
  
ศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้ามขวานทอง..เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

เรวดี  แก้วมณี 
ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) 

 
การที่ได้รับฟังนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศ

ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงนโยบายส าคัญในการยกระดับ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” เรื่องการ “ระเบิดจากข้างใน” ไม่ยัดเยียดสิ่งที่ไม่อยู่ในความต้องการหรือไม่เหมาะสม
กับบริบทของสังคมมาเป็นหลักส าคัญในการพัฒนา ท าให้ผู้เขียนพลันอ่ิมใจเมื่อนึกถึงพ้ืนที่ปลายด้ามขวานทองของ
ประเทศไทยที่ก าลังจะได้รับการพัฒนาเสริมพลังให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดความสงบ คืนความสุข
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ให้กับผลิตผล
การเกษตรในพ้ืนที่ดังกล่าวก็มีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านวัตถุดิบต้นน้ ารองรับอยู่ไม่น้อย ซึ่ง
แน่นอนว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของคนในพ้ืนที่โดยน าเอาอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดย่อมก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม การจ้างงาน และจะเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งภายในอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต  

 หากลองมองย้อนไปเมื่อวันที่ 
4 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติ เห็นชอบในหลักการโครงการ 
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง  
มั่ งคั่ ง  ยั่ งยื น ”  (ปี  2560 -2563 )  
และแนวทางการด าเนินงานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจาก
ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยน าร่องในพ้ืนที่อ าเภอหนอง
จิก จังหวัดปัตตานี อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ โดยมี
แผนการด าเนินงานโครงการเมืองต้นแบบฯ จ านวน 63 โครงการ กรอบวงเงิน 5,175.389 ล้านบาท พร้อมทั้ง
เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งติดตามและประเมินผล โดยมีเป้าหมายให้อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา "เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน" (Agricultural 

Industry City) อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบ
ก า ร พั ฒ น าที่ พ่ึ งพ า ต น เอ งอ ย่ า งยั่ ง ยื น  (Sustainable 
Development City) แ ล ะอ า เภ อสุ ไห ง โก -ลก  จั งห วั ด
นราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ 
(International Border City) ซึ่งอ าเภอหนองจิก ถือได้ว่าเป็น
เมื องหน้ าด่ านส าคัญ ของจั งหวัดปั ตตานี  และเส้นทาง
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สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้เพราะเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางที่เชื่อมไปยังปัตตานี ยะลา และ 
นราธิวาส ปัจจุบันหนองจิกถือได้ว่าเป็นเมืองส าคัญด้านปาล์มน้ ามัน เพราะมีการลงทุนปลูกปาล์มน้ ามันมากกว่า 
60,000  ไร่ และมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มที่สามารถรองรับพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันกว่า 120,000 
ไร่ พ้ืนที่นี้จึงได้รับความสนใจในการลงทุนด้านเกษตรกรอุตสาหกรรม เช่น โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานไฟฟ้าชีว
มวล โรงงานพัฒนาปุ๋ยจากเศษวัสดุของเหลือจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจาก
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันแล้ว หนองจิกยังเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวอินทรีย์ตามโครงการนาแปลงใหญ่ของกรม
ชลประทาน ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสนใจที่จะพัฒนาพ้ืนที่นี้ให้เป็นพ้ืนที่ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร เพ่ือรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของภาคใต้ตอนล่าง โดยยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรในพ้ืนที่ผ่านกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเทคโนโลยีการผลิตและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับอ าเภอเบตงเป็นเมืองชายแดนของภาคใต้เมืองเดียวที่มีต าแหน่งยื่นเข้าไปในดินแดนของประเทศ
มาเลเซียมากที่สุดท าให้พ้ืนที่ของเบตงทางทิศตะวันออกติดต่ออ าเภอจะแนะและรัฐเปรัค ทิศตะวันตกและทิศใต้
ติดต่อกับรัฐเปรัค มีเพียงทิศเหนือที่มีพรมแดนติดต่อกับดินแดนของประเทศไทย คือ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
เบตงเป็นเมืองที่มี อัตลักษณ์ พิเศษ
แตกต่างจากอ าเภออ่ืนๆ ของจังหวัด
ยะลา ตรงที่ เป็นเมืองที่ผสมผสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทย
หลายเชื้อชาติและศาสนาซึ่งแตกต่าง
จากพ้ืนที่ อ่ืน และได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบน้อย
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองสุไหง
โก-ลกและหนองจิก ส าหรับสภาพ
เศรษฐกิจของเบตงขึ้นอยู่กับภาค
การเกษตรเป็ นส าคัญ  เนื่ องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 
80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะการท าสวนยางพาราและ
สวนผลไม้ หากพิจารณาถึงมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ผ่านด่านเบตง ในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-
เมษายน) ของปี 2560 พบว่า มีดุลการค้าเท่ากับ 1,293.92 ล้านบาท และในปี 2559 มีดุลการค้าเท่ากับ 
2,570.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.39 ของมูลค่าดุลการค้ารวมไทย -มาเลเซีย และมีอัตราการ
ขยายตัวเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.80 โดยสินค้าท่ีส่งออกไปมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท
ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้แปรรูป และรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ
สินค้าน าเข้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์ 
เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเบตงเป็นเมือง
ที่อยู่ห่างไกลสุดด้ามขวาน ดังนั้น รัฐบาลจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development City ที่มีความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร มีความสามารถในการ
จัดการตัวอย่างแบบครบวงจรและทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นเบตงอย่างยั่งยืน สามารถรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นประตูเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ไทยสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย  
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ในส่วนของอ าเภอสุไหงโก-ลกเป็นเมืองที่มีความพร้อมของหน่วยงานราชการและเส้นทางการคมนาคม 
เพราะมีสถานีรถไฟซึ่งมีความพร้อมในการยกระดับไปเป็นสถานีรถไฟระหว่างประเทศ  มีสถานีขนส่ง โรงพยาบาล 
สถานศึกษา โรงแรม และตลาดการค้าขายระหว่างประเทศ ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก

ของประเทศมาเลเซียท าให้สุไหงโก-ลกมีโอกาสที่จะพัฒนา
ตัวเองเป็นคู่ขนานกับการพัฒนาของประเทศมาเลเซีย ด้วยเหตุนี้ 
รัฐบาลจึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาสุไหงโก-ลกให้เป็นเมือง
ส าคัญทางการค้าระหว่างประเทศหรือ International Border 
Trade City ที่เชื่อมโยงการค้าของไทยสู่ พ้ืนที่ฝั่งตะวันออก 
(กลันตัน ตรังกานูและปาหัง) ฝั่งตะวันตก (เคดาห์ เปอริส และ
ปีนัง) และภาคกลาง (เปรัค) ของประเทศมาเลเซีย รวมทั้ง
ยกระดับสุไหงโก-ลกให้เป็นศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  
ศูนย์การประชุม ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ โดยเน้นการ

พัฒนาอย่างสมดุล  สร้างความเจริญให้แก่พ้ืนที่ผ่านรูปแบบการลงทุนเขตการค้าพิเศษทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 
และพัฒนาการท่องเชิงนิเวศน์ควบคู่ไปกับการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วยคน
เชื้อสายมลายู ไทย และจีนที่อยู่รวมกันอย่างสันติสุขมานานกว่าร้อยปี 

  การพัฒนาตามโครงการเมืองต้นแบบฯ มีแนวทางการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ
เร่งด่วน ได้แก่ การออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน โดยให้เพ่ิมสิทธิประโยชน์ส าหรับโครงการลงทุน
ใหม่ใน 3 พ้ืนที่ดังกล่าว ให้สูงกว่าสิทธิประโยชน์ของมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน 4 จังหวัดภาคใต้ และ 4 
อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ ค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 20 ปี (เพ่ิมจาก 15 ปี เป็น 
20 ปี) ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 ส าหรับวัตถุดิบน าเข้ามาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป็นเวลา 10 ปี (เพ่ิม
จาก 5 ปี เป็น 10 ปี) ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับการผลิตเพ่ือการส่งออก เป็นระยะเวลา 
10 ปี (เพ่ิมจาก 5 ปี เป็น 10 ปี) นอกจากนี้ยังให้เพ่ิมประเภทกิจการที่ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้ว แต่เปิดให้การ
ส่งเสริมใหม่เฉพาะในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ประกอบด้วย กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ กิจการผลิต
วัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุง
หลังคาเซรามิกส์และการผลิตกระเบื้องปูพ้ืนหรือผนัง) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยา
สระผม ยาสีฟัน (ยกเว้นเครื่องส าอาง) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์
พลาสติก กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ และกิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และ/หรือ คลังสินค้า ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
ธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอ าเภอ ส่วนในระยะที่สอง จะเป็นการสนับสนุนการลงทุน โดยอ าเภอหนองจิกจะส่งเสริม
การแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ปรับปรุงท่าเรือปัตตานี และถนน อ าเภอสุไหงโก-ลก จะจัดตั้ง 
Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลก แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน 
ศูนย์นิทรรศการ และอ าเภอเบตง จะพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ส าหรับระยะท่ี 3 จะเป็นการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมด
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

หากพิจารณาในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จะ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเกษตรแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการผลิตทางการเกษตรทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพภายใต้กรอบการประกันราคาตามพันธะเกษตรสัญญาที่เป็นมิตรร่วมภาคธุรกิจเอกชนหรือ 
Friendly Contract Farming มีประเภทเกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะของ
การเป็นต้นทุนการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพและอาหารฮาลาลเพ่ือการส่งจ าหน่ายในเวทีฮาลาลโลก เช่น 
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ อุตสาหกรรมพืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงานและอุตสาหกรรมประมง นอกจากนี้ยังให้
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ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมพลังงานเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืนผ่านโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างครบวงจร การจัดท าตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร
และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติเกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ความสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และโครงสร้างอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง 
ส่วนใหญ่มีการประกอบกิจการเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม
จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม โดยข้อมูลสะสม ณ เดือนธันวาคม 2559 (เฉพาะโรงงานจ าพวกที่ 2 และ 3) มี
จ านวนโรงงานรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,388 แห่ง มีเงินลงทุนทั้งสิ้น จ านวน 16,146.05 ล้านบาท และมีคนงานทั้งสิ้น 
จ านวน 24,869 คน ซึ่งมีโรงงานที่สามารถรองรับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรที่ส าคัญได้ ยกตัวอย่างเช่น 
กิจการที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มีจ านวนโรงงาน 160 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.53 ของจ านวนโรงงานทั้งหมด 
โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา ตามล าดับ มีเงินลงทุน จ านวน 3,042.390 ล้านบาท 
และมีคนงาน จ านวน 4,822 คน กิจการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีจ านวนโรงงาน 128 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 9.22 ของจ านวนโรงงานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา ตามล าดับ มีเงิน
ลงทุน จ านวน 2,979.68 ล้านบาท และมีคนงาน จ านวน 4,683 คน กิจการที่ผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ มี
จ านวนโรงงาน 247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.80 ของจ านวนโรงงานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส และยะลา ตามล าดับ มีเงินลงทุน จ านวน 1,473.23 ล้านบาท และมีคนงาน จ านวน 6,138 คน ซึ่งเป็น
กิจการที่ใช้แรงงานสูงที่สุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมีโอกาสเจริญเติบโตได้อีกมาก จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็น “ครัวอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของโลก” เนื่องจากการบริโภคของประชากรมุสลิม ซึ่งมีจ านวนประมาณ 1.6 
พันล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 23 ของจ านวนประชากรโลกทั้งหมด และในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าอีก 15 ปี
ข้างหน้า หรือประมาณ ค.ศ. 2030 สัดส่วนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก (ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา 
แอฟริกาและเอเชีย) จะเพ่ิมขึ้นเป็น 2.2 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.4 ของจ านวนประชากรโลก จากข้อมูล  
ข้ า งต้ น จะ เห็ น เป็ น นั ย ได้ ว่ า  ก าร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมตามโครงการเมืองต้นแบบฯ จะ
สามารถเชื่ อมโยงให้ เกิดวงจรการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้และของ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  และเศรษฐกิจของประเทศเกิดผล
ต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ เพ่ือมุ่งเป้าหมายในการสร้าง
โอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา และ
เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาในมิติด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น  

การด าเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการผ่านการด าเนินโครงการ
คุณภาพที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถใช้โอกาสในการขยายธุรกิจและลงทุน เชื่อมโยงการค้า
ร่วมกับสมาชิกในอาเซียนผ่านแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการกลยุทธ์การค้าชายแดนโครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง โครงการ Hand in Hand เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้และการลงทุนในพ้ืนที่ชายแดนใต้ ทั้งนี้
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พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่เป้าหมายส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและเสริมสร้างขี ด
ความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน นอกจากนี้ ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม
ยังมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการด าเนินการ
ฝึกอบรมให้กับราษฎรในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนให้กับราษฎรในพ้ืนที่ 
รวมทั้งขจัดปัญหาความยากจน และการสร้างงานที่ยั่งยืน โดยข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีราษฎรได้รับการ
พัฒนาทักษะการผลิตแล้ว จ านวน 60 คน และอยู่ระหว่างฝึกอบรม 300 คน รวมทั้งโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ระยะที่  4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้ านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การยกระดับเทคโนโลยีและ มาตรฐานสินค้าใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่

ผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสในการจ้างงานที่มั่นคงและสร้างรายได้ โดยการพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพให้กับ
กลุ่มผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่เดิม เป็นการพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะด้านการออกแบบของกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน นักออกแบบและนักศึกษาให้สามารถผลิตสินค้าสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่ง
กายที่มีเอกลักษณ์มีความแตกต่าง เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ 
(Segmentation) มากขึ้น  

ในมุมมองของผู้เขียนการพัฒนาที่ดีที่สุด คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือหากกล่าวแบบบ้านๆ ก็คือ การพัฒนาที่ท าให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข มี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความ
เชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และยังคงได้ใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะ
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ยังสามารถคงความเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงถึงความเป็นตัวตนและพ้ืนเพ
ของคนในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาภายใต้โครงการเมืองต้นแบบฯ ที่น้อมน าเอา “ศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ผู้เขียนในฐานะข้าราชการของแผ่นดินขอส่งแรงเชียร์สนับสนุนการพัฒนาที่
ยึดหลัก “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของรัฐบาล ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีเพ่ือมุ่งหวังให้เกิดสันติสุขในพ้ืนที่
ปลายด้ามขวานทองอย่างยั่งยืนต่อไป..มาสร้างฝันกันใหม ่ให้ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว 

 

 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

 สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนงานการพัฒนาเมืองต้นแบบ พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ใต ้ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559, ไชยวรรณวัฒนจันทร์ 
อัญชลี ทองช่วย ดวงพร รักขพันธ์ กรกมล ขุนเพชร, หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

 http://www.thansettakij.com 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), http://www.sbpac.go.th 
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