เอกสารประกอบการนําเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ในคราวการประชุมแนวทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต
วันจันทร) ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป2นตนไป
ณ หองประชุมศาลาว5าการจังหวัดนราธิวาส

“จังหวัดชายแดนภาคใต” ที่ประกอบดวยจังหวัดนราธิวาส จังหวัดป9ตตานี จังหวัดยะลาและอีก 4
อําเภอของจังหวัดสงขลา เป2นพื้นที่ที่มีศักยภาพอย5างสูงต5อการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เนื่องจากความสมบูรณ)พรอมของป9จจัยการผลิตในทุกดาน ไดแก5
• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีความอุดมสมบูรณ)ที่สุดแห5งหนึ่งของประเทศไทย ไม5ว5าจะ
เป2นดิน น้ํา ปAา ตามลักษณะภูมิศาสตร)ของพื้นที่ที่ไดรับการกล5าวขานว5าเป2นแหล5งของ “เขา ปAา นา เล”
• ทรัพยากรมนุษย)ที่มีตนทุนที่ดีทางศาสนาและวัฒนธรรม สามารถนําอัตลักษณ)ที่มีไปเชื่อมต5อกับ
ประเทศต5างๆ ไดอย5างหลากหลายทั่วโลก อันเนื่องจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในฐานะที่
เป2น “พหุสังคมที่ดีงามจังหวัดชายแดนภาคใต” เช5น คนในพื้นที่โดยส5วนใหญ5 เป2นผูนับถือศาสนาอิสลามและ
พื้นที่ก็เป2นที่รูจักในฐานะที่เป2น “ระเบียงเมกกะ” อันเป2นเอกลักษณ)และจุดเด5นสําคัญของพื้นที่
• ลักษณะภูมิประเทศที่มีอาณาเขตชายแดนติดต5อกับประเทศที่มีศักยภาพต5อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย อย5 างเช5 น มาเลเซีย และสิ งคโปร) รวมถึง ประเทศภายในอาณาเขตโพนทะเล อย5 างเช5 น
อินโดนีเซีย บรูไนและฟHลิปปHนส) เป2นตน จังหวัดชายแดนภาคใต จึงเป2นประตูการคาหลักในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตตอนล5าง ที่สามารถพัฒนาขึ้นเป2นศูนย)กลางการพัฒนาเศรษฐกิจการคา อุตสาหกรรมและ
การพาณิชย)แห5งภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึง ประเทศโลกตะวันออกที่มีศักยภาพ ทั้งที่เป2นประเทศมุสลิม รวมถึง
จีนและญี่ปุAน เป2นตน
• ความพรอมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเป2นสถาบันใหความรูและวางรากฐานการพัฒนาที่
สําคัญภายใตฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย)เพื่อตอบสนองต5อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมไปถึง ความร5วมมือต5างๆ จากสถาบันการศึกษาในส5วนกลางและต5างประเทศที่ร5วมเป2น
เครือข5ายการสรางคน สรางความรู
แต5 เ ป2 น ที่น5 า เสี ย ดายว5 า การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในพื้น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต ที่ ผ5 า นมา ไม5ส ามารถ
ดําเนินการไดอย5างเต็มที่ตามโอกาสและศักยภาพพื้นที่ที่มีอยู5อย5างสูงสุดตามที่กล5าวถึงขั้นตน เนื่องจากเหตุ
ป9ญหาความไม5สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้นมาตั้งแต5 ปJ พ.ศ. 2547 และเป2นที่มาของเงื่อนไข
ขอจํากัด ตลอดจน อุปสรรคการพัฒนาต5างๆ ที่เกิดขึ้น
จนเมื่อรัฐบาล ภายใตการบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ) จันทร)โอชา นายกรัฐมนตรี กําหนดใหทุก
ภาคส5วนของประเทศไทยเดินตามกรอบยุทธศาสตร)ชาติ ภายใตวิสัยทัศน) “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป2นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนําไปสู5การพัฒนาใหคนไทยมี
ความสุข และตอบสนองตอบต5อการบรรลุซึ่งผลประโยชน)แห5งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายได
ระดับสูงเป2นประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป2นธรรม
ประเทศสามารถแข5งขันไดในระบบเศรษฐกิจ
ทุกภาคส5วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในวันนี้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนในพื้นที่
มีความตระหนักว5า หากทุกฝAายยังไม5สามารถกาวผ5านเงื่อนไขการใชความรุนแรงในพื้นที่ได ก็จะเป2นการติดกับดัก
ไม5สามารถออกนอกกรอบป9ญหาเดิม ผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาไม5ใช5เพียงการฉุดรั้งโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจใน
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พื้นที่และประเทศไทยเท5านั้น ยังหมายรวมถึง คุณภาพชีวิตและความเป2นอยู5ที่ดีของประชาชนทุกระดับ ซึ่งเป2น
เรื่องสําคัญมากกว5า ดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจของสถาบันการศึกษาทั้งในส5วนกลางและในพื้นที่ ที่ต5างพบ
ขอมูลตรงกันว5าการแกไขป9ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตที่ดีที่สุด คือ การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน
ใหประชาชนมีงานทํา มีรายไดเพื่อนําไปสู5การขับเคลื่อนวงจรการพัฒนาในทุกมิติไดอย5างสมบูรณ)
วันนี้ ประชาชนทุกคนตองร5วมกันกําหนดเปMาหมายการพัฒนาใหชัดเจนว5าในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต “จะทําอย5างไร ใหโอกาสและศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต ถูกนํามาใชไดอย5างเต็มที่ เศรษฐกิจ
ในพื้นที่สามารถเติ บโตไดอย5างมีเสถียรภาพ มีความเจริญกาวหนาเทีย บเท5าประเทศเพื่ อนบาน และทําให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค5าและศักดิ์ศรีของความเป2นมนุษย)ที่นําไปสู5การเคารพตนเอง เคารพผูอื่น
และสังคม จนแปรเปลี่ยนไปสู5การอยู5ร5วมกันอย5างสันติสุขอย5างแทจริง”
การขับเคลื่อนการทํางานฯ ดังกล5าว เริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น เมื่อนักธุรกิจในพื้นที่ไดร5วมกันหารือ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต กับรองนายกรัฐมนตรี ฝAายเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
ซึ่งเห็นความสําคัญและศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเช5นเดียวกัน โดยเฉพาะความเหมาะสมในการเป2น
แหล5งลงทุนขนาดใหญ5 ซึ่งเป2นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โดยเฉพาะการนํ า จุ ด แข็ งและโอกาสมาพั ฒ นาร5 ว มกั น เพื่ อกํ า หนดจุ ด ยื น ของสถานะภาพของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้
กรอบแนวคิด มุ5งเนนการสรางการมีส5วนร5วมจากทุภาคส5วน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ5ที่จะร5วมมือ
ร5วมใจกันแกไขป9ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ผ5านกลไก “ประสานประชารัฐ” ซึ่งเป2นความร5วมมือระหว5างรัฐ
เอกชนขนาดใหญ5 เอกชนในพื้นที่ ประชาชนและสถาบันการศึกษา
