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แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่ายอนิโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   

สาขาความร่วมมือของ IMT-GT  มี 6 สาขา ได้แก่ 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคมขนส่ง (2) 
การค้าและการลงทนุ (3) การท่องเท่ียว (4) ผลิตภณัฑ์และบริการ
ฮาลาล (5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (6) การเกษตร 
อตุสาหกรรมการเกษตรและส่ิงแวดล้อม 

ผลการประชุมผู้นํา IMT-GT ครัง้ที่ 6  
 
 ล่าสดุ การประชมุระดบัผู้ นําแผนงาน IMT-GT ครัง้ท่ี 6 ณ 

กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 
2555 เน้นยํา้ความสําคญัเชิงยทุธศาสตร์ของกรอบ IMT-
GT ในช่วงแผนดําเนินงานระยะห้าปี (Implementation 
Blueprint) ปี 2555-2559 ทัง้ในด้านบทบาทในการส่งเสริม
การบรูณาการและความร่วมมือในพืน้ท่ีสู่การพฒันา ความ
เจริญรุ่งเรืองและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนซึ่ง
จํา เ ป็นต้องใ ช้การมีส่วน ร่วมของประชาชนในพืน้ ท่ี
ขับเคล่ือนโครงการพัฒนาท่ีสนองต่อความต้องการจาก
พืน้ท่ี และมอบหมายรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ประสานงานระหว่างสาขาความร่วมมือเพ่ือเร่งรัดการ
ปฏิบติั 

 สนบัสนนุบทบาทของศนูย์ประสานความร่วมมืออนภุมิูภาค 
IMT-GT (CIMT) ในการขบัเคลื่อนการดําเนินการโครงการ
ในแผนดําเนินงานห้าปีฯ 

 แสดงความผกูพนัท่ีจะดําเนินความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองใน
ด้านการท่องเท่ียว ในผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวใหม่ๆ การ
พัฒนาฐานข้อมูลการท่องเท่ียว รวมทัง้ความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงของอาหารและพลังงานทางเลือกโดยความ
ร่วมมือกบัรัฐบาลญ่ีปุ่ น พร้อมทัง้การขยายความร่วมมือใน
ด้านท่ีมีความเป็นไปได้กับหุ้ นส่วนการพัฒนาอ่ืนๆท่ีมี
ศกัยภาพ 

 
 การลงนามความตกลง / การจัดตัง้ศูนย์ประสานความร่วมมือ 
อนุภมูภิาค IMT-GT (CIMT) 
- สนบัสนนุและ แสวงหาแนวทางการเสริมสร้างศนูย์ประสานความ
ร่วมมืออนภุมิูภาค IMT-GT (CIMT) ในการมีบทบาทสําคญัตอ่การ
ประสานงานระหวา่งภาคีการพฒันาใน IMT-GT การพฒันาด้าน
กรอบสถาบนัเพ่ือรองรับกิจกรรมของภาคเอกชน การประเมิน
ศกัยภาพและติดตามการดําเนินโครงการ การกระตุ้นให้เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัผู้ ท่ีมีศกัยภาพในการลงทนุและให้ความ
สนบัสนนุตอ่ IMT-GT และการเผยแพร่ข้อมลูตอ่ภายนอก  
- การให้สตัยาบนั /ลงนามประเทศสมาชิกกําลงัพิจารณาร่างความ
ตกลงจดัตัง้ศนูย์ 
- รัฐบาลไทยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไทยในการลงนามความ
ตกลงในการจดัตัง้ CIMT เม่ือวนัท่ี 13 พ.ย. 2555 

ความก้าวหน้าในการดาํเนินการที่สาํคัญ 
- การติดตามการขบัเคลื่อนตามแผนดําเนินงานระยะห้าปี   ท่ีจะทําหน้าท่ีสนบัสนนุการเช่ือมโยงกนัและการ
เตรียมความพร้อม+ศกัยภาพของไทยในการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตอ่ไป 
- เร่ิมดําเนินโครงการในแผนดําเนินงานระยะห้าปี ทัง้ท่ีด่านศลุกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตมั และการศึกษา
ความเหมาะสมการก่อสร้างทางพิเศษหาดใหญ่-สะเดาซึ่งจะสนบัสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดน
เช่ือมโยงกับมาเลเซียภาคเหนือ การเตรียมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํา้โกลกท่ีอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาสเช่ือมโยงกับรัฐกลันตัน และสะพานข้ามแม่นํา้โกลกแห่งท่ีสองท่ีอําเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาสเช่ือมโยงกับรัฐกลนัตนั พร้อมทัง้การเตรียมแผนบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการ
จดัตัง้เขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทัง้แผนแม่บทการเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจในเกาะสมุาตรา 
อินโดนีเซีย 
- การสํารวจเส้นทางท่องเท่ียวในประเทศไทยและมาเลเซียได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และได้ขอรับความร่วมมือ
จากภาครัฐโดยเฉพาะจากรัฐเประและเกดะห์มาเลเซียในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอํานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอให้เร่งรัดการเสริมตลิ่งริมฝ่ังแม่นํา้เกอเนอริง ท่ีสะมี มาติ 
(Sami Mati) ณ รัฐเประซึง่เป็นสถานท่ีมรณภาพของหลวงปู่ ทวด 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 แผนงาน IMT-GT ก่อตัง้ในปี 2536 จากความเห็นชอบร่วมกันของผู้ นํา 3 ประเทศ โดยมอบหมายให้
ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) เป็นผู้สนบัสนนุทางวิชาการ โดยได้เน้นความสําคญัของภาคเอกชนภายใต้
สภาธรุกิจ IMT-GT และบทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัจงัหวดั/รัฐ 

 ครอบคลุมพืน้ที่ 14 จงัหวดัภาคใต้ของไทย 8 รัฐตอนเหนือและตะวนัตกของมาเลเซีย และ 10 จงัหวดั
บนเกาะสมุาตราของอินโดนีเซีย  ขนาดพืน้ท่ี 0.57 ล้าน ตร.กม. มีจํานวนประชากรรวมกันทัง้สิน้ 67.5 
ล้าน ในพืน้ท่ี IMT-GT  และจํานวนประชากรรวมกนัทัง้ 3 ประเทศ 

 IMT-GT Roadmap ปี 2550-2554 : กรอบการดําเนินงานภายใต้ IMT-GT Roadmap อยู่ภายใต้
วิสยัทศัน์ ว่า ”เป็นพืน้ท่ีการพฒันาท่ีต่อเน่ือง ก้าวหน้า รุ่งเรืองและมีสนัติภาพ โดยประชาชนได้รับการ
พฒันายกระดบัคณุภาพชีวิต” 

 IMT-GT Implementation Blueprint ปี 2555-2559 : ลา่สดุภายหลงัการประชมุ IMT-GT Summit ครัง้ท่ี 
6 (ปี 2555) ผู้ นําสามประเทศได้เห็นชอบการใช้แผนงานระยะห้าปีข้างหน้าแผนใหม่ ภายใต้ IMT-GT 
Implementation Blueprint ปี 2555-2559 โดยยงัคงยึดมัน่ต่อพนัธะกรณีของความร่วมมืออย่างมุ่งมัน่ 
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั ลดช่องว่างการพฒันาภายในและระหว่างประเทศในอนุ
ภมิูภาค และนําประชาชนให้พ้นจากความยากจน ร่วมทัง้มุ่งสู่การสร้างประชาคมอาเซียนแห่งสนัติภาพ 
เสถียรภาพและความมัง่คัง่ร่วมกนัในภมิูภาคอาเซียนและอนภุมิูภาค IMT-GT   โดยปลกุปัน้ IMT-GT 
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันกับอาเซียน ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน
อย่างรอบด้าน และความสอดคล้องกบักฎบตัรอาเซียน โดย IMT-GT เป็นอนภุมิูภาคท่ีทดสอบข้อริเร่ิมใน
อาเซียนและเป็นรากฐานสําคญัของการพฒันาตอ่เน่ืองสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน 

