนการจัดกาลังประชาชนทดแทน
ก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ ข าดแคลนก าลั ง พล เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝุ า ย
ปกครอง ตารวจ ทหาร ในการเฝูาระวัง ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ๙ อาเภอเปูาหมาย ในเขต
ชุมชนเมืองสาคัญ ในพื้นที่ ๔ จชต. และเป็นการปูองปรามและจากัดอิสระในการเคลื่อนไหวของ
ผู้ก่อเหตุความไม่สงบไม่ให้เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เปูาหมายทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
ความอบอุ่ น ใจ ในการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ แ ก่ ป ระชาชน นั ก ท่ อ งเที่ ย ว นั ก ธุ ร กิ จ
ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาซื้อสินค้าในย่านธุรกิจ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ ๔ จชต.
ในพื้ นที่ จ าก ก าร ด า เนิ นงา นส่ งผ ลใ ห้
ประชาชน/พ่อค้า นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
สะท้อนจากสถิติเหตุการณ์ในเขตพื้น ที่เมือง
ลดลง และมีเครือข่ายตาสับปะรด จานวน
๑,๒๘๐ คน
รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า ง
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลพื้นที่ของตนเอง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
วัตถุประสงค์
เพื่อตัดวงจรที่นาไปสู่การเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยมี
พื้ น ที่ สั น ติ ภ าพ (ปลอดภั ย ) สนั บ สนุ น กระบวนการพู ด คุ ย เพื่ อ ความรั ก ความสามั ค คี แ ละ
สร้างปรองดอง
แผนปฏิบัติการที่ ๓ แผนส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรงและ
สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

ผลการดาเนินงาน
1. ได้ประสานและสนับสนุน ส่งเสริมการพูดคุยระหว่างผู้แทนฝุายรัฐบาลกับ
ผู้มีค วามคิด เห็น ต่างทุก กลุ่ม รวมทั้ง กลุ่ม ที่มีค วามคิด เห็น ต่า งที่รัฐ บาลมาเลเซีย ให้ค วาม
ร่ว มมือ ในการประสานติด ต่อ ให้พูด คุย กับ ฝุา ยรัฐ บาล จนนาไปสู่ก ารลงนามในเอกสาร
ความร่ว มมือ เพื ่อ แสวงหาสัน ติภ าพ และแสดงเจตนารมณ์ร ่ว มกัน ในการพูด คุย เพื ่อ
สันติภาพ ระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกับกลุ่มผู้เห็นต่าง นาโดยขบวนการ
แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BARISAN REVOLUSI NASIONAL PATANI หรือ
BRN) เมื่อวันที่ ๒๘ กุม ภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นจุด เริ่ม ต้นของการพูด คุย ในการหา
สาเหตุข องปัญ หาที่แ ท้จ ริง ของจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ และนามาซึ่ง ความสงบสุข อย่า ง
ยั่งยืน
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพูดคุยระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ในวัตถุประสงค์ ข้อ ๘ โดยให้ ศอ.บต. เป็นศูนย์อานวยการประสานงานให้
เกิดความเข้าใจในการแก้ปัญหาตามนโยบายในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีที่ภาครัฐเปิดพื้นที่ก ว้างให้แก่ป ระชาชนใน
พื้น ที่ และทุก ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการพูด คุย เพื่อ สันติภ าพ
โดย ศอ.บต. และหน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งได้ด าเนิน ภารกิจ ตามยุท ธศาสตร์ก ารสร้า งพื ้น ที่
และสภาพแวดล้อ มเพื่อ แสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โดยสัน ติวิธี เพื่อ ตัด วงจรที่นาไปสู่
การเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพ ทาให้เกิดการตื่นตัวและตอบรับกระบวนการสันติภาพอย่างแพร่หลายของผู้นาท้องที่
ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาศาสนา ผู้นาองค์การภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มคณาจารย์ นิสิต
นัก ศึก ษา เยาวชน และสตรี ตลอดจนกลุ่ม ผู ้ต้อ งขัง คดีค วามมั่น คง รวมทั ้ง มีก ารนาเสนอ
ประเด็น ข้อ กัง วลความขัด แย้ ง หวาดระแวงและความไม่เ สมอภาคในเรื่อ งชาติพัน ธุ์ ศาสนา
ภาษา การศึก ษา เศรษฐกิจ สัง คมการเมือ งการปกครอง และปัญ หาความหวาดระแวงหรือ
ความขัด แย้ง อื่น ๆ เพื่อ เสนอแนะมาตรการในการสร้า งความเข้า ใจ ลดความหวาดระแวง
ตระหนัก ถึง คุณ ค่า ของการอยู ่ร ่ว มกัน ภายใต้ค วามหลากหลายของสัง คมพ หุว ัฒ นธรรม
การเคารพหลัก สิทธิม นุษยชน การสงเคราะห์ช่ว ยเหลือ และการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ของกลุ่ม
ผู้เห็นต่างจากรัฐหรือครอบครัว การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพการสื่อสารและทา
ความเข้า ใจ กับประชาชนทั้งในและนอกพื้น ที่จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ งองค์ก รระหว่าง
ประเทศและประชาคมโลก
 ผลการปฏิบ ัต ิที ่เ ป็น รูป ธรรมที ่ส ืบ เนื ่อ งจากการพูด คุย ในครั ้ง นี้
คือ การยุติความรุนแรงของทั้งสองฝุายในช่วงเดือนรอมฎอน ถึงแม้จะไม่เกิดผลร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่แสดงให้เห็นเจตจานงและความพยายามร่วมกันในการสร้างบรรยากาศของความสงบเพื่อ
สนับ สนุน การดาเนิน กระบวนการสัน ติภ าพ อนึ่ง ในการพูด คุย กับ กลุ่ม ผู้เ ห็น ต่า ง เมื่อ วัน ที่
๑๓ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุ่ม ผู้เ ห็น ต่า งได้ห ยิบ ยกประเด็น ที่พ วกเขาต้อ งการให้ผู้แ ทน
ฝุา ยรัฐบาลนาไปพิจ ารณา รวม ๕ ข้อ โดยระบุว่า หากได้รับ การตอบสนองแล้ว จะนาไปสู่ก าร
ยุติก ารปฏิบัติก ารและเชื่อ ว่า เหตุก ารณ์จ ะสงบลงได้ ทั้ง นี้ผู้แ ทนฝุา ยรัฐ บาลได้รับ ประเด็น
เหล่านี้มาเพื่อให้ฝุายบริหารและหน่วยงาน รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณา ศอ.บต.
และสภาที ่ป รึก ษาการบริห ารและการพัฒ นาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ต่า งได้น า ประเด็ น
ดั ง กล่ า วมาพิ จ ารณาและจั ด เวที ถ กแถลงในระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง ถึ ง แม้ ว่ า กระบวนการพิ จ ารณา
ในระดับนโยบายยังไม่ได้ข้อยุติร่วมกัน แต่อย่างน้อยข้อเสนอส่วนหนึ่งที่กลุ่มผู้เห็นต่างระบุว่า
“ต้องการให้รัฐบาลไทยรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของมลายูปาตานี : มีสิทธิการนับถือศาสนา
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วัฒ นธรรม ความเป็น ธรรม รัฐบาลไทยต้อ งมีห ลัก ประกัน ต่อ สิท ธิช าวมลายูป าตานี ควรให้
สิท ธิก าหนดชะตากรรมของชาวปาตานีร วมถึง สิท ธิท างด้า นภาษามลายูส ัง คมวัฒ นธรรม
ประวัติศ าสตร์ป าตานี และเศรษฐกิจ รัฐ บาลไทยควรให้โ อกาสชาวมลายูป าตานีป กครอง
ตนเองภายใต้รัฐ ธรรมนูญ ไทย โดยไม่มีก ารแบ่ง แยกดิน แดน” ได้ส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง ความ
ต้องการหรือ เหตุผ ลที่กลุ่ม ผู้เห็น ต่าง ต้อ งจับอาวุธ ขึ้น ต่อ สู้กับฝุายรัฐบาลได้ชัด เจน อย่างที่ไ ม่
เคยปรากฏมาก่อนในรอบ ๑๐ ปี หลังการปะทุของเหตุการณ์ความไม่สงบ
 สืบเนื่องจากประเด็นที่กลุ่มผู้เห็นต่างเสนอทั้ง ๕ ข้อ ที่ได้มีการนามา
ถกแถลงในเวทีเสวนากับผู้นาศาสนาและประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อ เผยแพร่แนวคิด
เรื่องสันติวิธีและกระบวนการสันติภาพ มีการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการจัดเวทีรับ
ฟัง ความคิด เห็น จากกลุ่ม ผู้ต้อ งขัง คดีค วามมั่น คง และผู้มีส่ว นได้เสีย กับ สถานการณ์ค วามไม่
สงบ ด้า นความเชื่อ มั่น ของประชาชนต่อ การพูด คุย เพื่อ สัน ติภ าพ ปรากฏผลการสารวจโดย
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
มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิทยาเขตปัต ตานี ระหว่า งวัน ที่ ๒๑-๒๕ มีน าคม พ.ศ.๒๕๕๖
หนึ ่ง เดือ นหลัง การลงนาม พบว่า ความเชื ่อ มั ่น ของประชาชนว่า การด าเนิน การพูด คุย
เพื่อสันติภาพจะทาให้เกิดสัน ติภาพ มีระดับเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ ๕.๑๖ หรือคิด เป็นร้อยละ
๖๗.๑๗ ของผู้ตอบ ซึ่งอยู่ในระดับกลางค่อนข้างไปทางบวก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการสารวจ
ครั้งที่สองระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ สามเดือนหลังจากนั้นพบว่าคะแนนการ
ยอมรับ อยู่ในระดับ ๕.๘๐ คิด เป็น ร้อ ยละ ๗๖.๖ ของผู้ต อบ จึง เห็น ได้ว่า การสนับ สนุน และ
ยอมรับต่อกระบวนการสันติภาพของประชาชนมีจานวนสูงขึ้น

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
ในการเสริม สร้างกระบวนการสัน ติสุข โดยสัน ติวิธี รวมทั้ง จัด ตั้งคณะทางานเพื่อ เป็น กลไกใน
การทางานระดับพื้นที่ และเสนอแนะมาตรการ ในการสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง
ตระหนัก ถึง คุณ ค่า ของการอยู ่ร่ว มกัน ภายใต้ ความหลากหลายของสัง คมพหุว ัฒ นธรรม
เคารพหลัก สิท ธิม นุ ษ ยชน ให้ก ารสงเคราะห์ช ่ว ยเหลือ และการพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ของ
กลุ่ม ผู้เห็น ต่างจากรัฐหรือ ครอบครัว เพื่อ ให้ก ารอยู่ร่ว มกัน อย่า งหลากหลายท่า มกลางคว าม
แตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
เครือ ข่า ยหรือ กลุ่ม ที่มีศัก ยภาพ สนับ สนุน กระบวนการพูด คุย เพื่อ สัน ติภ าพ ด้ว ยการสื่อ สาร
และทาความเข้าใจกับประชาชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีความเจริญงอกงามทั้งความรู้และคุณธรรม ที่บูรณาการ
เชื่อมโยงการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
คุณภาพของบุคคลากรให้สามารถดารงตนอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมและสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ
แผนปฏิบัติการที่ ๔ แผนพัฒนาคนและสังคมให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
1) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา คุณภาพและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆที่สาคัญ ในทุกระดับการศึกษา
รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้การสื่อสารด้วยภาษาไทย มลายู อังกฤษ และอื่นๆ
 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการอ่ า นออกและเขี ย นภาษาไทยได้
อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการสอนหลักสูตรทวิภาษา (เต็มรูปแบบ) เป็นโรงเรียนต้นแบบพหุ
ภาษา (ภาษามลายู ก ลาง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง มี โ รงเรี ย นเข้ า ร่ ว มจ านวน
๑๐ โรงเรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
โดยวิธีการจัดฝึกอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม
วัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้เกิดความ
เชี่ยวชายในการสอนภาษาไทย ภาษามลายูกลาง
และภาษาอังกฤษ เพื่อนาไปใช้ในการสอนสอน
เด็กในระดับชั้นดังกล่าวข้างต้น ทาให้เด็กและ
ผู้ ป กครองมี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น
อัตลักษณ์และรักภาษาของตนเอง สามารถเป็น
สื่อการเรียนการสอนให้เด็กสมารถอ่านออกภาษาไทยได้คล่องขึ้น สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน
และเรียนอย่างมีความสุข
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 การสร้างความสมดุ ลทางการศึ กษาด้ านสามัญ และวิ ชาการศาสนา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โดยการสนับสนุนห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้
เท่าเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ของรัฐ และสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนของรัฐและเอกชน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระ ทบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
จานวน ๒๗ โรงเรียน
2) ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ มีทักษะและรักในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้
ตลอดจนการส่ งเสริมทุ นการศึ กษาระดั บอุ ดมศึก ษา เพื่อ การพัฒ นาจัง หวั ดชายแดนภาคใต้
ในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศ ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อ ตลอดจนการ
สนับสนุนทุนการศึกษาในต่างประเทศ และสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย โดยด้านการอาชีพและการมีงานทา ได้สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ให้สถาบันศึกษา
ปอเนาะ ใช้ในการก่ อสร้างศูน ย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เน้ นให้เด็ กนั กเรียนในสถาบันศึก ษาปอเนาะ
มีทักษะการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ หลังจากได้เรียนจบระดับชั้นศาสนา
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ที่
กาหนด รวมถึงการศึกษาเพื่อการมีงานทาให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
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4) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเทศ ประเมิน
และเฝูาระวังคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ทุ ก ประเภท ทั้ ง สายศาสนา สายสามั ญ และ
สายอาชีพทุกระดับ โดยประชาชนมีส่วนร่วม

5) เสริมสร้างขวัญ กาลังใจของครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามากยิ่ ง ขึ้ น อาทิ
ค่าตอบแทนคุณภาพการศึกษา รักษาไม่ให้ครู
โรงเรี ย นของรั ฐ /เอกชนย้ า ยออก เพื่ อ ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

6) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเครือข่ายรักษา
ความปลอดภัยให้กับครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบุคคลที่ตก
เป็นเปูาหมายในการก่อเหตุรุน แรงและไม่สามารถ
ปกปูองตนเองได้ ซึ่งเกิดจากการตอบโต้ของกลุ่มที่
ใช้ความรุนแรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
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7) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างหอพัก อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ อาคาร
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของโรงเรียนรัฐหรือเอกชน อาทิ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่มีนักเรียน หรือเด็กด้อยโอกาส หรือกลุ่มเด็กพิเศษเป็นจานวนมาก หรือเป็นโรงเรียนที่สนับสนุน
ช่วยเหลือหน่วยงานทางราชการ องค์กรทางสังคมเป็นอย่างดี หรือเป็นโรงเรียนที่มีความจาเป็นต้อง
พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อนาไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และกระจายอ านาจให้ กั บ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และสร้างความตระหนักให้โรงเรียนเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง
9) สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
รวมทั้ ง พั ฒ นาสถานที่ ดู ด วงจั น ทร์ ที่ อ าเภอยะหา จั ง หวั ด ยะลาได้ เ ป็ น ศู น ย์ ด าราศาสตร์
เพื่อการศึกษาเรียนรู้
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10) สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ทุกระดับ และการ
สอนเสริมในสาขาวิชาที่จาเป็น รวมทั้งการสร้าง
มาตรการแนะแนว เพื่ อ สร้ า งทางเลื อ กใน
การศึ ก ษาต่ อ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา
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
ต่ า งประเทศมาศึ ก ษาต่ อ ในประเทศไทย ใน
สาขาวิ ช าต่ า งๆ การแลกเปลี่ ย น ครู อาจารย์
นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

11) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
การเรีย นการสอนภาษาไทย ของเยาวชน และ
ประชาชนที่ ไปศึ กษา ไปพ านั ก หรื อไปท างาน ใน
ต่างประเทศ อาทิ การเช่ าพื้ นที่ เพื่ อ การเรี ย นการ
สอนภาษาไทยในประเทศมาเลเซี ย และ
ซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น
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12) จั ด ระบ บ เที ย บ โ อน ก าร รั บ ร อง วุ ฒิ
การศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผู้เรียนจบจาก
ต่ า งประเทศ โดยก าหนดเป็ น มาตรการพิ เ ศษ
เพื่อให้สามารถทางานในประเทศหรือ รับราชการ
ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้
ปัญญาชน ที่เรียนจบจากต่างประเทศในทุกสาขา
อาชีพ ได้รวมกลุ่มและมีบทบาทในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่
13) พัฒนา และสร้างอุทยานการเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของประชาชน
เด็ก และเยาวชนทุกศาสนิก ในพื้นที่ อาทิ อุทยานการเรียนรู้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
พิพิ ธ ภั ณฑ์ วั ด ช้ างให้ แหล่ ง เรีย นรู้พหุ วั ฒ นธรรมตะโล๊ ะ มาเนาะ พิ พิ ธภั ณฑ์ นั กปราชญ์อิ ส ลาม
(เชคดาวูด) เป็นต้น

14) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน หน่วยราชการ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล
สถานีอนามัย อาเภอ สถานีตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ปูายชื่อหน่วยงาน ปูายบอก
เส้นทาง อย่างน้อย ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆที่สาคัญ
(ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕)
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15) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันภาษามลายู รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
สถาบันภาษามลายูกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะที่มีภาษาถิ่นหรือภาษา
มลายูซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน

16) สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา ให้มีความเข้มแข็งและ
มีบทบาทในการทานุบารุงศาสนา เพื่อให้สถาบันทางศาสนา เป็นศูนย์ กลางในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา โดยเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางศาสนา และพุทธสมาคมให้มีส่วนในการส่งเสริมและ
พัฒ นาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ อี ก ทั้ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
พระพุทธศาสนา กาหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอีกด้วย
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17) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เผยแพร่และสร้างความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมและการปฏิบัติตนทางศาสนาให้กับ
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้
พระภิ กษุที่ ศึกษาในมหาวิท ยาลั ยสงฆ์ ได้ศึ กษาในระดับปริ ญญาตรีและปริ ญญาโท และได้
ปรับปรุงสถานีวิทยุ(ชุมชน)พระพุทธศาสนา วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา ให้เป็นศูนย์กลาง
การเผยแพร่ธรรมะและกิจกรรมต่างๆทางพระศาสนา
18) ศึกษาแนวทาง และสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการเชื่อ มต่อ
กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมุสลิม และพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวิถีมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
๑9) สนับสนุน การบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมศาสนสถาน และสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา รวมตลอดถึงระบบสาธารณูปโภค ที่จาเป็นเพื่อทานุบารุงทุกศาสนา โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๒0) ส่งเสริมและสนับสนุนอานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คนไทยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ เดิน ทางไปประกอบพิธีฮั จญ์ หรือ อุมเราะห์ ณ ราชอาณาจัก ร
ซาอุดีอาระเบีย หรือผู้ไปปฏิบัติธรรมด้านพุทธศาสนา ณ สังเวชนียสถาน ในประเทศอินเดีย
เนปาล หรือคนไทยเชื้อสายจีนไปเคารพบรรพบุรุษ และศาสนสถานในสาธารณรัฐประชาชน
จี น หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ศ าสนิ ก อื่ น ๆ เพื่อ ให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ถึ ง แก่ น แท้ ข องหลั ก ธรรม และกลั บ มาเป็ น
เครือข่ายในการทานุบารุงศาสนา
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 ดาเนินงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ป ระมาณ ๗,๕๐๐ คน ณ ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ และราชอาณาจั ก ร
ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารขนส่ ง ผู้ ไ ปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ จ ากจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ด้ ว ย
เที่ยวบินเหมาลาของสายการบินไทยบินตรงจาก
ท่ า อ า ก า ศ ย า น น ร า ธิ ว า ส ไ ป ยั ง
ท่าอากาศยานเจดดาห์เป็นครั้งแรก และจัด
ให้ มี ร ะบบการอ านวยความเป็ น ธรรมรั บ
เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ
ผู้ ไ ปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้งเยียวยาด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดย
ให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จานวน ๒๐ คน

34

๒1) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานอัตลักษณ์และกิจกรรมทางภาษา
ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม
ชาวไทยเชื้อสายจีน และอื่นๆ ตามวงรอบปฏิทินศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย
เมาลิดสัมพันธ์
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วันชาติจีน เทศกาลถือกินเจ ประเพณีแห่พระลุยไฟ

รอมฎอมสัมพันธ์ รายออีดิ้อัฎฮา

ชักพระอาเภอโคกโพธ์ ชักพระเทศบาลเมืองยะลา
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๒2) สนั บสนุ นและส่ งเสริ มการศึ กษา ค้ นคว้ า และเผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
ประวัติศาสตร์ท้ องถิ่น เพื่อให้ เห็ นคุณค่าของประวัติ ศาสตร์ ในการอยู่ร่ วมกันอย่างสมานฉันท์ ของ
ประชาชนในพื้ น ที่ รวมทั้ ง การให้ ป ระชาชนที่ อ ยู่ ใ นภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ได้ มี โ อกาสมาสั ม ผั ส
รับรู้ข้อเท็จจริง ภายใต้แนวคิดย้อนรอยอารยธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒3) รวบรวมและเผยแพร่คาวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับหลักการทางศาสนาอิสลาม ซึ่งมีนักปราชญ์และผู้นาด้านศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน อาทิ คาวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามประจา
จังหวัด นักปราชญ์อิสลาม เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน การอานวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย
การส่งเสริมนาหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การ
เยียวยาและฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง
วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความเป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจัก รไทย ส่ งเสริมใช้ยุติธรรมสมานฉันท์แก้ปั ญหาความขัดแย้ง และการเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
แผนปฏิบัติการที่ ๕ แผนอานวยความเป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน
และพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู

ผลการดาเนินงาน
๑. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 เปิ ด ให้ มี ช่ องทางการร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุก ข์ ผ่ านช่ องทางต่ า งๆ เช่น สายด่ ว น
๑๘๘๐ สื่ ออิเลคทรอนิคส์ สื่อไปรษณีย์ การยื่นเรื่อ งร้องเรี ยนด้วยตนเองที่ ศอ.บต. และการ
ร้องเรียนผ่านเครือข่ายศูนย์อานวยความเป็นธรรมระดับตาบล และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งจัด
ให้มีนิติกรประจาอาเภอเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนาข้อกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่
2. น้อมนาหลักรัฐประศาสโนบายของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้
ความเข้าใจในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะเฉพาะของพื้นที่
 จัดอบรมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้
ความเข้าใจภาษามาลายูถิ่น เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ต้องขังและญาติได้อย่างเข้าใจ
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 จัดจ้างบุคคลในพื้นที่ จชต. ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
นักบริการประจาเรือนจา นักกฎหมายผู้ประสานงานประจาสานักงานศาลในพื้นที่ จชต. เพื่อคอย
อานวยความสะดวกและเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น น าหลั ก ศาสนาแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง รวมทั้ ง
นายุติธรรมสมานฉันท์ โดยให้คู่กรณีและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคลี่คลายความ
ขัดแย้ง หรือการระงับข้อพิพาท
 ส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มบุคคลที่มีต้นทุนทางสังคมสูง
เช่ น มู ล นิ ธิ ศู น ย์ ทนายความมุ ส ลิ ม มู ล นิ ธิ ยุ ติ ธ รรมทางเลื อ ก เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมเพื่ อ สั น ติ ภ าพ
เครื อ ข่ า ยผู้ ห ญิ ง ภาคประชาสั ง คม ฯลฯ รวมเป็ น เครื อ ข่ า ยในการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
โดยการเผยแพร่ความรู้ เปิดเวทีพูดคุย การจัดกิจกรรมสานเสวนาเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ การให้คาปรึกษาแนะนาทางกฎหมาย รวมทั้งการให้ความดูแลช่วยเหลือ
เกี่ยวกับคดีให้กับประชาชนในพื้นที่
4. กาหนดมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และ
ไม่ได้รับความยุติธรรม รวมตลอดถึงบรรดาผู้ต้องหาตามหมาย ป.วิอาญา และกฎหมายพิเศษ
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งการอานวยความเป็นธรรม
ของรัฐได้อย่างง่ายและเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขัง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
บุตรผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวจาเลยและ
ผู้ต้องหาที่ถูกปรับกรณีหนีประกัน เสริมสร้างความเข้าใจและเปิดพื้นที่พูดคุยผู้มีความเห็นต่างที่
ผ่านกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเพื่อน จ. การช่วยเหลือ
เยียวยาและจ่ายเงินชดเชยกรณีถูกควบคุมตัวและจับกุมคุมขังในกรณีที่ไม่มีความผิด
5. สนั บ สนุ น และประสานหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ก ารก าหนด
มาตรการและบูรณาการ การปฏิบัติเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ผู้เสียหาย
พยานรวมถึงบุคคลที่ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหา จาเลย หรือผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
หรือพนักงานอัยการ สั่งไม่ฟูอง หรือศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดยกฟูองเพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข
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 ประสานงานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ หน่ วยงานความมั่ นคงในพื้ นที่ เพื่ อก าหนด
มาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยร่วมกัน รวมทั้งช่วยเหลือในการปลดหมาย พ.ร.ก. ให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบ เพื่อสร้างความมั่นใจและความมั่นคงปลอดภัยในการดาเนินชีวิต
6. กรณีเหตุการณ์หรือคดีที่เป็นข้อสงสัยของประชาชนและ/หรือต่างประเทศ
ได้รับการเร่งรัดและนาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยทันที เพื่อค้นหาความจริงให้ได้ข้อยุติ
และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอิ ส ระภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภา คส่ ว น
ร่ ว มตรวจสอบและค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งเป็ น ธรรม เพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรมให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
7. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การน าเทคโนโลยี การวิ จั ย หาองค์ ค วามรู้ และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยในการค้นหาความจริง หรือตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
นิติภาษาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่ออานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน และ
เป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับกับทุกฝุาย
 จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่สืบสวน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์และ
การจั ดทาฐานข้ อมู ล (DNA) และลายพิ มพ์ นิ้ วมื อ ๑๐ นิ้ วฝุ ามื อ และได้ มี การวางแผนบู รณาการ
ฐานข้อมูลงานนิติวิทยาศาสตร์ จชต. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาระบบฐานข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8. อ านวยความเป็ น ธรรมในการด าเนิ น คดี ค วามมั่ น คงให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั้งกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานที่รัดกุมและโปร่งใส ผู้ต้องหาได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมายและสามารถนาผู้กระทาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว
 เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในการจั ด ประชุ ม หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น ศาล อัยการ ตารวจ เพื่อหารือร่วมกันในการกาหนดแนวทางและมาตรการการแก้ไข
ปัญหาความล่าช้า และการขาดประสิทธิภาพในการดาเนินคดีความมั่นคง
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9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเรือนจา ทัณฑสถาน ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามหลัก
ปฏิบัติทางศาสนา อาทิ ให้ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติศาสนกิจ การแต่งกาย การจัดเลี้ยงอาหาร รวมทั้ง
การเยี่ยม การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลาเนา และการแก้ไขปัญหาปริมาณผู้ต้องขังแออัด
 จัดทาระบบในการควบคุมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยการก่อสร้างอาคาร
ละหมาดทั้งภายในและภายนอกเรือนจาให้กับเรือนจาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนเครื่อง
แต่ ง กายตามหลั ก ศาสนาให้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง
เนื่องในวันรายออีดิ้ล อัฏฮา สนับสนุนให้มี
การเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจา
รวมทั้งประสานกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้มีการ
ขยายอานาจการควบคุมของเรือนจาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการย้าย
ผู้ ต้ อ งขั ง คดี ค วามมั่ น คงกลั บ มาคุ ม ขั ง
ยังเรือนภูมิลาเนา

10. ช่วยเหลื อเยียวยาผู้ได้รั บผลกระทบจากเหตุความไม่ สงบทั้ งด้ านทรัพย์สิ น จิตใจ
จิตวิญญาณ การศึกษา อาชีพ การติดตามเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติไม่เป็นภาระ กรณีที่ดินและ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบไม่ ส ามารถ
ดาเนินการ หรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งการนา
ที่ ดิ น และทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วไปใช้ ป ระโยชน์
ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์
ค ว าม ไ ม่ ส ง บ แ ล ะ ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย อื่ น ๆ
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
 การให้ความช่วยเหลือเยียวยา กรณีที่เกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามมติ คณะรัฐมนตรี วัน ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ (งบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้ านบาท) ได้ ใ ห้ก าร
ช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายต่างๆ คือ ๑.กลุ่มประชาชนทั่วไป ๒.กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ๓.ผู้ถูกกระทาโดย
เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณี เช่น กรณีมัสยิดกรือเซะ เหตุการณ์ตาก
ใบ กรณีการบังคับให้สูญหาย และ ๔.กรณีถูกควบคุมตัว หรือถูกคุมขัง หรือถูกดาเนินคดี ต่อมา
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ปรากฏหลักฐานว่า ผู้นั้นมิได้เป็นผู้กระทาผิด หรือ
มีการถอนฟูอง/ยกฟูอง รวมทั้งสิ้น ๑๒,๖๖๓ คน
เป็นเงิน ๑,๙๔๗,๙๔๑,๓๐๓ บาท
 กรณี ที่ด าเนิ น การมาอย่ า ง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน มีประชาชน
และเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เสี ย ชี วิ ต รวม ๔,๕๓๓ ราย
บาดเจ็บและพิการ ๘,๓๗๗ ราย เป็นเงิน เงินรวม
๑,๖๑๖,๖๙๘,๗๒๓ บาท ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
เป็นด้านทรัพย์สิน (บ้านเรือน/อาคาร/ยานพาหนะ/
พืชผลเกษตร) ๔,๗๗๓ ราย เป็นเงิน ๗๔๙,๘๓๒,๔๙๔.๓๗ บาท
 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาเด็ ก ก าพร้ า ผู้ พิ ก าร และ
ผู้สูญเสียชีวิตคู่ ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อสร้างสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการทางาน
 การมอบทุนประกอบอาชีพ การซ่อมแซมที่พักอาศัย และทุนการศึกษา จานวน
๘๒๔ ราย
 สนับสนุนชมรม “ช่วยราษฎร เสริมรัฐ ” เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ จานวน ๑๒๗ ราย โดยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องช่วยคนพิการ
 การสร้างขวัญและกาลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต.ได้ดาเนินการร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร
ประชาชน เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ พร้อมมอบกระเช้าเครื่องบริโภค
ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชน
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๑1) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการเยี ย วยาชุ ม ชน
เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ อาทิ ชุมชนบ้านคอกกระบือ ชุมชนบ้านส้ม
ชุมชนบ้านเกาะหวาย จังหวัดปัตตานี ชุมชนบ้านตันหยงลิมอ จังหวัดนราธิวาส ชุมชนบ้าน
เยาะ จังหวัดยะลา เป็นต้น
 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยา โดยสานักการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาได้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยประสานความร่วมมือจากครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ และชุมชน
รวมถึงสถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางศาสนา ฯลฯ เพื่อร่วมกัน
สร้างสันติสุขในชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับศักยภาพบริบทของ
พื้นที่ วิถีชีวิต ความต้องการของประชาชน และความร่วมมือตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝุาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย
แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ๖ แผนพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การผลิ ต และเศรษฐกิ จ ที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

ผลการดาเนินงาน
1. ผลักดันให้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนน สะพาน
ประปา และไฟฟูา ในหมู่บ้านชุมชนเปูาหมายที่บริการของรัฐยังเข้ าไม่ ถึง การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะในพื้นที่เปูาหมาย อาทิ ไฟฟูาบ้านเหมืองลาบู เป็นชุมชนที่ไฟฟูาเข้าไม่ถึงมากกว่า ๑๐๐ ปี
รวมทั้งการพัฒนาระบบด่านชายแดน และระบบโลจิสติกส์
 ขุ ดลอกคลองระบายน้ าและคื นพื้ นที่ ให้ ชาวบ้ านบ้ านส้ มปุ อย 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
 ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนสายบ้ า นตะโลมี ญ อ ม.1 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่ ง อ
จ.นราธิวาส ระยะทาง 0.900 กม. งบประมาณ 3,350,000.- บาท
 เปิ ด ทางหลวงหมายเลข 410 สายยะลา – เบตง โดยก่ อ สร้ า งถนน
ระยะทาง 1,900 เมตร และก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้าบางลาง 204 เมตร งบประมาณ
400,000.- บาท
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2. ผลักดันการปรับปรุงและพัฒนารถไฟในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก
เป็นการขนส่งที่ประชากรในพื้นที่นิยมใช้บริการมากที่สุด โดยการปรับเปลี่ยน การให้บริการให้
มีความทันสมัย การใช้หัวรถจักรและปรับปรุงตู้ขนส่งใหม่ การจัดให้มีสถานที่ละหมาดและ
บริการอาหารฮาลาลบนรถไฟ การรักษาความสะอาด การตรงต่อเวลา พร้อมทั้งการผลักดัน
การสร้า งเส้ นทางรถไฟรางคู่จ ากอ าเภอสุไ หงโก-ลก จั งหวั ดนราธิ วาส ถึง อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 ผลักดันให้มีการให้บริการอาหารฮาลาลบนรถไฟขบวนสายใต้ซึ่งอยู่ระหว่าง
การด าเนิ น การ และผลัก ดั นการปรับ ปรุง และพัฒ นารถไฟในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ใ ห้ มีก าร
ให้บริการที่ทันสมัย สะอาด ตรงต่อเวลา
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจการบิน และการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ
เพื่อการพาณิชย์แห่งใหม่ ในจังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา หรือจังหวัดสตูล รวมทั้งการ
พัฒนาปรับปรุงสนามบินนราธิวาสให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น สนามบินนานาชาติ
และรองรับการเป็นสนามบินฮัจญ์อย่างเต็มรูปแบบ
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง การจัดโซนนิ่ง
การปลูกพืช วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ผลิตภัณฑ์ของดีชายแดนใต้ ธุรกิจบริการสุขภาพ
โดยใช้การรวมกลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินงาน
ศอ.บต. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่และวิถีชีวิต เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่กลุ่มคนมีรายได้น้อย
โดยได้บูรณาการการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม อาทิ
 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ว่างงาน
จานวน 31 ราย ในพื้นที่อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ให้ชุมชนเกิดสันติสุขอย่างยิ่ง
 ส่ ง เสริ ม อาชี พ กลุ่ ม นาเกลื อ บานา อ าเภอเมื อ งปั ต ตานี จั ง หวั ด ปั ต ตานี
เพื่อ เป็ นการสนั บสนุน อาชีพ ทานาเกลื อซึ่ งก าลั งจะสู ญหายจากท้อ งถิ่ น ทาให้ สมาชิ กมี รายได้
เพิ่มขึ้น
 การสนั บ สนุ น การซื้ อ วั ส ดุ เ พื่ อ ผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ในพื้ น ที่ ต าบลภู เ ขาทอง
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ทาให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 138 ราย ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร
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 ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ป ระสบอุทกภัย ในพื้นที่
อาเภอรื อเสาะ จั งหวั ด นราธิว าส จ านวน 220 ไร่ เกษตรกร 91 ราย ได้ ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย ไร่ ล ะ
1,300 กิโลกรัม คิดเป็นเงินไร่ละ 19,500 บาท คิดเป็นเงินรวม 4,290,000 บาท
 การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand-in-Hand Ruso ตามโครงการ
อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอาเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิ ว าส เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม เกิ ด การเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ใ นการทางานร่ ว มกั น
โดยการน าสมาชิ ก กลุ่ ม จ านวน 120 คน ไปศึ ก ษาดู ง าน ณ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร และ
นครราชสีมา
 การสร้างการพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีศักยภาพอย่าง
ครบวงจร เหมาะสมสอดคล้อ งกั บ วิถี ชีวิ ต ของแต่ล ะชุม ชนและทรั พ ยากรในพื้ นที่ ให้ เชื่อ มโยง
เศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สู่ระดับประเทศ
 การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
OTOP รายใหม่ เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าของดี ชายแดนใต้ ศอ.บต. ในต่างประเทศ จานวน
3 ครั้ง ในประเทศ จานวน 2 ครั้ง อีกทั้งยังร่วมงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานที่
ต่างประเทศ
-รัฐตรังกานู
-รัฐกลันตัน
-รัฐปีนัง
รวม
ในประเทศ
-จังหวัดสุรินทร์
-จังหวัดชลบุรี
รวม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
-งานหาดใหญ่มอเตอร์โชว์
-งานมุสลิมเอ็กซ์โป
-งาน OTOP Midyear

