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บริษทั เมกกา้เทค คอนซลัแตนท ์จํากดั

ณ โรงแรมบพี ีสมิหลา บชี โฮเต็ล แอนด ์รีสอรท์ 

อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา
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กรอบแนวคิดในการวางผังอนุภาค

ผงัประเทศ

ผงันโยบาย

ผงัอนุภาค เป็นผงัยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ที่ ถ่ายทอด
นโยบายจากผังประเทศและผังภาคลงสู่พื้นที่ กลุ่มจังหวัด

่ ็ ้ ่

ผงัภาค

ผงัอนภาค และจังหวัด  ซึ่งเป็นการวางผังพื้นที่ ในรายละเอียดให้

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจ 

การพัฒนาเมืองและชนบท  การใ ช้ประโยชน์ที่ ดิ น 

ผงอนุภาค

ผงัเมืองรวมจงัหวดั

การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้เป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ จังหวัดและระหว่างจังหวัดให้

เกดิการพัฒนาอย่างเกื้อกลและสมประโยชน์ร่วมกนั

ผงัเมืองรวม/ชมุชน

ผงัเมืองเฉพาะ เกดการพฒนาอยางเกอกูลและสมประโยชนรวมกนผงเมองเฉพาะ

ผงัเฉพาะกิจ
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องคป์ระกอบของผงัอนุภาค

องคป์ระกอบผงัอนุภาค

การวางและจดัทํา

ผงัอนภาค

การจัดทาํฐานข้อมูล

และวิเคราะห์ข้อมล

องคป์ระกอบ องคป์ระกอบดา้นกาํหนดรปแบบการศกึษา

ผงอนุภาคและวเคราะหขอมูล

องคประกอบ

ดา้นนโยบาย

 วิสยัทศัน์
 วตัถุประสงค์

องคประกอบดาน

ผงัพฒันาเชิงพื้ นที่

 ผงัยทุธศาสตร์
 กลยทุธ์

เกบ็รวบรวมข้อมูล

และวิเคราะห์

กาหนดรปูแบบการศกษา

 ยทุธศาสตร์
 เป้าหมาย

 แผนงาน
 โครงการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงบูรณาการ
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การวิเคราะห์การวิเคราะห์การวเคราะหการวเคราะห

และบูรณาการขอ้มูลและบูรณาการขอ้มูล

การวเิคราะห์และบูรณาการข้อมูลรายสาขา ประกอบด้วย

 ทบทวนนโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาอนุภาค

ิ ์ ้ โ ั ่ ป็ ่ วิเคราะหแ์ละบูรณาการขอ้มูลรายสาขา โดยจดัหมวดหมู่เป็น 3 กลุ่มสาขา 

ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม

กล่มสาขากายภาพ กล่มสาขาเศรษฐกิจ กล่มสาขาสงัคมุ

ด้านกายภาพ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ด้านระบบเมืองและการตั้งถิ่ นฐาน

กลุมสาขาเศรษฐกจ

ด้านเศรษฐกจิ

ด้านเกษตรกรรม

้

กลุมสาขาสงคม

ด้านประชากร

ด้านบริการสงัคม

้ ั ัด้านการใช้ประโยชน์ที่ ดิน

ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

้

ด้านอุตสาหกรรม

ด้านการท่องเที่ ยว

ด้านสงคมและวฒนธรรม
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ด้านการบริหารจัดการนํา้
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นโยบายและโครงการพฒันา
ทะเลอนัดามนั

ศูนยก์ลางการ

่

ศูนยก์ลางพชือาหารและ

พชืพลงังาน (ปาลม์นํ้ามนั)
อ่าวไทย

ทะเลอนดามน

ท่องเที่ยวระดบัโลก
เอเชียตะวนัออก/

สหรฐัอเมริกา
เอเชียใต/้ยโุรป

ECER

ปิโตรเคมีปีนงั : Logistics

NCER

ยานยนต์

E&E

ปโตรเคม

เกษตรและแปรรูป

อุตสาหกรรมยาง

Logistics

ปนง : Logistics

สิงคโปร์
เกษตรและแปรรูป

สงคโปร
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นโยบายและโครงการพฒันา

  นโยบายและโครงการความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น

 โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT  

่ ่ ้ ่ส่งผลเกี่ ยวเนื่องกบัการพัฒนาอนุภาคใน 3 พื้นที่ ได้แก่

• ปีนัง–สงขลา และสตลู–สงขลา เป็นพื้นที่ พัฒนาร่วม 3 ประเทศ

• สะเดา–ด่านนอก–ปาดงัเบซาร์ เป็นพื้นที่ ร่วมพัฒนาไทย–มาเลเซีย

• พื้นที่ สามจังหวดัชายแดนภาคใต้มีโอกาสพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่ ตอนใน

 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาร่วมสาํหรบัพื้ นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย [JDS]

มีขอบเขตความร่วมมือด้านสาธารณปโภค โครงข่ายคมนาคม ทรัพยากรมขอบเขตความรวมมอดานสาธารณูปโภค โครงขายคมนาคม ทรพยากร

มนุษย์ การศึกษา การท่องเที่ ยว วัฒนธรรม การค้าและการลงทุน 

เกษตรกรรม การประมง ปศสุตัว์ และชลประทาน เงินตราและการเงิน

 พื้ นที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย [JDA]

มีการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ พัฒนาร่วม ประกอบด้วย โรงแยกก๊าซที่ อาํเภอจะนะ จังหวัด

สงขลาและท่อส่งกา๊ซในทะเลยาว 225 กโิลเมตร ขึ้นฝั่งเข้าโรงแยกกา๊ซที่ อ.จะนะ และวางท่อเข้ามาเลเซีย
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นโยบายและโครงการพฒันา

  นโยบายของประเทศมาเลเซียที่มีผลต่ออนุภาค

 แผนพฒันาพิ้ นที่ตอนเหนอื [NCER]  

่• พัฒนาปีนังให้เป็นศนูย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ระดบัโลก 

• พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศในรัฐ

ปะลิส เปรัค และเกดะห์ 

• พัฒนาทอ่ลาํเลียงนํา้มันดบิเชื่อมรัฐเกดะห์-กลันตนั 

 แผนพฒันาพิ้ นที่เศรษฐกิจชายฝั่งตะวนัออก [ECER]  

• ครอบคลุมรัฐ กลันตัน ตรังกานู และปาหัง เพื่อสร้างรายได้

่ ื่ ปิโ ี ใ  จากอตุสาหกรรมต่อเนืองจากปิโตรเลียมในทะเล 

• เป็นตลาดขนาดใหญ่ รองรับสินค้าจากอนุภาคผ่านด่าน

สไุหงโก-ลก ด่านตากใบ และด่านบูเกะ๊ตา
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นโยบายและโครงการพฒันา

  นโยบายและยทุธศาสตรท์ี่สาํคญัต่อการพฒันาภาคใตแ้ละอนุภาค

จากนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ สาํคัญจาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่

 ผงัประเทศไทย 2600 และผงัภาคใต้ : กรมโยธาธกิารและผงัเมือง

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ : สศช.

 แผนการพัฒนาพื้นที่ พิเศษ 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ : คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่ พิเศษ 5 จังหวดั

ชายแดนภาคใต้

1. การส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในลกัษณะนเิวศเศรษฐกิจ

2. การพฒันาเป็นศูนยก์ลางหลกัความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเมืองหาดใหญ่-สงขลา

3. พฒันาตลาดการคา้ชายแดนที่สาํคญั

4 การส่งเสริมแล พฒันาการผลิตแล ใชพ้ลงังานทดแทนแล พลงังานหมนเวียน4. การสงเสรมและพฒนาการผลตและใชพลงงานทดแทนและพลงงานหมุนเวยน

5. พฒันาการท่องเที่ยวในระดบันานาชาติ โดยพัฒนาเมืองหาดใหญ่-สงขลาให้เป็นศนูย์กลางบริการทอ่งเที่ ยว

หลักทางตอนล่างของภาคในระดบันานาชาติ
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การวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มสาขา

  สรุปการวิเคราะหข์อ้มูลกลุ่มสาขากายภาพ

 อนุภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ 

ระหว่างจังหวัดสงขลาและสตลู และมีเทอืกเขาสนักาลาคีรีเป็นพรมแดน

ธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย จึงเกิดที่ ราบสองส่วนแยก

จากกนั

ขอบเขตอนุภาคและช่วงชั้นความสูง

 พื้นที่ ป่าเพื่อการอนุรักษ์ส่วนใหญ่กระจุกตวัอยู่ทางตอนใต้ เป็นพื้นที่

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละแหล่งทอ่งเที่ ยวที่ สาํคัญของอนุภาค

ี่ ั ความเสยีงต่อการเกดิภยัธรรมชาติ

- ความเสี่ ยงต่อการเกดิอทุกภยั ส่วนใหญ่อยู่ในจ.สตลูและสงขลา 

- บริเวณที่ มีความเสี่ ยงสงูต่อการเกดิดนิถล่ม ส่วนใหญ่อยู่ในจ.ยะลา

่ ่ ่ ่- ความเสี่ ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง แนวชายฝั่งทะเลที่ ถูกกัดเซาะ

รุนแรงมากที่ สดุ ได้แก่ จ.นราธวิาส ส่วนแนวชายฝั่งที่ มีการกดัเซาะมาก

ที่ สดุ ได้แก่ จ.ปัตตานีและสงขลา
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การวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มสาขา

  สรุปการวิเคราะหข์อ้มูลกลุ่มสาขากายภาพ

 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ระหว่างปี 

่

การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน ปี 2545 และ 2552

ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน
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2545-2552 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมเมือง

อย่างชัดเจน ดงันี้

• มีพื้นที่ เมือง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 130.98 5.3
5.8

6

8

10

พ
ื้น
ที่

 :
 พ 2552

• พื้นที่ อตุสาหกรรม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 119.98 

• พื้นที่ เกษตรกรรม ลดลง ร้อยละ 10.31
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เกษตรกรรม ประมง ป่าไม้ แหล่งนํา้ ชมชน อตสาหกรรม อื่ นๆ
ดา้นระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

 ทางถนนและทางราง มีทางหลวงสายเอเชียสองสาย ได้แก่ AH2 และ AH18 สามารถเชื่อมโยงกบัมาเลเซียได้

ทั้งด้านตะวันออกและด้านเหนือ เช่นเดยีวกบัการขนส่งทางราง 

เกษตรกรรม ประมง ปาไม แหลงนา ชุมชน อตุสาหกรรม อนๆ

 ทางอากาศ มีท่าอากาศยาน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส รวม

เที่ ยวบนิให้บริการ 16 เที่ ยวต่อวัน

 ทางนํ้ า มีท่าเรือนํา้ลึกอยู่ทั้งสองฝั่งทะเล ได้แก่ ท่าเรือสงขลา และท่าเรือปากบารา และยังมีท่าเรือท่องเที่ ยวอกี 
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การวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มสาขา

  สรุปการวิเคราะหข์อ้มูลกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ
โครงสรา้งเศรษฐกิจ

 อนภาคมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2552 ประมาณ 158 900 

สาขาการผลิตหลกั รอ้ยละ

ภาคการเกษตร 41

สดัส่วนสาขาการผลิตหลัก ปี 2552 

 อนุภาคมผลตภณฑมวลรวม ป 2552 ประมาณ 158,900 

ล้านบาท (ร้อยละ 3.4 ของประเทศ)

 มีการถดถอยทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้น

มา โดยมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิเพียงร้อยละ 1 94 ต่อปี  

ภาคอตุสาหกรรม 10

ภาคบริการ 49

มลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมของกล่มจังหวัดภาคใต้มา โดยมอตราการขยายตวทางเศรษฐกจเพยงรอยละ 1.94 ตอป  

 จากค่า L.Q. อนุภาคมีความได้เปรียบในภาคเกษตร เหมืองแร่ 

และสาขาการบริการพื้นฐาน โดยสงขลามีความได้เปรียบในสาขา

ส ้ ิ  ใ ี่ ี  4 ั ั ั ี

มูลคาผลตภณฑมวลรวมของกลุมจงหวดภาคใต

ที่ มา : สศช.
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อนุภาคมีด่านศุลกากรระหว่างไทย-มาเลเซีย 8 แห่ง โดยด่าน

