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แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  

ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัดและการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดปัตตานี (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External 
Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ดังกล่าว 
นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้ง การส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ  การอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการและการบูรณา
การนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการกำกับดูแลอย่าง
ทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติ 
           คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (๑) เป้าหมาย 
        (1.๑) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
        (1.๒) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
   (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ .ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการ ด้านอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงได้กำหนดแนวทาง    
การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรฮาลาลเพ่ือสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้สามารถยกระดับการผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไก  ขับเคลื่อน
จังหวัดและประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว 
 
๒.๒  แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
   ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  
      ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในสาขาอุตสาหกรรม 
• เป้าหมายที่ 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน. 

     ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ การผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
 ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

• แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการไทยตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการของประเทศ กำหนดแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรโดยเชื่อมโยง
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและจัดให้มี
แผนพัฒนากำลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กำหนดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้ อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสรมิใหเ้กิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม 

• เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อม
ในอนาคตดีข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต  อันดับที่ 45) 
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 3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
• แนวทางการพัฒนา : โดยการพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรม      

เชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการเพ่ือจำกัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  
• เป้าหมายของแผนย่อย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 

   2.2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๒ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 1.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 1.2 แนวทางการพัฒนา  การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต

และบริการ 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

2.2 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความม่ันคง 
สมดุล และยั่งยืน 

 

  ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑3 
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   2.2.3  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๓.๗.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓ : ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 ๔) ตัวชี้วัด ที่ ๒ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้  
 ๕) กลยุทธ์ ที่ ๗ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของพ้ืนที่การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนการพัฒนาที่มุ่งสร้างความมั่นคงในอาชีพ การสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2562 - 2580) 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 -2570) 

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 โดยสำนักงาน 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี  (พ .ศ. 2560 – 2579) และ  (ร่าง) 

แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 โดย คณะกรรมการ 
นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 

▪ แผนปฏิ บั ติ การลดก๊ าซ เรื อนกระจกของประ เทศปี  พ .ศ . 2 5 64  - 25 7 3 
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม โดย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดย 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวดและกลุ่มจังหวัด (2566-2570) 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคญัของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตานี ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศสู่กระทรวง กรม 
และพื้นที่ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาฯ 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน นอกจากนี้ การจัดทำแผนฯ ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว
นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมีความเหมาะสมและมุ่งระดับThailand 4.0 ของทุกภาค
ส่วนมากขึ้น 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตานี ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
ขั้นตอนและดำเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นที ่๑ เตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการชี้แจง ทำความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึง
แนวนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เชื่อมโยงภูมิภาค วัตถุประสงค์ ความสำคัญ 
แนวทางและขั้นตอนในการจัดทำแผนฯ และรวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ 
ข้อมูลในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ของจังหวัด รวมทั้งสภาพ
ปัญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด 
 ขั้นที่ 2 ประเมินศักยภาพในปัจจุบันและการยกระดับในอนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน
จังหวัด ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยร่วมกันให้ความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ได้แก่ โอกาส และ          
ภัยคุกคามหรือข้อจำกัด และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็งของจังหวัด เพ่ือตอบ
คำถามว่า ปัจจุบันการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมีสถานภาพอยู่ ณ จุดใด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้ข้อสรุป
การวิเคราะห์ประเมินสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ดังต่อไปนี้ 
 สถานการณ์โดยรวม จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและที่ตั้งได้เปรียบจังหวัดอ่ืน ๆ กล่าวคือ 
ตั้งอยู่ ในแนวเขตรอยต่อที่สามารถติดต่อกับสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน และจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลาง            
อุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมฮาลาลของภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยงอนุภูมิภาค IMT-GT กับมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย พื้นที่มีความสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรที่ราบลุ่มและการประมง เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่
สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว และ ไม้ผล ตลอดจนแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๑๖.๔ กิโลเมตร ถือเป็นแหล่ง     
ประมงทะเลที่สำคัญและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว ปลาในกระชัง โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ   
การประมงเชิงพาณิชย์ เช่น ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ที่รองรับทั้งเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และอยู่ใกล้กับแหล่ง
ทำการประมงในอ่าวไทยและแหล่งทำการประมงระหว่างประเทศ ซึ่งจากความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ทำให้เกิด
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรขึ้นในพื้นที่จำนวนมาก เช่น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ โรงงานแปรรูปผลผลิต       
ทางการเกษตร โรงน้ำแข็ง ทำให้การค้าการลงทุนในจังหวัดปัตตานีมีความเชื่อมโยงกับการเกษตรเป็นอย่างมาก 
นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ทำการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก     
โรงงานอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถเชื่อมโยงตลาดสินค้ากับอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี   
ที่มีความเป็นวิถีมุสลิมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและมีคุณค่าในการผลิต
สินค้าฮาลาล เจาะตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่มีนโยบายสนับสนุนให้      
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จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ  ทั้งระดับชาติ ระดับ
ภาค และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาค (IMT-GT) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยสามารถพัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม 
 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ศักยภาพและโอกาสที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปัตตานีดังกล่าวยังมี
ปัญหาอุปสรรคที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่องภาคประมง เป็นสาเหตุของปัญหามาจากต้นน้ำภาคการประมง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถขับเคลื่อนการ
ผลิตได้ ปัญหาความไม่สงบที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่
สามารถเชื่อได้ว่าสาเหตุของเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดจากสาเหตุใดเป็นสาเหตุที่แท้จริง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้
แรงงานในพ้ืนที่ขาดแคลนทั้งแรงงานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ ปัญหาการว่างงาน เนื่องจาก โรงงานบางส่วนปิด
กิจการ ชะลอการผลิต และปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นฐานทรัพยากร
ของการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญหาการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน
เช่นเดียวกัน สำหรับผลกระทบภาคอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นเริ่ม
ส่งผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากหลายประเทศเริ่มมีการล๊อกดาวน์ประเทศ ส่งผลให้การ
นำเข้าวัตถุดิบเพ่ือนำมาใช้ในการผลิตต้องหยุดชะงัก รวมถึงการส่งออกที่ชะลอตัว ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดให้ไม่
สามารถนำเข้าและส่งออกได้ตามปกติ 
 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
        3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1. ความเป็นมา 
จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน 