ท่าทขีองไทยต่อ IMT-GT ภายหลังการประชุม Summit ครัง้ที่ 6 
1. คมนาคมขนส่ง  ส่งเสริมการพฒันาความเช่ือมโยง / สนบัสนุนการดําเนินการตามการศึกษาด้านการ
เช่ือมโยงระหว่างกันด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัทําโดย  ADB ERIA และ JICA  รวมถึงส่งเสริมการ
พฒันาการอํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงทางด้านคมนาคม ขนสง่และโลจิสติกส์ระหวา่งกนั  
2. การค้าการลงทนุ ผลกัดนัการจดัทําฐานข้อมลูด้านการค้าการลงทนุและการท่องเท่ียว(ITITD) ให้สําเร็จ 
รวมทัง้การสง่เสริมการค้าการลงทนุระหวา่งกนัอย่างรอบด้าน 
3. ฮาลาล/เกษตร/ทรัพยากรมนุษย์ ไทยผลักดันการเสริมสร้างโอกาสเช่ือมโยงโครงข่ายการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ของภมิูภาค และตลาดท่ีมีศกัยภาพรองรับผลิตภณัฑ์ IMT-GT ตลอดจนโอกาสการแลกเปล่ียน
ความรู้ความชํานาญในด้านท่ีมีศกัยภาพ เช่น การท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล พลงังาน
ทดแทน ความมัน่คงของอาหารและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
4. การท่องเท่ียว/ปฏิสมัพนัธ์ระดบั ปชช. สนบัสนนุการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม/ศาสนาร่วมกนั 
อาทิ เส้นทางท่องเท่ียวตามรอยหลวงปู่ ทวด 
5. สนบัสนนุการจดัตัง้การจดัตัง้ศนูย์ประสานความร่วมมืออนภุมิูภาค IMT-GT (CIMT) โดยเร็ว  
6. สนบัสนนุบทบาทของ Development Partner เช่น ADB ERIA JICA ใน IMT-GT 



แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ริมฝ่ังทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๑๔ กิโลเมตร มีเน้ือท่ี ๔,๗๐๘ 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขา ท่ีดอน ท่ีราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ๑๓๐ เกาะ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ 
เป็นภูเขาหินปูน มีท่ีราบแคบๆตามเชิงเขา และแถบชายฝ่ังทะเล  
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยท่ีอยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 มีแนวชายฝ่ังทะเลยาวถึง ๑๖๐ กิโลเมตร ต้ังแต่อําเภออ่าวลึก ผ่านอําเภอเมือง ยาวตลอดไปจรดถึงอําเภอ
คลองท่อม   ซ่ึงติดกับจังหวัดตรัง สภาพธรรมชาติมีทั้งหาดโคลนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นํ้าและหาดทรายท่ี
ขาวสะอาด นํ้าทะเลใส บริเวณชายฝ่ังทะเลบ้านแหลมโพธ์ิ มีหลักฐานทางธรณีวิทยาสําคัญ คือ สุสานหอย ที่ท่ัว
โลกมีเพียงสามแห่ง ซ่ึงกระบี่มีสุสานหอยเป็นหน่ึงในสามของโลก มีอายุในช่วง ๓๐ – ๔๐ ล้านปี และด้วยลักษณะ
ทางธรณีวิทยาที่เป็นภูเขาหินปูน ก่อให้เกิดถ้ํามากมาย โดยเฉพาะในเขตอําเภออ่าวลึก เช่น ถ้ําผีหัวโต ถ้ําลอด   ถ้ํา
เพชร ถ้ําสระยวนทอง ถ้ําเขาพระ ถ้ําเขาราง 
 

จงัหวดักระบี่ 

สถานะล่าสุด                                            
 เป็นส่วนหน่ึงของโครงการใน Implementation Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖  
โดยเร่งจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับโครงการการเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูป
ยางพาราครบวงจร และโครงการการพัฒนาพันธ์ุแพะ (IMT-GT Network for Animal 
Production) ภายใต้กรอบความร่วมมือสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
ส่ิงแวดล้อม 
  

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ในช่วงปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ 
พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๔๗ เศรษฐกิจได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๕.๕๗ แต่ในปี ๒๕๔๘ 
เศรษฐกิจชะลอตัวร้อยละ ๐.๗๕ ในปี ๒๕๔๙ ขยายตัวสูงท่ีสุดร้อยละ ๑๗.๖๕ ในปี 
๒๕๕๐-๒๕๕๑ ชะลอตัวร้อยละ ๑๑.๐๙ และ ๑๑.๙๓ ตามลําดับ และในปี ๒๕๕๒ 
เศรษฐกิจหดตัวต่ําท่ีสุดร้อยละ ๘.๘๘ ซ่ึงผลกระทบของเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่มาจาก
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือสาขาการขายส่งและการขายปลีก หดตัว
ร้อยละ๑๗.๙๙ รองลงมาคือสาขาเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ๑๗.๑๖  
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ ๕๔,๖๖๓ล้านบาท 
มีรายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) เท่ากับ ๑๓๗,๔๙๗ 
บาท เป็นลําดับท่ี ๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังทะเลอันดามัน รองจากจังหวัดภูเก็ต 
และพังงา  
 กระบี่นอกจากเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติแล้ว ยังมีสัดส่วนการผลิตภาคเกษตรที่สูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
ทะเลอันดามัน พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ ยางพาราและปาล์มนํ้ามัน มีพื้นท่ีปลูก 
ยางพารา ๙๑๙,๓๒๐ ไร่ หรือร้อยละ ๔๗.๑๘ ของพ้ืนที่การเกษตร ในขณะท่ีปาล์ม
น้ํามันมีพื้นท่ีปลูก ๘๗๓,๓๓๑ไร่ หรือร้อยละ ๔๔.๘๒ กระบี่เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูก
ปาล์มน้ํามันมากท่ีสุดในประเทศ และมีพื้นท่ีปลูกเป็นอันดับ ๔ ของโลก 

 

กระบี่ กับ IMT-GT  
 จังหวัดกระบี่จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง โดยมี
จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 เคยมีการจัดประชุมระหว่างประเทศตามกรอบ
แผนงาน IMT-GT เพ่ือการประชุมระดับรัฐมนตรีและ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส ครั้งท่ี ๑๗ เมื่อวันท่ี ๓-๕ สิงหาคม 
๒๕๕๓ แ ล ะ เ พ่ื อ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ใ น
Implementation Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖ กับฝ่าย
เลขานุการระดับชาติแผนงาน IMT-GT จังหวัดในพ้ืนที่ 
ร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา (ธนาคารพัฒนาเอเชีย) ใน
ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 พฤศจิกายน 2555 



แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนงาน
พัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : 
IMT–GT) 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่ท่ัวไป จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนกลางของ
ภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๘๐ กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ ๙,๙๔๒,๕๐๒ ตร.กม หรือ
ประมาณ ๖,๒ ๔,๐๖๔ ไร่ มีพื้นท่ีมาก เป็นอันดับ ๒ ของภาคใต้ และเป็นอันดับท่ี ๑๖ ของประเทศ 
หรือประมาณ ร้อยละ ๑.๙๘ ของ พื้นที่ท้ังประเทศ ถือเป็นจังหวัดท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคใต้ 
คือ ๑,๕๑๓,๑๖๓ คน (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๑) 
  มีลักษณะภูมิประเทศท่ีมีเอกลักษณ์อาทิ แหลมทะเลท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย คือ แหลม
ตะลุมพุก อําเภอปากพนัง เกิดจากการทับถมของทรายท่ีนํ้าทะเลพัดพามา จนกลายเป็น สันดอน
จะงอย ย่ืนยาวเป็นแหลมออกไปจากชายฝ่ังทะล มีความยาวประมาณ ๑๖ กิโลเมตร นอกจากน้ียังมี
ยอดเขาสูงท่ีสุดในภาคใต้ คือ ยอดเขาหลวง มีความสูง ๑,๘๓๕ เมตร จากระดับน้ําทะเล และเป็น
ส่วนหน่ึงของเทือกเขานครศรีธรรมราช ปัจจุบันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