ศลุกากรสะเดา มีมูลค่าการค้าชายแดนสงูที่ สดุ สนิค้าส่งออกสาํคัญ

ได้แก่ ยางพารา ชิ้นส่วนและส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ส่วนสนิค้า

บริษัท เมกกา้เทค คอนซัลแตนท ์จาํกัด 11

กลุ่มจังหวัดภเูกต็ พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง

กลุ่มจังหวัดชุมพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

กลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธวิาส

นาํเข้าสาํคัญได้แก่ สื่ อบันทึกข้อมูล ภาพและเสียง ส่วนประกอบ

คอมพิวเตอร์และเครื่องจักร
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การวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มสาขา
์

 

ผลิตภัณฑม์วลรวม

(ล้านบาท) 

สดัส่วน

(%)

อตัราการเตบิโต

ต่อปี (43-52)

สงขลา 17,501 80.6 1.47

  สรุปการวิเคราะหข์อ้มูลกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ
สาขาอตุสาหกรรม

 อนภาคมีมลค่าภาคอตสาหกรรม ร้อยละ 49 93 เมื่อเทยีบกบั

ผลิตภณัฑม์วลรวมดา้นอุตสาหกรรม ปี 2552

สตลู 1,512 6.96 -1.2

ปัตตานี 1,175 5.41 -1.1

ยะลา 831 3.83 -1.92

นราธวิาส 695 3 2 0 14

 อนุภาคมมูลคาภาคอตุสาหกรรม รอยละ 49.93 เมอเทยบกบ

ภาคใต้ มีการจ้างงาน 101,494 คน โดยมีฐานการผลิตสาํคัญที่

จังหวัดสงขลา มีมูลค่าถงึร้อยละ 80.60 ของอนุภาค 

 มีการลงทนภาคอตสาหกรรมค่อนข้างสงในสงขลา โดยเฉพาะ นราธวาส 695 3.2 0.14

อนุภาค 21,714 100 0.78

 มการลงทุนภาคอุตสาหกรรมคอนขางสงูในสงขลา โดยเฉพาะ

ตามแนวเส้นทางหาดใหญ่-สะเดา

 อุตสาหกรรมที่ ลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ ใช้วัตถุดิบ

ใ ื้ ี่  ไ ้ ่ ส ป ป ป ิ ั ์ในพนท ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรประเภทผลตภณฑ

ประมง อาหาร ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นต้น

สาขาเกษตรกรรม

 อนุภาคมีพื้นที่ เกษตรกรรม 5.99 ล้านไร่ มีแรงงานในภาค

เกษตรถึงร้อยละ 41.59 ของแรงงานทั้งหมดในอนุภาค ซึ่งเป็น

การเพาะปลกยางพาราถึง 4 83 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อย่ในจังหวัด

บริษัท เมกกา้เทค คอนซัลแตนท ์จาํกัด 12

พื้ นที่เพาะปลูกพชืเศรษฐกิจหลกั

การเพาะปลูกยางพาราถง 4.83 ลานไร สวนใหญอยูในจงหวด

สงขลาและยะลา
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การวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มสาขา

75 68 63 52
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100%  สรุปการวิเคราะหข์อ้มูลกลุ่มสาขาสงัคม
สดัส่วนประชากรเมืองและประชากรชนบท

 อนุภาคมีประชากร 3.53 ล้านคน อัตราการเพิ่มร้อยละ 

่ 25 32 37 48
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อนุภาค สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธวิาส

1.17 ต่อปี สงูกว่าอตัราการเพิ่มของภาคใต้ (ร้อยละ 0.45) 

มีแนวโน้มสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานและวัยสูงอายุ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ประชากรวัยเดก็ลดลง
ประชากรชนบท ประชากรเมือง

 สดัส่วนประชากรเมือง : ประชากรชนบทของอนภาค 

 ส่วนใหญ่เป็นประชากรมุสลิม ซึ่งมีผลต่อแนวคิดด้าน

การศกึษา การประกอบอาชีพ และวิถชีีวิตที่ เป็นเอกลักษณ์

 สดสวนประชากรเมอง : ประชากรชนบทของอนุภาค 

เทา่กบั 32 : 68 

 มีสดัส่วนเมืองลาํดบัศักย์ที่  1 : 2 : 3 : 4 เท่ากบั1 : 2 : 

ึ่ ป็ ั ่ ี่ ่ ึ่ ั15 : 57 ซึงเป็นสดัส่วนทเีหมาะสมต่อการพึงพากนั 

 จากการพิจารณามีการรวมกลุ่มเมืองจํานวน 7 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มเมืองหาดใหญ่ กลุ่มเมืองสงขลา กลุ่มเมืองยะลา 

บริษัท เมกกา้เทค คอนซัลแตนท ์จาํกัด 13

กลุ่มเมืองสตูล กลุ่มเมืองนราธิวาส กลุ่มเมืองสุไหงโกลก 

และกลุ่มเมืองเบตง ลําดบัศกัยแ์ละการเชื่อมโยงของระบบเมือง
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การวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มสาขา

  สรุปการวิเคราะหข์อ้มูลกลุ่มสาขาสงัคม

สถานศึกษา

 สถานศึกษาระดับม.ปลายถึงระดับอุดมศึกษาของอนุภาคยังไม่

เพียงพอต่อความต้องการ และกระจุกตวัอยู่ใน จ.สงขลา  

 อนภาคมีบทบาทความเป็นศนย์กลางการศึกษาอิสลามของอนุภาคมบทบาทความเปนศูนยกลางการศกษาอสลามของ

ประเทศ โดยมีสถานศึกษาสอนศาสนาอสิลาม 454 แห่ง ส่วนใหญ่

อยู่ใน จ.ปัตตานี

ิ

ที่ตั้งสถานศึกษา

การบริการสาธารณสุข

 อนุภาคมีสถานพยาบาลทั้งสิ้ น 1,340 แห่ง โดยมีสัดส่วน

สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยเ์พียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 