ประเด็น การพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต มุ5งสรางพื้นฐานเศรษฐกิจที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของพื้นที่เป2นสําคัญ โดยเฉพาะการนําจุดแข็งของพื้นที่มาประกอบสรางฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของพื้นที่ใหเป2น ศูนย)กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยรูปแบบ “เกษตรอุตสาหกรรม” เพื่อเป2นตนทุน
การผลิตอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล เนื่องจากสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพและศักยภาพของพื้นที่
ทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย) โดยมีขอบเขตการทํางานที่สําคัญ ไดแก5
* การเป2นอุตสาหกรรมเกษตรแนวใหม5 ที่ใหความสําคัญกับการผลิตทางการเกษตรทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ภายใตกรอบการประกันราคาตามพันธะเกษตรสัญญาที่เป2นมิตรร5วมภาคธุรกิจเอกชน หรือ
Friendly Farming มีประเภทเกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับจังหวัดชายแดนภาคใตในลักษณะของการ
เป2นตนทุนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฮาลาลเพื่อการส5งจําหน5ายเวทีฮาลาลโลก เช5น อุตสาหกรรม
ปศุสัตว) อุตสาหกรรมพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน และอุตสาหกรรมประมง นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมพลังงานเพื่อการพึ่งพาตนเองอย5างยั่งยืน
ผ5านโรงงานแปรรูปผลิ ตผลทางการเกษตรอย5 างครบวงจร การจัด ทําตลาดกลางสิน คาทางการเกษตรและ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส) ที่เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติเกี่ยวเนื่อง
ทั้งนี้ ขอมูลสําคัญในป9จจุบันระบุว5า “อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล” มีการเจริญเติบโตกาวหนาอย5าง
ต5อเนื่ องตลอดช5 ว งหลายปJ ที่ผ5 า นมา เนื่ องจากการบริโ ภคของประชากรมุส ลิ ม ซึ่ งมีจํ า นวนประมาณ 1.6
พันลานคน หรือ คิดเป2น รอยละ 23 ของจํานวนประชากรโลกทั้งหมด ในอนาคต มีการคาดการณ)ว5าอีก 15
ปJขางหนา หรือ ประมาณ ค.ศ. 2030 สัดส5วนประชากรมุสลิมทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย จะขยับขึ้นไปเป2น 2.2 พันลานคน หรือ คิดเป2นรอยละ 26.4 ของจํานวนประชากรโลก นัยตัวเลขฯ
ดังกล5าว จึงเป2นสัดส5วนตัวเลขมหาศาลของจํานวนประชากรโลกที่สามารถเชื่อมโยงใหเกิดวงจร การพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใตและของประเทศไทยไดเป2นอย5างดี ดังนั้น เพื่อเป2นการช5วงชิงพื้นที่ของ
การผลิตและการคาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลระดับโลก รองรับทิศทางการขยายตัวของประชากรมุสลิมในปJ
ค.ศ. 2030 โอกาสสําคัญในส5วนนี้ จังหวัดชายแดนภาคใต จึงตองมีการเร5งรัดกําหนดใหพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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เป2นพื้นที่หลักรองรับยุทธศาสตร)ของประเทศไทย เพื่อมุ5งความเป2
คว น “ครั
ครัวอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของโลก”
สาหกรรมอาหารฮาลาลของโลก
ซึ่งเป2นโอกาสสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเศรษฐกิจของประเทศ เกิดผล
ต5อเนื่องไปสู5การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในพื้นที่ตามนัยการทํางานเพื่อมุ5งเปMาหมายการสรางโอกาส
การเข าถึ ง โอกาสให กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ อ ย5 า งเท5 า เที ย มกั น (แนวคิ ด หลั ก คื อ มื อ ล วงกระเปb า เจอเงิ น
เงยหนามองเจอโอกาส) การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา
และนัยของการดําเนินงานฯ ในเรื่องนี้ จึงเป2นกลยุทธ)สําคัญที่มุ5งไปสู
ไปสู5การแกไขป9ญหาในมิติดานความมั่นคงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน) “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” สอดคลองและเป2นส5วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร)ชาติขางตน
* ระบบสนับสนุนการทํางานที่เกี่ยวของ ไดแก5 ระบบการขนส5งที่เชื่อมโยงทัทั้งการขนส5งทางบก ทางน้ําและ
ทางอากาศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมทั้งระบบรวมถึง การคา
และการพาณิชย) เป2นตน การพิจารณาใหการสนับสนุนมาตรการจูงใจเพื่อนําไปสู5การลงทุ
การลงทุนของภาคธุรกิจขนาด
ใหญ5 ทั้งในประเทศและต5างประเทศ
างประเทศ การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางองค)ความรูและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ)การเรี
การเรียนรูของทรัพยากรมนุษย)ทุกแขนงงาน เพื่อเชื่อมโยงมิติความสัมพันธ)ของ
ประชาชนทั้ง-นอกพื้นที่ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเปHดโลกทัศน)เพื
เพื่อนําไปสู5การเรียนรูและอยู5
ร5วมกันอย5างสันติสุขต5อไป
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การสรางสังคม
* ความเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจฐานราก เพื่อนําไปสู5การลดความเหลื
น5าอยู5 ปลอดภัยจากยาเสพติด ความเสมอภาคและเท5าเทียมกัน นําไปสู5การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
ประชาชน ผ5าน การมีงานทํา มีรายไดเหมาะสมตามอัตภาพ โดยสรางความเป2นชุ
นชุมชนพอเพียง ชุมชนเขมแข็ง
และชุมชนนวัตกรรมใหเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการขยายผลไปตามสัดส5วนการเจริ
วนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต5อไป เช5น
การพัฒนาผูประกอบการรายใหญ5 รายกลาง รายย5อย และกลุ5ม Start Up เปMาหมายการทํ
าหมายการทํางานขางตน
เชื่อมโยงมิติความมั่นคงและการพัฒนา ผ5านกระบวนการสรางแรงงานทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับโครงการหลักใน
พื้นที่ อย5างนอย 4 โครงการ ไดแก5 โครงการพาคนกลับบาน โครงการเยาวชนสํานึกรักษ)บานเกิด โครงการ
อาชีวศึกษาทวิภาคีและโครงการฟาร)มตัวอย5างอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้ง โครงการการพัฒนาอื่นๆ ที่
มีรากฐานการทํ
นการทํางานเชื่อมโยงไปถึงประชาชนในพื้นที่อย5างแทจริง
รายละเอียดตามแผนภาพ 1 2 และ 3
ภาพ 1 กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ภาพ 2 ความเชื่อมโยงระหว5างกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู5การพัฒนาฐานราก