สถานะล่าสุด  
 Inland Container Depot ท่ีทุ่งสง อยู่ระหว่างดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาท่ีได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดต้ัง ICD ทุ่งสง ซ่ึงได้รับการความ
ช่วยเหลือทางวิชาการจาก ADB ท้ังน้ีโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการด้านการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีสําคัญและได้รับความสนใจในการ
จัดลําดับความสําคัญระดับสูงในแผนการบูรณาการด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลักดันโครงการรณรงค์สนับสนุนพระบรมธาตุสู่มรดกโลก  เข้าสู่การผลักดันในกรอบ IMT-GT เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
สนับสนุนพระบรมธาตุสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกช่องทางหน่ึง   
 การสํารวจพ้ืนท่ี/เส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวด ได้ดําเนินการสํารวจเส้นทางเพื่อเตรียมการด้านการท่องเท่ียวในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดขึ้นอยู่กับภาคเกษตร อาชีพหลัก คือ ทําสวน
ยางพารา ทํานา ทําไร่ การปลูกผลไม้ ทําสวนมะพร้าว การประมงและการเล้ียงสัตว์ 
พัฒนา 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ .ศ . ๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ 
๑๓๙,๙๐๖ ล้านบาท มีรายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) 

เท่ากับ ๘๐,๘๑๖ บาท เป็นลําดับท่ี ๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยรองจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และชุมพร     
 นครศรีธรรมราชนอกจากเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและการเกษตร 

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติแล้ว ยังมีสัดส่วนการผลิตภาคเกษตรท่ีสูงสุดใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ ยางพาราและปาล์มนํ้ามัน  
 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติสําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่ แอ่งสินปุน 
แหล่งถ่านหินลิกไนส์ ท่ี อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช แอ่งนคร แหล่งศักยภาพ
ปิโตรเลียม อยู่ห่างออกไปจากชายฝ่ัง อ.สิชล ประมาณ 50 กิโลเมตรทางทิศตะวันออก 
แอ่งปัตตานี แหล่งปิโตรเลียม อยู่ห่างออกไปจากชายฝั่ง อ.ปากพนัง ทางทิศตะวันออก 
ประมาณ 100 กิโลเมตร แอ่งสงขลา แหล่งศักยภาพปิโตรเลียม อยู่ห่างออกไปจาก
ชายฝ่ัง อ.หัวไทร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 50 กิโลเมตร และแอ่งมาเลร์
เหนือ แหล่งปิโตรเลียม อยู่ห่างออกไปจากชายฝ่ัง อ.หัวไทร ทางทิศตะวันออก 
ประมาณ 250 กิโลเมตร 
 

นครศรีธรรมราช กับ IMT-GT  
 จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทยอันประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  
ชุมพร  และพัทลุง 
 ยุ ท ธศ าสต ร์ ก า รพั ฒนาจั ง ห วั ด  2 5 5 5 -2 5 56 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ท้ังน้ียุทธศาสตร์จังหวัด
ท่ีมีความสอดคล้องกับการผลักดันการพัฒนาภายใต้
แผนงาน IMT-GT คือ 1. พัฒนาการบริหารจัดการภาค
เกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองการเกษตร บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโล
จิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด และ 2 .ส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเสนอโครงการเพ่ือร่วม
ขับเคล่ือนผ่านแผนงาน IMT-GT 1 โครงการสําคัญคือ 
โครงการก่อสร้ างศูนย์กระจายสินค้า ทุ่งสง  ( Inland 
Container Depot)  
 พื้นท่ี บ่อน้ําทะเลจืด กลางทะเลบริเวณเขานุ้ย หน้า
เกาะท่าไร่อําเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราชเป็นเส้นหน่ึง
ของเส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวด ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการ
สําคัญด้านการท่องเท่ียวของ IB 2555-2559  
 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

พฤศจิกายน 2555 



แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหน่ึงในภาคใต้ของประเทศไทยนับเป็นเมืองชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพฯ ทาง
รถยนต์ประมาณ ๑,๑๔๙ กิโลเมตร โดยมีเน้ือท่ีประมาณ ๔,๔๗๕.๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๗๙๗,๑๔๓.๗๕ ไร ่
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยท่ีอยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 สภาพพื้นท่ีท่ัวไปทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตัน 
ประเทศมาเลเซีย ทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลา พื้นท่ีส่วนใหญ่
เป็นป่าไม้และภูเขา ๒ ใน ๓ ของพื้นท่ีท้ังหมด มีป่าพรุประมาณ ๓๖๑,๘๖๐ ไร่ ทางแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จรด
ทิวเขาสันกาลาคีรีซ่ึงเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและท่ีราบลุ่ม
บริเวณแม่นํ้า ๔ สาย คือ แม่นํ้าบางนรา แม่นํ้าสายบุรี แม่น้ําตากใบ และแม่นํ้าโก-ลก มีประชากรจํานวน 
๗๑๗,๓๖๖ คน แยกเป็นชาย ๓๕๖,๒๒๙ คน หญิง ๓๖๑,๑๓๗ คน 
 จังหวัดนราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการอุตสาหกรรมอยู่ท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก ซ่ึง
เป็นอําเภอท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเจริญกว่าตัวจังหวัดมาก 

จงัหวดันราธิวาส 

สถานะล่าสุด  
 มุ่งการขับเคล่ือนโครงการใน Implementation Blueprint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ท่ีเก่ียวข้องกับจังหวัดนราธิวาส ดังน้ี ๑.การพิจารณาการ

ขับเคล่ือนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโกลกที่ตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์  และสะพานสุไหงโกลก-รันเตาปันยังแห่งท่ีสอง  และ ๒.เขต
เศรษฐกิจชายแดนนราธิวาส 

 การพัฒนาแรงงานฝีมือให้เพียงพอต่อความต้องการแรงงานในมาเลเซียและไทย และการเคล่ือนย้ายแรงงาน 
 การสํารวจพื้นที่/เส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวด ได้ดําเนินการสํารวจเส้นทางเพื่อเตรียมการด้านการท่องเท่ียวในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 ข้อมูลจาก สศช. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับภาคและระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ในส่วนภาวะเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค ว่า ภาวะการผลิตโดยรวมท่ีหดตัวลง มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
การผลิตนอกภาคเกษตร ประกอบกับการผลิตภาคเกษตร ก็ชะลอลงด้วย  ท้ังนี้จังหวัด
นราธิวาส มีรายได้ประชากร หรือผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) เท่ากับ 
๖๓,๑๘๐ บาท อยู่ในลําดับท่ี ๔๙ ของประเทศ อนึ่งในปีท่ีผ่านมาคือพ.ศ. ๒๕๕๑ 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาสต่อหัว (GPP per Capita) อยู่ในลําดับท่ี ๔๖ ของประเทศ 
 การลงทุนของภาคเอกชน และการส่งออกขยายตัวได้ดี ขณะท่ีการบริโภค
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังคงลดลงสําหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
พบว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สภาพคล่องทางการเงินปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 
๔๕.๙๘% ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ มาอยู่ท่ี ๔๕.๙๔% ในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ท่ีร้อยละ ๒.๐๔ ลดลงจากร้อยละ ๓.๒๓ ในเดือนท่ีผ่านมา 
สําหรับดัชนีราคาผู้ผลิตเท่ากับ ๑๖๖.๓ ขยายตัวร้อยละ ๙.๐๕ จากราคาผลผลิตภาค
เกษตรท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
 การค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มูลค่า ๒๖๑.๕๗ ล้าน
บาทขยายตัวจากเดือนเดียวกันในปีท่ีผ่านมาร้อยละ ๒๘.๑๘ ปรับตัวดีขึ้นจากท่ีหดตัว
ร้อยละ ๑๓.๕๕ ในเดือนท่ีผ่านมา สะท้อนจากอุปสงค์ภายนอกและภายในประเทศท่ี
ปรับตัวเพิ่มขึ้น สินค้าท่ีส่งออกท่ีสําคัญได้แก่ โคมีชีวิต/กระบือมีชีวิต แป้งมันสําปะหลัง 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว สินค้านําเข้าท่ีสําคัญได้แก่ ไม้แปรรูปเศษกระดาษ และหนัง
โคหมักเกลือ 