 เมื่อพิจารณาด้านการกระจายตัวพบว่าสถานพยาบาลและ

บคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่กระจกตวัอย่ในจังหวัดสงขลา

บริษัท เมกกา้เทค คอนซัลแตนท ์จาํกัด 14

บุคลากรทางการแพทยสวนใหญกระจุกตวอยูในจงหวดสงขลา

ที่ตั้งสถานบริการดา้นสาธารณสุข
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SWOT ANALYSIS
็จุดแข็ง (Strengths)

ดา้นเศรษฐกิจ

- เป็นแหล่งศูนย์กลางอาหารฮาลาลของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคและเชื่อมโยงสู่ระดับภมูิภาค

- มีชายแดนติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย

จุดอ่อน (Weaknesses)

ดา้นเศรษฐกิจ

- มีอปุสรรคด้านการพัฒนาการผลิต การตลาด และการเพิ่มมูลค่าในสนิค้าเกษตร

- มีข้อจาํกดัในการสนับสนุนและส่งเสริมภาคบริการการท่องเที่ ยว

- ต้นทุนทางเศรษฐกจิสงู เนื่องจากระยะทางที่ อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางหลักต่างๆ

- เป็นแหล่งเพาะปลูกและแปรรูปยางพาราและไม้ยางพาราคุณภาพดี

ดา้นสงัคม

- มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณทีี่ หลากหลาย 

- เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคใต้

้

ุ ฐ ู ู ู ๆ

ดา้นสงัคม

- ประชากรในพื้นที่ ชนบทมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่อยู่ในระดับตํา่

- ระดับการศึกษาอยู่ในระดับตํา่กว่าค่าเฉลี่ย

- ขาดโอกาสและความมั่นคงในการทาํงาน

โ ส ้ ื้ ้ สื่ ส ใ ้ ิ่ ไ ่ส ั่ ึดานกายภาพ

- มีอาณาเขตติดต่อทะเล สามารถพัฒนาด้านสนิค้าประมงและพลังงานจาก JDA

- มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ สมบูรณแ์ละหลากหลาย

- โครงสรางพนฐานดานคมนาคมและการสอสารในทองถนไมสะดวกและทวถง

- มีปัญหาสขุภาพอนามัยและปัญหาด้านโอกาสการเข้าถงึบริการสาธารณะ

ดา้นกายภาพ

- ทรัพยากรที่ ดินบางส่วนเสื่ อมโทรมไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก

- มีการบุกรุกทาํลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่ ทาํกนิ

โอกาส (Opportunities)

ดา้นเศรษฐกิจ

- IMT-GT ส่งเสริมการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการส่งออก

- ตลาดโลกมีความต้องการสนิค้าเกษตรที่ อนุภาคมีความเชี่ยวชาญในการผลิต

่ ี่ ั ี ี ี ื่ ี

ขอ้จํากดั (Threats)

ดา้นเศรษฐกิจ

- ความแตกต่างด้านกฎระเบียบของไทย-มาเลเซียเป็นอปุสรรคทางการค้าและการท่องเที่ ยว

- การลักลอบขนสนิค้าหนีภาษีตามแนวชายแดน

โ ั ่ใ ั ่ ่ ั่- การท่องเทยีวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมมีคุณภาพดีและมีชือเสยีง

- ความสาํคัญในฐานะประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านและมีศักยภาพรองรับการเป็นประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน

ดา้นสงัคม

- การเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอสิลาม และงการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม

- เศรษฐกจิโลกยังอยู่ในภาวะผนัผวนส่งผลต่อความมันคงทางเศรษฐกจิของอนุภาค

ดา้นสงัคม

- สภาพความไม่สงบในพื้นที่  ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกจิและสงัคม

ดา้นกายภาพ

- มีความเสี่ ยงต่อการเกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติสงู

บริษัท เมกกา้เทค คอนซัลแตนท ์จาํกัด 15

ู ุ

ดา้นกายภาพ

- มีศักยภาพในการพัฒนาที่ เป็นมิตรกบัสิ่ งแวดล้อมตามกระแสโลก

- สามารถเชื่อมโยงกบัสะพานเศรษฐกจิกระบี่-สรุาษฎร์ธานี

ู
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ศักยภาพและขอ้จาํกัดการพฒันา

ศกัยภาพและโอกาสในการพฒันา 

่

ขอ้จํากดัและอปุสรรคในการพฒันา

้ ่- ศกัยภาพและความพรอ้มต่อการพฒันาดา้นการท่องเที่ยว การคา้และ

การบริการเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

- ศกัยภาพเหมาะสมที่จะพฒันาเป็นศูนยก์ลางการพฒันายางพาราของ

ป

- ความขดัแยง้และเหตุการณค์วามรุนแรงในพื้ นที่

- อิทธิพลนอกกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ชายแดนและสิ่ง

ผิดกฎหมายต่างๆ

ประเทศ

- โอกาสในการพฒันาเป็นฐานการผลิตสินคา้ฮาลาลป้อนตลาดโลกมุสลิม 

- ศกัยภาพในการพฒันาปาลม์นํ้ามนัและแหล่งพลงังานทดแทนไบโอดีเซล

่

- ขาดแรงจูงในในการลงทุนธุรกิจใหม่ใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้

- ทรพัยากรธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเสื่อมโทรม

- ศกัยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 

- โอกาสในการเป็นศูนยก์ลางการศึกษานานาชาติ 
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วิสยัทศัน ์วตัถประสงค ์วิสยัทศัน ์วตัถประสงค ์วสยทศน วตถุประสงค วสยทศน วตถุประสงค 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันายทุธศาสตรก์ารพฒันา

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กาํหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้และบทบาทการพัฒนา ดังนี้

 สงขลา : เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ศูนย์กลางการท่องเที่ ยวและกฬีาในระดับสากล

 สตูล : เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ ยวแบบนันทนาการและเกษตรเชิงนิเวศ