เนื่องด้วยความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งที่ติดทะเล มีอ่าวที่สามารถกำบังคลื่นลมและ
เป็นที่พักจอดเรือ จึงเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออก ประกอบกับ ปัตตานี   
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น สินแร่ เครื่องเทศ ของป่า และพืชพรรณธัญญาหารอ่ืนๆ สามารถติดต่อ
ค้าขายทางทะเลกับเมืองท่าอ่ืน ๆ บนคาบสมุทรมลายูและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเป็นที่รู้จักในนามอาณาจักรลังกาสุกะ 
หรือ หลังหยาซูว ซ่ึงปรากฏในเอกสารจีนมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณเกือบ 2,000 ปี ที่ผ่านมา 
ระหว่างพุทธศตวรรษ 12–16 ศูนย์กลางการปกครองของลังกาสุกะ อยู่บริเวณเมืองโบราณยะรัง โดยมีเมืองโกตามหลิฆัย 
เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดดังปรากฏร่องรอยฐานเจดีย์ในพุทธศาสนา
จำนวนมากกว่า 30 แห่ง ในพ้ืนที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร 

จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ปรากฏเมืองท่าแห่งใหม่ชื่อ ปะตานี มีเรือสินค้าจากชาติต่างๆ ได้แก่
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ชวา อาหรับ และ เปอร์เซีย ฯลฯ มาจอดแวะพักและทำการ
ค้าขายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับอาณาจักรลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลง ชายฝั่งทะเลตื้นเขินแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน 
ศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่จึงย้ายมาอยู่ที่ ปะตานี (ต่อมาเรียก ปาตานี และ ปัตตานี ในที่สุด) ในเวลานั้น 
ปัตตานี เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่สำคัญของภูมิภาคนี้ และเป็นที่รู้จักในชื่อ “ปาตานีดา
รุสลาม” จนได้รับการเรียกขานกันว่า“ระเบียงเมกกะ”  

ต่อมาในปี พ.ศ.2351 ปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองตานี เมืองยะหริ่ง    
เมืองหนองจิก เมืองสายบุรี เมืองระแงะ เมืองรามันห์ และเมืองยะลา ในปี พ.ศ.2388 ศูนย์กลางการปกครองของ
เมืองปัตตานีย้ายมาอยู่ที่จะบังติกอ ติดกับแม่น้ำปัตตานีในปัจจุบัน ส่วนศูนย์กลางการค้าในระยะแรกอยู่ใกล้     
ปากแม่น้ำบริเวณหัวตลาด เป็นย่านชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในสมัยนั้น เมืองปัตตานีแห่งใหม่จึงเจริญเติบโตสืบต่อมา
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กระทั่งบัดนี้ สำหรับหัวเมืองอ่ืนสมัยเดียวกัน ได้แก่ สายบุรี หนองจิก และยะหริ่ง ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของ
จังหวัดปัตตานี ระแงะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส และรามันห์ (ปัจจุบันใช้ชื่อรามัน) เป็นอำเภอหนึ่งของ
จังหวัดยะลา 

2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1 ที่ตั้ง จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
ที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กม. มีพ้ืนที่ประมาณ 1,940.35
ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่  
 2.2 อาณาเขต ด้านทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา   
 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
 

2.3 สภาพภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 
- พ้ืนราบชายฝั่งทะเล เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ ทางตอนเหนือ และ

ทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่ง กว้างประมาณ  10 -30 กิโลเมตร มีความยาว
ชายฝั่งทั้งหมด 116.40 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอชายทะเล 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหนองจิก 
อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอสายบุรี และอำเภอไม้แก่น 

- พ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ที่ดินมีความเหมาะสม
ในการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ยางพารา ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอำเภอแม่ลาน อำเภอยะรัง อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ 
และอำเภอปะนาเระ 

- พ้ืนที่ภูเขา เป็นพ้ืนที่ส่วนน้อย อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอกะพ้อ และ ทางตะวันออก
ของอำเภอสายบุรี บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ปลูกลองกอง ยางพารา 
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2.4 สภาพภูมิอากาศ 
- ปริมาณน้ำฝน ปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศ จัดว่าเป็นจังหวัดที่มี  

ฝนตกตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกกว่าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เพราะ         
อยู่ทางด้านตะวันออกไม่มีภูเขาสูงใดกั้น จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมนี้เต็มที่ ทำให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคม
และพฤศจิกายน ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะ           
ภูมิประเทศมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้น ทำให้ได้รับกระแสลมจากมรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานี
อยู่ในเกณฑ์ด ี

- อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมอย่างเต็มที่  คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านอ่าวไทย ทำให้ได้รับไอน้ำและความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและ
อากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน และจะมีอากาศเย็นได้ในบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุด มีค่าอยู่ที่ 36.8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมติ่ำสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส 

 

๓. การปกครองและประชากร 
    การปกครอง จังหวัดปัตตานี ได้แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น ๑๒ อำเภอ ๑๑๕ ตำบล ๖๔๒ หมู่บ้าน 

โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง 
(เทศบาลเมืองปตัตานี และเทศบาลเมืองตะลุบัน) เทศบาลตำบล ๑5 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๙6 แห่ง 
     ประชากร ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวนประชากรทั้งสิ้น 729,581 คน เป็นชาย 360,348 คน เป็น
หญิง 369,233 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 137,089 คน รองลงมา
ได้แก่ อำเภอยะรัง จำนวน 95,706 คน และอำเภอหนองจกิ จำนวน 82,105 คน  

 
4. ด้านเศรษฐกิจ 
➢ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานี(Gross Province Products : GPP)  ณ ราคาประจำปี 2562 

มีมูลค่า 49,555 ล้านบาท (สศช.) โดยแบ่งเป็น 
  - ภาคเกษตร มีมูลค่า 12,566 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 
  - นอกภาคเกษตร มีมูลค่า 36,959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.64  
 