นราธิวาส กับ IMT-GT  
 จังหวัดนราธิวาส จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 
โดยมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 มีการเสนอโครงการเพื่อร่วมขับเคล่ือนผ่านแผนงาน 
IMT-GT ๓ โครงการสําคัญคือ ๑.การก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ําโกลกที่ตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์ ๒.สะพานสุไหงโก
ลก-รันเตาปันยังแห่งที่สอง  และ ๓.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนนราธิวาส   โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่าง 
สศช.  จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานท่ีเก่ียวในการ
ดําเนินการขับเคล่ือนโครงการท่ีเ ก่ียวข้องกับจังหวัด
นราธิวาส ร่วมท้ังการสํารวจสถานที่ดําเนินโครงการใน
พื้นท่ี และหารือร่วมกันกับท้องถิ่นของมาเลเซียในพื้นที่
เช่ือมต่อกัน(ECERDC, เมืองโกตาบารู, มาเลเซีย)  
 เคยเป็นสถานท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่
อาวุโส คร้ังท่ี ๕ แผนงาน IMT-GT เมื่อป ี๒๕๓๘ 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดพังงา พังงาตั้งอยู่ในภาคใต้ชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตก มีเน้ือท่ีประมาณ ๔,๑๗๑ ตารางกิโลเมตร และมี
พื้นท่ีท่ีเป็นป่าชายเลนและป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยทางด้านทิศเหนือมีพื้นท่ีติดกับจังหวัด
ระนอง ทางด้านทิศใต้มีพื้นท่ีติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน ทางด้านทิศตะวันออกมีพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัด
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมีพื้นท่ีติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย 
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้       มีชายฝ่ัง
ทะเลยาวประมาณ ๒๓๙.๒๕ กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่าท่ีสําคัญ ได้แก่ป่าดิบ
เขา ป่าดิบช้ืน และป่าชายเลน สําหรับบริเวณท่ีเป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเล
อันดามัน ตามชายฝ่ังทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอด  พื้นท่ีประกอบด้วยเกาะประมาณ ๑๐๕  เกาะ  และมีเกาะ
อยู่ในทะเลอันดามันจํานวนมาก   เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน 

จงัหวดัพงังา 

สถานะล่าสุด  
 โดยเร่งจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับโครงการ Medical Tourism in Southern Thailand  ภายใต้กรอบความร่วมมือสาขาท่องเท่ียว 

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 จังหวัดพังงามีประชากรประมาณ ๒๖๘,๐๐๐ คน จากข้อมูลสํานักงานเกษตร
จังหวัดพังงา เดือนมกราคม ๒๕๕๓ พังงามีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน 
๓๗,๔๔๖ ครัวเรือน  พื้นท่ีทําการเกษตร ๑,๑๕๕,๓๓๒ พืชเศรษฐกิจหลัก คือ 
ยางพารา และ ปาล์มนํ้ามัน  
 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพังงาในปี ๒๕๕๓ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๕๒ พิจารณาได้จากตัวช้ีวัดด้านอุปทาน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซ่ึงเป็น
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยเป็นผลมาจากราคาผลผลิตท่ีสูงข้ึน 
โดยเฉพาะยางพารา ภาคการบริการและการท่องเท่ียวก็ขยายตัว มีนักท่องเท่ียวเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น สะท้อนได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภท
โรงแรมและภัตตาคารเพิ่มข้ึน ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพ่ืออุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
 ในปี ๒๕๕๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพังงามีมูลค่าเท่ากับ ๓๗,๕๔๖ ล้านบาท
โดยสาขาท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดคือ เกษตรกรรมและป่าไม้ ท่ีมีมูลค่า
เท่ากับ ๑๕,๕๙๙ ล้านบาท มีรายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP 
per Capita) เท่ากับ ๑๓๙,๘๗๘ บาท เป็นลําดับท่ี ๒ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ัง
ทะเลอันดามัน รองจากจังหวัดภูเก็ต 
 ในปี ๒๕๕๓ การลงทุนขยายตัวได้ดี โดยมีโรงงานเปิดประกอบกิจการใหม่ใน
จังหวัดพังงาเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๒ จํานวน ๘ โรงงาน เงินลงทุนเพิ่มขึ้น ๘๒.๓๘๕ 
ล้านบาท  มีการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น ๘๘ คน จํานวนโรงงาน  เงินลงทุน และการจ้าง
แรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๕๓,  ๑.๔๒  และ ๑.๗๒ ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน

พังงา กับ IMT-GT  
 จังหวัดพังงา จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง โดยมี
จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖   
 

 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดปัตตานีถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยท่ีอยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป ปัตตานีเป็นหน่ึงในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเล
ตะวันออกของภาคใต้สุด ติดกับอ่าวไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลามี
ภูเขาสําคัญคือ ภูเขาทรายขาว ซ่ึงอยู่ในทิวเขาสันกาลาคีรี มีแม่น้ําท่ีสําคัญ ๒ สาย คือ แม่นํ้าปัตตานีและแม่นํ้า
สายบุรี ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉล่ีย ๒๗.๕ องศาเซลเซียส ฝนตกชุกในระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวปัตตานีมีอาชีพหลักคือการทํานา สวนยาง นอกจากน้ีประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เช่น อําเภอเมืองปัตตานี อําเภอปะนาเระ และอําเภอสายบุรี ยังประกอบ
อาชีพประมง ซ่ึงส่งผลให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอย่างมากมาย 

จงัหวดัปัตตานี 

สถานะล่าสุด  
 การพัฒนาแรงงานฝีมือให้เพียงพอต่อความต้องการแรงงานในมาเลเซียและไทย และการเคล่ือนย้ายแรงงาน 
 โครงการ Integrated Halal Superhighway  

 โครงการเส้นทางท่องเท่ียวตามรอยหลวงปู่ทวด การสํารวจพื้นท่ี/เส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวด ได้ดําเนินการสํารวจเส้นทางเพื่อเตรียมการ
ด้านการท่องเที่ยวในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  

  

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ชาวปัตตานีมีอาชีพหลักคือการทํานา สวนยาง นอกจากน้ีประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เช่น อําเภอเมืองปัตตานี อําเภอปะนาเระ และ
อําเภอสายบุรี ยังประกอบอาชีพประมง ซ่ึงส่งผลให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองอย่างมากมาย 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ ๔๔,๔๖๕ ล้าน
บาท มีรายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) เท่ากับ 
๖๔,๑๕๗ บาท เป็นลําดับท่ี ๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจาก สงขลา สตูล 
ยะลา และนราธิวาส 

 ปัตตานีถือเป็นจังหวัดท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ มัสยิดกรือเซะ เป็น
มัสยิดท่ีสร้างโดยสุลต่านมุสัฟฟาร์ ชาร์ พระองค์ได้สร้างมัสยิดแห่งน้ีพร้อมกับมัสยิด
บ้านดาโตะ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานีมัสยิดกรือเซะเป็นมัสยิดท่ีสุลต่านใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติ
ศาสนกิจและะพบปะพูดคุยกับประชาชน มัสยิดกรือเซะเป็นมัสยิดแห่งแรกใน
คาบสมุทรมลายู   
 

ปัตตานี กับ IMT-GT  
 จังหวัดปัตตานี จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 
โดยมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖  
 เคยเป็นสถาน ท่ี จัดประชุมระ ดับรั ฐมนต รีและ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส คร้ังท่ี ๑ แผนงาน IMT-GT เมื่อปี 
๒๕๔๗ 
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แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
  