ชุมชนนวัตกรรม
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ภาพ 3 ประเด็นการพัฒนาผลผลิตดานอุตสาหกรรม
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แนวทางการขับเคลื่อน
เพื่อเป2นการเลือกลงทุนโดยใชทรัพยากรที่มีอยู5อย5างจํากัดไปในกิจกรรมที่ก5อใหเกิดประโยชน)ที่สุด ซึ่ง
จะเป2นแรงผลักดันและชักจูงใหกิจกรรมอื่นๆ ตามมา โดยไม5จําเป2นตองลงทุนไปในกิจกรรมทุกๆ ดานพรอมๆ
กั น ต องเปรี ย บเที ย บว5 า จะลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมหลั กชนิ ดใดแล วก5 อให เกิ ด ผลเชื่ อ มโยงมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้
อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาขั้นกลาง สินคาทุน หรือป9จจัยการผลิต เช5น อุตสาหกรรมเหล็กและแร5เหล็ก จะมี
ความเชื่อมโยงมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อกิจกรรมสาขาหลัก (leading sector) เกิดขึ้นก็จะเป2นแรงผลักดันใหเกิด
กิจกรรมอย5างอื่นๆ ตามมา คือ เกิดผลเชื่อมโยงไปขางหนา (forward - linkage effects) และเกิดผลเชื่อมโยง
ไปขางหลัง (backward - linkage effects) เช5น ถาเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรม ก. ก็
อาจจะมีผลเชื่อมโยงไปขางหลัง ใหเกิดอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาต5าง ๆ ซึ่งอุตสาหกรรม ก. ใชเป2นวัตถุดิบและ
ป9จจัยการผลิต เช5น อุตสาหกรรมก5อสรางก็ผลักดันใหเกิดความตองใชวัตถุดิบต5าง ๆ เช5น ปูนซิเมนต) เหล็กเสน
ประตู หนาต5าง เป2นตน หรือการที่เราเลือกลงทุนในอุตสาหกรรม ก. แลว ก5อใหเกิดผลเชื่อมโยงไปขางหนา คือ
ก5อใหเกิดอุตสาหกรรมต5าง ๆ ที่ใชผลผลิตของอุตสาหกรรม ก. ไปเป2นป9จจัยการผลิต เช5น ก5อใหเกิดโรงแรม
ภัตตาคาร สํานักงาน รานคาต5าง ๆ เป2นตน
ในการดําเนินการขับเคลื่อนการทํางานขางตน จึงไดกําหนดเป2นยุทธศาสตร)การขับเคลื่อนผ5านการ
สรางเมืองเขมแข็ง สรางความเป2นตนแบบของการพัฒนาเมืองสําคัญใหเป2น “เมืองตนแบบการพัฒนาอย5าง
ยั่งยืน” หรือ Smart Green Cities ในพื้นที่สําคัญของจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความน5าสนใจ ทั้งในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฐานการลงทุนและศักยภาพเดิมของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต ทรัพยากรมนุษย)และ
แรงจูงใจในการลงทุนสําหรับธุรกิจเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในชั้นตน เสนอเป2นรูปแบบ “สามเหลี่ยมการพัฒนาอย5างยั่งยืน” รายละเอียดตามแผนภาพที่ 4
ภาพที่ 4 “สามเหลี่ยมการพัฒนาอย5างยั่งยืน”