➢ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) มีค่าเฉลี่ย 76,997 บาท  
 

➢ สาขาหลักที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่  
- สาขาเกษตรกรรม มีมูลค่า 12,566 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.35 รองลงมาคือ 

สาขาการบริหารราชการ มีมูลค่า 9,156 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 18.48 และ
สาขาการศึกษา มีมูลค่า 7,634 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.41 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดปัตตานี 

 
5. ลักษณะทางสังคม  
    5.1 ด้านสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี มีสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือรองรับในการให้บริการ

ประชาชนครอบคลุมทุกอำเภอ และทุกตำบล เป็นสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 153 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลปัตตานี ขนาด 504 เตียง โรงพยาบาลชุมชน จำนวน   
11 แห่ ง แยกเป็นขนาด 60 เตียง 3 แห่ ง  ขนาด 30 เตียง 8 แห่ ง นอกจากนี้มี โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จำนวน 30 เตียง และสังกัดกรมการแพทย์ คือ 
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โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ขนาด 110 เตียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์บริการสาธารณสุข 
จำนวน 140 แห่ง โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 6 ,172 คน ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ำกว่าเกณฑ์
ระดับประเทศ คือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,000 คนแสดงให้เห็นว่า จังหวัดปัตตานียังขาดบุคลากรแพทย์
จำนวนมาก ทำให้ประชาชนได้รับการบริการไม่ทั่วถึง และจากข้อมูลพบว่าจำนวนผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ซึ่งคาดว่าอีก ๕ ปีข้างหน้าจะไม่สามารถรองรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบรายวันได้ 
และจากข้อมูลจำนวนวันนอนของผู้ป่วยในก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นกัน ตึกผู้ป่วยจึงมีสภาพแออัด และเตียง
ผู้ป่วยหนักยังไม่เพียงพอจึงต้องส่งต่อบริการไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย 

    5.๒ การศึกษา การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๒ และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔8 มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา            
ตามอัธยาศัย มีหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการศึกษา ดังนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี   
เขต ๑,๒,๓  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับการศึกษาก่อนประถม ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑,๒,๓ ร่วมจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
จำนวน 1,๔๒๓ แห่ง จำนวนครู/อาจารย์/ผู้สอน จำนวน 1๙,๗๔๑ คน นักเรียน/นักศึกษาและผู้เรียน จำนวน 2๖๗,๒๑๘ คน  

    การศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดปัตตานีมีจำนวนผู้จบการศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับ ปวช จำนวน 522 คน 
ระดับ ปวส. จำนวน 1,582 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 39 คน ซึ่งระดับ ปวช. มีสาขาวิชา จำนวน 17 สาขาวิชา 
สาขาวิชาที่มีผู้จบการศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง      
สาขาการบัญชี และสาขาเกษตรศาสตร์ จำนวน 92 86 76 64  และ 34  ตามลำดับ  ระดับ ปวส. มีสาขาวิชาจำนวน        
29 สาขาวิชา สาขาวิชาที่มีผู้จบการศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาไฟฟ้า 
สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาเทคนิคเครื่องกลและสาขาโยธา จำนวน 329  288  258  74 และ 69 ตามลำดับ   

    5.3 การนับถือศาสนาและศาสนสถาน ปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น 694,023 คน  
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 609,341 คน คิดเป็นร้อยละ ๘6 .๒๕ 
รองลงมาคือศาสนาพุทธ จำนวน 84,682 คน คิดเป็นร้อยละ ๑3.๗0 และนับถือศาสนาคริสต์/อ่ืน ๆ จำนวน 
360 คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐5 มีมัสยิด จำนวน ๖๗5 แห่ง วัด จำนวน ๘3 แห่ง ที่พักสงฆ์ จำนวน ๙ แห่ง และ
โบสถ์คริสต์ จำนวน 5 แห่ง  

 
6. โครงสร้างพื้นฐาน 

     6.1 ไฟฟ้า จังหวัดปัตตานีมีสำนักงานการไฟฟ้า ๒ สำนักงาน คือ ๑) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบพ้ืนที่อำเภอเมืองปัตตานี ยะรัง ยะหริ่ง โคกโพธิ์ หนองจิก และแม่ลาน และ               
๒) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่อำเภอสายบุรี ปะนาเระ มายอ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น 
กะพ้อ มีที่ทำการไฟฟ้าทั้งหมด ๑๒ แห่ง ปี พ.ศ.๒๕61 ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น 509,495,474.72 หน่วย และ    
มี จ ำน วนผู้ ใช้ ไฟ ฟ้ าทั้ งสิ้ น 1 7 8 ,9 4 0  ราย  มี ก าร ใช้ ก ระแส ไฟ ฟ้ าใน พ้ื นที่ ค วบ คุ ม  กฟ จ .ปั ต ตานี                     
จำนวน 519,495,474.71 หน่วย จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 115,755 ราย และการใช้กระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ควบคุม 
กฟอ.สายบุรี จำนวน 106,850,635.88 หน่วย จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 63,185 ราย 