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ ๓,๔๒๔.๔๗๓ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๑๔๐,๒๙๖ ไร่ (พื้นดิน ๑,๙๑๙,๔๔๖ ไร่ พื้นนํ้า ๒๒๐,๘๕๐ ไร่) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออก
ของภาคใต้ของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเอเชีย เป็นระยะทางประมาณ ๘๕๘ 
กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟระยะทางประมาณ ๘๔๖ กิโลเมตร 
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป จังหวัดพัทลุงมี ภูมิประเทศเป็นภูเขาและท่ีราบสูงทางด้านตะวันตก 
ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบไปจนถึงทะเลสาบสงขลา เหมาะต่อการทํานาและทําการประมง 

จงัหวดัพทัลงุ 

สถานะล่าสุด  
 โดยเร่งจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับโครงการการเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปยางพาราครบวงจร และโครงการการพัฒนาผลผลิตด้าน
การเกษตร  (Development of Agro-Eco- Friendly Agriculture) ภายใต้กรอบความร่วมมือสาขาเกษตร 
 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 ในช่วงไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๔ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๔) จังหวัดพัทลุงมีประชากร
เฉล่ียท้ังส้ิน ๕๖๙,๑๙๘ คน โดยสัดส่วนของประชากรเพศชายมีน้อยกว่าเพศหญิง 
กล่าวคือ เพศชาย มีจํานวน ๒๘๐,๕๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘ ขณะท่ีเพศหญิงม ี
๒๘๘,๖๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗ ส่วนอัตราการว่างงานซ่ึงคํานวณจากผู้ว่างงานต่อ
ผู้อยู่ในกําลังแรงงานมีอัตราร้อยละ ๑.๘๕ โดยเพศชายจะมีอัตราการว่างงานมากกว่า
เพศหญิง กล่าวคือ เพศชายร้อยละ ๑.๒๑ ขณะท่ีเพศหญิง ร้อยละ ๐.๖๔  
 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรกรรมเป็นหลัก 
รองลงมาได้แก่สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของ
ใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และสาขาการศึกษา โดยมีสัดส่วนตามผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด(GPP) ณ ราคาประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๖, ๑๖.๕๒ 
และ ๑๐.๘๕ ตามลําดับ รายได้หลักของจังหวัดพัทลุงจึงมาจากภาคการเกษตร สินค้า
เกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ยางพารา สุกร และข้าว โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP) ณ ราคาประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ ๓๗,๒๓๐ ล้านบาท มีรายได้
ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) เท่ากับ ๖๕,๗๕๐ บาท เป็น
ลําดับที่ ๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยรองจาก สุราษฎร์ธานี ชุมพร และ
นครศรีธรรมราช เป็นลําดับที ่๑๓ ของภาคใต้ 
 จังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านทรัพยากรแร่หลายชนิด ได้แก่ แร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้งเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่หินกรวดเพ่ือการก่อสร้าง แร่ตะกั่วและแร่พลวง แหล่งแร่
เหล่าน้ีอยู่ในท้องที่อําเภอควนขนุน ศรีบรรพต ปากพะยูน กงหรา ป่าบอนและตะโหมด  

 

พัทลุง กับ IMT-GT  
 จังหวัดพัทลุงจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย
อันประกอบด้วย พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  
ชุมพร   
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖   
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แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดภูเก็ต ได้ช่ือว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหน่ึง
ในภาคใต้ ต้ังอยู่ทางชายฝ่ังทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้ําทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพื้นท่ี
ประมาณ ๕๔๓ ตารางกิโลเมตร ความยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ ๔๘.๗ กิโลเมตร 
และส่วนกว้างท่ีสุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ ๒๑.๓ กิโลเมตร 
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นท่ีท่ัวไป มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวในแนวเหนือใต้ ภูเขาส่วน
ใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตก คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ  ร้อยละ ๗๐ ของเกาะ เป็นท่ีราบประมาณ ร้อยละ ๓๐ ของเกาะ  
ท่ีราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลาง  ฝ่ังตะวันออก และ บริเวณชายฝ่ังตะวันตกของเกาะ ชายฝ่ังด้านตะวันออกมี
สภาพเป็นหาดโคลนและป่าชายเลน  

จงัหวดัภเูกต็ 

สถานะล่าสุด  

 โครงการสําคัญท่ีต้องขับเคล่ือนการดําเนินการต่อไประหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ท่ีเก่ียวข้องกับจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โครงการพัฒนาอาคารผู้โดยสาร
ท่าเรือท่องเที่ยวภูเก็ต ADB ให้ความช่วยเหลือศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และเสนอเป็นโครงการในกลุ่ม Priority Connectivity Project โดยมี
สํานักงาน SPDF (Subregional Project Development Fund) ดูแลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อเน่ือง อุปสรรคโครงการท่ีสําคัญได้แก่กรมธนารักษ์
ยังไม่ขยายอายุสัมปทานให้ผู้ดําเนินการท่าเรือภาคเอกชนจาก ๕ ปี เป็น ๑๐-๑๕ ปีตามที่ ADB เห็นควรทําให้ขาดความคุ้มค่าในการลงทุน 
งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ซ่ึงอาจดําเนินการแบบ PPP โดยบริษัทเจ้าพระยาสากล   

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 ประชากรจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕๓ มีจํานวน ๓๔๕,๐๖๗ คน เป็นชาย ๑๖๓,๖๘๒ 
คน หญิง ๑๘๑,๓๘๕ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับการท่องเที่ยว 
ค้าขาย และเกษตรกรรม 
 จังหวัดภูเก็ต มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยในปี  
๒๕๕๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าเท่ากับ ๗๘,๙๖๔ ล้านบาทโดยสาขาที่มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดคือ โรงแรม และภัตตาคาร เท่ากับ ๓๕,๓๑๖ ล้านบาท มี
รายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) เท่ากับ ๒๖๒,๕๒๙ 
บาท เป็นลําดับท่ี ๑ ของจังหวัดภาคใต้ และเป็นลําดับท่ี ๑๐ ของประเทศไทย 
 ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๔ ขยายตัว 
โดยพิจารณาได้จากเศรษฐกิจด้านอุปทานภาคการบริการและการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นภาค
เศรษฐกิจหลักของจังหวัด และภาคการเกษตร(ยางพารา) ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะ 
เดียวกันอุปสงค์ด้านการลงทุน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเช่นเดียวกัน 
 ภาคการค้าระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศของจังหวัดภูเก็ตท่ีผ่านด่าน
ศุลกากรภูเก็ต และด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๔ 
ขยายตัว โดยมูลค่าการนําเข้า-ส่งออก มีจํานวนรวมทั้งส้ิน ๕,๓๔๑.๘๑ ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๒ แยกเป็นมูลค่าการ
ส่งออก ๔,๖๔๘.๕๖ ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๑.๓๓) มูลค่าการนําเข้า ๖๙๓.๒๕ ล้าน
บาท(เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๘๘) เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าหลักฟื้นตัว 

ภูเก็ต กับ IMT-GT  
 จังหวัดภูเก็ต จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖  โดยเร่งจัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการ Medical Tourism in Southern Thailand  
ภายใต้กรอบความร่วมมือสาขาท่องเท่ียว 
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แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายฝ่ังทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพ้ืนท่ีประมาณ ๒,๑๔๑,๒๕๐ ไร่ มีพื้นท่ีติดต่อ
ทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับ
ประเทศสหภาพพม่า และทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นท่ีเรียวและแคบ มีความยาวถึง ๑๖๙ กิโลเมตร และมีความ
แคบในบริเวณอําเภอกระบุรี เพียง ๙ กิโลเมตร 
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยท่ีอยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ จากทิศเหนือสุดจดใต้สุดยาว ๑๖๙ กิโลเมตร มีส่วนท่ีกว้างท่ีสุด
ท่ีเป็นพื้นดิน ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และมีส่วนท่ีแคบที่สุด ๙ กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย ทิวเขา 
หุบเขาสลับซับซ้อน และเป็นป่าปกคลุม ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นท่ีลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศ
ตะวันตก ภูเขาที่สูงท่ีสุดของจังหวัด คือ ภูเขาพ่อตาโชงโดง สูง ๑,๗๐๐ ฟุต 