“สามเหลีย่ มการพัฒนาอย5างยัง่ ยืน”
ตนแบบเมืองพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

เมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
เพื่อพัฒนาขึ้นเป2นศูนย)กลางการคา
ชายแดนระหว5างประเทศ
(International Border Trade City)

เมืองเบตง จังหวัดยะลา
เพื่อพัฒนาขึ้นเป2นเมืองตนแบบการ
พัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย5างยั่งยืน
(Sustainable Development City)

เมืองหนองจิก จังหวัดป9ตตานี
เพื่อพัฒนาขึ้นเป2นเมืองตนแบบเกษตร
อุตสาหกรรมกาวหนาผสมผสาน
(Agricultural Industrial City)
โดยมีอําเภอจะนะ เป2นเมืองพัฒนาร5วม

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการดําเนินการ ทั้ง 3+1 เมือง มีความพรอมในการพัฒนาเพื่อเป2นเมืองตนแบบตาม
ขอเสนอขางตนแลว ในระหว5างนี้ จะไดมีการเจรจาการลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ5 ผ5านช5องทางการเสนอ
มาตรการจูงใจการคาและการลงทุนที่เป2นไปได เพื่อนําไปสู5การขับเคลื่อนการปฏิบัติอย5างเป2นรูปธรรมต5อไป
รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5
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ภาพ 5 รูปแบบ “สามเหลี่ยมการพัฒนาอย5างยั่งยืน”