    6.2 โทรศัพท์ จังหวัดปัตตานีมีจำนวนเลขหมายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่เปิดใช้งาน ณ ปี 2561 
จำนวน 18,710 เลขหมาย แยกเป็นหมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐาน 8,962 เลขหมาย เลขหมายอินเตอร์เน็ต 9,748 เลขหมาย 
ซ่ึงในจำนวนเลขหมายทั้งหมด จะเป็นลูกค้าธรรมดาบ้านพักอาศัย 13,818 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 73 .85 
รองลงมาเป็นลูกค้าส่วนราชการ หน่วยธุรกิจ และอ่ืน ๆ 4,892 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 26.15  
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    6.3 ประปา จังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานหลักที่ให้บริการประปา จำนวน 2 แห่ง คือ สำนักงานเทศบาล
เมืองปัตตานี มีกำลังการผลิตน้ำประปา 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้บริการผู้ใช้น้ำ จำนวน 12,839 ราย 
ครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองปัตตานีและพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล ได้แก่ ผู้ใช้น้ำในพ้ืนที่ตำบลรูสะมิแล ตำบลบานา 
และตำบลตะลุ โบะอำเภอเมืองปัตตานี  และสำนักงานการประปาสายบุรี  มีกำลังการผลิตน้ำประปา            
2,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้บริการผู้ใช้น้ำ จำนวน 2,780 ราย ให้บริการผู้ใช้น้ำในเขตสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน 
และพ้ืนที่บางส่วนของตำบลปะเสยะวอ ตำบลมะนังดาลำ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีครัวเรือน
ที่เข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 20.41 นอกจากนี้ พ้ืนที่จังหวัดปัตตานียั งมี       
การขุดเจาะน้ำบาดาลเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค จำนวน 412 บ่อ และมีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 276 แห่ง 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การให้บริการน้ำประปาของการประปา   
ทั้ง 2 แห่ง และประปาหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมครัวเรือนทุกหมู่บ้านชุมชน โดยมีอัตราการครอบคลุมการให้บริการ 
ร้อยละ 38.60 ซึ่งใกล้เคียงกับจังหวัดยะลา และนราธิวาส ที่มีอัตราการครอบคลุมร้อยละ 37.8 และ 36.7 
ตามลำดับ 

6.๔ การคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย 
    ถนน จังหวัดปัตตานีมีระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

ชนบทจังหวัดปัตตานี และแขวงทางหลวงปัตตานี รวมทั้งสิ้น 923,024 กม. โดยเป็นถนนในความรับผิดชอบของ
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี 580,192 กม. เป็นถนนลาดยาง 57,956 กม. เป็นถนนคอนกรีต 0.632 กม. 
และเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงปัตตานี 342.๓๔๒ กม. ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ๓41.732 กม. 
โดยมีถนนสายหลักที่สำคัญเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ ถนนสาย ๔๓ เชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลา ถนนสาย 
๔๑๐ และ ๔๑๘ เชื่อมต่อกับจังหวัดยะลาและถนนสาย ๔๒ เชื่อมต่อกับจังหวัดนราธิวาสซึ่งถนนอยู่ในสภาพดีใช้
การได้ดีและมีความสะดวกในการสัญจร 

    รถไฟ จังหวัดปัตตานี มีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านที่อำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอแม่ลาน โดยมีสถานีรถไฟ
สำหรับบริการจำนวน 6 สถานี คือ สถานีรถไฟปัตตานี (สถานีโคกโพธิ์) สถานีนาประดู่ สถานีวัดช้างให้ป้ายหยุดรถ
ป่าไร่ สถานีคลองทราย 
     สนามบิน จังหวัดปัตตานี มีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง ขนาดทางวิ่ง 40 x 1,400 เมตร ซึ่งเป็น
สนามบินขนาดกลาง อยู่ที่อำเภอหนองจิก ปัจจุบันใช้ในราชการทหาร สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินจะใช้ท่า
อากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส (สนามบินบ้านทอน)  

    ท่าเทียบเรือ จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือทางทะเลที่สำคัญตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 2 ท่า 
คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า (เป็นท่าเทียบเรือ
น้ำลึก) และที่จอดพักเรือของกรมธนารักษ์ ซึ่งในอดีตมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี
เรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าชายฝั่งจากจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคใต้ และภาคอ่ืน ๆ เข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ำ และ    
ขนถ่ายสินค้า ตลอดจนจอดพักเรือ ปัจจุบันเกิดปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ำ ทำให้เรือบรรทุกสินค้า เรือประมง 
ขนาด 180 ตันกรอส ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

    ไปรษณีย ์จังหวัดปัตตานี มี ๑๓ ที่ทำการไปรษณีย์ คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี ที่ทำการไปรษณีย์รูสะมิแล 
ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ            
ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ ที่ทำการ
ไปรษณีย์ปาลัส ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น ที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทุกตำบล/หมู่บ้าน   
ของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันได้ปรับบทบาทมาให้บริการส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้ช่องทางการขนส่งสินค้าและ      
การจำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน 
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7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ป่าไม้ สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเนื้อที่ป่า             

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งสิ้น ๙๙,๖๔๙ ไร่ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
๒๕,๙๙๕.๓๗๕ ไร่ อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑๓,๑๒๕ ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อำเภอกะพ้อ เนื้อที่ ๙,๖๐๗ ไร่) จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส 
และอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ ๔๓,๔๙๒ ไร่ ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือ  จังหวัดปัตตานี 
(อำเภอโคกโพธิ์ เนื้อที่ ๑๖,๓๑๒.๕๐ ไร่) จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๑ แห่ง คือ       
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่ 

    อ่าวปัตตานี เป็นมรดกธรรมชาติที่สำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก เป็นพ้ืนที่     
ลุ่มน้ำขังชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรแห่งโลก หรือ 
IUCN ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์” เนื่องจากปรากฏหลักฐาน   
นักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพักหลบลมมรสุม ซ่อมแซมเรือ และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้าชาติต่างๆ 
มาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ 
สเปน ได้เข้ามาค้าขาย ตั้งสถานีการค้า ทำให้อ่าวปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีท่าเรือที่ได้รับ
ความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน อ่าวปัตตานีได้อำนวยประโยชน์ให้กับชุมชนชายฝั่ง ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือ เพ่ือการคมนาคมขนส่ง การพักผ่อนเพ่ือ
นันทนาการ การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้ว่า อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติ 
ที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป 

    แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจและการดำรงชีพของประชากร ได้แก่ แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี คลองท่าเรือ และคลองสุไหงบารู และ
ชายฝั่งทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี ๑๑๖ กิโลเมตร 

    แหล่งน้ำชลประทาน จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ โครงการเขื่อนปัตตานี              
ของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำเพ่ือส่งน้ำให้กับพ้ืนที่การเกษตร มีบานระบายน้ำ จำนวน 7 ช่อง สามารถ
ระบายน้ำสูงสุดได้ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ทำการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ำบางลางของ   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเพ่ือการเกษตร   
การอุปโภค-บริโภค และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี ประมาณ 
300,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำ) จำนวน 5 แห่ง ปริมาณน้ำประมาณ  
1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นท่ีเกษตรกรรม 

    ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๒๑๒,๗๒๒ ไร่ กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้จำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ดังนี้  

- พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 79,832 ไร่ ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบ ป่าชายเลน และป่าบึงหรือป่าพรุ 
- พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ ๙57,646 ไร่ ประกอบด้วยสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว 

ไม้ยืนต้น ไม้ผลผสม และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
- พ้ืนที่แหล่งน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 28,508 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่อ่างเก็บน้ำคลองระบายน้ำ 

ทะเลสาบ บึง และลำคลอง 
- พ้ืนที่ชุมชนและสถานที่สำคัญ มีเนื้อที่ประมาณ ๑09,372 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย 

ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บา้น สถานที่ราชการ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
- พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ประมาณ 37,364 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้าสลับ  ไม้พุ่ม 

เหมืองแร่ เหมืองเก่า และบ่อขุด บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พ้ืนที่ถมนาเกลือ หาดทราย 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๑๒ 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของผู้ประกอบการ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (LE) 
1. ไม่มีนักลงทุนขนาด
ใหญ่เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่  

- ต้องการพัฒนาพื้นที่ของเอกชน(ตำบล
บางเขาอำเภอหนองจิก)  จำนวนเนื้อที่
ประมาณ 3,600 ไร่ ให้เป็นเขต
ประกอบการตาม มาตรา 30 แห่ง 
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หรอื นิคม
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคม 
- ต้องการระบบขนส่งโลจิสติกส์ที่ดี 

- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผลักดันให้พื้นที่ 
จำนวน 3,600 ไร่ เป็นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับการลงทุนตามนโยบาย สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 
 
- ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มของการลงทุน 
(cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า 
- ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จงัหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ 

2. เขตอุตสาหกรรมบานา 
อำเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ไม่ผ่านมาตรฐาน 
ตามหลัก GMP 

- ต้องการให้พัฒนาเขตอุตสาหกรรมมี
มาตรฐาน ถูกต้องตามหลัก GMP 
เนื่องจากสถานประกอบการบางราย
ติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ และเป็น
สถานประกอบการที่ผลิตอาหาร 

- ดำเนินการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ปัตตานีเพ่ือรองรับตามนโยบาย สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
- ส่ ง เสริม ให้ มี ก ารบ ริห ารจั ดการโด ย
ภาคเอกชน 
- มอบหมายหน้าที่ ในการบริหารจัดการ
หน่วยงานเดียวโดยการบริหารจัดการทั้ง
ระบบ 

3. ขาดแพลตฟอร์มดิจิทัล 
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่ 

- ผู้ประกอบการต้องการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงง่าย เป็น
แหล่งข้อมูลฐานเดียว และข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ 

- สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลฐานเดียวที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน   

4. ขาดแคลนแรงงาน
เฉพาะทาง 

- สถานประกอบการขาดแคลนแรงงานที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแรงงานที่มี
ฝีมือ เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านแม็คคาโทนิค  ช่างซ่อมเรือ  

สนับสนุนให้สถานบันการศึกษาในพื้นที่ 
ผลิตแรงงานที่มีฝีมือ หรือผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่รองรับสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ 
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ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
5. ขาดเงินทุนในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตทั้งระบบ 

- ผู้ประกอบการแปรรูปปลากระป๋อง
ต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
เปลี่ยนจากใช้แรงงานคนเป็นการใช้
เครื่องจักรทั้งหมดในการผลิต ทำให้ต้อง
ใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก และต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ ทำใหต้้อง
นำเข้าทั้งเครื่องจักรและคนงานที่มีทักษะ
จากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งภาครัฐ
สนับสนุนใหม้ีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้
สถานประกอบการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
แต่ไม่ได้สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับ
สถานประกอบการขนาดใหญ่ 

ให้รัฐบาลสนับสนุนแหล่งเงินทุนและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

6.ขาดความรู้และ
เทคโนโลยีการจับปลาปลา
ที่ทนัสมัย 

ส่งเสริมเทคโนโลยีการจับปลา ให้รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและเครื่องมือประมง  

7. โรงงานอุตสาหกรรม
ต้องนำเข้าปลาจาก
ต่างประเทศ  

โรงงานอุตสาหกรรมต้องนำเข้าปลาจาก
ต่างประเทศทำให้ต้นทุนค่าขนส่งเพ่ิมขึ้น 
 

ต้องการให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาประมง
อย่างเร่งด่วน 
 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
1. ขาดแคลนวัตถุดิบ ภาค
ประมง และภาคเกษตร 

- ต้องการให้แก้ไขปัญหาภาคการประมง
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบใน
วงกว้างตลอดห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจาก
จังหวัดปัตตานีเคยมีรายได้หลักมาจาก
ภาคประมง 
- ต้องการให้ภาครัฐเสนอแนะแนว
ทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม 
เนื่องจากผู้ประกอบการที่ต่อเนื่องจาก
ภาคประมงกำลังจะปิดกิจการ 
- ต้องการให้ผ่อนปรนเรื่องกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการประกอบการในระยะ
สั้นและระยะกลาง ให้สามารถปรับตัวได้
แล้วค่อยเข้มงวดในระยะยาว 
- ภาคอุตสาหกรรมต้องการวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ มีปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

- เสนอแนะแนวทางการปรับตัวให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 
- ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยการนำเข้า
วัตถุดิบจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ
ก่อนเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการผลิต
ประคับประคองเพ่ือเลี้ยงดูคนงาน 
- แจ้งข้อมูลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ
ที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
แปรรูปประมง ให้มีการพัฒนาวัตถดิุบ 
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ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
2. คณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัด ออกใบ 
รับรองมาตรฐานฮาลาล 
ช้า ทำให้ผู้ประกอบการไม่
สามารถใช้งานได้ทันต่อ
ความต้องการ 