จงัหวดัระนอง 

สถานะล่าสุด  
 โดยเร่งจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับโครงการการเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปยางพาราครบวงจร และโครงการการพัฒนาการเพาะพันธ์

ประมง (Fisheries Conference) ภายใต้กรอบความร่วมมือสาขาเกษตร 
 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระนอง มีสาขาหลักคือการประมง 
รองลงมา คือ สาขาการเกษตร และ สาขาการ ขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซม 
ยานยนต์ฯ โดยในปี ๒๕๕๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระนองมีมูลค่าเท่ากับ 
๑๙,๘๘๗ ล้านบาทโดยสาขาท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดคือ การทําประมง ท่ีมี
มูลค่าเท่ากับ ๕,๖๘๖ ล้านบาท มีรายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
(GPP per Capita) เท่ากับ ๑๐๔,๖๒๕ บาท เป็นลําดับท่ี ๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝ่ังทะเลอันดามัน 
 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระนอง เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ขยายตัวจาก
เดือนท่ีผ่านมาจากการจดทะเบียนนิติบุคคลการจัดเก็บภาษี มูลค่าการค้าชายแดน 
และราคาสินค้าเกษตร สําหรับสถานการณ์ท่องเท่ียวช่วงน้ีเข้าสู่ฤดูท่องเท่ียวมี
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาจังหวัดระนองเพิ่มมากขึ้น 
 ภาวะการลงทุนและการส่งเสริมของ BOI จังหวัดระนองได้รับอนุมัติส่งเสริมของ 
BOI ในปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ดังน้ี ๑) ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๑ ราย เงินลงทุน ๑.๒ ล้าน
บาท การจ้างงาน จํานวน ๓๐ คน กิจการผลิตเคร่ืองกีฬาหรือช้ินส่วนคือ บริษัทมารีน 
คอนสตรัคช่ัน จํากัด เลขท่ี ๖/๑ ม.๕ ต.เช่ียวเหลียง อ.กะเปอร์ ผลิต เรือยาง ๒) ปี 
๒๕๕๔ (มค.- สค.) จํานวน ๑ ราย เงินลงทุน ๑๗๐ ล้านบาท การจ้างงาน ๒๓๓ คน 
กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทานคือ บริษัท สยามชัยอาหารสากล 
จํากัด เลขท่ี ๗๓/๓ หมู่ท่ี ๒ ถนนเพชรเกษม ต.บางร้ิน อ.เมือง ผลิตอาหารพร้อม
รับประทาน  

ระนอง กับ IMT-GT  
 จังหวัดระนอง จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง โดยมี
จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖   
 

 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

พฤศจิกายน 2555 



แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดสตูล  เป็นจังหวัดท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทยทางชายฝ่ังทะเลอันดามัน ซ่ึงเป็นชายฝ่ังทะเลทางด้าน
ตะวันตกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๙๗๓ กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด ๒,๔๗๘.๙๙๗ 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๕๔๙,๓๖๑ ไร่ เป็นลําดับท่ี ๖๓ ของประเทศ และลําดับท่ี ๑๒ ของภาคใต้ 
รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต มีพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัดตรังทางทิศเหนือ จังหวัดสงขลาทางทิศ
ตะวันออก และรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดน (ทางทิศใต้) ยาวประมาณ ๕๖ กิโลเมตร ติดต่อฝ่ังอัน
ดามันยาวประมาณ ๑๔๔.๘ กิโลเมตร เป็นพ้ืนท่ีเกาะประมาณ ๘๘ เกาะ 
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นท่ีท่ัวไปเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นที่ติดชายฝ่ังทะเลอันดามัน จึงมีหมู่เกาะน้อยใหญ่
กว่าร้อยเกาะอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัด ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นเนินสูง มีท่ีราบ ป่าเขา และลําธารทางด้าน
ตะวั นออก  ตอนกลาง ใก ล้ทะ เล เ ป็นพื้ น ท่ี ราบ ลุ่มส ลับกับ ภู เขา  ส่ วนชาย ฝ่ั งทะ เลเป็ น ท่ี ร าบและ 
ป่าชายเลน 

จงัหวดัสตลู 

สถานะล่าสุด  
 โครงการ Integrated Halal Superhighway 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  

 ผลิตภัณฑ์โดยท่ัวไปจังหวัดข้ึนอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพลัก 

การทําสวนยางพารา ปาล์มนํ้ามัน การทํานา และการทําสวนไม้ผล ฯลฯ จากตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ 
๒๙,๑๓๖ ล้านบาท มีรายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) 

เท่ากับ ๙๙,๖๒๔ บาท เป็นลําดับท่ี ๒ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัด 
สงขลา เป็นลําดับท่ี ๙ ของภาคใต้ และลําดับท่ี ๒๘ ของประเทศ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสตูล (GPP) ในปี ๒๕๕๓ ขยายตัว เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่าน
มาประมาณ ๓,๑๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดของภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรมีมูลค่าใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

เท่าน้ัน ซ่ึงเมื่อพิจารณามูลค่าตามรายสาขาการผลิตท่ีสําคัญของจังหวัด พบว่าในสาขา
การเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีสัดส่วนสูงท่ีสุดรองลงมาคือสาขาการประมง 
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒ และ ๑๗.๘ ตามลําดับ ซ่ึงทั้งสองสาขาการผลิตน้ีอยู่ในภาคกษตร 

สําหรับภาคนอกเกษตร สาขาการผลิตที่สัดส่วนมูลค่าสูงท่ีสุดคือ สาขาการผลิต
อุตสาหกรรม รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔ และ ๙.๘ 

ตามลําดับ 

 

สตูล กับ IMT-GT  
 จังหวัดสตูล จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 
โดยมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖   
 
 

 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

พฤศจิกายน 2555 



แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลท่ีสําคัญแห่งหน่ึง
ของภูมิภาคมาต้ังแต่สมัยโบราณ และเป็นเมืองท่ีมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ  
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นท่ีท่ัวไป มีเน้ือท่ีประมาณ ๗,๓๙๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๖๒๐,๖๒๕ ไร่ 
เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒๖ ของประเทศ ลักษณะพื้นท่ีทางทิศเหนือของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม 
ทางทิศตะวันออกเป็นท่ีราบริมทะเล ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นเขตภูเขาและท่ีราบสูง โดยมีเทือกเขาสัน
กาลาคีรีเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างสงขลาและรัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

จงัหวดัสงขลา 

สถานะล่าสุด  
 เร่งศึกษารายละเอียดการดําเนินโครงการถนนมอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-สะเดา ตามข้อกําหนด Implementation Blueprint ปี  

๒๐๑๒-๒๐๑๖   
 โดยเร่งจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการท่องเท่ียวในเส้นทางหลวงปู่ทวด ภายใต้กรอบความร่วมมือสาขาท่องเที่ยว ท้ังน้ี การสํารวจพื้นท่ี/