 ปัตตาน ี:  เป็นศูนย์กลางอตุสาหกรรมอาหารฮาลาล ศูนย์กลางอสิลามศึกษานานาชาติ

 ยะลา :  เป็นศูนย์กลางการเกษตรและตลาดสนิค้าเกษตร

็ ์ ื่ โ ั ื้ ี่ ี นราธิวาส :  เป็นศูนย์กลางการเชือมโยงกบัพืนที ECER ของมาเลเซีย

นาํมาสู่การกาํหนดวิสยัทศันใ์นการวางและจดัทําผงัอนุภาคในการเป็น

ศนูยก์ลางกลุ่มประเทศ IMT-GT    แหล่งท่องเที่ ยวระดับโลก 

เกษตรอุตสาหกรรมกา้วหนา้   โครงสรา้งพื้ นฐานทัว่ถงึเท่าเทยีม
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วตัถุประสงคก์ารพฒันา

1. เพื่ อพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่ อนบา้นภายใตโ้ครงการ IMG-GT โดยให้

ความสาํคัญกับการพัฒนา/ปรับปรงโครงสร้างพื้นฐานในเขตด่านชายแดน พัฒนาเขตเศรษฐกิจความสาคญกบการพฒนา/ปรบปรุงโครงสรางพนฐานในเขตดานชายแดน พฒนาเขตเศรษฐกจ

พิเศษชายแดนสะเดา-ปาดงัเบซาร์ และการจัดทาํผงัเมืองและพัฒนาชุมชนชายแดน

2. เพื่ อสรา้งตลาดการท่องเที่ยว การคา้ และการบริการเพื่ อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมู

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยพัฒนาพื้นที่ ที่ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ ยว การค้าและการ

บริการหลากหลายรปูแบบ และเชื่อมโยงกบัแหล่งทอ่งเที่ ยวประเภทเดยีวกนัในประเทศมาเลเซีย

3. เพื่ อขยายฐานการผลิตดา้นการเกษตรให้หลากหลายเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมแปรรูป
และตลาด พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและยางพาราแบบครบวงจร รวมทั้งแหล่งผลิต

ไบโอดเีซลแล ต่อยอดในอตสาหกรรมต่อเนื่องไบโอดเซลและตอยอดในอตุสาหกรรมตอเนอง

4. เพื่อพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานเพื่อสนบัสนุนการเกษตร อุตสาหกรรม การคา้และการ

บริการในพื้ นที่ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาอนุภาค

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านกายภาพของอนุภาค แบ่งเป็น การพัฒนาเพื่อการเชื่อมโยงกับตลาดโลกอย่างมี

ประสทิธภิาพ และการพัฒนาปัจจัยภายในอนุภาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ดังนี้

ั ื่ ื่ โ ั โ ่ ีป ิ ิ

1. เปิดพื้ นที่พฒันาใหม่เพื่ อรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากการเชื่อมโยงกบัประเทศ

เพื่อนบา้น

การพฒันาเพอืการเชือมโยงกบัตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

เพอนบาน

2. พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานหลกัเพื่ อรองรบัการขยายตวัดา้นการท่องเที่ยว การคา้และการ

บริการ เพื่อรองรบัการขยายตวัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนู ฐ

3. ใชม้าตรการทางการใชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่ อปรบัปรงผลิตภาพการผลิต การพฒันาระบบ

การพฒันาปัจจยัภายในอนุภาคเพื่อสนบัสนุนการพฒันา

ุ

ตลาด และการเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกรรมกบัภาคอุตสาหกรรม

4. พฒันาระบบโครงสรา้งพื้ นฐานเพื่ อขยายความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ ลด
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ความเหลื่อมลํ้ าและกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอย่างสมดุลและเท่าเทียม
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เป้าหมายยทุธศาสตรก์ารพฒันาเป้าหมายยทุธศาสตรก์ารพฒันา

เพื่อเป็นตัวกาํหนดความต้องการเชิงกายภาพในอนาคต และกาํหนดเป็นพื้นที่ ที่ เหมาะสมต่อไป 

ประกอบด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์ 6 หัวข้อ ได้แก่ 

 ดา้นประชากร 

 ดา้นการพฒันาเมืองและชนบท 

 ดา้นการขยายตวัของสาขาเศรษฐกิจหลกั 

 ดา้นการกระจายตวัของแรงงาน 

 ดา้นความตอ้งการการใชพ้ื้ นที่

 ดา้นคมนาคมขนส่ง
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ดา้นประชากร

เป้าหมายประชากร

 อนุภาคจะมีประชากรเพิ่มขึ้นจาก 3.53 ล้านคนในปี 

็

เป้าหมายจํานวนประชากร

จงัหวดั
2553

จํานวน

2585

จํานวน

2543-2585

%

2553 เป็น 5.08 ล้านคนในปี พ.ศ.2585

 มีสดัส่วนการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติลดลงและ

มีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้ น เกิดปรากฏการณ์การ

สงขลา 1,357,023 1,964,963 1.49

สตูล 297,163 403,835 1.33

ปัตตานี 655,259 952,274 1.39

ยะลา 483 857 675 605 1 32ู ุ ฏ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างไรกต็าม อนุภาคยังคงมี

การขยายตัวของประชากรวัยแรงงานเลก็น้อยซึ่งจะ

เป็นฐานการผลิตที่ สาํคัญต่อไป

ยะลา 483,857 675,605 1.32

นราธวิาส 737,162 1,087,455 1.50

อนุภาค 3,530,464 5,084,132 1.44

ช่วงอายุ 2553 2565 2575 2585 2553-2585

เป้าหมายโครงสรา้งประชากร

ฐ ญ

วัยเดก็ (0-14 ปี) 829,667 866,002 805,121 747,295 -9.93%

วัยทาํงาน (15-59 ปี) 2,061,803 2,716,528 3,150,396 3,529,080 71.16%

วัยสงอาย (ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) 344,442 566,172 669,738 807,753 134.51%
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วยสงูอายุ (ตงแต 60 ปขนไป) 344,442 566,172 669,738 807,753

รวมอนุภาค 3,235,912 4,148,702 4,625,255 5,084,128 57.12%
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เป้าหมายยุทธศาสตร์การพฒันาเมอืง