- ต้องการให้คณะกรรมการอิสลามออก
ใบรับรองให้เร็วเพ่ือให้ทันต่อการนำไปใช้
ในการรับรองมาตรฐานฮาลาลเพื่อ
รองรับตราอาลาลที่ใกล้สิ้นสุดระยะเวลา
หรือหมดอายุ 

-  แจ้งข้อมูลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 

3. ต้นทุนการผลิตมีราคา
สูง 

- ต้องการแหล่งวัตถุดิบทีม่ีราคาถูก และ
ที่สามารถซื้อแบบเครดิตได้เพ่ือลดต้นทุน
ของสถานประกอบการ 

- บูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
เพ่ือแก้ไขปัญหา 
- ผู้ประกอบการต้องรวมกลุ่มในการซื้อ
วัตถุดิบ จะทำให้เกิดการต่อรองสินค้าได้ จะ
ได้ราคาวัตถุดิบราคาถูก 

4. ขาดหลักสูตรที่พัฒนา
แรงงานเฉพาะทาง 

- ผู้ประกอบการต้องการให้มีการเพ่ิม
หลักสูตร เช่น PLC ออรโ์ตแมติกส์ 
 

- สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องให้กับความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

5. ขาดเทคโนโลยีขั้นสูงใน
การพัฒนาสถาน
ประกอบการ 

- สถานประกอบการต้องการลงทุนเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต แต่ขาด
เงินทุน ขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในการใช้เครื่องจักร ขาดผู้รับเหมาที่จะ
มาลงในพ้ืนที่ 

 

4. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผู้ประกอบการStart up ต้องการเงินทุน
ในการเริมต้นการประกอบการ แต่ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจาก
ติดปัญหาเรื่องเงือนไขบางเงื่อนไข เช่น 
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน 
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ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี 
➢  การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี 
➢  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานี(Gross Province Products : GPP)  ณ ราคาประจำปี 

2562 มีมูลค่า 49,555 ล้านบาท (สศช.) โดยแบ่งเป็น 
  - ภาคเกษตร มีมูลค่า 12,566 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 
  - นอกภาคเกษตร มีมูลค่า 36,959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.64  
 

➢ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) มีค่าเฉลี่ย 76,997 บาท  
 

➢ สาขาหลักที่มีมูลค่าสูงท่ีสุด ได้แก่  
- สาขาเกษตรกรรม มีมูลค่า 12,566 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.35 รองลงมาคือ 

สาขาการบริหารราชการ มีมูลค่า 9,156 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 18.48 และ
สาขาการศึกษา มีมูลค่า 7,634 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.41 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดปัตตานี 

โครงสร้าง GPP จงัหวดัปัตตานี 
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โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานี ณ ราคาประจำปี 
 

  2017r 2018r 2019p 
เกษตรกรรม 11,571 12,243 12,566 
ภาคเกษตร 11,571 12,243 12,566 
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 11,571 12,243 12,566 
นอกภาคเกษตร 34,604 36,118 36,989 
ภาคการผลิตอุตสาหกรรม 5,720 5,229 5,030 
สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 36 44 48 
สาขาอุตสาหกรรม 5,084 4,619 4,407 
สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 524 474 499 
สาขาน้ำประปา; กิจกรรมการบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสีย 76 93 76 
ภาคบริการ 28,884 30,889 31,958 
สาขาการก่อสร้าง 1,688 1,845 1,780 
สาขาการขายส่ง ขายปลีก 5,213 5,492 5,735 
สาขาการขนส่งฯ 819 946 1,089 
สาขาโรงแรมและภัตคา 254 287 304 
สาขาข้อมูลและการสื่อสาร 424 458 514 
สาขาตัวกลางทางการเงิน 1,908 2,021 2,102 
สาขาการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 1,884 1,537 1,560 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค 32 35 38 
กิจกรรมบริการบริหารและสนับสนุน 53 23 24 
การบริหารรัฐกิจและการป้องกัน; ประกันสังคมภาคบังคับ 8,358 8,869 9,156 

สาขาการศึกษา 6,481 7,359 7,634 
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์และงานสังคมสงเคราะห์ 1,255 1,447 1,449 
สาขาศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ 38 45 53 
กิจกรรมบริการอ่ืนๆ 476 524 521 
Gross provincial product (GPP) 46,174 48,360 49,555 
GPP Per capita (Baht) 72,261 75,403 76,997 
Population (1,000 persons) 639 641 644 

 
เครื่องชี้เศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ 
พิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจจังหวัดและโครงสร้างของแรงงานในจังหวัดปัตตานี พบว่า เครื่องชี้

เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ 
๑) รายได้จากการทำประมงทะเล 
๒) รายไดจ้ากผลผลิตยางพารา 
๓) รายได้จากธุรกิจภาคการบริการ 
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➢ ด้านการเกษตร จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าภาคเกษตร เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของ
สภาพภูมิประเทศ โดยมีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ ๕๗๐,๖๗๗ ไร่ ของพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  มีครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ๑๕,๘๕๑ ครัวเรือน ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ 

ด้านพืช 
 

 
 

รายการ 
 

 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 345,745 343,592 339,458 ๓๖๙,๙๕๖ 
พ้ืนที่กรีดได้ (ไร่) 320,882 318,074 317,935 ๓๔๒,๔๓๐ 
ผลผลิต (ตนั) 78,830 78,082 77,019 ๘๔,๒๓๘ 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 245.67 245.16 245.16 ๒๔๖ 
ราคา (บาท/กก.) 45.86 45.54 44.74 55.81 
มูลค่า (ล้านบาท) 3,615.01 3,544.22 3,445.86 ๔,๗๐๑.๓๒ 
 

 
 

 

รายการ 
 

 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 24,455.00 23,978.00 24,455.00 ๒๓,๖๒๘ 
พ้ืนทีใ่ห้ผลผลิต (ไร่) 18,273.00 19,906.00 21,544.00 ๑๕,๗๔๙ 
ผลผลิต (ตัน) 45,772.00 47,535.00 51,813.32 ๓๗,๑๒๐ 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 2,505.00 2,388.00 2,405.00 ๒,๓๕๗ 
ราคา (บาท/กก.) 3.11 3.12 4.03 ๔.๑๐ 
มูลค่า (ล้านบาท) 142.35 148.31 208.81 ๑๕๒.๑๙ 
 