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ
การพัฒนาอย5างมั่นคงตามกรอบการพัฒนาฯ ขางตน จําเป2นอย5างสูงที่ตองอาศัย “แนวทางการขยาย
พื้น ที่การพัฒ นาเขาบรรจบกัน ” อันหมายถึง การขยาย “พื้นที่การพัฒนาที่ไดรับการดูแลอย5างใกลชิด”
(Accommodated Development Areas) ที่กระจายตัวอยู5ใหเขาบรรจบกับการขยายพื้นที่การพัฒนาหลัก
(Connecting to Main Development Expansion) ซึ่งในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใตจะมีการวาง
แผนการพัฒนาระยะยาว (Development Roadmap) ภายใตกรอบเวลา 4 ปJ ดังต5อไปนี้
ระยะที่ 1 สามเหลี่ ย มการพั ฒนาในพื้ น ที่ ที่ต องมี การดู แลอย5 า งใกล ชิ ด (The “Triangle of
Accommodated Development Areas, TADA) บนฐานการพัฒนาพื้นที่เหล5านี้ ควรไดรับการสนับสนุน
สิทธิประโยชน)ดานการลงทุนเพิ่มเติมเป2นพิเศษ ซึ่งมีองค)ประกอบ ดังนี้
1.1 พื้ น ที่การพั ฒ นาหลัก รอยต5อจั งหวั ดสงขลา-จังหวัด ป9 ตตานี (อํา เภอเทพา-อํา เภอ
จะนะ-อําเภอหนองจิก-อําเภอโคกโพธิ์) เป2นจุดเชื่อมต5อที่เขมแข็งสู5สามเหลี่ยม TADA (Permanent TADA
Connecting Point) เป2นพื้นที่ตั้งเขตพัฒนา ดังนี้
1) อุตสาหกรรม
2) ธุรกิจ
3) การพัฒนาบุคลากรสายอาชีพ
4) การศึกษา
5) การสาธารณสุข
ทั้งนี้ เพื่อเป2นหนึ่งในจุดสําคัญที่สรางกําลังซื้อ รองรับ productivity ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่
สามเหลี่ยมเปMาหมาย เป2นปากทางเชื่อมต5อสู5อําเภอหาดใหญ5 อําเภอนาทวี ณ ด5านสะเดา และพื้นที่อื่นๆ
1.2 พื้น ที่ยอดสามเหลี่ย ม อําเภอหนองจิก-อําเภอเมืองป9ต ตานี โดยมุ5 งเนนการพั ฒนา
การค าขาย วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน การเกษตร และการพั ฒ นาโครงสร างพื้ น ฐานและความมั่ น คงทางพลั ง งาน
นอกจากนั้น ยังเป2นการสรางชุมชนที่ประกอบอาชีพสนับสนุนพื้นที่การพัฒนาหลัก (Connecting Point) ทั้งนี้
ในระยะนี้ อาจจะมีการศึกษาความเป2นไปไดในการขยายท5าเรือป9ตตานี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ตลอดจนการเดินเรือชายฝ9•ง
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1.3 พื้ น ที่ ฐ านสามเหลี่ ย มตะวั น ตก อํ า เภอเบตง จั งหวั ด ยะลา โดยมุ5 ง เน นการพั ฒ นา
การคาขาย วิสาหกิจชุมชน การเกษตร ตลอดจน การท5องเที่ยวในพื้นที่ ที่เกี่ยวของกับการพึ่งพาตนเอง และ
การคาชายแดนขามแดนประเทศมาเลเซียสู5เมืองปJนังและเมืองเปรัก รวมถึง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
เกี่ยวของและการสรางตนแบบของความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อรองรับการขยายพื้นที่การพัฒนา การคมนาคม
ทั้งทางบกและทางอากาศ เพื่อบรรจบกับตัวเมืองยะลาในระยะกลาง และขยายการพัฒนาตลอดแนวชายแดน
ของจังหวัดยะลาในระยะยาว
1.4 พื้ น ที่ ฐ านสามเหลี่ ย มตะวั น ออก อํ า เภอสุไหงโกลก จั งหวั ด นราธิ ว าส ซึ่ งเป2 น ด าน
ชายแดนที่มีการคาชายแดนและขามแดนอยู5แลว จะมุ5งเนนการพัฒนา การคาขายขามแดนประเทศมาเลเซีย
และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวของ รวมถึง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางพลังงานทางเลือกอื่นๆ
เพื่อรองรับการขยายพื้นที่การพัฒนาเพื่อบรรจบกับตัวเมืองนราธิวาสในระยะกลาง และขยายการพัฒนาตลอด
แนวชายแดนของจังหวัดนราธิวาสในระยะยาว ตามภาพ 6
ภาพ 6 เขตพื้นที่ฐานสามเหลี่ยมตะวันออก