จานวนผู้
จาหน่าย

ยอดสั่งซื้อ
(บาท)

ยอดจาหน่าย
(บาท)

รวมเงิน (บาท)

56
77
60
193

94,000
2,613,000
30,400
2,737,400

3,900,450
9,308,880
2,638,192
15,847,522

3,900,450
11,921,880
2,672,192
18,584,922

110
139
249

688,000
889,000

201,000
13,715,704
22,042,882

14,403,704
22,931,882

56
30
10

-

1,500,000
75,000
2,638,192

1,500,000
75,000
2,672,192

 จัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยการจัด
ฝึกอบรมภาษามลายูกลางเพื่อการเจรจาทางธุรกิจเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้
ศอ.บต. จ านวน 120 คน ในระหว่ า งวั น ที่ 8-12 เมษายน 2556 ณ โรงแรมปาร์ ค วิ ว
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
5. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ ข้ า มา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูอาชีพการทานาในพื้นที่นาร้าง การฟื้นฟูอาชีพการปลูก
ไม้ผลประจาถิ่นที่มีผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูง อาทิ ทุเรียน ส้มโชกุน ส้มโอปูโก มังคุด ลองกอง
เงาะ กล้วยหิน ลูกหยี
 การฟืน้ ฟูอาชีพการทานาในพื้นที่นาร้าง ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้บูรณาการร่วมกัน จัดทา
โครงการฟื้นฟูนาร้าง เพื่อพลิกผืนนาที่ร้างกว่า 2 ปี จานวน 2,400 ไร่ ในจังหวัดปัตตานี ให้เป็น
ผืนนาที่อุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 297 กิโลกรัมต่อไร่
 อาเภอโคกโพธิ์ จานวน 600 ไร่
 อาเภอหนองจิก จานวน 800 ไร่
 อาเภอปะนาเระ จานวน 500 ไร่
 อาเภอมายอ จานวน 500 ไร่
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 ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการฝึ ก อบรมการท านาให้ แ ก่ เ กษตรกร มี ก ารน า
เกษตรกรในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ที่เข้าร่วมโครงการ เดินทางไปอบรมที่ศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย รอบละ 120 คน ใช้เวลาในการอบรมรุ่นละ 10 วัน สิ่งที่เกษตรกรทั้ง
ไทยพุทธและมุสลิมจะได้รับก็คือ ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการทานาแบบครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปราชญ์ชาวบ้าน ทราบถึงขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมดิน เตรียม
พันธุ์ข้าว การหว่านข้าว การดูแลรักษา ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อผ่านระยะเวลา
10 วัน จากนั้นเกษตรกรกลุ่มนี้จะเดินทางกลับภูมิลาเนา เพื่อลงมือทานาจริงโดยมีเกษตรอาเภอ
เป็นที่ปรึกษาระยะแรก และวิทยากรที่ให้
ความรู้ จ ากภาคกลาง ลงพื้ น ที่ ช่ ว ยสอน
ระหว่ า งการท านาด้ ว ย มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน ๓๖๘ คน โดยจั ด
ฝึกอบรมวิธีการทานาตามเทคโนโลยีแผน
ไทยที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อาเภอศรี
ประจั น ต์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี แบ่ ง เป็ น
๓ รุ่น ๆ ละ ๑๐ วัน
 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตส้มโชกุน ศอ.บต. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรในพื้นที่ทุกอาเภอของจังหวัดยะลา มีความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ส้มโชกุน ซึ่งมีความลือชื่อของจังหวัดยะลาให้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการคิดเป็นร้อยละ 80
ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณไร่ละ 20,000
บาท ในปี 2556-2557 และไร่ละ 100,000 บาท ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมี
การจัดทาต้นแบบการปลูกส้มโชกุน ที่มีคุณภาพ 5 แปลง ๆ ละ 3 ไร่
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6. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ ข้ า มา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายางพารา/ปาล์มน้ามัน โดยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มมูลค่า
และ การใช้ประโยชน์ การแปรรูปที่หลากหลาย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ใช้ยางพาราในการ
สร้างถนนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันปาล์ม
 การพัฒนายางพารา ศอ.บต. ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางได้พัฒนา
และเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้กรีดยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ จัดฝึกอบรมจานวน
5 รุ่น ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556
 ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราตกต่า โดยได้จัดสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราแผ่นดิบ ยางรมควัน ในพื้นที่
จังหวัดยะลา 2 โรง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง
7. ส่งเสริมปศุสัตว์เพื่อสร้างอาชีพ การบริโภค อุตสาหกรรม และการส่งออก
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ แพะนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่เบตง สัตว์
เศรษฐกิจอื่นๆ และพืชอาหารสัตว์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแข่งขัน และการเพาะเลี้ยงนกเขา
ชวา นกกรงหั ว จุ ก ในเชิ ง พาณิช ย์ การแก้ ไ ขปั ญ หาราคารั งนกนางแอ่ น ตกต่ า รวมทั้ ง การ
ปรับปรุงและพัฒนาด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ การผลักดันการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
สั ต วแพทย์ การผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง คณะสั ต วแพทยศาสตร์ แ ละโรงพยาบาลสั ต ว์ และอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง คณะสั ต วแพทย์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการทาง
วิ ทยาศาสตร์ ในการวิ จั ย และพั ฒ นาทางด้ า นสั ต วศาสตร์ ซึ่ ง ได้ เปิ ด ด าเนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
8. การฟื้น ฟูธุรกิ จประมง เพื่ อ รองรับ อุ ตสาหกรรมแปรรู ป สัต ว์ น้าด้ วยการ
ผลักดัน ให้มีการขุดลอกร่องน้าปัตตานี เพื่อให้เรือประมงของปัตตานีที่มีประมาณมากกว่า
๔,๐๐๐ ลา สามารถเข้ามาจอดในท่าเทียบเรือได้อย่างในอดีต และขุดลอกร่องน้าสายสาคัญ
อื่นๆ การขยายพื้นที่ ทาการประมงในต่างประเทศ การปรับปรุงท่าเทียบเรือ ที่จอดพักเรือ
แหล่งอาศัยสัตว์น้าทางทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาและความ
ขัดแย้งในกลุ่มประมง อาทิ เรืออวนลากข้าง เรืออวนรุน
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 สนั บ สนุ น การขุ ด ลอกร่ อ งน้ าปั ต ตานี ตามมติ ที่ ป ระชุ ม กพต. เมื่ อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะทางานฯ เพี่อกากับดูแลการขุดลอก
ร่องน้าให้ลึกอย่างน้อย 7 เมตร และนาดินตะกอนจากการขุดลอกขึ้นบนฝั่งทั้งหมด
9. การสร้ า งความมั่ น ใจให้ เ กษตรกร โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องแทรกแซงและประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร และการจัดหาตลาดรองรับ
 ส่งเสริมสนับสนุนตลาดผลไม้ในต่างประเทศ โดยเพิ่มช่องทางการกระจาย
ผลผลิตและจัดเจรจาธุรกิจในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเพิ่มปริมาณ
การส่งออกและสร้างผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการเตรีย มการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดในระยะยาว
10. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ฮาลาล ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การศาสนา
มีมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลจังหวัด ปัต ตานี การผลัก ดัน จัดตั้ งศู นย์แ สดงสิ นค้า และบริ การข้ อมูล ด้า นฮาลาลใน
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า และบริ ก ารฮาลาล ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งท่าอากาศยานสถานีขนส่งมวลชนที่สาคัญ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟหัวลาโพง และร้านต้มยาไทยในมาเลเซีย รวมทั้งการ
บูร ณาการจัด กิ จกรรมส่ ง เสริม การตลาดทั้ง ในพื้ น ที่ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ภูมิ ภ าคอื่ น ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าฮาลาลเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละระดับ
 การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของชาวบ้านกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการ
ซื้อขายที่ดินเพื่อดาเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี โดยการนาเรื่อง
ดังกล่าวเสนอ กพต. และ กพต. มี มติใ ห้ กนอ.
ดาเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ต่อ ไป โดยปฏิ บัติ ต ามกฎหมายหลั ก เกณฑ์ ข อง
กนอ. ส าหรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาของชาวบ้ า น
เจ้ า ของที่ ดิ น เดิ ม ให้ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ด าเนิ น การ
จัดซื้อที่ดินจากบริษัท ฟาตอนี อินดัสทรีส์ จากั ด
และ ศอ.บต.ได้นาประเด็นตามมติที่ประชุม กพต.
ดั ง กล่ า วเสนอเลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี โดยอยู่
ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี
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11. การยกระดับและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทย/ต้มยาทั้งในและต่างประเทศ
อาทิ การให้บริการ การปรับปรุงเมนูอาหาร รวมทั้งเปิดหลักสูตรระยะสั้นในการปรุ งอาหาร
ให้กับผู้ประกอบการเพื่อรักษามาตรฐานอาหารไทย การปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะและ
สวยงาม การจัดเตรียมและฝึกอบรมพนักงานบริการ/ผู้ประกอบอาหารการสนับสนุนจัดตั้งและ
ส่งเสริมสมาคมต้มยาไทยในมาเลเซียให้มีความเข้มแข็ง การผลักดัน ลดค่าธรรมเนียมพนักงาน
ให้บริการในร้านต้มยาไทยในมาเลเซีย ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) ให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการและพนักงานบริการร้านต้มยาไทยในมาเลเซีย เป็นผู้สร้างรายได้และนาเงินตรา
เข้าประเทศประมาณการปีละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ล้านบาท
 ศอ.บต. ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในประเทศ
มาเลเซียรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย ” และได้สนับสนุนงบประมาณในการเช่า
อาคาร WISMA PTA ย่านกาปงบารู กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นสานักงานให้สมาคม
ด าเนิ น กิ จ กรรมดั ง กล่ า วข้ า งต้ น โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “ส านั ก งานศู น ย์ ก ลางการบริ ห ารงานสมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย ” และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
25 กันยายน 2556 โดยการใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่ดังกล่าวนอกจากเป็นที่ตั้งสานักงานแล้ว
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
ของกลุ่มผู้ประกอบการต้มยามาเรียนหนังสือ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 50 คน
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12. การเพิ่ม ศักยภาพแรงงาน การแก้ ไขปั ญหาขาดแคลนแรงงานในพื้น ที่
และการแก้ไขปัญหาการทางานของคนไทยในต่างประเทศ
 ศอ.บต. ร่วมกับสถาบันอาหารจัดทาโครงการนาร่องฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ฝี มื อ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการร้า นอาหารต้ ม ย า หลั ก สู ต รการประกอบอาหารไทย และหลั ก สู ต ร
พนักงานบริการประจาร้านจานวน 2 รุ่น 40 คน เมื่อเดือนเมษายน 2556

13. สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน ในการประกอบอาชีพ
และธุร กิจ ในรูป สหกรณ์ที่ สอดคล้องกับ วิถี ชีวิ ต และหลัก ศาสนา อาทิ สหกรณ์ อิส ลาม
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร
 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการขั บ เคลื่ อ นระบบสหกรณ์ สู่ ชุ ม ชนชายแดนใต้
จานวน 85 แห่ง
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14. สนับสนุนส่งเสริมให้ มีการจัดมหกรรมสิ นค้าชายแดนใต้ทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อสร้างความคึกคักและส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการจัดตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
 จั ด กิ จ กรรมกระทรวงอุ ต สาหกรรมพบนั ก ลงทุ น -หนุ น การสร้ า งงาน
และกิจกรรมมวยไทยไฟสต์ ในจังหวัดปัตตานี ทาให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นให้กับ
นั ก ลงทุ น ส่ ง ผลให้ ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ด้ า นการค้ า และการลงทุ น 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เดื อ นตุ ล าคม 2556 อยู่ ใ นล าดั บ ต้ น ๆ สู ง กว่ า จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี สงขลา สุ ร าษฎร์ ธ านี และ
สมุทรปราการ

15. การลดค่าครองชีพของประชาชน โดยการสนับสนุนสินค้าและบริการราคาถูก
การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชและการเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค การจัดทาบัญชีครัวเรือน
การผลั ก ดั น พลั ง งานทางเลื อ กและพลั ง งานทดแทน อาทิ การจั ด ตั้ ง สถานี บ ริ ก าร NGV
ในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ อย่างน้ อยจังหวั ดละ 1 แห่ ง พลั งงานชี วมวลและชี วภาพ พลั งงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานขยะ รวมถึงมาตรการอื่นๆ
16. การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้มีการใช้วัตถุดิบ สินค้าและบริการ และการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการในพื้นที่ อาทิ การใช้โต๊ะเก้าอี้จากไม้ยางพารา การตัดเย็บเสื้อผ้า
ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดทหารโดยผู้ประกอบการในพื้นที่
17. ผลั ก ดั น มาตรการทางการเงิ น การคลั ง มาตรการทางภาษี และ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบต่างๆ การกาหนดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในกรณีจาเป็น
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เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ให้เป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
18. ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ในเบื้ อ งต้ น ได้ มี
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กลางประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และ
อิสลามศึกษานานาชาติ ศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดยะลา เป็นศูน ย์กลางการเกษตรและ
ตลาดการเกษตร จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาควบคู่กับพื้นที่
ของประเทศมาเลเซีย จังหวัดสงขลาและสตูล เป็นศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าภายในและระหว่าง
ประเทศ จังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับภูมิ ภาค จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลาง
ยางพาราโลก ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาระดับโลก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗
การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกีฬาบนฐานทุนทางศาสนา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และเอกลักษณ์
พิเศษเฉพาะด้านของประชาชนและพื้นที่
แผนปฏิบัติการที่ ๗ แผนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาการท่องเที่ยว
และกีฬา ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ผลการดาเนินงาน
1. ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมความรับรู้
ของมารดา และเพิ่มการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับส่งเสริมให้เด็กเล็ก
เข้าถึงผู้ปกครองที่มีคุณภาพอาหารที่เหมาะสม และมีระบบการกระตุ้นพัฒนาการที่ดี การสร้าง
อาชีพและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกับประชาชน ในภูมิภาคอื่น และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของพื้นที่
 การบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา การสาธารณสุข
ศอ.บต. ร่วมกับ กรมอนามัย สานักงานสาธารณสุข ๔ จชต. (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา)
และคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมดาเนินกิจกรรมพัฒนากระบวนการ
จัดทาฟันเทียมเพื่อคืนรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ จชต. ในระหว่างวันที่ 25 – 3๐ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 ด้ว ยพื้น ที่ จัง หวัด ปั ต ตานี โดยเฉพาะ เขตพื้น ที่ ตาบลปู โ ละปู โ ย
อ าเภอหนองจิ ก มี ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องฝุ า ยความมั่ น คงหลายราย
มีผู้เสียชีวิต และพิการ ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างต้นแบบการบริการทางสุขภาพ
ที่ตอบสนองความต้องการการบริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณศุข และเป็นความ
ต้องการของประชาชน ศอ.บต.ร่วมกับ สสจ.ปัตตานี อบต.ปูโละปูโย และผู้แทนภาคประชาชน
ร่วมวางแผนและกาหนดแนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้พิก ารซึ่งขณะนี้ รพ.สต.ปูโละปูโย มีความพร้อม
ทางด้านกายภาพ ฟื้นฟูผู้ปุวยมากที่สุดใน จชต.

 การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาปัญหาพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการ3ของประชาชนในพื้นที่อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (รวม ๗ ตาบล)
ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๖ – ๒๐ กั น ยายน ๒๕๕๖ กลุ่ ม เปู า หมายเข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา บุคลากรจาก อบต. ครูตาดีกา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาตาบลและ
อสม. จานวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐ คน โดยกลุ่มเปูาหมาย มีการรับรู้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ
มีความพึงพอใจในการดารงชีวิตอยู่ในระดับมาก จนถึงระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔
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2. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม
มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบ
 จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสตรี จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ.2556 – 2561 ( 4 ปี) เพื่อพัฒนาสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีระบบ มีแนวทางและ
แผนการดาเนินงาน การเชื่อมโยงเครือข่ายและบูรณาการทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมพลังสตรีในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 แผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2556-2559 ที่มุ่งเน้นให้สตรีเป็นกลุ่มเปูาหมายสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นอกจากนี้ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีในวันสตรีสากล ซึ่งเป็นการแสดง
พลั ง ของสตรี จชต. ให้ ต ระหนั ก ถึ ง พลั ง อั น เข้ ม แข็ ง ของตนเองและใช้ พ ลั ง เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างสตรีทุกศาสนา
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3. ช่วยเหลือ ดูแล เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสทางสาธารณสุข ผู้เจ็บปุวยเรื้อรัง
อาทิ โรคเรื้อรังในผู้ใหญ่ เบาหวาน ความดันโลหิต ผู้พิการทางจิต ผู้พิการ เป็นต้น
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ จชต. โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง ได้แก่ โครงการรักษ์ตา ซึ่งร่วมกับ
สป.สช. กระทรวงสาธารณสุข กอ.รมน. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 8,000 คน ได้รับการ
ผ่าตัด 928 ราย ทั้งนี้ ศอ.บต.ได้สนับสนุนการให้ความรู้ อสม.ในการคัดกรองโรคต้อกรจะ จานวน
210 คน
 สนับสนุนโครงการพัฒนาสถานบริการในการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่
บ้านสู่สถานบริการปฐมภูมิ โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นที่นอนลม 10 เครื่อง
และเครื่องดูดเสมหะ 10 เครื่อง ให้ผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรังจังหวัดสตูลได้ยืมไปใช้ที่บ้าน
 โครงการนาร่องให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ทา
หนั ง สื อ เดิ น ทาง ณ ศอ.บต. ซึ่ ง มี ผู้ คั ด กรอง จ านวน 1,416 คน ในจ านวนนี้ พ บเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงและอื่นๆ ร้อยละ65.3,32.5และ2.2 ตามลาดับ
 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการสร้างขวัญกาลังใจและสนับสนุนเครือข่ายของคนพิการ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ กลุ่มเปูาหมายของโครงการคือผู้
พิการที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและ
สตูล ทีมงานลงเยี่ยมบ้านผู้พิการและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จานวน 303 ราย
ซึ่งในจานวนดังกล่าวมีผู้ร้องขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ จานวน 268 ราย และในการให้ความ
ช่วยเหลือคณะทางานทีมนาได้แบ่งการให้ความช่วยเหลือออกเป็นสองระยะ คือ ระยะแรกเป็นการ
ช่วยเหลือทันที และระยะที่สองเป็นการช่วยเหลือระยะต่อไป เช่น เรื่องทุนการศึกษา ซ่อมบ้าน
เรื่องทุนประกอบอาชีพ
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 ศอ.บต. ร่ ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร์ แ ละ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์สาหรับเด็กและ
คนพิ ก ารจากโครงการจั ด หาอุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ ความพิ ก ารในพระนามาภิ ไ ธยสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์สาหรับเด็กและ
คนพิ ก ารใน 3 จชต. จ านวน 195 คน 195 รายการ ประกอบด้ ว ยรถเข็ น 124 คั น
และอุปกรณ์อื่นๆจานวน 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 .
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาสตรี และ อสม. สนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่าย จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับพื้นที่
จชต.
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 ผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 48 ราย ได้รับแปรงสีฟัน ดูแลด้านทันตสุขภาพ ในการส่งเสริมสุ ขภาพใน
ช่องปากและฟันมีผ ลทาให้ผู้พิการมีกาลังใจและทัศนคติ ที่ดีในการดาเนินชี วิตในสังคมอย่างมี
ความสุข และมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเองได้ ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ 6 อาเภอ รวม 63 โรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จังหวัดยะลา จานวน 300 คน
ที่มีปัญ หาความผิดปกติด้ านสายตา ได้รับ แวนตาช่ว ยในการมองเห็น สร้า งขวั ญและกาลังใจ
ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนมาขึ้นและมีผลการมองเห็นไปตลอดชีวิต
 สนับสนุนการก่อสร้างรางระบายน้าริมถนนทางเข้าโรงพยาบาล
กรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อรองน้าจากบ่อบาบัดไปยังบ่อซึมริมถนนทางเข้าโรงพยาบาล ทาให้บ่อ
บาบัดสามารถรองรับน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะให้
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. สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง สถาบั น ส าหรั บ การดู แ ลผู้ พิ ก ารรวมถึ ง การจั ด ตั้ ง
ศูนย์ประสานงานร่วมกับองค์กรศาสนา สมาคม มูลนิธิต่างๆ เพื่อดูแลเด็กกาพร้า ผู้ด้อยโอกาส
ให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียนจบหรือ
กาลังศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์และสาธารณสุข หรือในสาขาที่ขาดแคลน ที่ทางานหรือ
ศึกษาในต่างประเทศ กลับมาทางานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แจ้ ง รายชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส ภาการแพทย์ ใ ห้ ก ารรั บ รองหลั ก สู ต รแล้ ว
แก่ สถาบัน การศึ กษาในพื้ นที่ จชต. และอยู่ร ะหว่ างการหารื อ แนวทางการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
นักศึกษาแพทย์ที่จบในต่างประเทศให้สามารถสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะ โดยวิธีการจัดหา
แหล่งฝึกและติวเข้ม
7. ส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการด้านกิจกรรมการกีฬาทั้งสากลและพื้นบ้าน
รวมทั้ ง การบู ร ณาการการสร้ า งสนามกี ฬ าทุ ก ประเภทในพื้ น ที่ อ าเภอ ต าบล หมู่ บ้ า น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้น ที่ รวมทั้งส่ง เสริม และสนับสนุน การแข่งขัน กีฬาทุ ก
ประเภทภายในประเทศ และต่างประเทศ
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8. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สั น ทนาการด้ า นดนตรี รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ ว งดนตรี
วงโยธวาทิต หรือวงออเคสต้าแก่สถาบันการศึกษาหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
มีความพร้อมและให้ความสนใจ
9. การใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การแก้ไขปัญหา
เขตอุทยานแห่งชาติทับที่ทากินของประชาชน อาทิ กรณีเขตอุทยานแห่งชาติ บู โด-สุไหงปาดี
การเร่งรัดให้ประชาชนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนิคมสร้างตนเองจานวน ๙ แห่ง ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย นิคมสร้างตนเองสุคิริน ศรีสาคร เบตง ธารโต โคกโพธิ์ เทพา รัตภูมิ
นิ ค มพั ฒ นาภาคใต้ จั ง หวั ด ยะลา จั ง หวั ด สตู ล รวมทั้ ง การแก้ ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรชายฝั่ง ความยากจนของชาวประมงพื้นบ้าน และอื่นๆ
10. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บู ร ณาการกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยนาศาสนา การกีฬา การสาธารณสุข และครอบครัวเป็นตัวนาในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอบายมุข การลดแหล่งอบายมุขในเขตชุมชนต่าง ๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘
การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าใจรับข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
ในเชิงสร้างสรรค์
แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ๘ แผนการสื่ อ สารสร้ า งความเข้ า ใจที่ ดี ต่ อ กั น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความเข้ า ใจใน
นโยบาย และการด าเนิ น งานของรัฐ บาล รวมทั้ ง เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี
ภูมิปัญญาและสิ่งที่ดีงามในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนชาวไทยภูมิภาคอื่น
และต่างประเทศ
 ศอ.บต. ได้ผลิตสื่อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผลิตสารคดีสั้น สกุ๊ป ข่าว
เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในชุมชน
ต่างๆ ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม แหล่งท่องเที่ยว ความใฝุฝันของเด็กและเยาวชน
การพัฒนาในด้านต่างๆ และสิ่งดีงามในพื้นที่ แพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ ด้วยการเช่าเวลา
และขอความร่วมมือเครือข่ายสื่อต่างๆ ได้แก่ รายการคุยก่อนเที่ยง สทท.ยะลา, รายการข่าว
ททบ.5/1, รายการประเด็นเด็ด 7 สี, รายการข่าว 3 มิติ,เรื่องเด่นเย็นนี้ และข่าวประจาวัน
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
จานวน ๓๐ ตอนๆละ ๕๐ นาที สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (เวลา ๐๔.๐๕-๐๕.๐๐ น.)
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนาของพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ในพื้นที่
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 สื่อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านบทบาทของผู้นาศาสนา ทูตานุทูต และผู้แทน
กลุ่มประเทศ OIC ให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ และสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายไทย สามารถดารง
ความเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์ในสังคมไทย ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของรัฐบาลไทย ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
การยุติความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทย เช่นกิจกรรมสัมมนาในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ร่วมกับสานักจุฬาราชมนตรี
2. การเพิ่ม ช่ อ งทางการสื่ อสารในระดั บ หมู่ บ้ า นโดยสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจ โดยบัณฑิ ตอาสา และอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประสาน
และบูรณาการกับเครือข่ายวิทยุชุมชน สื่อมวลชนในท้องถิ่น
 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่เครือข่าย
มวลชนในท้องถิ่น ได้แก่ “บัณฑิตอาสาผู้สื่อข่าวยุติธรรมชุมชน” โฆษกชาวบ้าน ในทุกตาบลของ
๔ จั ง หวั ด ภาคใต้ ( จั ง หวั ด ยะลา,ปั ต ตานี ,
นราธิ ว าส,สตู ล และ ๔ อ าเภอในจั ง หวั ด
สงขลา ซี่งเป็นนักประชาสัมพันธ์ธรรมชาติ
ในหมู่บ้านชุมชน และเป็นผู้ที่ใส่ใจในความ
ทุ ก ข์ ร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชน มี จิ ต อาสา
เสาะแสวงหาความช่วยเหลือ ให้ได้รับความ
เป็ นธรรม ทาหน้ าที่ เป็ นสื่ อกลางในการน า
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็น
ธรรม และข้ อ คั บ ข้ อ งใจต่ างๆ ของพี่ น้ อ ง
ประชาชนในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน สู่ ภ าครั ฐ ให้
ได้รับการช่วยเหลือ
 ก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. คลื่น ๑๐๓.๗๕ MHz ได้ถ่ายทอด
เสียงสู่เครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน ได้แก่ สะบ้าย้อยเรดิโอ ระบบ FM ความถี่ ๑๐๕.๕๐ MHz, คลื่น
วิถี ไ ทย ระบบ FM ความถี่ ๙๕.๕๐ MHz,
คลื่ น วิ ท ยุ ชุ ม ชนคนรั ก สุ ข ภาพ ระบบ FM
ความถี่ ๙๒.๕๐ MHz และสถานี วิทยุ เพื่ อ
การศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ยะลา ระบบ FM
ความถี่ ๘๘.๕๐ MHz และได้ ก่ อ ตั้ ง สถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งภาษามลายู คลื่ น ๙๑.๗๕
MHz ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และออนไลน์สู่นานา
ประเทศที่เวปไซต์ www.prdsbpac.com

63

 ประสานส่งข่าว สกุ๊ปข่ าว ออกอากาศเครื อข่ายวิ ทยุชุ มชน สื่ อมวลชนใน
ท้ องถิ่ น และมี กิ จกรรม ในเชิ งคุ ณภาพลงพื้ นที่ เปิ ดเวที พื้ น ที่ กั บกลุ่ มผู้ น า กลุ่ ม ความคิ ดต่ าง
โฆษกชาวบ้าน และกลุ่มประชาชนทั่วไป
ผลการจั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม ระดั บ การรั บ รู้
แลกเปลี่ ย นรั บ ฟั ง ปั ญ หา สร้ า งความ
เข้าใจที่ ดีต่อกันระหว่างประชาสังคมใน
พื้ น ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเปิ ด ใจให้ ข้ อ มู ล
และร่วมรับผิดชอบหาแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนของตนเอง
ร่วมกัน