 
 

 

รายการ 
 

 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 52,225.00 54,006.00 54,135.00 ๕๒,๔๕๖ 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 48,988.00 50,447.00 50,972.00 ๕๒,๔๕๖ 
ผลผลิต (ตัน) 50,896.41 51,447.75 57,688.00 ๓๐,๗๙๒ 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 1,039.00 1,020.00 1,032.00 ๕๘๗ 
ราคา (บาท/กก.) 4.43 5.09 6.50 ๑๓.๕๖ 
มูลค่า (ล้านบาท) 225.47 261.86 374.97 ๔๑๗.๕๔ 
 
 
 
 

ยางพารา 

ปาล์มน้ำมัน 

มะพร้าว 
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รายการ 
 

 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 76,050.00 74,781.00 73,063.00 ๙๗,๖๔๘ 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 76,050.00 74,781.00 73,043.00 ๙๖,๐๔๔ 
ผลผลิต (ตัน) 34,821.00 33,903.86 32,388.73 ๓๗,๓๙๙ 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 458.00 455.65 443.42 ๓๘๙ 
ราคา (บาท/กก.) 8.92 10.22 10.00 ๘.๘๙ 
มูลค่า (ล้านบาท) 310.60 345.92 323.89 ๓๒.๔๘ 
 

ด้านไม้ผล 
 

ลองกอง 

 

เนื้อท่ีเพาะปลูก จำนวน ๑๕,๗๐๔ ไร่  
เนื้อที่เก็บเกี่ยว จำนวน ๑๕,๒๑๗ ไร่  
ผลผลิต จำนวน ๑,๙๐๓ ตัน  
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๑๒๕ กิโลกรัม  
ราคา ๒๑.๒๐ บาท/กิโลกรัม  
มูลค่ารวม ๔๐.๓๔ ล้านบาท 

ทุเรียน 
เนื้อท่ีเพาะปลูก จำนวน ๙,๕๗๖ ไร่ 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว จำนวน ๖,๙๖๓ ไร่  
ผลผลิต จำนวน ๒,๕๕๓ ตัน  
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๓๖๗ กิโลกรัม  
ราคา ๗๑.๘๑ บาท/กิโลกรัม  
มูลค่ารวม ๑๘๓.๓๓ ล้านบาทฃ 

 

เงาะ เนื้อท่ีเพาะปลูก จำนวน ๑,๗๐๙ ไร่  เนื้อที่เก็บเกีย่ว จำนวน ๑,๖๓๐ ไร่  
ผลผลิต จำนวน ๔๕๑ ตัน    ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๒๗๗ กิโลกรัม 
ราคา ๒๕.๓๙ บาท/กิโลกรัม  มูลค่ารวม ๑๑.๔๕ ล้านบาท 

 
 

➢ ด้านปศุสัตว ์
 

ชนิดสัตว์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน
เกษตรกร 

(ราย) 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน
เกษตรกร 

(ราย) 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

โคเนื้อ 54,710 15,845 60,098 17,177 64,889 17,668 

แพะ 39,301 8,678 43,419 9,474 48,708 9,655 

แกะ 13,065 3,314 13,800 3,537 16,431 3,751 

ไก่เนื้อ 282,838 143 276,599 134 327,080 130 

ไก่พ้ืนเมือง 650,345 29,904 702,428 32,837 716,492 32,242 

เป็ด 286,286 16,028 294,600 17,125 296,444 15,749 

ข้าว 
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ปริมาณและมูลค่าสัตว์น ้าขึน้ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์กรสะพานปลา 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 

ปริมาณสัตว์น้ำ /ตัน 71,764 91,113 106,482 84,076 

มูลค่าสัตว์น้ำ /บาท 7,550,793,634 4,511,262,923 4,361,541,433 3,808,372,657 

 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 

จังหวัดปัตตานี มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ณ ปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,042 ราย 
ผลิตภัณฑ์จำนวน 1,862 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

ปี จำนวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP (ราย) จำนวนผลิตภัณฑ์ 
2562 18 14 
2563 24 142 
2564 41 114 
รวม 1,042 1,862 
โดยแบ่งกลุ่มผู้ผลิต ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน  816  ราย ผู้ผลิตชุมชน

ที่เป็นเจ้าของรายเดียว จำนวน  203 ราย ผู้ผลิตเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 8  
ราย ผู้ประกอบการชวนชิม จำนวน 15 ราย   ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ ประเภทอาหาร จำนวน  984 
ผลิตภัณฑ์  ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 55 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก จำนวน  368  
ผลิตภัณฑ์  ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  จำนวน  265  ผลิตภัณฑ์  และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
จำนวน  190  ผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดปัตตานี   
ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดปัตตานี ณ ปี 2564 มีจำนวน 18,422 ราย ประกอบด้วย 
 

ปี ภาพรวม ภาคการค้า ภาคบริการ ภาคการผลิต 

2562 18,163 8,996 5,294 3,591 

2563 18,318 9,015 5,340 3,608 

2564 18,422 9,063 5,385 3,619 
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➢  ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

จำนวนทั้งสิ้น 174 โรงงาน เงินลงทุนรวม 9,153.05 ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน 6,402 คน โดยจำแนก
ออกเป็นจำพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  ได้ดังนี้ 
 

จำพวกที่ จำนวนโรงงาน 
(โรงงาน) 

จำนวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวนคนงาน 
(คน) 

2 4 46.18 144 

3 170 9,106.87 6,258 
รวม 174 9,153.05 6,402 

          (ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

ข้อมูลสถิติจำนวนโรงงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี แยกตามประเภท 
 

ลำดับ กลุ่มอุตสาหกรรม 
จำนวน
โรงงาน 

เงินทุน(ล้าน
บาท) 

คนงาน
(คน) 