เป้าหมายประชากรเมือง

 การพัฒนาตามวิสัยทัศน์  จะส่งผลให้เกิดการ

่ ้

เป้าหมายสดัส่วนประชากรเมือง:ประชากรชนบท

68 60 52
40

80
65

82 75 71 70 78 7560%

80%

100%

ขยายตัวของประชากรเมืองเพิ่มขึ้นมาก โดยอนุภาค

จะมีสัดส่วนประชากรเมือง : ชนบท ในปี 2585 

ประมาณ 40 : 60

32 40 48
60

20
35

18 25 29 30 22 25
0%

20%

40%

2553 2585 2553 2585 2553 2585 2553 2585 2553 2585 2553 2585

อนุภาค สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธวิาส

ประชากรชนบท ประชากรเมือง
เป้าหมายการพฒันาเมือง

 เมืองลาํดบัศกัย์ที่  1 : 2 : 3 : 4 ในอนาคตจะมีสดัส่วนเทา่กบั 1 : 3 : 12 : 56เมองลาดบศกยท 1 : 2 : 3 : 4 ในอนาคตจะมสดสวนเทากบ 1 : 3 : 12 : 56

 แนวทางการพัฒนาเมืองหลัก

• พัฒนาเมืองคู่แฝดหาดใหญ่-สงขลา ในฐานะศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ IMT-GT และพื้นที่ หลักด้านการ

ทอ่งเที่ ยว การค้าและบริการ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

• พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวกและมีประสทิธภิาพสงูขึ้น มีผลให้เมืองศูนย์กลางสามารถให้การพึ่งพา

แก่เมืองที่ มีลาํดบัศกัย์ตํา่กว่าได้อย่างมีประสทิธภิาพ
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แกเมองทมลาดบศกยตากวาไดอยางมปร สทธภาพ
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เป้าหมายยุทธศาสตร์การพฒันาเมอืง

แนวคิดการพฒันาเมือง

เป็นไปตามหลักการ เมืองกระชบั (Compact City) และเมืองพอเพียง (Self Sufficient City) 

้ ่ ่ ้ ้ ่ ่ประกอบด้วย พื้นที่ เมืองที่ มีความหนาแน่นสงูขึ้น ล้อมรอบด้วยพื้นที่ สเีขยีว (Green Belt) ทาํหน้าที่ จาํกดัการ

ขยายตัวทางราบ เป็นพื้นที่ พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยในการป้องกนัและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเป็น

พื้นที่ ผลิตอาหารให้กบัเมืองอย่างสมดุล

แนวคิดการพฒันาชนบท

พื้นที่ ชนบทในอนาคตจะมีบทบาทหน้าที่ ที่ หลากหลายขึ้ น และได้รับการจัดสรรอย่างสมดลและมีพนทชนบทในอนาคตจะมบทบาทหนาททหลากหลายขน และไดรบการจดสรรอยางสมดุลและม

ประสทิธภิาพ ได้แก่ 

• พื้นที่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่ งแวดล้อม 

• ป้องกนัและบรรเทาภัยพิบตัทิางธรรมชาต ิ

• เป็นพื้นที่ ฐานเศรษฐกจิสาํคัญด้านเกษตรมูลค่าสงูและการทอ่งเที่ ยวเชิงธรรมชาติ
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ

เป้าหมายการพฒันาทางเศรษฐกิจ

มุ่งพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการค้าการบริการที่ มี

ส ์ซ ซ ่ ่ ื่  ใ ้ส ั

เป้าหมายโครงสรา้งภาคการผลิตรายจงัหวดั

120,000

มูลค่า : ลา้นบาท

สถานการณซบเซามาอยางตอเนอง ใหสามารถขยายตว

ขึ้ นอีกครั้ง โดยอาศัยผลิตผลจากภาคเกษตรกรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่ นมาเป็นองค์ประกอบ

ั  ปี  ี ิ ั ์  

100,000

สนับสนุน ปี พ.ศ.2585 อนุภาคจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 

201,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอตัราเฉลี่ยร้อยละ 2.07 ต่อปี

เป้าหมายโครงสรา้งภาคการผลิตของอนุภาค

50%

60,000

80,000

ุ

ภาคการ

ผลิตหลกั

2552 2585 อตัราการ

เพิ่มต่อปีลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 28%

30%

4%

49%

37%
26% 48%

40%

54%

40%
47%

42%

20,000

40,000

เกษตรกรรม 44,003 34.30 73,572 36.46 2.16

อตุสาหกรรม 22,788 17.80 39,556 19.60 2.37

บริการ 61,499 47.90 88,681 43.94 1.42

23%
20%

50% 60% 46% 50% 40% 51% 49% 55%
13%

14%
7%

9%
6%

9%
4%

4%37% 54%

0

2552 2585 2552 2585 2552 2585 2552 2585 2552 2585

ปั ี ิ
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รวม 128,290 100.00 201,810 100.00 2.07
สงขลา สตูล ปตตาน ยะลา นราธวาส

ภาคบริการ ภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตร
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ดา้นแรงงาน

สาขาการผลิต
ปี 2553 ปี 2585

จํานวน สดัส่วน จํานวน สดัส่วน

เกษตรกรรม 846 480 36 60 855 879 36 64

เป้าหมายการจา้งงานตามสาขาการผลิตหลกั

เป้าหมายดา้นแรงงาน

 ในปี 2585 อนุภาคจะมีประชากรวัยแรงงานประมาณ 

้ เกษตรกรรม 846,480 36.60 855,879 36.64

อตุสาหกรรม 89,926 3.89 99,826 4.27

การค้าและบริการ 1,376,516 59.51 1,380,515 59.09

รวมอนุภาค 2,312,922 100 2,336,220 100

3.53 ล้านคน (ร้อยละ 69 ของประชากรทั้งหมด) และ

เป็นผู้อยู่ในกาํลังแรงงานประมาณ 2.33 ล้านคน

 อตัราการเพิ่มกาํลังแรงงานเท่ากับ ร้อยละ 0.03 ต่อปี ุ

ในขณะที่ ผลิตภัณฑม์วลรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ต่อปี 

แสดงถึ งความ ต้องการแรงงานที่ มี คุณภาพและ

ประสทิธภิาพในการทาํงานสงูขึ้นอกีมาก

สดัส่วนการจา้งงานรายจงัหวดั ปี 2585

8

9

สน
ค
น

ู

 การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายจังหวัด

สงขลา : รองรับการเป็นประตูสู่นานาชาติ ศูนย์กลาง

โ
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า้ง
งา
น
 :