3. ผลิตสื่อสาหรับตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในประเด็นความขัดแย้ง ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา และการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ทุกศาสนิก เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
และสื่ออื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ได้ผลิตสกุ๊ปข่าว สถานการณ์ความเป็นจริง รายการ หรือสารคดีต่างๆแพร่
ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ ให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุก
วัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวก โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ใน
ชุ ม ชนต่ า งๆ ประเพณี วั ฒ นธรรม
กิจกรรมทางสังคม แหล่งท่องเที่ยว
บุค คลแบบอย่า ง ความใฝุ ฝั นของ
เด็กและเยาวชน การพัฒนาในด้าน
ต่ า ง ๆ แ ล ะ สิ่ ง ดี ง า ม ใ น พื้ น ที่
เ พื่ อ ถ่ ว ง ดุ ล กั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
เหตุ ร้ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยขอความ
ร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทางสื่อ
โทรทัศน์ เช่น รายการคุยก่อนเที่ยง
สทท.ยะลา, รายการข่าว ททบ.5/1,
รายการประเด็นเด็ด 7 สี, รายการ
ข่าว 3 มิติ,เรื่องเด่นเย็นนี้ และข่าวประจาวัน 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
ออกอากาศในรายการคุ ยข่าว ๑๐ โมง ทางสถานีวิ ทยุโทรทัศน์ กองทั พบก ช่อง ๕ แพร่ภาพ
ออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์ ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตอนละ ๓ นาที และสาเนาขอความ
ร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องอื่นๆ เพื่อ สร้างทัศนคติ และชี้ให้เห็นประโยชน์ของ
การอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐานของความ
หลากหลายในวิ ธี คิ ด วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม
โดยทุกคนสามารถรักษาอัตลักษณ์เฉพาะ
ของตนและเคารพความแตกต่างของผู้อื่น
พร้ อ มตั ว อย่ า งของการน าจุ ด เด่ น และ
ศั ก ยภาพ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
สั ง คม และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความจริ ง ใจของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
 รายการ “ชายแดนใต้วันนี้” ผ่านทีวีมุสลิม(TMTV) ให้ความรู้ในหลักการ
ศาสนาอิสลามที่ถูกต้องปูองกันเงื่อนไขการบิดเบือนได้ในระดับหนึ่ง
 รายการ"ห้ อ งข่ า ว ศอ.บต." น าเสนอผลการด าเนิ น งานของ ศอ.บต.
สร้ า งความเข้ าใจให้ กั บ คนในท้ อ งถิ่ น ทางสถานี วิ ทยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทยจั ง หวั ด ยะลา
ช่อง ๑๑ ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐–๑๑.๓๐ น.
 รายการ“เสียงสะท้อนจากท้องถิ่นใต้” เปิดมุมมองใหม่ วิเคราะห์ เจาะลึก
เกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังข้อเสนอแนะ จากชุมชน และนาเสนอเรื่องราวที่
เกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เศรษฐกิ จ และสั ง คมวิ ถี ชุ ม ชน
ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เป็ น สกู๊ ป ข่ าว สารคดี ทั้ ง อั ง กฤษ มลายู และอาหรั บ ครั้ ง ละไม่ เกิ น
๓๐ นาที แพร่ภ าพออกอากาศในรายการข่ า วต้ น ชั่ ว โมงทางที วี และห้ ว งเวลาส าคั ญ ต่ า งๆ
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 ในหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง
 ผลิตสารคดีเชิงข่าว ขอความร่วมมื อแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
ในช่ว งหลั งข่ าว ได้ แก่ สารคดี เชิ งข่ าวเกี่ย วกับ วิถี ชีวิ ต การศึก ษา เศรษฐกิ จ แหล่ง ท่ องเที่ ย ว
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งที่ดีๆ ใน จชต.
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 ผลิตสื่อและสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผลิตรายการโทรทัศน์และ
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ รู ป แบบทั้ ง ที่ เ ป็ น ผลงานของ ศอ.บต. ของรั ฐ บาล และสิ่ ง ที่ ดี ๆ ใน จชต.
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ทางสื่อทุกช่องทาง
 ผลิตและเผยแพร่ “ละครสั้นโทรทัศน์เ พื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับสังคม
ชายแดนใต้” แพร่ภาพออกอากาศทาง ไวท์ชแนลทีวี (ทีวีมุสลิม) จานวน ๘ ตอน และขอความ
ร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทาง TMTV ทั้งสร้างความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง พหุวัฒนธรรมที่
น่าภาคภูมิใจ และสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศ
 ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น “ปอเนาะ ศาสนศึกษา พัฒนาชีวิต ” เพื่อการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนให้มีความรู้ และความประพฤติที่ดีงาม รับผิดชอบต่อ
สั ง คม ประเทศชาติ และจั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอั น ดี แ ก่ ค นไทยภู มิ ภ าคอื่ น
รวมทั้งต่างประเทศ นอกจากได้แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในห้วง
เดือนรอมฎอน รายการ “คุยข่าว ๑๐ โมง” แล้วยังขอความร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทาง
ช่ อ งทางอื่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น รายการที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากทุ ก กลุ่ ม จ านวนมาก
รวมทั้งได้นามาขอความร่วมมือแพร่ภาพออกอากาศทาง TGN และออกเสียงสกุ๊ปทางสถานีวิทยุ
ต่างๆ เช่นวิทยุจราจร FM ๙๙.๕. วิทยุ ศอ.บต. และวิทยุท้องถิ่นอื่นๆอย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ พั ฒ นาระบบการสื่ อ สารเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความเข้ า ใจกั บ กลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน โลกมุสลิม และนานาประเทศทั่วโลก โดยได้จัดตั้งศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ การสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พร้ อ มได้ จั ด ท าคลั ง ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว (FTP) เพื่อบูรณาการเชี่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารมวลชน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว โดยทาง เวปไซต์ Prsbpac .com
4. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง และสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารของ
รัฐทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในสถานการณ์ภาคใต้ที่เป็นจริง ให้เห็นว่าเป็น
ปัญหาร่วมกันของสังคม และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ
•
ผลิตรายการ “ศอ.บต.
สั ม พั น ธ์ ”ทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ศอ.บต.
คลื่ น ๑๐๓.๗๕ MHz ส่ งกระจายเสี ย ง
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่ม 20.00 –
07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อทาหน้าที่เป็น
สื่ อ สองทาง เป็ น เพื่ อ น ทหาร ต ารวจ
อาสาสมัคร และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามใน
เวลาดึก สร้างความสัมพันธ์สามัคคีระหว่าง
บุคคล กลุ่มต่างๆ ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม
สามารถปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็น และรับทราบข่าวสารสถานการณ์อย่างรวดเร็ว
• จัดทาข้อเท็จจริง คาชี้แจง ( 3 ภาษาได้แก่ภาษาไทย มลายู ภาษาอังกฤษ ) เพื่อขอ
ความร่ วมมื อสื่ อ กระแสหลัก ต่ างๆ และสื่ อมวลชนในพื้ นที่ ในการชี้ แ จงต่ อสาธารณชนทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ ได้แก่หลักเกณฑ์ และวิธีให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ พร้อมจัดทีมสานัก
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. และเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่
โฆษกชาวบ้ า น บั ณ ฑิ ต อาสาผู้ สื่ อ ข่ า วยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน และการจั ด รายการ วิ ท ยุ ศอ.บต.
รวมทั้งสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอความร่วมมือสร้างความเข้าใจทางสื่อ
โทรทัศน์ เช่น รายการคุยก่อนเที่ยง สทท.ยะลา รายการประเด็นเด็ด 7 สี, รายการข่าว 3 มิติ,
ข่าวประจาวัน ช่อง 3 ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, สทท.ยะลา, Thai TPBS, รายการวานีตอ
(ภาคมลายู) สทท 11 ยะลา, วอยแชลแนลทีวี, อาเจซิร่า TV Spring News และจัดทาฐานข้อมูล
การประชาสัมพันธ์เพื่อการเยียวยา และเวบไซต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
• ได้จัดกิจกรรม“เปิดพื้นที่ปลอดภัยสะท้อนปัญหาท้องถิ่นและพูดคุยเพื่อสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยการจัดทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กาลังใจผู้ได้รับผลกระทบ
ทาสกุ๊ ปข่าว สารคดีเชิ งข่าวในหมู่ บ้าน/ชุมชน เพื่อ สะท้อ นความคิดเห็นในการแก้ปัญหาพื้น ที่
สร้างความเข้าใจ สร้างความเข้าใจสู่สาธารณชนภูมิภาคอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. เสริมสร้างการเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพั ฒนาและการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งเชื่อมโยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับคนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ไปศึกษาหรือกาเนิดหรือประกอบอาชีพในต่างประเทศและสังคมมุสลิมใน
ต่างประเทศ
• จัดประชุมพบปะสร้างความ
เข้ า ใจในการช่ ว ยเหลื อ แรงงานไทยที่
ทางาน “ร้านต้มยา” ในประเทศมาเลเซีย
ปร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ส ร้ า ง ค วา ม เ ข้ า ใ จ สู่
สาธารณะชน ทั้ ง ในประเทศไทย และ
มาเลเซีย
•
การสื่ อ สารการ
ประชาสัมพันธ์บทบาทขององค์กรศาสนา
นั ก วิ ช าการด้ า นศาสนา ครู ส อนศาสนา
ผู้ น าจิ ต วิ ญ ญาณ เป็ น พลั ง ในการสื่ อ สาร
สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อชาวไทย
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มุสลิมทั้งในพื้นที่และต่างถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบ
พิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นโครงการที่ ศอ.บต. ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
รวมเครือข่ายผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างถูกต้องครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
บุคคลเหล่านี้ก็จะทาหน้าที่ตัวแทน ศอ.บต. ในการสร้างความเข้าใจ และช่วยเหลือผู้อื่นสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับสังคม
• การสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องการพูดคุยเพื่อสันติ ภาพ มีประชาชนเห็นด้วยถึง
ร้อยละ ๗๐ โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นาศาสนา เช่นการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อจากท่าน
จุฬาราชมนตรี และประธานคณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการเสวนา
รับฟังความคิดเห็นผู้นาศาสนาซึ่งจะมีการพูดคุยสื่อสารถึงประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าใจเพิ่มขึ้น
6. เปิ ด พื้น ที่ ก ารสื่ อ สารสร้ า งความเข้ า ใจกั บ กลุ่ ม เด็ ก เยาวชน นั ก เรี ย น
นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเสรีภาพในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ โครงการเยาวชนย้อนรอยประวัติศาสตร์ชายแดนใต้
มหกรรมสันติภาคชายแดนใต้ นักเยาวชนสร้างสรรค์สื่อชายแดนใต้ ร้านน้าชาเพื่อเปิดพื้นที่
พูดคุยในสถานศึกษา เป็นต้น
• จัดกิจกรรม “วิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร”คลื่น๑๐๓.๗๕ MHz ทากิจกรรมเพื่อ
สังคมร่วมกับกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมและ
ส่ ง กระ จายเสี ย งจาก หมู่ บ้ า น /ชุ ม ชน รวมทั้ ง ส่ ง กระ จายเสี ย งด้ วยระ บบสองทาง
(Two-way Communication) ให้กลุ่ม
เหล่ า นี้ มี พื้ น ที่ สื่ อ สะท้ อ นปั ญ หาความ
ต้ อ งการและแสดงออกถึ ง ศั ก ยภาพ
ออนไ ลน์ สู่ ภู มิ ภ าคอื่ น แ ละ ทั่ ว โ ลก
โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม
ประเทศโลกมุสลิม (OIC) ทางเวปไซต์
www.prdsbpac.com

• ก ารจั ด กิ จก รรมพบปะ
พู ด คุ ย และมอบของขวั ญ ในโอกาสต่ า งๆ
เช่ น กิ จ กรรมเข้ า ร่ ว มดู ด วงดวงจั น ทร์
เทศกาลถื อ ศี ล อด เทศการฮารี ร ายอ
(อิ ดี ล ฟิ ต รี ) พร้ อ มน าจุ ด เด่ น ศั ก ยภาพ
ให้กลุ่มดังกล่าวได้มีโอกาส มาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคม
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7. สร้างช่องทางการสื่อสารในรูปแบบการสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ส่งเสริมเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่ น ในเชิงคุณภาพลงพื้นที่ จชต. เปิดเวทีพื้นที่กับ
กลุ่มผู้นา กลุ่มความคิดต่าง และกลุ่มประชาชนทั่วไป เพิ่มระดับการรับรู้ แลกเปลี่ยนรับฟังปัญหา
สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างประชาสังคมในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเปิดใจให้ข้อมูล และร่วม
รับผิดชอบหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองร่วมกัน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
•
จัดรายการวิทยุกระจายเสียง "ศอ.บต.สัมพันธ์"สัญจร ทั้งในภูมิภาคอื่นของ
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย ,สิงคโปร์ เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สามคีรักบ้าน
เกิดรับฟังข้อคิดเห็น จากพี่น้องชาวไทยในต่างแดน ทราบทุกข์เดือดร้อน เป็นสื่อกลางการติดต่อ
กับญาติพี่นอ้ งที่อยู่เมืองไทยในพื้นที่
มีผลให้คนไทยในพื้นที่และ
ประเทศเพื่ อ นบ้ านไม่ ต่ ากว่ าร้อ ยละ ๗๐
รู้จัก วิทยุกระจายเสีย ง ศอ.บต. และเป็ น
เ ค รื อ ข่ า ย จ า น ว น ม า ก ร ว ม ตั ว เ ป็ น
"ครอบครั ว วิ ทยุ ศอ.บต.” นั ด พบปะ
กระชั บ ความผู ก พั น กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เ ช่ น ใ น ห้ ว ง ก า ร จั ด ง า น ห ลั ก เ มื อ ง
(งานกาชาด) จั ง หวั ด ยะลา มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจ กรรมแต่ ล ะคื น ไม่ ต่ ากว่ า ๓,๐๐๐ คน
ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
8. สนับสนุนการผลิตสื่อ โดยใช้ภาษามลายู และภาษาอื่นๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน รวมทั้งรองรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงภาษามลายูและภาษาต่างประเทศอื่นๆ
 ศอ.บต. ได้ก่อตั้ง “สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาษามลายู ”โดยแพร่ภาพอออก
อากาศทาง TMTV
และทางสถานี โ ทรทั ศ นแห่ ง ประเทศไทยช่ อ ง ๑๑ ยะลา และ
“สถานีวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู” ระบบ FM ความถี่ ๙๑.๗๕ MHz เป็นสื่อท้องถิ่น
ภาคภาษามลายู เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบ
รายการ เป็นช่องทางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อภาษามลายู ให้ความสาคัญต่อการเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ใช้ภาษามลายู
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 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา สารวจพบว่าประชาชนมีความตื่นตัว ทั้งสถานี
วิทยุโทรทัศน์ภาษามลายู โดยเฉพาะรายการ “สันติภาพที่ประชาชนต้องการ” เป็นเสวนารับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ แพร่ภาพออกอากาศทางวิ ทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง ๑๑ ยะลา และ“สถานีวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู ” มีเสียงตอบรับจาก
ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นเพื่อนพูดคุยกับทุก
ฝุาย รวมทั้งกลุ่มที่มีความเห็นต่างจากฝุายบ้านเมือง และสร้างความเข้าใจความผูก พันระหว่าง
ประชาชนในพื้ น ที่ ด้ ว ยกั น และต่ างพื้ น ที่ เป็ น สื่ อ สองทางที่ เป็ น เพื่ อ นยามดึ ก ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
จุดตรวจ ชรบ., อรบ. อาสาสมัคร ประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามค่าคืน ดึกดื่น เป็นเวทีให้
ประชาชนนาเสนอบอกถึงความเดือดร้อนให้ภาครัฐรับทราบ เป็นสื่อที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ
รักษาซึ่งอัตลักษณ์ ของคนในพื้นที่ นาไปสู่ทัศนคติที่ดี ลดความหวาดระแวง ประชาชนนิยมในการ
สื่อสารพูดคุยด้วยภาษามลายู ย่อมถือเป็นยุทธศาสตร์สาคัญต่อการดับไฟใต้ เพราะการยอมรับ
และให้เกียรติต่อ "ภาษา" ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่สุด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙
การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
เพื่อนาคุณค่าที่ประชาคมโลกรู้จักปัตตานี (หรือฟาตอนี) เป็นโอกาสในการสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศและประเทศโลกมุสลิม ในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
แผนปฏิบัติการที่ ๙ แผนส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
โลกมุสลิมและองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

ผลการดาเนินงาน
1. ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอัน
ดีและประสานงานในโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
แนวทางหรือนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศได้กาหนดไว้
 การต้อนรับคณะทูตานุทูตประเทศสมาชิก OIC จานวน ๑๗ ประเทศ
เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๖
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 จั ดประชุ มคณะทู ตานุ ทู ตประเทศสมาชิ ก OIC
เมื่อวันที่ 22–23 มิ.ย. 56

ที่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่

2. พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน โลกมุสลิมและองค์การ
ความร่วมมืออิสลาม (OIC) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
ศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ร่วมประชุมกรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย)

 ร่ ว มประชุ ม กรอบ
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. เผยแพร่ ข้ อเท็ จจริ งที่ ถู กต้ องให้ กั บประเทศโลกมุ สลิ มและเวที ต่ างประเทศ
โดยสนับสนุนให้มีการดาเนินการเดินทางไปพบปะสร้างความเข้าใจ รวมทั้ งการประชาสัมพันธ์
ในเชิงรุก เพื่อรักษาภาพลักษณ์การปฏิบัติต่อชาวไทยมุสลิมของรัฐบาลอย่างเสมอภาค
 จั ด บรรยายสรุ ป แก่ ค ณะผู้ สื่ อ ข่ า วประเทศมุ ส ลิ ม ที่ เ ยื อ น จ .สตู ล
เมื่อวันที่ 27–28 มิ.ย. 2556

 เตรีย มจั ด ทาเอกสารเผยแพร่ ก ารทางานของ ศอ.บต. เป็น 4 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ และภาษาอาหรับ
4. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ประเทศโลกมุ ส ลิ ม
และประชาคมอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 จั ดท า MOU
ว่ าด้ ว ยความร่ วมมื อ ด้ านทุ น การศึ กษากั บองค์ ก ร
Muhammadiyah
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 ลงนามบันทึกรายงานความร่วมมือด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กับกระทรวงศาสนา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

5. สนับสนุนความร่วมมือและกิจกรรมด้านศาสนากับต่างประเทศ โดยการนาผู้ที่มี
ความรู้ ทางศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น เป็ นที่ ยอมรับมาพบปะแลกเปลี่ ยนและ
เผยแพร่ความรู้ทางศาสนาที่ถูกต้อง รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนผู้มีความรู้ทางศาสนาระหว่าง
ประเทศ
 ต้อนรับคณะอุลามะห์ จากประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมเยียนผู้นาศาสนา
และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางศาสนา
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6. ส่งเสริมความร่วมมือโดยนาจุดเด่นของพื้นที่ อาทิ ด้านการเกษตร ยางพารา
การประมง วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การผลิ ตและธุ รกิ จฮาลาล การสาธารณสุ ข รวมถึ ง
การเยียวยาฟื้นฟู เป็นต้น ภายใต้กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ JDS , IMT-GT หรือ
กรอบนโยบายอื่นๆ ที่รัฐบาลได้กาหนดไว้
 จั ดคณะผู้ แทน ศอ.บต. ไปศึ กษาดู งานที่ มหาวิ ทยาลั ยวิ ถี ชี วิ ตอิ สลาม
ทีม่ หาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ เดือน ก.พ. ๕๖

7. การส่งเสริมให้มีเครือข่าย หรือให้มีผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไปปฏิบั ติ งานในต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสั มพั นธ์ ความเข้าใจอั นดี และประสานงาน
ในโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศภายใต้ อานาจ หน้าที่
ที่กฎหมายกาหนด
 การสนั บสนุ นกิ จกรรมของชุ มชนชาวไทยสยาม ที่ พ านั กอยู่ ในประเทศ
มาเลเซีย
 สนั บสนุ นกิ จกรรมของนั กศึ กษาไทยที่ ศึ กษาอยู่ ณ ประเทศอี ยิ ปต์ อาทิ
สนั บสนุ นงบประมาณในการจั ดพิ ธี มอบปริ ญญา
บั ตรแก่ นั กศึ กษาไทยที่ ส าเร็ จการศึ กษา
ณ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
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8. ส่งเสริมและสนับสนุนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือให้คนไทยที่พานักหรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้ใช้โอกาสและ
ศักยภาพในการสร้างความเจริญให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ประชุ มร่ วมกั บผู้ แทน
มาเลเซี ย ได้ แก่ ประธานสถาบั นพั ฒนาฮาลาล
มาเลเซี ย (CEO,
Halal
Development
Corporation : HDC) เอกอัครราชทูตมาเลเซีย
ประจ าประเทศไทย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมฮาลาล ที่ รร. ลีลารีสอร์ต จ. สงขลา
เมื่อเดือน ก.พ. ๕๖
 การเดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไทยที่ประกอบอาชีพร้านอาหาร
ต้มยาในประเทศมาเลเซีย และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี อาทิ การจัด
แข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างข้าราชการและผู้ประกอบการร้านอาหารต้มยา

ภาคผนวก
สภาพทั่วไปของจังหวัดชายแดนภาคใต้

จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ ว ย
จังหวัด นราธิ วาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
และจังหวัดสตูล
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1.ข้อมูลทางกายภาพ การปกครอง ประชากรและการนับถือศาสนา
1.1 ข้อมูลทางกายภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จั งหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัด
สงขลา ตั้งอยู่ตอนล่างของประเทศ อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง ที่ 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศา
เหนื อ และเส้ น แวง ที่ 99 องศาตะวั น ออก ถึ ง 105 องศา 15 ลิ ป ดาตะวั น ออก ห่ า งจาก
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 กิ โ ลเมตร มี เ นื้ อ ที่ ร วมประมาณ 20,809.730 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ
12.97 ล้านไร่ ซึ่งจังหวัดสงขลา มีพื้นที่มากที่สุด และจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่น้อยที่สุด