ระยะที่ 2 ระยะเสนขอบการพัฒนาพื้นที่พรมแดน ซึ่งมีองค)ประกอบดังนี้
2.1 พรมแดนตะวั น ตก ตั้ งแต5 อํ า เภอนาทวี ถึ ง อํ า เภอธารโต จนบรรจบอํ า เภอเบตง
มุ5งเนนดานสวัสดิภาพ การศึกษา สาธารณสุขและโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
ประชาชนในภาพรวมทุ กมิ ติ การพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วของ ซึ่ งเป2 น การพั ฒ นาตามความเหมาะสม ในระยะสั้ น ไม5
จําเป2นตองพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดอําเภอเปMาหมายเหล5านี้ และยังไม5มีความจําเป2นในการเปHดเสนทางการคาเพิ่มเติม
2.2 พรมแดนใตสุด ตั้งแต5 จากอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส จนบรรจบอําเภอเบตง
จังหวัดยะลา มุ5งเนนดานสวัสดิภาพ การศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับประชาชน ทั้งนี้ อาจมีการพัฒนาเสนทางการคาเพิ่มเติม ในระยะสั้นไม5จําเป2นตองพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด
อําเภอเปMาหมายเหล5านี้
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ระยะที่ 3 เสนทางบรรจบยะลา-เบตง (ทางหลวง 4106) ซึ่งมีองค)ประกอบดังนี้
3.1 พื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งหมด มุ5งเนนดานสวัสดิภาพ วัฒนธรรม การศึกษา
สาธารณสุ ข คมนาคม โครงสร างพื้ น ฐาน การอนุ รั ก ษ) สิ่ ง แวดล อมและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห กั บ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
3.2 พื้ น ที่ อํา เภอบั น นั งสตา จั ง หวั ด ยะลา ทั้ ง หมด มุ5 ง เน นด านสวั ส ดิ ภ าพ วั ฒ นธรรม
การศึกษา คมนาคม การอนุรักษ)สิ่งแวดลอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน ซึ่งเป2นการพัฒนา
ที่มุ5งเนนเป2นพิเศษดานการคมนาคมขนส5ง เพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน อําเภอบันนังสตา พื้นที่ติด
พรมแดนประเทศมาเลเซียเชื่อมต5อเมืองยะลา สู5อําเภอเบตง มีศักยภาพในการเขาถึงพื้นที่เปMาหมายการพัฒนา
ระยะยาวในจังหวัดนราธิวาส
ระยะที่ 4 การเชื่อมต5อจากจังหวัดป9ตตานี ซึ่งมีองค)ประกอบดังนี้
4.1 พื้นที่รอยต5ออําเภอเมืองป9ตตานี สู5 อําเภอเมืองยะลา (อําเภอหนองจิก อําเภอยะรัง
และอําเภอแม5ลาน) มุ5งเนนดานสวัสดิภาพ วัฒนธรรม การสรางรายได การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน เพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
4.2 พื้นที่รอยต5ออําเภอเมืองป9ตตานีสู5อําเภอเมืองนราธิวาส (อําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนา
เระ อําเภอสายบุรี อําเภอไมแก5น และบางส5วนของอําเภอบาเจาะ) มุ5งเนนดานสวัสดิภาพ วัฒนธรรม การสราง
รายได การศึ กษา สาธารณสุ ข การคมนาคมทั้ งทางบกและชายฝ9• ง และการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดีให กั บ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
ระยะที่ 5 สามเหลี่ยมสามอําเภอเมือง (อําเภอเมืองป9ตตานี-อําเภอเมืองยะลา-อําเภอเมืองนราธิวาส)
ซึ่งมีองค)ประกอบ ไดแก5 การเป2นพื้นที่อําเภอรอยต5อระหว5างอําเภอเมืองป9ตตานี อําเภอเมืองยะลา และอําเภอ
เมืองนราธิวาสทั้งหมด มุ5งเนนดานสวัสดิภาพ วัฒนธรรม การสรางรายได การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน เพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
ระยะที่ 6 สามเหลี่ยมสามอําเภอเมือง (ป9ตตานี-ยะลา-นราธิวาส) ซึ่งมีองค)ประกอบของพื้นที่ที่เหลือ
ทั้ ง หมด พั ฒ นาโดยมุ5 ง เน นการลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทั้ ง หมดพร อมไปกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห กั บ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน)ของยุทธศาสตร)ประเทศไทย
ขอเสนอการขับเคลื่อนไปสู5การปฏิบัติ
ศอ.บต. พิจารณาเห็นว5าเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ขับเคลื่อนไปสู5การปฏิบัติอย5างเป2นรูปธรรม เพื่อพลิกโฉมการแกไขป9ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยใชมิติเศรษฐกิจเป2นแกนหลักการขับเคลื่อนไปสู5การพัฒนาใหคนในพื้นที่มีความสุข และตอบ
สนองตอบต5อการบรรลุวิสัยทัศน)ตามกรอบยุทธศาสตร)ชาติ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป2น
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหประเทศไทยสามารถสรางรายได
ระดับสูงเป2นประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย/คนในพื้นที่ สรางสังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป2นธรรม ประเทศสามารถแข5งขันไดในระบบเศรษฐกิจ และนําไปสู5การสรางสันติสุขอย5างแทจริงต5อไป จึง
เห็นสมควรใหมีการดําเนินการ ดังต5อไปนี้
1. จัด ตั้งคณะทํางานสานพลังประชารัฐ คณะที่ 13 รับผิดชอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใตตามขอ 2 ไปสู5การปฏิบัติอย5างเป2นรูปธรรมโดยเร็ว
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2. พิจารณาสนับสนุนเงื่อนไขของภาคเอกชนเพื่อจูงใจธุรกิจขนาดใหญ5และเอกชนที่มีศักยภาพลงไป
ลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยขอเสนอของภาคเอกชนในเรื่องการจูงใจการลงทุน มีดังต5อไปนี้
ที่