เส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวด ได้ดําเนินการสํารวจเส้นทางเพ่ือเตรียมการด้านการท่องเที่ยวในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 
 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ขึ้นกับการผลิตในสาขาอุตสาหกรรม สาขา 
เกษตรกรรม และสาขาประมง เป็นสําคัญ ท้ังน้ีปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
คือ ยางพาราอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับยางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล 
 เศรษฐกิจจังหวัดสงขลาปี ๒๕๕๓ บ่งช้ีว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว และมี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เป็นการขยายตัวตามการผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะด้าน
อุปทานท้ังการผลิตภาคการเกษตร และภาคนอกเกษตร รวมท้ังด้านอุปสงค์ขยายตัว
เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว จากการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ ๑๗๔,๓๐๑ ล้าน
บาท มีรายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) เท่ากับ 
๑๑๙,๐๔๑ บาท เป็นลําดับที่ ๑ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
 สงขลา นับเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติแล้ว มีอําเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ขณะเดียวกัน
อําเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ สงขลาจึงเป็น
สถานท่ีซ่ึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันในตัว ๒ ลักษณะคือ 
สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ การท่องเท่ียวของ
จังหวัด ปี ๒๕๕๓ ขยายตัวต่อเน่ือง พิจารณาจากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จํานวน ๑,๓๘๐,๔๒๐ คน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๑๒ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นชาวมาเลเซีย  

สงขลา กับ IMT-GT  
 จังหวัดสงขลาจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 
โดยมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖  
 เคยเป็นสถาน ท่ี จัดประชุมระ ดับรั ฐมนต รีและ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสแผนงาน IMT-GT แล้วหลายครั้ง เช่น ใน
ปี ๒๕๕๐ ๒๕๔๓ 
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แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

ข้อมูลท่ัวไป  
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 ต้ังอยู่ในฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ โดยมีสภาพภูมิประเทศท่ีหลายหลายท้ังท่ีราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา 
รวมท้ังท่ีราบชายฝ่ัง มีพื้นท่ีครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ท้ังบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะ เกาะในพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎร์มีท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เกาะขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักเช่นเกาะสมุย เกาะพะงัน และหมู่เกาะ
อ่างทอง 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้พิ้นท่ีในการทํา
การเกษตรประมาณร้อยละ ๔๕ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ ประมง 
อุตสาหกรรม รวมทั้งการทําเหมืองแร่ 
 สถานท่ีสําคัญภายในจังหวัดน้ัน มีท้ังแหล่งโบราณสถาน เช่น พระบรมธาตุไชยา พระธาตุศรีสุราษฎร์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติทั้งอุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล น้ําตก เกาะ แม่น้ํา เขื่อน วัด และพระ
อารามหลวง เป็นต้นและยังเป็นแหล่งสืบสานประเพณีท่ีสําคัญของชาวใต้ คือประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและ
แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานผลิตผล และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีเป็นท่ีรู้จัก เช่น ไข่เค็มไชยา หอยนางรม 
และเงาะโรงเรียน 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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สถานะล่าสุด  
 โดยเร่งจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับโครงการ Medical Tourism in Southern Thailand  ภายใต้กรอบความร่วมมือสาขาท่องเท่ียว 

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕ อันดับแรก พิจารณาจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) ปี ๒๕๕๒ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมสัดส่วนร้อยละ ๓๕.๓๕ 

สาขาอุตสาหกรรมสัดส่วนร้อยละ ๑๔.๐๒ สาขาการขายส่งขายปลีกสัดส่วนร้อยละ 

๘.๖๖ สาขาโรงแรมและภัตตาคารสัดส่วนร้อยละ ๙.๙๑ สาขา การขนส่งสัดส่วนร้อยละ 

๕.๓๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อพิจารณาเศรษฐกิจของจังหวัด 

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๒ จะเห็นได้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจหลักยังคงเป็น ๕ สาขาหลัก
ข้างต้น ซ่ึงสัดส่วนไม่เปล่ียนปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ ๑๓๙,๔๑๐ 
ล้านบาท มีรายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) เท่ากับ 
๑๓๘,๐๓๔บาท เป็นลําดับท่ี ๑ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

 สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่องเท่ียวสําคัญอันดับต้นๆ ของประเทศอีกจังหวัดหนึ่ง 
เพราะมีธรรมชาติอันสวยงาม ท้ังหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า 
เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง และมีพ้ืนท่ีป่าดิบช้ืนบนบกท่ีอุดมด้วยพืชพรรณ 
อันหลากหลาย สายนํ้ามากมาย และสัตว์ป่านานาชนิด นอกจากน้ียังเพียบพร้อมไป
ด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกทุกรูปแบบครบครัน มีการคมนาคมท่ีสะดวกทั้งทางรถ 
รถไฟ เรือ และเป็นท่ีตั้งของสนามบินถึง ๒ แห่ง ท่ีช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวของ
ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนใต้ ท่ีมีนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติหล่ังไหลไป
เย่ียมเยือนปีละหลายล้านคน 

สุราษฎร์ธานี กับ IMT-GT  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย ประกอบด้วย ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง 
และสุราษฎร์ธานี โดยมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 เป็นส่วนหน่ึงของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖   
 



แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดตรัง นับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๒๘ กม. มีพื้นท่ี
ประมาณ ๔,๙๔๑.๔๓๙ ตร.กม. หรือประมาณ ๓,๐๘๘,๓๙๙.๓๗๕ ไร่ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับ
ต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกท่ีมีต้นยางพารามาปลูก 
โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นําพันธ์ุยางพารามาจากมาเลเซีย 
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปจะเป็นเนินสูงๆต่ําๆสลับกับภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป 
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบช้ืน มีป่าชายเลนในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีติดทะเล มีเกาะ
จํานวน ๔๖ เกาะ มีแม่นํ้าท่ีสําคัญสองสายได้แก่ แม่นํ้าตรัง ท่ีมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่ทะเลอันดา
มันมหาสมุทรอินเดียท่ีปากนํ้ากันตัง นอกจากนี้ยังมีแม่นํ้าปะเหลียนท่ีมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัดท่ีไหลลงสู่
ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียท่ีปากน้ําปะเหลียน 
 

จงัหวดัตรงั 

สถานะล่าสุด  

 โครงการสําคัญท่ีต้องขับเคล่ือนการดําเนินการต่อไประหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดตรัง ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือนา
เกลือ อําเภอกันตัง โดย ADB ให้ความช่วยเหลือศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นและเสนอเป็นโครงการในกลุ่ม Priority Connectivity 
Project ด้วย โดยสํานักงาน SPDF ดูแลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อเนื่อง งบประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท ซ่ึงอาจดําเนินการแบบ PPP โดย
บริษัทเจ้าพระยาสากล 

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
 จังหวัดตรัง มีประชากรประมาณ ๖๘๙,๐๐๐ คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การทําสวนยางพารา พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ข้าว มะพร้าว ปาล์มนํ้ามัน เป็นต้น 
 ในปี ๒๕๕๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรังมีมูลค่าเท่ากับ ๖๙,๓๖๕ ล้านบาทโดย
สาขาท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดคือ เกษตรกรรมและป่าไม้ ท่ีมีมูลค่าเท่ากับ 
๒๘,๐๗๖ ล้านบาท มีรายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per 
Capita) เท่ากับ ๑๐๐,๗๔๐ บาท  
 ภาวะการค้าท่ัวไปส่วนใหญ่ สูงขึ้น ขณะท่ีราคาน้ํามันเช้ือเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ตาม
ภาวะราคานํ้ามันดิบตลาดโลกปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดตรังเท่ากับ 100 
และ เดือนธันวาคม 2554 เท่ากับ 122.7 ( พฤศจิกายน 2554 เท่ากับ 123.1 ) การ
เปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดตรังเดือนธันวาคม 2554 เมื่อเทียบกับ 
เดือนพฤศจิกายน 2554 ลดลงร้อยละ 0.3เดือนธันวาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 4.9 
เดือนพฤศจิกายน 2553 สูงขึ้นร้อยละ 5.2 เฉล่ียช่วงระยะ 11 เดือน (มกราคม - 
พฤศจิกายน) ปี 2553 สูงขึ้นร้อยละ 5.9 
 ภาวะการลงทุน การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
การรับเหมาก่อสร้าง การจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมจาก BOI ใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ มีโครงการท่ีได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ๗ โครงการ เงิน
ลงทุน ๒,๖๓๓.๗๐ ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย ๑,๐๗๖ คน กิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ นํ้ายางข้น ยางแท่ง/ยางผลิต ยางแผ่น แผ่นไม้ ปาร์ติเกิล
บอร์ด ถุงมือยางสังเคราะห์ และน้ํามันปาล์ม 