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง
อ่าวไทย
ทะเลอันดามัน
ประเทศมาเลเซีย
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1.2 การปกครอง
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ว ย จั งหวัด นราธิว าส จั งหวั ดปั ตตานี จัง หวั ดยะลา
จั ง หวั ด สตู ล และจั ง หวั ด สงขลา แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 56 อ าเภอ 413 ต าบล
2,917 หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้ วย องค์การบริหารส่วนจังหวั ด
5 แห่ง เทศบาล 90 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 356 แห่ง
ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และพื้นที่ 4 อาเภอของ
จั ง หวั ด สงขลา(จะนะ นาทวี เทพา สะบ้ า ย้ อ ย) แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 37 อ าเภอ
291 ตาบล 1,975 หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 3 แห่ง เทศบาล 51 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 258 แห่ง
จังหวัด
เนื้อที่
ตาบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ร้อยละของ
(ตร.กม.)
พื้นที่
จังหวัด
นราธิวาส
4,146.300 77
593
72
16
100.00
ปัตตานี
1,940.356 115 642
99
15
100.00
ยะลา
4,832.171 58
380
48
15
100.00
รวม 3 จังหวัด
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 จังหวัด
20,655.747 413 2,917 356
90
100.00
ที่มา : ศอ.บต. รวบรวมจากกรมการปกครอง,2555
1.3 ประชากรและการนับถือศาสนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรทั้งสิ้นจานวน 3,614,279 คน จาแนกเป็น เพศชาย
1,781,081 คน เพศหญิง 1,833,198 คน โดยร้อยละ 66 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ
34 นับถือศาสนาพุทธและอื่นๆ
ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และพื้นที่ 4 อาเภอของ
จังหวัดสงขลา(จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) มีประชากรทั้งสิ้นจานวน 2,211,481 คน จาแนก
เป็นเพศชาย 1,096,736 คน เพศหญิง 1,114,745 คน โดยร้อยละ 85.42 นับถือศาสนา
อิสลาม และร้อยละ 14.58 นับถือศาสนาพุทธและอื่นๆ
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จานวนประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด
จานวนประชากร (คน)
จานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
375,340 382,057 757,397
นราธิวาส
187,209
332,109 339,506 671,615
ปัตตานี
167,310
248,437 252,377 500,814
ยะลา
144,464
รวม 3 จังหวัด 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 จังหวัด 1,781,081 1,833,198 3,614,279 1,054,377
ที่มา : กรมการปกครอง ปี 2555
การนับถือศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด

จานวน
ประชากร
(คน)
757,397
671,615
500,814
1,929,826

การนับถือศาสนา
พุทธ

อิสลาม
จานวน

นราธิวาส
628,640
ปัตตานี
579,268
ยะลา
377,714
รวม 3
1,585,622
จังหวัด
สงขลา
1,378,574 440,868
สตูล
305,879 226,656
รวม 5
3,614,279 2,253,146
จังหวัด
ที่มา : กรมการปกครอง ปี 2555

ร้อยละ

จานวน

83
86.25
75.42
82.16

124,592
92,011
121,447
338,050

ร้อยละ

คริสต์และอื่นๆ
จานวน

ร้อยละ

16.45 4,165 0.55
13.70 336 0.05
24.25 1,653 0.33
17.52 6,154 0.32

31.98 892,075 64.71 45,631 3.31
74.10 78,948 25.81 275 0.09
62.34 416,998 11.53 52,060 1.44
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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
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

เขตอาเภอสายบุรี อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย
ประเทศมาเลเซีย
เขตอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
อ่าวไทย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
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จังหวัดนราธิวาส แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ 77 ตาบล 593 หมู่บ้าน
โดยมี ห น่ ว ยการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด 1 แห่ ง
เทศบาล 16 แห่ง และองค์การบริห ารส่วนตาบล 72 แห่ง ประชากรส่ว นใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม ๘๓% นับถือศาสนาพุทธ ๑๖.๔๕% นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ ๐.๕๕%
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดนราธิวาส
อาเภอ

เนื้อที่
(ตร.กม.)

ตาบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล

1. เมือง
291.540 6
62
5
นราธิวาส
2. บาเจาะ
158.840 6
46
6
3. ระแงะ
446.170 7
61
7
4. รือเสาะ
439.420 9
71
9
5.สุไหงโก-ลก 137.950 4
19
2
6. สุไหงปาดี
395.100 6
50
6
7. ตากใบ
255.440 8
55
7
8. แว้ง
337.140 6
46
6
9. ยี่งอ
197.670 6
40
6
10. ศรีสาคร
556.310 6
39
6
11. สุคิริน
500.030 5
41
5
12. จะแนะ
278.690 4
29
4
13.เจาะไอ
152.000 3
33
3
ร้อง
รวม
4,146.300 77 593 72
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2556

2

ร้อยละ
ระยะห่าง
ของพื้นที่ จากจังหวัด
จังหวัด
(กม.)
7.03
-

2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
-

3.83
10.76
10.60
3.33
9.53
6.16
8.13
4.77
13.42
12.06
6.72
3.67

28
24
48
63
49
33
83
18
65
112
47
31

16

100.00

-
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จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตอาเภอเทพา และอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตอาเภอเมืองยะลา อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
และเขตอาเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
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จั ง หวั ด ปั ต ตานี ได้ แ บ่ ง หน่ ว ยการปกครองออกเป็ น 12 อ าเภอ 115 ต าบล
642 หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ ง เทศบาล 15 แห่ ง และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 99 แห่ ง ประชาชนส่ ว นใหญ่
ร้อยละ 86.25 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 13.70 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.05
นับถือศาสนาอื่น ๆ
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดปัตตานี
อาเภอ

เนื้อที่
(ตร.กม.)

ตาบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน ร้อยละ ระยะห่าง
ของพื้นที่ จาก
จังหวัด จังหวัด
(กม.)
96.937 13 66
9
2
19
4.99 0.05

1. เมือง
ปัตตานี
2. ยะรัง
193.952 12 72
12
1
9.49
3.หนองจิก
231.526 12 76
11
2
11.93
4. โคกโพธิ์
339.414 12 92
12
2
17.49
5. ยะหริ่ง
196.929 19 91
14
4
10.14
6.ปะนาเระ
144.059 10 53
9
2
7.42
7. มายอ
216.136 13 59
10
1
11.14
8. สายบุรี
179.424 11 64
9
1
20
9.20
9.ทุ่งยางแดง 114.970 4
23
4
5.93
10. กะพ้อ
93.915 3
27
3
4.93
11.แม่ลาน
99.194 3
22
3
4.60
12.ไม้แก่น
55.201 4
17
3
2.94
รวม
1,940.356 115 642 99
15
39 100.00
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2556 (จากทาเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2546)

15
9
26
14
43
29
50
45
69
30
65
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จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๔,๘๓๒.๑๗๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๘๒๕,๖๗๓.๗๕ ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ

เขตอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เขตอาเภอบาเจาะ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
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จั ง หวั ด ยะลา แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 8 อ าเภอ 58 ต าบล 380 หมู่ บ้ า น
โดยมี ห น่ ว ยการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด 1 แห่ ง
เทศบาล 15 แห่ง และองค์การบริห ารส่วนตาบล 48 แห่ง ประชากรส่ว นใหญ่นับถือ ศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 75.42 ศาสนาพุทธร้อยละ 24.25 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.33
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดยะลา
อาเภอ

เนื้อที่
(ตร.กม.)

ตาบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ร้อยละของ ระยะห่าง
พื้นที่
จากจังหวัด
จังหวัด
(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
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดยะลา พ.ศ. 2556
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จังหวัดสงขลา
จั ง หวั ด สงขลา ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 7,393 ตารางกิ โ ลเมตร
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ

จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่าวไทย
อ่าวไทย และจังหวัดปัตตานี
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา และประเทศมาเลเซีย
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จังหวัดสงขลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อาเภอ 127 ตาบล 1,023 หมู่บ้าน
โดยมี ห น่ ว ยการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด 1 แห่ ง
เทศบาล 37 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 103 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนา
พุทธ ร้อ ยละ 64.71 รองลงมับ ถือ ศาสนาอิ สลาม ร้ อยละ 31.98 และนั บถื อศาสนาอื่น ๆ
ร้อยละ 3.31
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดสงขลา
อาเภอ

เนื้อที่
(ตร.กม.)

ตาบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล

1. เมืองสงขลา 175.950 5
47
2. จะนะ
502.990 14 139
3. เทพา
978.000 7
67
4. นาทวี
704.630 11
92
5. ระโนด
783.820 13
73
6.รัตภูมิ
591.790 5
63
7.สะเดา
858.940 8
66
8. สะบ้าย้อย
866.010 9
62
9.สทิงพระ
115.800 11
79
10. หาดใหญ่
852.790 13
93
11.กระแสสินธุ์
96.390 4
22
12. นาหม่อม
92.470 4
29
13. ควนเนียง
208.000 5
46
14. บางกล่า
149.890 4
36
15. สิงหนคร
227.990 10
77
16.คลองหอย
275.190 4
32
โข่ง
รวม
7,480.650 127 1,023
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556

2
14
6
10
11
5
7
9
11
6
3
4
4
3
9
2

4
1
2
1
2
2
5
1
1
9
1
1
1
1
2

ร้อยละ ระยะห่าง
ของพื้นที่ จากจังหวัด
จังหวัด
(กม.)
2.35
3
6.72
37
13.07
73
9.42
52
10.48
73
7.91
60
11.48
70
11.58 104
1.55
36
11.40
26
1.29
74
1.24
34
2.78
72
2.00
46
3.05
26
3.68
43

103

37

100.00

-
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จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพฯ ๙๗๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
และอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ

อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
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
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
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จั ง หวั ด สตู ล แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 7 อ าเภอ 36 ต าบล 279 หมู่ บ้ า น
โดยมี ห น่ ว ยการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด 1 แห่ ง
เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 34 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 74.10 ศาสนาพุทธร้อยละ 25.81 ศาสนาคริสต์และอื่น ๆ ร้อยละ 0.09
พื้นที่และเขตการปกครอง จังหวัดสตูล
อาเภอ

เนื้อที่
(ตร.กม.)

ตาบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ร้อยละของ ระยะห่าง
พื้นที่จังหวัด จากจังหวัด
(กม.)
347.630 12
70
10
4
15.41
214.800 4
31
4
1
9.52
21
532.080 3
32
3
23.58
32

1. เมืองสตูล
2. ควนโดน
3.ควน
กาหลง
4. ทุ่งหว้า
449.350 5
35
5
5. ละงู
293.000 6
61
6
6. ท่าแพ
209.340 4
31
4
7. มะนัง
210.070 2
19
2
รวม
2,256.270 36 279 34
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล พ.ศ. 2556

1
1
7

19.92
12.99
9.28
9.31
100.00

76
50
28
50
-
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2.ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
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 เส้นทางทั้งสองจะเชื่อมกับทาง
รถไฟของประเทศมาเลเซียไปจนถึงประเทศสิงคโปร์
(2) ทางรถยนต์ มีโครงข่ายถนนเชื่อมโยง กรุงเทพฯ-ภาคใต้-มาเลเซีย-สิงคโปร์
โดยทางหลวง หมายเลข 4 ผ่านจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกได้แก่ ชุมพร-ระนอง-พังงา-ภูเก็ตกระบี่-ตรัง-พัทลุง-สงขลา (เชื่อมต่อกับถนนของมาเลเซียที่อาเภอสะเดา) ทางหลวงหมายเลข
41,43 และ 42 ผ่านจังหวัดชายทะเลตะวันออก ได้แก่ ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชพัทลุง-สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส นอกจากนี้ ยังมีถนนเชื่อม ฝั่งตะวันออก-ตะวันตก โดยทางหลวง
หมายเลข 401 สุราษฎร์ธานี-พังงา ทางหลวงหมายเลข 403 นครศรีธรรมราช-ตรัง ทางหลวง
หมายเลข 406 สงขลา-สตูล
2.2 การคมนาคมทางน้า
พื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับสองฝั่งทะเล คือ ฝั่งทะเลจีนตอนใต้และ
ฝั่งทะเลอันดามัน จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาการขนส่งทางน้าอยู่ไม่น้อย ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ชายแดน มีท่าเรือน้าลึก 2 แห่ง คือ จังหวัดสงขลา เรือกินน้าลึก 9,000-20,000 เคทเวทตัน
เข้าเทียบท่าได้ 3 ท่า ยาว 510 เมตร พร้อมโรงเก็บสินค้า/ลานพักสินค้า และท่าเรือตะมะลัง
จังหวัดสตูลส่วนที่เหลือเป็นท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือประมงอีก 4 แห่ง ได้แก่ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และอาเภอเมื อง
จังหวัดสตูล นอกจากนี้ ยังมีท่าเทียบเรือชายฝั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สามารถ
รับเรือกินน้าลึก 1,000 ตันกรอส์ เข้าเทียบท่าขนถ่ายสินค้าได้พร้อมกัน ท่าเทียบเรือมีขนาดกว้าง
25 เมตร ความยาวหน้าท่า 196 เมตร พร้อมโรงเก็บสินค้าและลานพักสินค้า
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2.3 การคมนาคมทางอากาศ ปัจ จุ บัน จั งหวัด ชายแดนภาคใต้มี สนามบิ น พาณิชย์ อ ยู่
3 แห่ง ด้วยกัน คือ
(1) สนามบินหาดใหญ่ หรือท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (IATA: HDY, ICAO:
VTSS)ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 3 ถนนสนามบินพาณิชย์ ตาบลคลองหลา อาเภอคลองหอยโข่งจังหวัด
สงขลา 90110 บริหารงานโดย บมจ. ท่าอากาศยานไทย เป็นท่าอากาศยานที่สาคัญ เนื่องจาก
เป็นประตูทางออกสาหรับชาวมุสลิมที่ต้องการไปแสวงบุญที่นครประเทศซาอุดิอาระเบีย ปัจจุบันมี
ผู้โดยสารประมาณ 800,000 คน เที่ยวบิน 9,500 เที่ยวบินและสินค้า ประมาณ 12,000 ตัน
ใช้บริการท่าอากาศยานแห่งนี้ ทั้งนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน
ได้ 30 เที่ยวบิน/ชม. รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 1,900,000 คน และรองรับสินค้าได้ปีละ
13,800 ตัน เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ และศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของพื้นที่ จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน มีขนาดทางวิ่ง 45 x 3,050 เมตร สามารถรองรับการขึ้นลงของเครื่องบิน
โดยสารขนาดใหญ่ โบอิ้ง 737 และแอร์บัส 300 อยู่ในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย
(2)
สนามบิ น นราธิ ว าส ตั้ ง อยู่ ที่ ต.โคกเคี ย น อ.เมื อ ง จ.นราธิ ว าส พื้ น ที่
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 ลา(B737) การบิน
ปั จ จุ บั น มี เ ส้ น ทางการบิ น คื อ กรุ ง เทพฯ (สุ ว รรณภู มิ ) -นราธิ ว าส และกลั บ ความถี่
วันละ 1 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสารได้วันละ 148 ที่นั่งต่อครั้ง และในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิด
ให้บริการเพื่ออานวยความสะดวก แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
(3) สนามบินปัตตานี (บ่อทอง) ตั้งอยู่ที่ ต. บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พื้นที่ 807 ไร่
อาคารทีพักผู้โดยสาร 530 ตร.ม. 80 คน/ชั่วโมง(เข้า40/ออก40) ทางวิ่ง 1,400 x 40 เมตร
ลานจอดเครื่องบิน 3,600 ตรม. จอดเครื่องบินได้ 1 ลา(ATR) อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ
บินพาณิชย์ ปัจจุบันใช้เฉพาะทางทหาร ไม่มีสายการบินให้บริการ
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3.สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากข้อมูลของสานักงานคลังจังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556 ในภาพรวม ยังมีทิศทางการขยายตัวที่อยู่ในภาวะชะลอตัว และ
แปรผันตามสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่พึ่งพิง
ภาคการเกษตร และประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและประมง ภาคการก่อสร้ าง
ภาคการค้าชายแดน และภาคบริการ ซึ่ง ภาวการณ์ผลิต ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การบริการ อยู่ในภาวะอัตราขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ตามมีการขยายตัวได้ดีในภาคการก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ โดยผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดลงจากราคาที่
ลดลงตามปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้นตามการผลิต
อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง และถุงมือยาง และจานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลง ทั้งนีภ้ าวการณ์จ้างงานมีเพิ่มมากขึ้น และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า
สาหรับปัจจัยด้านอุปสงค์มวลรวมที่เป็นปัจจัยบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ การลงทุน
การบริ โ ภค การใช้ จ่ ายภาครัฐ และดุ ล การค้ า (การส่ ง ออก-นาเข้ า ) ยั ง คงมี การขยายตั ว อย่ าง
ต่อเนื่องด้วยปัจจัยการลงทุนขยายตัวตามการนาเข้าเครื่องจักรและการก่อสร้างเพิ่มขึ้น และการ
บริโภคของภาคเอกชนขยายตัว โดยเฉพาะหมวดยานยนต์จากมาตรการขยายสินเชื่อ และนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ รวมทั้งปัจจัยการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโครงการภาครัฐที่มีมากกว่าพื้นที่
ปกติ แต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรที่ลดต่าลง และระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่
ปรับตัวสูงขึ้น ทาให้ประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
ในส่วนของการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย หดตัวลดลงจากปีก่อน แต่มีดุลการค้าเกินดุล
และมีมูลค่าการค้าสูงสุดเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนภาคอื่นของประเทศ ในส่วนของเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังอยู่ในภาวะที่เหมาะสม โดยมีอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ย
๒.๗๐ – ๕.๑๐ และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ทั้งนี้รัฐบาลควรส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และส่งเสริมการลงทุนให้มีการ
กระจายตัวลงสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโรงงานผลิตภัณฑ์แ ปรรูปยางพารา และ
สินค้าฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มรายได้ และเพิ่ม
การบริโภคของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นแรงดึงอุปสงค์(ปริมาณความต้องการซื้อ) มีส่วนทาให้ราคา
สินค้าเกษตรสูงขึ้น เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
พื้นที่อีกด้วย (ศอ.บต. ร่วมกับสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. วิเคราะห์สถานการณ์
เศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากสานักงานคลังจังหวัด 5 จังหวัด)
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จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ในปี พ.ศ. 2554 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ณ ราคาปั จ จุ บั น มี มู ล ค่ า
416,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ที่มีมูลค่า 361,912 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 13.21 ส่วนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา) มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมมูลค่า 168,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ที่มีมูลค่า 145,518 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.52
สาหรับผลิตภัณฑ์มวลรวม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ราคาคงที่ปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า
243,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ที่มีมูลค่า 236,055 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 3.10 ส่วนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา) มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมมูลค่า 87,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ที่มีมูลค่า 85,076 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาปัจจุบัน
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
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (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
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (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
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (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
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ 20 ธ.ค. 2556
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สาหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (รายได้ต่อหัว : GPP Per Capita) ของ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ ปีพ .ศ. 2554 มีรายได้ 110,875 บาทต่อคนต่อปี และเมื่อเจาะจงไปที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏว่าประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 84,704 บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัด
สงขลามี ร ายได้ สู ง สุ ด เฉลี่ ย 145,270 บาทต่ อ คนต่ อ ปี จั ง หวั ด ปั ต ตานี มี ร ายได้ ต่ าสุ ด เฉลี่ ย
67,492 บาทต่อคนต่อปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (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
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ 20 ธ.ค. 2556
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4.แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2556
4.1 ด้านการพัฒนา
ศอ.บต.ได้ ร วบรวมแผนงาน/โครงการด้ า นการพั ฒ นาของกระทรวง ทบวง กรม
ที่ดาเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 16 กระทรวง 43 กรม 3 รัฐวิสาหกิจ
มีโครงการดาเนินการในพื้นที่จานวน 90 โครงการหลัก 426 โครงการย่อย วงเงินงบประมาณ
รวม 9,525.7747 ล้านบาท โดยจาแนกเป็นงบปกติ จานวน 58 โครงการ วงเงินงบประมาณ
7,938.0823 ล้านบาท และงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน
32 โครงการหลัก วงเงินงบประมาณ 1,587.6924 ล้านบาท โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการ
ดังกล่าว จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557