เงื่อนไขการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และหรือ
เงื่อนไขการลงทุนทีร่ ฐั บาลสนับสนุนในหวงเวลาทีผ่ า5 นมา

เงื่อนไขพิเศษสําหรับการลงทุนในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเป2นเวลา 12 ปJ
1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเป2นเวลา 8 ปJ
-เช5นเดิม2. ลดหย5อนภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปJ
3. ใหหักค5าขนส5ง ค5าไฟฟMาและค5าประปา 2 เท5า ในการคํานวณภาษี ใหหักค5าขนส5ง ค5าไฟฟMาและค5าประปา 2.5-3 เท5า ในการ

4.
5.
6.
7.
8.

เป2นเวลา 10 ปJ
คํานวณภาษี เป2นเวลา 20 ปJ
ใหหักค5าติดตั้งหรือก5อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกไดรอยละ 25 ใหหักค5าติดตั้งหรือก5อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกไดรอยละ
ในการคํานวณภาษี
35 ในการคํานวณภาษี
ยกเวนอาการขาเขาสําหรับเครื่องจักร
-เช5นเดิมยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเป2นสําหรับส5วนผลิตเพื่อการ ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเป2นสําหรับส5วนผลิต
ส5งออกเป2นเวลา 5 ปJ
เพื่อการส5งออกเป2นเวลา 10 ปJ
ใหใชแรงงานต5างดาวไรฝJมือในโครงการส5งเสริมตามที่ BOI กําหนด -เช5นเดิมใหหักค5าติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเป2นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

เงื่อนไขพิเศษสําหรับการลงทุนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต
เงื่อนไขพิเศษสําหรับการลงทุนในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

เหตุผลสนับสนุน

1. ใหมีการกําหนดโควตาใหม5 (พิเศษ) สําหรับการนําเขาวัตถุดิบที่มี จูงใจใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบที่มีโควตาการ
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