ตรัง กับ IMT-GT  
 จังหวัดตรัง จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง โดยมี
จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

 โครงการภายใต้กรอบ IMT-GT ที่จังหวัดตรังได้
ดําเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย (i) โครงการปรับปรุง
ท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง และมีการขนส่งสินค้าเช่ือมโยง
กับท่าเรือกลางของมาเลเซีย (ii) โครงการจัดตั้ง IMT-GT 
Plaza  
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แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดยะลามีเน้ือท่ีประมาณ ๔,๕๑๒ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ท่ีไม่มีพื้นท่ีติดต่อกับทะเล 
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาและหุบเขา ต้ังแต่ตอนกลางจนถึงใต้สุดของ
จังหวัด พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีราบมีน้อย และถูกใช้ประโยชน์ในด้านการ
เป็นพื้นท่ีต้ังชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ด้วยความท่ีมีป่าเขาอุดมสมบูรณ์ จึงมีฝนตกชุกมากถึงปีละประมาณ ๙ 
เดือน ส่งผลดีต่อการเพาะปลูกเป็นอย่างย่ิง 
 ถือเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 จังหวัดยะลาเป็นหน่ึงใน ๔ จังหวัดของไทย ท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีมากถึงร้อยละ 
๖๘.๙ และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายมลายูถึงร้อยละ ๖๖.๑นอกจากน้ันก็จะมีชาวไทย ชาวจีน และ
ชาวญวน ภาษาท่ีใช้กันในชีวิตประจําวันก็จะมีภาษามลายูถิ่น ซ่ึงในแต่ละท้องถ่ินจะแตกต่างกันออกไป ภาษาไทย 
ซ่ึงก็มีการใช้สนทนา รวมถึงภาษาจีน ซ่ึงแพร่หลายอยู่ในกลุ่มชาวจีนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดยะลา รวมถึงภาษาของ
ชาวซาไก ซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตอําเภอธารโต 
 จากสภาพภูมิประเทศท่ีอุดมไปด้วยภูเขา ทําให้จังหวัดยะลามีฝนตกเกือบตลอดท้ังปี ทําให้อากาศชุ่มช้ืน 
อากาศอบอุ่นในตอน กลางวันและเย็นสบายในเวลากลางคืน   
 

จงัหวดัยะลา 

สถานะล่าสุด  
 โดยเร่งจัดทําการศึกษาเก่ียวกับโครงการการเชื่อมโยงสู่โครงการเขตเศรษฐกิจนราธวาส ภายใต้กรอบความร่วมมือสาขาการค้าและการลงทุน 
 การพัฒนาแรงงานฝีมือให้เพียงพอต่อความต้องการแรงงานในมาเลเซียและไทย และการเคล่ือนย้ายแรงงาน 

 
 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  

 จังหวัดยะลาเป็นหน่ึงใน ๔ จังหวัดของไทย ท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
ซ่ึงมีมากถึงร้อยละ ๖๘.๙ และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายมลายูถึงร้อยละ 
๖๖.๑นอกจากน้ันก็จะมีชาวไทย ชาวจีน และชาวญวน 

 เศรษฐกิจจังหวัดยะลาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 
โดยคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๙ มีมูลค่า ๒๐,๙๘๘ ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง 
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖ มูลค่า ๔,๑๒๒.๘๐ ล้านบาท 
และสาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ
ร้อยละ ๘.๗๙ คิดเป็นมูลค่า ๓,๗๑๑.๓๐ ล้านบาท 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ ๔๖,๐๙๘ ล้านบาท มี
รายได้ประชากร หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) เท่ากับ ๙๔,๖๑๑ บาท 

เป็นลําดับท่ี ๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดสงขลา และสตูล 
 ยะลามีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลายประเภทท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์  
วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติ ท่ีล้วนมีเอกลักษณ์ น่าค้นหา เฉพาะในส่วนของตัวเมือง
ยะลาน้ัน ได้รับการกล่าวขานว่ามีการวางผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ถนน
หนทางกว้างขวาง น่าไปเที่ยวชม 
 

ยะลา กับ IMT-GT  
 จังหวัดยะลาจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และ
สตูล โดยมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด 
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖   
 
 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

พฤศจิกายน 2555 



แผนงานพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป  
 จังหวัดชุมพรได้ช่ือว่า "ประตู สู่ภาคใต้"  มีพื้นท่ีทางเหนือติดต่อกับอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ทางตะวันออกติดชายฝ่ังอ่าวไทย ด้านใต้ติดกับอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทาง
ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดระนอง และส่วนหนึ่งติดกับประเทศสหภาพพม่า 
 นับเป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยท่ีอยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle : IMT–GT) 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชุมพรมีสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปท่ีไม่มีภูเขาสูง เป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่นํ้าสําคัญ
หลายสาย เช่น แม่นํ้าท่าตะเภาในอําเภอเมืองชุมพร มีความยาว ๓๓ กิโลเมตร แม่นํ้าสวีในอําเภอสวี มีความยาว 
๕๐ กิโลเมตร และแม่นํ้าหลังสวนในอําเภอหลังสวน มีความยาว ๑๐๐ กิโลเมตร แม่นํ้าทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย ใน
ทะเลนอกฝ่ังของจังหวัดชุมพร มีเกาะน้อยใหญ่เกือบ ๕๐ เกาะ 
 ชุมพรถือเป็นจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงในด้านการประมง อันสืบเนื่องมาจากการมีแหล่งทรัพยากรทางการประมงช้ัน
เย่ียมอันดับต้น ๆ ของประเทศ  ตลอดจนอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงท้ังทางประวัติศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมให้มุ่งตรงสู่ชุมพร 
 

จงัหวดัชมุพร 

สถานะล่าสุด  
 โดยเร่งจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับโครงการ Medical Tourism in Southern Thailand  ภายใต้กรอบความร่วมมือสาขาท่องเท่ียว 

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  

 สภาพเศรษฐกิจ ประชากรโดยรวม มีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม จากรายงานของ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ ๔๖,๐๙๘ ล้านบาท มีรายได้ประชากร 
หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) เท่ากับ ๑๐๘,๕๘๙ บาท เป็นลําดับที่ ๒ 
ของกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อา่วไทย รองจากจังหวัดสุราษฎรธ์านี   
 
 อาชีพท่ีทํารายได้ให้แก่จังหวัดชุมพรมากที่สุดคือ เกษตรกรรม ซ่ึงมีมูลค่าการผลิต 
ประมาณ ๒๒,๗๑๔ ล้านบาท รองลงมาคือ การค้าส่งและค้าปลีก ซ่ึงมีมูลค่าการผลิต 
ประมาณ ๕,๙๐๘ ล้านบาท ด้านอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมที่ต่อเน่ืองจากการเกษตรเช่น อุตสาหกรรมผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง 
อุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง  อุตสาหกรรมปลา
ป่น เป็นต้น ในปี ๒๕๕๒ จังหวัดชุมพร มีโรงานท้ังส้ิน ๕๒๙ แห่ง จํานวนเงินลงทุน 
๑๓,๒๘๖ ล้านบาท มีการจ้างงาน ๑๐,๗๐๘ คน  รายได้โดยเฉล่ียของครัวเรือน มี
รายได้เฉล่ียประมาณ ๒๕,๑๗๙ บาท และมีค่าใช้จ่ายประมาณ เดือนละ ๑๖,๔๕๒ 
บาท โดยท่ีรายได้สูงกว่ารายจ่ายประมาณร้อยละ ๖๕.๓ จาก 

 

ชุมพร กับ IMT-GT  
 จังหวัดชุมพรจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย
อันประกอบด้วย ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  
พัทลุง 
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน Implementation 
Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖   
 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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