 แ
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IMT-GT และอตุสาหกรรมยางพาราโลก

สตูล : รองรับการท่องเที่ ยวเชิงนันทนาการด้านชายฝั่ง

ทะเลอนัดามัน
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ปัตตานี ยะลา นราธิวาส : ความเชื่อมโยงที่ มีประสิทธิภาพ

ในสาขาเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร

สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธวิาส

สาขาการค้าและบริการ สาขาอตุสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ความตอ้งการใชพ้ื้ นที่
้ ่

เป้าหมายความตอ้งการใชพ้ื้ นที่

อนุภาคจะพัฒนาเข้าสู่การเป็นประตูสู่นานาชาติและ

ไ

เป้าหมายสดัส่วนการใชพ้ื้ นที่ของอนุภาค

เกษตรกรรม

54.0%

ประมง

0.8%
ป่าไม้

27 3%
ศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ IMT-GT ควบคู่ไปกบัการให้

ความสาํคัญกับพื้นที่ ที่ มีคุณค่าด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อม

27.3%

แหล่งนํา้

ชุมชน

7.4%

 คงปริมาณ พื้นที่ ประมง ป่าไม้ และแหล่งนํา้ รวมถงึพื้นที่

เบ็ดเตล็ดที่ ใ ช้สําหรับกิจการของรัฐและการรักษา

สภาพแวดล้อม เป้าหมายสดัส่วนการใชพ้ื้ นที่รายจงัหวดั

4.5%อตุสาหกรรม

0.4%

เบด็เตลด็

5.6%

สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

พื้นที่ เกษตรกรรม 60.87 43.98 67.46 47.15 48.90

พื้นที่ ประมง 1.10 1.86 1.75 0.06 0.05

ื้ ี่ ป่ ไ ้

 พื้นที่ เกษตรกรรม ลดลงเหลือร้อยละ 54 แต่มีผลิตภาพ

และคุณภาพผลผลิตสงูขึ้น

ื้ ี่ ื ิ่ ึ้ ป็ ้ พืนทปี่าไม้ 13.48 45.67 8.09 40.89 35.06

พื้นที่ แหล่งนํา้ 9.40 2.78 2.05 1.56 0.91

พื้นที่ ชุมชน 7.82 4.31 11.49 6.72 7.47

พื้นที่ อตสาหกรรม 0.45 0.09 0.07 0.22 0.93

 พืนทชีุมชนเมือง เพิมขนึเป็น ร้อยละ 7.41

 พื้นที่ อตุสาหกรรม เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 0.42 ตอบสนอง

วิสยัทศัน์เกษตรอตุสาหกรรมก้าวหน้า พนทอตุสาหกรรม 0.45 0.09 0.07 0.22 0.93

พื้นที่ เบด็เตลด็ 6.87 1.31 9.09 3.41 6.68

รวม 100 100 100 100 100
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ดา้นระบบคมนาคม
ระบบคมนาคมขนส่งทางถนน

 ขยายถนนสายเอเชีย AH2 และ AH18 และพัฒนาบางช่วงให้เป็นเส้นทาง Motorway โดยมีเป้าหมายหลัก

ที่ เส้นทาง AH2 ช่วงหาดใหญ่-สะเดา-มาเลเซีย 

ระบบคมนาคมขนส่งทางราง

 พัฒนารถไฟรางคู่เส้นทางปัจจุบนั เพื่อรองรับการขนส่งสนิค้าเกษตรระหว่างประเทศ

ทเสนทาง AH2 ชวงหาดใหญ สะเดา มาเลเซย 

ู ุ

ระบบคมนาคมขนส่งทางนํ้า

เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทั้งด้านการทอ่งเที่ ยว การประมง และการเป็นศนูย์กลางการขนส่งทางทะเล

 การพัฒนาทา่เรือนํา้ลึกสงขลาแห่งที่  2 รองรับการเป็นศนูย์กลางการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

 เพิ่มประสทิธภิาพของทา่เรือในปัจจุบนัให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสทิธภิาพ

ระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศระบบคมนาคมขนสงทางอากาศ

ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่และท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง

ประเทศอย่างมีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะด้านการทอ่งเที่ ยว 

้
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 ขยายความสามารถทา่อากาศยานทั้งสองแห่งในการขนส่งสนิค้าและขนส่งบุคคล
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ผงัแนวคิดและผงัทางเลือกผงัแนวคิดและผงัทางเลือก

แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ สาํหรับอนุภาคภายใต้วิสยัทศัน์ 

ศนยก์ลางกล่มประเทศ IMT GT     แหล่งท่องเที่ ยวชัน้นาํ  ศนูยกลางกลุมประเทศ IMT-GT     แหลงทองเทยวชนนา  

เกษตรอุตสาหกรรมกา้วหนา้  โครงสรา้งพื้ นฐานทัว่ถงึเท่าเทยีม

มีปัจจัยสาํคัญที่ เป็นองค์ประกอบหลักของผังอนภาค คือ การเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล ทั้งด้านมปจจยสาคญทเปนองคประกอบหลกของผงอนุภาค คอ การเชอมโยงสองฝงทะเล ทงดาน

ชายฝั่งอนัดามันและอ่าวไทย นาํมาสู่ผงัทางเลือก 3 ทางเลือก และสรุปเป็นผังแนวคิดการพัฒนา

อนุภาคที่ เหมาะสม สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา

บริษัท เมกกา้เทค คอนซัลแตนท ์จาํกัด 28
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ผงัทางเลอืกที่  1

แหล่งอุตสาหกรรมระดบัโลกดว้ยสะพาน

เศรษฐกิจสตูล-สงขลา

โ ้ ิจากแนวนโยบายเสนทางสะพานเศรษฐกิจ

สงขลา-สตลู

• พัฒนาทา่เรือปากบาราและทา่เรือสงขลา 2 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งขนาดใหญ่