การกําหนดโควตาไวเดิม
แรงงานวิชาชีพ/เชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม5ตองเสียภาษี
บุคคลธรรมดาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานในพื้นที่และเมื่อ
กลับไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่น ใหไดรับสิทธิต5อเนื่อง (3 ปJ ให
พิเศษ 1 ปJ)
เจาหนาที่วิชาชีพ/เชี่ยวชาญ/วิทยากร ที่ปฏิบัติงานไม5เต็มเวลา
ไม5ตองเสียภาษีบุคคลธรรมดาในหวงเวลาการปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
กรณีธุรกิจที่จางแรงงานในพื้นที่มากกว5า 50 คนขึ้นไป สามารถนํา
รายจ5ายที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค5าตอบแทนและอื่นๆ ในการจางงานมา
ลดหย5อนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2 เท5า
การนํ าเข าสิ นค าบางประเภทที่ เป2 นข อจํ ากั ดทางการค าและ
อํานวยการทางพิธีการกงสุล ใหสามารถดําเนินไดโดยสะดวกใน
เขตการคานานาชาติ
สิทธิการซื้อที่ดินสําหรับชาวต5างชาติ เพื่อก5อสรางโรงงานและที่
อยู5อาศัย
ธุรกิจรุ5นใหม5 (Start Up) ที่มีการจางงานแรงงานในพื้นที่ให
สามารถนํารายจ5ายที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค5าตอบแทนและอื่นๆ ใน
การจางงาน มาลดหย5อนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2 เท5า
การอนุญาตใหมีการ Roaming ผ5านระบบเครือข5ายมือถือของ
ประเทศไทยในเขตท5องเที่ยวใหกับนักท5องเที่ยวชาวต5างชาติใน
อัตราราคาพิเศษ

นําเขาในพื้นที่ที่กําหนด
จูงใจใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่

จู งใจให มี ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เฉพาะทางเข ามามี ส5 วนร5 วมในการ
ถ5ายทอดความรู ความชํานาญในพื้นที่
ส5งเสริมการจางงาน การกระจายรายไดและการพัฒนาฝJมือ
แรงงาน
เพิ่มแรงจูงใจในการคา การลงทุน โดยลดขั้นตอนที่ซับซอน
หรือ เกิดอุปสรรค
จูงใจใหนักลงทุนจากต5างประเทศเขามาลงทุนในพื้นที่
ส5งเสริมและลดภาระดานภาษีของกลุ5มกิจการธุรกิจ
ใหม5 (Start Up)

รุ5น

ลดอุปสรรคและอํานวยความสะดวกดานการสื่อสาร
นักธุรกิจชาวมาเลเซีย

แก5
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3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนภาคธุรกิจเอกชนภายใตแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” มีแนวทาง
การดําเนินการ 2 ระยะ ดังต5อไปนี้
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2562) มีแนวทางการดําเนินการที่เห็นควรบรรจุ ในแผน การ
พัฒนาพิเศษของส5วนราชการที่เกี่ยวของ ดังต5อไปนี้
(1) ให มี การจั ดตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาพื้ น ที่ พิ เ ศษ เพื่ อทํ า หน าที่ ในการบู ร ณาการ
การทํางานทั้งระบบที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการใหบริการในลักษณะทํางานทั้งระบบและครบวงจร หรือ One
Stop Service รวมทั้ง การเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวของ เพื่อเป2นการอํานวย
ความสะดวกการใหบริการการลงทุน/การคา/การท5องเที่ยว เป2นไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
(2) รั ฐจั ด ตั้ งกองทุ น เพื่ อส5 งเสริ มการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ แฟรนไชส) และไลเซนส) ให กั บ กลุ5 ม
นักธุรกิจรุ5นใหม5 รวมทั้ง การออกพันธบัตรพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต
(3) การปรับปรุงท5าเรือจังหวัดป9ตตานี เป2นท5าเรือขนาด 5,000 ตันกรอส โดยมีกิจกรรม
ที่สําคัญ ไดแก5 การขุดลอกร5องน้ําถาวรและการติดตั้งระบบปMองกันการพังทลายของตลิ่ง เพื่อรองรับระบบการ
ขนส5งพาณิชย)
(4) รั ฐจั ดหาพื้ นที่ กลางและลงทุ น เพื่ อส5 งเสริ มอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ เช5 น การจั ดทํ า
คลังสินคา เป2นตน
(5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบส5งน้ําประปา
(6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟMาชุมชน (โรงไฟฟMาชุมชน ขนาด 1 MW ตามตนแบบของ
สมาคมพลังงานทดแทนสู5ชุมชนแห5งประเทศไทย)
(7) การขยายพื้นที่สถานีรถไฟ อําเภอโคกโพธิ์ เพื่อเป2นตนทางการขนส5งสินคา
(8) ระบบโครงการสรางพื้นฐานการขนส5ง
(9) สนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เชื่อมโยงผลการศึกษาไปยังการพัฒนาเมืองตนแบบ รวมทั้ง
ระบบสนับสนุนอื่นๆ ที่จะเป2นประโยชน)ต5อการสราง
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563-2565) มีแนวทางการดําเนินการที่เห็นควรบรรจุ เรื่อง ระบบ
โครงการสรางพื้นฐานการขนส5ง เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหว5างเมืองทั้ง 3 เมืองและเชื่อมต5อไปยังประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร) (ดําเนินการจัดทํารายละเอียดอีกครั้ง)
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