ประเด็นยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

รวม 9 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหา
พื้นที่พิเศษ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติ
สุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้ างพื้น ที่แ ละสภาพแวดล้ อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุ วัฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

90

9,525.7747

5

587.8739

2

573.5478

4

108.4900

29

3,061.3247
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพการคุ้ ม ครองและ
ส่งเสริมสิ ทธิมนุ ษยชน การอานวยความเป็นธรรม การบังคับใช้
กฎหมายการส่งเสริมนาหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไข
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง การเยี ย วยาและฟื้ น ฟู ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์รุนแรง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการ
ของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9
การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

จานวนโครงการ

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

11

2,577.6687

26

1,949.0770

4

554.8332

7

97.9594

2

15.0000
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4.2 ด้านความมั่นคง
ลาดับ
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม / รายการ
จานวนเงิน
ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมสมานฉันท์และความมั่นคงของประเทศ แผนงาน การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลผลิต แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความเข้าใจ
1

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
รวมเป็นเงิน

308,804,400
308,804,400

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2

โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

629,565,700

รวมเป็นเงิน

629,565,700

กิจกรรมที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน
3

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน
รวมเป็นเงิน

110,488,900
110,488,900

กิจกรรมที่ 4 การดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
4

โครงการการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

190,533,600

รวมเป็นเงิน

190,533,600

กิจกรรมที่ 5 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5

โครงการบูรณาการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

778,644,000

6

โครงการการดาเนินงานด้านการข่าว

179,764,300

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / ผลผลิต-โครงการ / กิจกรรม / รายการ
โครงการการอานวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.
รวมความต้องการงบประมาณ กิจกรรมที่ 5

จานวนเงิน

ลาดับ
7

383,000,000
1,341,408,300

กิจกรรมที่ 6 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
8

โครงการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

64,922,300

9

โครงการอานวยการและประสานงาน
รวมความต้องการงบประมาณ กิจกรรมที่ 6

3,073,700
67,996,000

รวมงบประมาณ แผนงาน/โครงการทั้งสิ้น

2,648,796,900
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5.ข้อมูลด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ข้อมูลด้านเกษตรกรรม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (จั ง หวั ด นราธิ ว าส ปั ต ตานี ยะลา สตู ล และสงขลา) มี พื้ น ที่
เกษตรกรรม 7,395,393 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.01 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่เศรษฐกิจที่
สาคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ข้าว และไม้ผล เช่น ลองกอง ทุเรียน เงาะ และส้มโอ เป็นต้น
จังหวัดนราธิวาส
จั ง หวั ด นราธิ ว าส มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด ๒,๘๕๓,๗๒๐.๕๐ ไร่ แบ่ ง เป็ น เนื้ อ ที่ ถื อ ครอง
๑,๘๐๙,๙๘๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๕ ของเนื้อที่ทั้งหมด ในจานวนนี้เป็นเนื้อที่ถือครองเพื่อ
การเกษตร ๑,๖๑๘,๒๓๙.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๑ ของเนื้อที่ทั้งหมด และในจานวนเนื้อที่ถือ
ครองเพื่อการเกษตรเป็นเนื้อที่ทาการการเกษตร จานวน ๑,๕๖๒,๕๕๓ ไร่ หรือร้อยละ ๕๔.๗๕
ของเนื้อที่ทั้งหมด และเนื้อที่อื่นๆ จานวน ๑,๐๔๓,๗๓๗.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๗ ของเนื้อที่
ทั้งหมด ในปีการเพาะปลูก พ.ศ.๒๕๕๔ พื้นที่การเพาะพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ (ที่มา : ข้อมูลพื้นฐาน
การเกษตรจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๔) ดังนี้
กราฟแสดงสัดส่วนเนื้อที่จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๔
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ตารางแสดงข้อมูลอาชีพภาคการเกษตรจังหวัดนราธิวาส
ประเภท
ภาคการเกษตร

พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ ผ ล ผ ลิ ต ร ว ม ร า ค า จ า ห น่ า ย
(ไร่)
(ก.ก.)
(ตัน)
ประมาณ (บาทต่อ
กิโลกรัม)
๑ .ยางพารา
๙๗๘,๓๗๐
๒๓๔
๑๙๕,๔๕๖.๔๓ ๑๐๔.๐๐
๒. ข้าวนาปี
๑๑๒,๖๘๘
๓๙๑
๔๒,๕๒๙.๘๗
๑๒.๐๐
๓. ลองกอง
๗๕,๘๘๑
๓๗๗
๔,๒๕๑.๐๐
๒๒.๐๐
๔. ปาล์มน้ามัน
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 ชไ ร่ แ ล ะ ๑๗,๒๙๕
๑,๘๖๒
๓๒,๒๐๓.๗๗
๑๒.๐๐
พืชผัก
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ( ข้อมูล ณ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ )
๑. พืชที่สาคัญ
(๑) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอันดับหนึ่งของจังหวัดในปี ๒๕๕๔ เนื้อที่
ปลูกทั้งจังหวัด ๙๗๘,๓๗๐ ไร่ โดยผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑๙๕,๔๕๖.๔๓ ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว
๑,๐๒๓.๒๗ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๐.๕๒ ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๒๓๔ กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว
๘ กิ โลกรั ม หรือ ลดลงร้อ ยละ ๓.๓๑ ราคาที่ เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ทั้ งจั ง หวัด ๑๐๔ บาทต่ อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๖ บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๑๒ ทารายได้ให้กับจังหวัด
มูลค่า ๒๐,๒๗๗.๗๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๑,๐๘๓.๔๖ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
๕.๖๒ อาเภอที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัด ได้แก่ อาเภอศรีสาคร รือเสาะ และ
อาเภอจะแนะ ตามลาดับ
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(๒) ข้าวนาปี เนื้อที่ถือครองการทานา รวมทั้งจังหวัด จานวน ๑๖๒,๙๓๑ ไร่
แบ่งเป็นเนื้อที่ทานาจริง ๑๑๒,๖๘๘ ไร่ เนื้อที่นาร้าง ๖๔,๐๕๓ ไร่ โดยผลผลิตรวมทั้งจังหวั ด
ประมาณ ๔๒,๕๒๙.๘๗ ตัน ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๓๙๑ กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งจังหวัด ๑๒ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว ๒ บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๐๐
ทารายได้ให้จังหวัดมูลค่า ๔๙๒.๖๔ ล้านบาท โดยลดลงจากปีที่แ ล้ว ๙.๙๗ ล้า นบาท หรือ ลดลง
ร้อยละ ๑.๙๘ อาเภอที่มีการทานามากที่สุด คือ อาเภอตากใบ บาเจาะ และอาเภอรือเสาะ
(๓) ลองกอง เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
นราธิวาสนอกเหนือจากการสร้างรายได้อย่างมากแต่ละปีให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวน ในปี ๒๕๕๔
จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ปลูกทั้งจังหวัด ๗๕,๘๘๑ ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๔,๒๕๑ ตัน ลดลง
จากปีที่แล้ว ๒๕,๕๖๖ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๘๕.๗๔ ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๓๗๗ กิโลกรัม ลดลง
จากปีที่แล้ว ๑๒๓ กิโลกรัม (ร้อยละ ๒๔.๖๐) ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๒๒ บาทต่อ
กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๘ บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๗.๑๔ ทารายได้ให้กับจังหวัด
มูลค่า๙๕.๑๙ ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ๓๒๘.๙๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๗๗.๕๖ อาเภอที่
มีการปลูกลองกองมากที่สุด คือ อาเภอระแงะ สุไหงปาดี และอาเภอศรีสาคร ตามลาดับ
(๔)ปาล์มน้ามัน เนื้อที่ปลูกทั้งจังหวัด ๔๔,๖๘๕.๕๐ ไร่ ผลผลิตรวมทั้ งจังหวัด
๓๕,๘๒๘.๘๒ ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๒,๒๐๕.๐๒ ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๕๖ ผลผลิตต่อไร่ทั้ง
จังหวัด ๑,๕๘๕ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๘๗ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๘๑ ราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๔.๒๓ บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว ๐.๙๙ บาทต่อกิโลกรัม
หรือลดลงร้อยละ ๑๘.๙๗ ทารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่า ๑๘๐.๐๗ ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว
๒๙.๐๖ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๑๓.๙๐ อาเภอที่มีการปลูกปาล์มน้ามันมากที่สุดในจังหวัด
ได้แก่ อาเภอเมืองนราธิวาส เจาะไอร้อง และอาเภอบาเจาะ ตามลาดับ
(๕) มะพร้ า ว เนื้ อ ที่ ป ลู ก ทั้ ง จั ง หวั ด ๔๐,๘๐๘ ไร่ ผลผลิ ต รวมทั้ ง จั ง หวั ด
๒๒,๐๓๒ ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว ๖,๐๐๐ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๒๐.๘๖ ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด
๕๗๑ กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว ๑๓๕ กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๑๙.๑๒ ราคาที่เกษตรกรขาย
ได้เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๑๔ บาทต่อ กิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ ว ๒.๘๘ บาทต่ อกิโลกรัม หรือ
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ ๒๕.๙๐ ทารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่า ๓๑๔.๑๖ ล้านบาท ลดลงจากปีที่
แล้ว ๘.๕๔ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๒.๖๕ อาเภอที่มีการปลูกมะพร้าวมากที่สุดในจังหวัด
ได้แก่ อาเภอตากใบ เมืองนราธิวาส และอาเภอบาเจาะ ตามลาดับ
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(๖) เงาะ เนื้ อ ที่ ป ลู ก ทั้ ง จั ง หวั ด ๓๒,๑๑๔ ไร่ ผลผลิ ต รวมทั้ ง จั ง หวั ด
๓,๖๕๘.๒๒ ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว ๑๒,๕๐๒.๘๓ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๗๗.๓๖ โดยผลผลิตต่อไร่
ทั้งจังหวัด ๔๕๗ กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว ๑๔๘ กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๒๔.๔๖ ราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ทั้งจังหวัด ๑๓ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๔ บาทต่อกิโลกรัม หรือ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๔๔.๔๔ ท ารายได้ ใ ห้ กั บ จั ง หวั ด มู ล ค่ า ๔๖.๐๒ ล้ า นบาท ลดลงจากปี ที่ แ ล้ ว
๑๑๕.๑๓ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๗๑.๔๔ อาเภอที่มีการปลูกเงาะมากที่ สุดในจังหวัด ได้แก่
อาเภอระแงะ สุไหงปาดี และอาเภอสุคิริน ตามลาดับ
(๗) ทุ เ รี ย น เนื้ อ ที่ ป ลู ก ทั้ ง จั ง หวั ด ๓๑,๙๖๒ ไร่ ผลผลิ ต รวมทั้ ง จั ง หวั ด
๘,๕๐๓.๒๙ ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว ๑๑,๘๕๗.๗๑ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๕๘.๒๔ ผลผลิตต่อไร่ ทั้ง
จั ง หวั ด ๘๑๓ กิ โ ลกรัม เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่แ ล้ ว ๑๘ กิ โ ลกรั ม หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๒.๒๖ ราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๒๓ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๙ บาทต่อกิโลกรัม หรือ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๖๔.๒๙ ทารายได้ ให้ กั บ จั ง หวั ด มู ล ค่ า ๑๙๔.๘๔ ล้ า นบาท ลดลงจากปี ที่แ ล้ ว
๙๗.๒๐ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๓๓.๒๘ อาเภอที่มีการปลูกทุเรียนมากที่สุดในจังหวัด ได้แก่
อาเภอระแงะ ศรีสาคร และอาเภอสุไหงปาดี ตามลาดับ
(๘) มังคุด เนื้อที่ปลูกทั้งจังหวัด ๒๕,๕๔๑ ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๒,๒๒๔ ตัน
ลดลงจากปีที่แล้ว ๙,๑๐๖ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๘๐.๓๗ ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๔๐๖ กิโลกรัม
ลดลงจากปี ที่ แ ล้ ว ๑๖๐ กิ โ ลกรั ม หรื อ ลดลงร้ อ ยละ ๒๘.๒๗ ราคาที่ เ กษตรกรขายได้ เ ฉลี่ ย
ทั้งจังหวัด ๑๔ บาทต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาขายเฉลี่ยของปีที่แล้ว ทารายได้ใ ห้กับจังหวัดมูลค่า
๓๑.๑๔ ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ๑๒๗.๔๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๘๐.๓๗ อาเภอที่มีการ
ปลูกมังคุดมากที่สุดในจังหวัด ได้แก่ อาเภอสุไหงปาดี ระแงะ และอาเภอแว้ง ตามลาดับ
(๙) สละ เนื้อที่ปลูกทั้งจังหวัด ๒,๘๑๓ ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๒,๐๖๘.๖๒ ตัน
ลดลงจากปีที่แล้ว ๗๑.๗๘ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๓.๓๕ ผลผลิตต่อไร่ ทั้งจังหวัด ๘๖๐ กิโลกรัม
ลดลงจากปีที่แล้ว ๘ กิโลกรัม ลดลงร้อยละ ๐.๙๒ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัด
๓๘ บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว ๖ บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๑๓.๖๔ ทารายได้
ให้กับจังหวัดมูลค่า ๗๙.๒๐ ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ๔.๘๔ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๕.๗๖
อาเภอที่มีการปลูกสละมากที่สุดในจังหวัดได้แก่ อาเภอระแงะ และอาเภอสุไหงปาดี ตามลาดับ
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(๑๐) พืชไร่และพืชผัก
- เนื้อที่ปลูกพืชไร่ทั้งจังหวัด ๖,๐๙๖ ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑๔,๑๘๕.๖๕ ตัน
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว ๓๘๔.๖๕ ตั น หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๒.๗๙ ท ารายได้ ใ ห้ กั บ จั ง หวั ด มู ล ค่ า
๑๒๔.๓๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๒๔.๙๗ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๑๒
- พืชไร่ที่เกษตรกรนิยมปลูกมาก ได้แก่ อ้อย สับปะรด มันเทศ มันสาปะหลัง
ถั่ ว ลิ ส ง และถั่ ว ปั น หยี ตามล าดั บ และอ าเภอที่ มี ก ารเกษตรปลู ก พื ช ไร่ ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่
อาเภอระแงะ รือเสาะ และอาเภอสุไหงโก-ลก ตามลาดับ
- เนื้อที่ปลูกพืชผักทั้งจังหวัด ๑๑,๑๙๙ ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑๘,๐๑๘.๑๒ ตัน
ลดลงจากปี ที่ แ ล้ ว ๖๘๕.๘๘ ตั น หรื อ ลดลงร้ อ ยละ ๓.๖๗ ท ารายได้ ใ ห้ กั บ จั ง หวั ด มู ล ค่ า
๒๔๘.๒๕ ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ๑๙.๔๘ ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ ๘.๕๒
- พืชผักที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด ได้แก่ แตงโม ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว
แตงกวา และอาเภอที่มีการปลูกพืชผักมากที่สุด ได้แก่ อาเภอระแงะ เมืองนราธิวาส และอาเภอ
ตากใบ ที่มา : ( สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส )
จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัต ตานีมีพื้ นที่ เกษตรกรรม ๙๗๒,๒๖๙ ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ ๗๙.๓๓ ของพื้น ที่
จังหวัดปัตตานี ครัวเรือนเกษตรกรจานวน ๙๒,๖๕๑ ครัวเรือน โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและ
ผลผลิตในปี ๒๕๕๕ ดังนี้
(๑) ยางพารา เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง ของจั ง หวั ด พื้ น ที่ เ พาะปลู ก
๓๙๔,๙๐๑ไร่ เปิ ด กรี ด แล้ ว ๓๑๐,๓๕๙ ไร่ ผลผลิ ต รวม ๙๑,๑๓๙.๕๗ ตั น มู ล ค่ า การผลิ ต
๗,๙๓๔.๔๗ ล้ า นบาท ราคาเฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ ๙๖.๕๖ บาท ครั ว เรื อ นที่ ป ลู ก ยางพารา
๓๖,๗๗๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๐ ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด
( ๒ ) ข้ า ว ฤ ดู ท า น า ปี ๒ ๕ ๕ ๔ / ๒ ๕ ๕ ๕ ท า ทั้ ง น า ปี แ ล ะ น า ป รั ง ร ว ม เ นื้ อ ที่
๑๓๖,๗๙๗ ไร่ รวมผลผลิ ต ข้ าว ๕๖,๕๑๗.๗๖ ตั น มู ล ค่ า การผลิ ต รวม ๕๙๓.๙๔ ล้ า นบาท
ครัวเรือนที่ทานา ๓๕,๑๖๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๕ ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด
(๓) ไม้ ผ ลที่ส าคั ญ จั ง หวัด มี พื้ นที่ ป ลู ก ไม้ ผ ล จ านวน ๕๐,๙๕๗ ไร่ มู ลค่ า ๓๔๑.๒๙
ล้านบาท ได้แก่
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- ลองกอง ครัวเรือนที่ปลูกลองกอง ๑๒,๔๖๒ ครัวเรือน เนื้อที่ปลูกทั้งหมด ๑๙,๗๑๗ ไร่
เนื้อที่ให้ผลผลิต ๑๔,๒๒๑ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๓๙.๕๗ กก./ไร่ ผลผลิตรวม ๒๒๖.๗๖ ตัน มูลค่าการ
ผลิต ๙.๒๖ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๓๙.๑๕ บาท/กก.
- ทุเรียนพันธุ์ดี ครัวเรือนที่ปลูก ๗,๐๑๙ ครัวเรือน เนื้อที่ปลูกทั้งหมด ๙,๙๙๔ ไร่ เนื้อที่
ให้ผลผลิต ๗,๙๕๒ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๓๗๑ กก./ไร่ ผลผลิตรวม ๓,๔๖๙.๑๗ ตัน มูลค่าการผลิต
๖๙.๙๑ ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๒๐.๙๔ บาท/กก.
- ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ครัวเรือนที่ปลูก ๙๕๒ ครัวเรือน เนื้อที่ปลูกทั้งหมด ๑,๒๙๙ ไร่
เนื้อที่ให้ผลผลิต ๑,๒๖๐ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๖๐๓กก./ไร่ ผลผลิตรวม ๗๕๑.๙๙ ตัน มูลค่าการผลิต
๕.๗๙ ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๙.๙๐ บาท/กก
- ส้มโอ เนื้อที่ให้ผลผลิต ๓,๓๖๓ ไร่ ผลผลิต ๓,๕๙๙.๐๙ ตัน มูลค่า ๔๕.๑๓ ล้านบาท
ราคาเฉลี่ย ๑๑.๒๖ บาท/กก
- เงาะพัน ธุ์ ดี เนื้ อ ที่ ให้ ผ ลผลิ ต ๒,๕๔๒ ไร่ ผลผลิ ต ๒,๑๕๓.๕๓ ตั น มู ล ค่ า ๒๙.๓๖
ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๑๓.๕๖ บาท/กก.
(๔) ไม้ ยื น ต้ น ที่ ส าคั ญ ที่ ป ลู ก ในจั ง หวั ด (ไม่ ร วมยางพารา) จ านวน ๗๖,๙๖๐ ไร่
มูลค่า ๔๐๖.๐๔ ล้านบาท ได้แก่
- มะพร้าว เนื้อที่ให้ผลผลิต ๕๙,๒๙๙ ไร่ ผลผลิต ๕๓,๙๕๒.๙๙ ตัน มูลค่า ๓๔๓.๑๙
ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๖.๖๙ บาท/ผล
- ปาล์มน้ามัน เนื้อที่ให้ผลผลิต ๓,๗๐๒ ไร่ ผลผลิต ๖,๐๑๐.๑๐ ตัน มูลค่า ๒๐.๙๓ ล้านบาท
ราคาเฉลี่ย ๔.๙๓ บาท/กก.
- สะตอ เนื้ อ ที่ ให้ ผ ลผลิ ต ๑,๒๖๐ ไร่ ผลผลิ ต ๙๒๙.๗ ตั น มู ล ค่ า ๓๙.๒๕ ล้ า นบาท
ราคาเฉลี่ย ๔๗.๒๙ บาท/กก.
(๕) พืชไร่ จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ จานวน ๑๕,๑๑๕ ไร่ ให้มูลค่าผลผลิตรวม
๒๓๔.๗๓ ล้านบาท พืชไร่ที่สาคัญได้แก่ แตงโม ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพด อ้อย มันเทศ ถั่วหรั่ง
เป็นต้น
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(๖) พืชผั ก จั งหวั ดปั ตตานี มี พื้ นที่ เพาะปลู กพื ชผั ก จ านวน ๙,๐๕๑ ไร่ ให้ มู ลค่ าผลผลิ ตรวม
๑๖๕.๘๘ ล้านบาท มีพืชผักที่สาคัญได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว พริกขี้หนูสวน พริกหยวก บวบ คะน้ากวางตุ้ง
เป็นต้น
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลามี เนื้ อที่ ทั้งหมด ๒,๘๕๙,๕๗๖ ไร่ พื้ นที่ ถือครองเพื่อทาการเกษตร
๑,๗๘๔,๕๙ ๖ ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร ๗๑,๔๔๕ ครัวเรือน ในปีการเพาะปลูก ๒๕๕๔/๒๕๕๕
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
พืช
เศรษฐกิจ
ยางพารา
ข้าว
ทุเรียน
ลองกอง
มังคุด
เงาะ
ส้มโชกุน
กล้วยหิน
ปาล์มน้ามัน
พื ช ไ ร่ /
พืชผัก