ทั้ งทางถนนและทางรางในแนวสะพาน

เศรษฐกจิเศรษฐกจ

• ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก (ปิโตรเคมีและ

เหลก็ต้นนํา้) 

ื ใ ็ ์ ั ั• เมืองหาดใหญ่ เป็นศนูย์กลางหลักการพัฒนา

ของอนุภาค
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ผงัทางเลอืกที่  2

ประตูการค้าสองฝั่งทะเลด้วยสะพาน

เศรษฐกิจปีนงั-สงขลา

ป ่ ื ใ ั ่การประสานความรวมมือในการพฒนาระหวาง

กลุ่มประเทศ IMT-GT เพื่อการเป็นประตู

เชื่อมโยงสนิค้าระหว่างสองทะเล

• ศูนย์กลางหลักของสะพานเศรษฐกิจระหว่าง

ทะเลอันดามัน-อ่าวไทย ที่ ท่าเรือปีนังและ

ท่าเรือสงขลา 2 โดยมีทางหลวงสายเอเชีย 

AH 2 เป็นแกนเศรษฐกจิหลัก

• พัฒนาทา่เรือปากบาราเป็นทา่เรือสนับสนุน

• พัฒนาอตสาหกรรมขนส่งและบรรจภัณฑ ์• พฒนาอตุสาหกรรมขนสงและบรรจุภณฑ 
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ผงัทางเลอืกที่  3

ศูนยก์ลางกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผ่านสะพานเศรษฐกิจกระบี่-สุราษฎรธ์านี

โ ้จากแนวนโยบายเส้นทางสะพานเศรษฐกิจ

กระบี่ -สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีศักยภาพและความ

เป็นไปได้สูง อนุภาคจะเน้นความสําคัญใน

ฐานะการเป็นศูนย์กลางกลุ่มความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

• เน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ ยวและการค้า

การบริการ ที่ สามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง

ต่อเนื่องกบัพื้นที่ ใกล้เคียงได้ตอเนองกบพนทใกลเคยงได

• มีศนูย์กลางหลักการพัฒนา 2 กลุ่มเมือง

หาดใหญ่-สงขลา-จะนะ

ปัตตานี ย ลา นราธวิาส 
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ผงัแนวคิดการพฒันาอนุภาค

สรา้งกลุ่มเมืองที่มีองคป์ระกอบครบถว้น

สมบูรณ ์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริการกับ

พื้นที่ โดยรอบอย่างมีประสทิธภิาพ พนทโดยรอบอยางมประสทธภาพ 

 กลุ่มเมอืงหาดใหญ่-สงขลา-จะนะ  รองรับ

การเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ IMT-GT

ป็ ์ ่ ี่  ้และเป็นศูนย์กลางการท่องเทยีว การค้าการ

บริการ การบริหารประเทศเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

 กลุ่มเมืองปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส มี

ระบบคมนาคมขนส่งที่ ครบถ้วนสมบูรณ ์เป็น

ศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาล และการ

เชื่อมโยงกบัด่านชายแดนด้านตะวันออกของ

ประเทศมาเลเซีย

บริษัท เมกกา้เทค คอนซัลแตนท ์จาํกัด 32



กรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย

ผงัแนวคิดการพฒันาอนุภาค

ส่งเสริมแกนการพฒันาหลกัที่มีบทบาท

และหนา้ที่ชดัเจน ด้วยการสร้างเครือข่ายเชิง

พื้นที่ ที่ มี ลักษณะแบบเดียวกันเพื่อเชื่อมโยงพนททมลกษณะแบบเดยวกนเพอเชอมโยง

กจิกรรมภายในอนุภาคกบัภายนอกอนุภาค 

 แนวเสน้ทาง AH-2 แกนด้านการค้าและ

การบริการที่ สาํคัญของอนภาคและประเทศ การบรการทสาคญของอนุภาคและประเทศ 

ควรพัฒนาด้วยระบบรางคู่และทางหลวง

แผ่นดนิระหว่างเมือง

 แนวเสน้ทาง AH 18 แกนสาํคัญทาง แนวเสนทาง AH-18 แกนสาคญทาง

เกษตรกรรมและประมง นาํการพัฒนาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทยีมไปสู่สามจังหวัดชายแดน

ใ ้   ั ้ ี่ ไ ้  ภาคใต้  ควรพฒนาเส้นทางทีได้มาตรฐาน 

เชื่อมโยงสู่พื้นที่ ตอนในของอนุภาค
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ผงัแนวคิดการพฒันาอนุภาค
พฒันาเมืองการคา้ชายแดนในฐานะประตพฒนาเมองการคาชายแดนในฐานะประตู

เชื่อมโยงสองประเทศ และองค์ประกอบ

สนับสนุนกจิกรรมเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ หลังด่าน

ขยายตลาดการท่องเที่ยวดว้ยการรวมกลุ่ม

เชิงพื้ นที่  เ ชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับพื้นที่

ข้างเคียงให้เกดิเป็นกลุ่มการทอ่งเที่ ยวขนาดใหญ่ ุ ญ

 ฝั่งอันดามนั เครือข่ายการทอ่งเที่ ยวเชิง

นันทนาการ

 ฝั่งอ่าวไทย เครือข่ายการทอ่งเที่ ยวเชิงนิเวศ ฝงอาวไทย เครอขายการทองเทยวเชงนเวศ 

ประวัตศิาสตร์ และธรรมชาติ

ใช้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ

ื้ ป็ ื่ ํ ั ใ ป้ัพืนฐานเป็นเครืองสําคญัในการแกป้ัญหา

ความรุนแรง โดยพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์

ความมั่นคงบนถนนสายรอง เพิ่มความสามารถ

่

บริษัท เมกกา้เทค คอนซัลแตนท ์จาํกัด 34

ในการ เ ชื่อมโยงและเ ข้ าถึ ง  พัฒนาระบบ

สาธารณปูการให้กระจายตวัไปอย่างทัว่ถงึ