พื้นที่ปลูก (ไร่)
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
เมือง
เบตง
บันนังสตา
ธารโต
ยะหา
รามัน
กาบัง
กรงปินัง
รวม
46,758
363,977 187232 175,508 253,79 158,524 113,487 74,374 1,145,212
20,941.75 488
1,556 32,460 243
55,688.75
3,909
2,227
1,244
1,068
23
38
992
2,934

3,273
3,622
1,597
438
1,065
163
545
565

17228
11655
297
142
8
3241
30
137.50

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

13166
12777
2789
2091
28
428
56
-

3,094
4,048
601
268
142
29
475
138.50

6,256
5,674
687
625
4,501
1,316

742
2,761
74
24
112
26
60
108

4,201
4,590
236
399
20
191
21
818

51,869
47,354
7,525
5,055
1,398
4,170
6,680
6,017
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จังหวัดสตูล
จั ง หวั ด สตู ล มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด 1,754,701 ไร่ พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ การเกษตร
602,780.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.35 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ได้แก่
1. ยางพารา จั ง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพารารวม 422,285.00 ไร่ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 70.06 ของพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด โดยมีพื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทุกอาเภอ ให้ผลผลิต
รวม 73,560.16 ตัน และสามารถทารายได้ให้แก่จังหวัด มีมูลค่ารวม 6,474.975 ล้านบาท
2. ปาล์ม น้ามัน มีพื้น ที่ป ลูก 80,072.00 ไร่ คิ ดเป็น ร้อ ยละ 13.28 ของพื้น ที่ทา
การเกษตรทั้งหมด พื้นที่ให้ผล 60,933.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 146,743.91 ตัน สามารถทา
รายได้ให้แก่จังหวัดมูลค่ารวม 649.027 ล้านบาท
3. ข้าวนาปี พื้นที่ปลูก 32,624.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของพื้นที่ทาการเกษตร
ทั้ ง หมด ผลผลิ ต ข้ า วเปลื อ กรวม 12,933.09 ตั น สามารถท ารายได้ ใ ห้ กั บ จั ง หวั ด มี มู ล ค่ า
128.037 ล้านบาท
4. ไม้ผล การทาสวนผลไม้ในจังหวัดสตูล จะเป็นสวนรายย่อยที่มีพื้นที่สวนขนาดเล็ก
1- 5 ไร่ มีพื้นที่ปลูกรวม 15,666.25 ไร่ พื้นที่ปลูกมีอยู่ทั่วไปทุกอาเภอ ชนิดไม้ผลที่นิยมปลูก
ได้ แ ก่ เงาะ ลองกอง มั ง คุ ด ทุ เ รี ย น และส้ ม โอ เป็ น ต้ น ให้ ผ ลผลิ ต รวม 10,839.85 ตั น
คิดเป็นมูลค่า 222.174 ล้านบาท
 เงาะโรงเรีย น พื้ น ที่ ป ลู ก รวม 3,109.25 ไร่ ให้ ผ ลผลิ ต รวม 2,263.02 ตั น
คิดเป็นมูลค่ารวม 35.371 ล้านบาท
 ลองกอง พื้ น ที่ ป ลู ก รวม 5,325.25 ไร่ ให้ ผ ลผลิ ต รวม 3,507.76 ตั น
คิ ด เป็ น มู ล ค่ ารวม 89.863 ล้ า นบาท มั ง คุ ด พื้ น ที่ ป ลู ก รวม 1,872.75 ไร่ ให้ ผ ลผลิ ต รวม
1,079.56 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 20.514 ล้านบาท
 ส้มโอ พื้นที่ปลูกรวม 115.00 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 87.08 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม
1.638 ล้ านบาท ทุ เ รี ย น พื้ น ที่ ป ลู ก รวม 2,752.25 ไร่ ให้ ผ ลผลิ ต รวม 1,577.21 ตั น
คิดเป็นมูลค่ารวม 43.582 ล้านบาท
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 จาปาดะ พื้นที่ปลูกรวม 1,260.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 773.85 ตัน คิดเป็นมูลค่า
รวม 16.250 ล้ า นบาท
ไม้ผ ลอื ่น ๆ พื ้น ที ่ป ลูก รวม 1,231.50 ไร่ ให้ผ ลผลิต รวม
1,551.37 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 14.96 ล้านบาท
5. ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะพร้าว พื้นที่ปลูกรวม 3,885.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 4,330.73 ตัน
คิดเป็นมูลค่ารวม 163.628 ล้านบาท
6. พืชไร่ เช่น สับปะรด อ้อยคั้นน้า และมันเทศ เป็นต้น มีพื้นที่ปลูกรวม 419.50 ไร่
ผลผลิตรวม 785.50 ตัน มูลค่ารวม 8.290 ล้านบาท
7. พืชผัก เช่น แตงโม พริกขี้หนู แตงกวา ฟักทอง ฟักเขียว ตะไคร้ มะเขือยาว ถั่วฝักยาว
ข้ า วโพดหวาน ผั ก กวางตุ้ ง ผั ก คะน้ า และผั ก บุ้ ง เป็ น ต้ น มี พื้ น ที่ ป ลู ก รวม 5,178.75 ไร่
ผลผลิตรวม 7,206.13 ตัน มูลค่ารวม 196.291 ล้านบาท
8. พืชอืน่ ๆ เช่น สะตอ ไผ่ และป่าชุมชน เป็นต้น มีพน้ื ทีป่ ลูกรวม 42,648.75 ไร่
จังหวัดสงขลา
การผลิตภาคการเกษตรโดยรวมปรับตัวดีขึ้น ตามปริมาณผลผลิตยางพารา ในขณะที่ราคายางพารา
ลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง ส่วนการทาประมงเพิ่มขึ้นจากปริมาณสัตว์น้าขึ้นท่า
1. สาขาเกษตรกรรม
การผลิตสาขาเกษตรกรรม ปี 2555 โดยรวมขยายตัว พิจารณาจากพืชเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัด คื อ ยางพารา ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.42 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ราคา
ยางพารา ทั้งราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 และน้ายางสดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่กิโลกรัมละ 93.82 และ
89.89 บาท ลดลงร้อยละ 29.15 และ 28.06 ตามลาดับ ส่งผลให้มูลค่าผลผลิต ลดลงร้อยละ
23.52 เนื่ อ งจากปริ ม าณยางออกสู่ ต ลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ ร าคายางลดลงตาม
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และวิกฤตหนี้ยุโรป
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กราฟแสดงมูลค่ายางพารา

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

ตารางแสดงการผลิตสินค้าเกษตรสาคัญของจังหวัดสงขลา ปีการผลิต 2555
ที่

พื้นที่ (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

1

ยางพารา

2,078,765.25

460,994

2

ข้าวนาปี

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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ตารางที่ (ต่อ)
ตารางแสดงการผลิตสินค้าเกษตรสาคัญของจังหวัดสงขลา ปีการผลิต 2555
ที่

พื้นที่ (ไร่)

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

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
 ข้อมูลด้านปศุสัตว์
ตารางแสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด

นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
รวม 3 จว
สตูล
สงขลา
รวม 5 จว

เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์
(ราย)
โคนม
26,291
28,255
12
53,494
19
108,040
31
16,245
3
16,038
140,323
34

ชนิดของสัตว์ (ตัว)
โคเนื้อ
51,472
33,490
38,000
122,962
19,858
27458
170,278

กระบือ
3,714
383
1,585
5,682
321
17
6,020

สุกร
6,456
4,917
16,203
27,576
3,351
8,526
39,453

แพะ
แกะ
26,777 1,695
49,326 4,165
37,566 64,355
113,669
442
27,770
442
15,554
594
156,993 1,478

ข้อมูลจาก สานักงานปศุสัตว์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556

เป็ด

ไก่

อื่นๆ

218,867
46,859
265,726
81,506
126,395
473,627

706,728
699,600
1,406,328
847,850
1,025,315
3,279,493

23,931
3,473
27,404
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6.ข้อมูลยาเสพติด
ภูมิภาค/ ผลิต
ปปส.ภาค/ (คดี)
จังหวัด

ผลิต นาเข้า นาเข้า จาหน่าย จาหน่าย ครอบครอง ครอบครอง
(คน) (คดี) (คน)
(คดี)
(คน)
(คดี)
(คน)

เสพ
(คดี)

เสพ
(คดี)

นราธิวาส

51

70

7

7

16

18

464

487

76

76

ปัตตานี

26

31

0

0

15

14

385

415

253

253

ยะลา

70

83

9

11

16

18

464

487

76

76

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

รวม 3 จว

2373 1266 1269
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7.ข้อมูลแรงงาน

ตามรางแสดงประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป จาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไตรมาสที่3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556)
จังหวัดและเพศ
นราธิวาส
ชาย
หญิง
ปัตตานี
ชาย
หญิง
ยะลา
ชาย
หญิง
รวมชาย
รวมหญิง
รวม 3 จว
สตูล
ชาย
หญิง
สงขลา
ชาย
หญิง
รวมชาย
รวมหญิง
รวม 5 จว

อายุ15ปี
ขึ้นไป
รวม
รวม
620,523
423,792
420,276
307,717
253,651
251,132
312,806
170,140
169,143
553,160
380,627
380,627
271,434
241,772
214,772
281,726
165,856
165,856
389,755
273,296
272,724
192,593
152,427
152,111
197,162
120,870
120,614
771,744
647,850
618,015
791,694
456,866
455,613
1,563,438 1,077,715 1,073,627
233,096
166,155
166,155
116,362
99,277
992,77
116,734
66,878
66,878
1,162,353
863,054
863,054
564,314
467,933
467,933
598,039
395,121
395,121
680,676
567,210
567,210
714,773
461,999
461,999
2,958,887 2,106,924 2,102,836

ข้อมูลจาก ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

กาลังแรงงานปัจจุบัน
ผู้มีงานทา
409,169
243,998
165,171
369885
207,749
162,136
267,666
149,153
118,513
600,900
445,820
1,046,720
165,417
98,797
66,620
856,475
464,585
391,890
563,382
458,510
2,068,612

กาลังแรงงานที่
ผู้ว่างงาน
11,107
7,135
3,972
10,742
7,023
3,719
5,058
2,957
2,101
17,115
9,792
26,907
737
479
258
6,579
3,348
3,232
3,827
3,490
34,223

รอฤดูกาล
3,516
2,519
997
572
316
256
2,835
1253
4,088
-

4,088

รวม
196,731
54,066
142,666
172,533
56,662
115,870
116,459
40,166
76,292
150,894
334,828
485,723
66,941
17,085
49,856
299,299
96,381
202,918
113,466
252,774
851,963