1 1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 1 287.13 40 

2 2 อุตสาหกรรมอาหาร 45 1,729.57 2,645 

3 4 สิ่งทอ 1 1.50 30 

4 7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 21 337.45 1,056 

5 8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง 
หรือโลหะอ่ืนๆ 

1 0.54 3 

6 11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1 69.75 20 

7 12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 13 557.98 138 

8 13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 7 831.09 781 

9 14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 3 38.20 56 

10 15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 22 264.89 420 

11 17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 11 162.05 112 

12 18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 5 45.97 65 

13 20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

13 424.04 375 

14 21 การผลิตอื่นๆ 30 4,402.90 661 

รวม 174 9,153.05 6,402 
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การลงทุนอุตสาหกรรมท่ีสำคัญของจังหวัด 

อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่  
1.1 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้าใช้แก๊สชีวภาพ

เป็นเชื้อเพลิง (Biogas) และโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง (Biomass) เป็นหลัก รองลงมาโรงงานห้องเย็น 
ขุดตักหน้าดิน และดูดทราย ตามลำดับ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 40 โรงงาน เงินลงทุน 4,122.91 ล้าน
บาท คนงาน 1,270 คน 

1.2 อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การทำน้ำแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง เป็น
หลัก ปัจจุบัน มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 51 โรงงาน เงินลงทุน 1,864.32 ล้านบาท คนงาน 3,001 คน 

1.3 อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง  
เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์ยางจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์  ตามลำดับ ปัจจุบันมีจำนวน
โรงงานทั้งสิ้น 7 โรงงาน เงินลงทุน 831.09 ล้านบาท คนงาน 781 คน 

ภาพรวมข้อมูลภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีห้วง 3 ปี ย้อนหลัง 

รายการข้อมูล 2562 2563 2564 

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 208 211 174 

จำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม 
(ล้านบาท) 

8,831.00 9,023.12 9,153.05 

จำนวนแรงงานอุตสาหกรรม (คน) 7,659 7,858 6,402 
 

จากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พบว่าจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในปี 
2564 ลดลงร้อยละ 17.54 เมื่อเทียบกับปี 2563 มูลค่าการลงทุน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.30 สำหรับแนวโน้มปี 
2565-2566 คาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตจะปรับตัวดีขึ้นจากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
ผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการผลิตและบริการกลับมาดำเนินการผลิตได้ใกล้เคียงภาวะปกติ และยังคง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงานและสถานประกอบการ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพาราและปาล์มน้ำมันจังหวัดปัตตานี 
 

อุตสาหกรรมยางพารา 
 

ลำดับที่  ประกอบกิจการ จำนวนโรงงาน กำลังการผลิต หมายเหตุ 
1 ทำยางแท่ง STR 20 2 55,000 ตัน/ปี เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำ 

แปรรูปเพื่อส่งต่อไปผลิต
ยังโรงงานอื่นๆต่อไป  

2 ทำยางแผ่นรมควัน 1  หยุดประกอบกิจการ 
3 ทำยางเครฟ 1 9,000 ตัน/ป ี
4 ผลิตน้ำยางข้นและยางแผ่น 1 หยุดประกอบกิจการ 
5 ทำฟองน้ำ (ที่นอน/หมอน) 2 40,000 ชิ้น/ป ี  
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แนวโน้มอุตสาหกรรมยางพาราในปี 2565-2566 มีแนวโน้มฟ้ืนตัว โดยคาดว่าความต้องการใช้จะ
ขยายตัวตามทิศทางของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่มีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ และอุปกรณ์การแพทย์
โดยเฉพาะถุงมือยาง รวมทั้งการเร่งลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะเพ่ิมความต้องการใช้ยางในภาคก่อสร้าง ในขณะ
ที่การส่งออกกลุ่มยางแผ่นและยางแท่งยังมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราต่ำจากแรงกดดันด้านการแข่งขันกับประเทศ
คู่แข่งใน CLMV ที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนจากจีนทั้งการเข้าไปปลูกและตั้งโรงงานผลิต ขณะที่การ
ส่งออกน้ำยางข้น ยางคอมพาวด์ และยางผสมยังมีโอกาสเติบโตตามความต้องการของตลาดโลกที่ขยายตัวดี 
 

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีมีโรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 โรง คือ 

ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ กำลังการผลิต หมายเหตุ 
บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด  สกัดน้ำมันปาล์มดิบ 400,000 ตัน/ปี  แนวโน้มในปี 2565 จะ

ขยายกำลังการผลิตเพ่ิม 
จากเดิม 60 ตันทะลาย
ปาล์มสด/ชม. เป็น 90 ตัน
ทะลายปาล์มสด/ชม. ทั้งนี้ 
ปริมาณปาล์มในพืน้ทีย่ังมีไม่
เพียงพอ(ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) ยังต้องนำเข้าจาก
พ้ืนที่อ่ืน 

 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
 

ลำดับที่  ประกอบกิจการ จำนวนโรงงาน ผลกระทบ 
1 แปรรูปอาหารทะเลบรรจุ

กระป๋อง 
3 ประสบปัญหาไม่มีวัตถุดิบ 

(ปลาสด) จากเรือประมงใน
ประเทศ จึงต้องเปลี่ยนไปใช้
วัตถุดิบเป็นปลาแช่แข็งนำเข้า

จากต่างประเทศ 

2 ผลิตปลาป่น 7 
(หยุดดำเนินการจำนวน 3 โรง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๒๓ 

 
 
 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคประมง 
 

ลำดับที ่ ประกอบกิจการ จำนวนโรงงาน ผลกระทบ 
1 ผลิตน้ำแข็งซอง 10 ลดกำลังการผลิตลงและหยุดประกอบกิจการใน

บางราย เนื่องจากเรือประมงได้ย้ายไปถือสัญชาติ
มาเลเซียและไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศได้ 

2 คานเรือ  4 
3 โรงกลึง และซ่อมอุปกรณ์

เรือประมง 
8 
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ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สำหรับผลกระทบภาคอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเริ่มส่งผล
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากหลายประเทศเริ่มมีการล๊อกดาวน์ประเทศ ส่งผลให้การนำเข้า
วัตถุดิบเพ่ือนำมาใช้ในการผลิตต้องหยุดชะงัก รวมถึงการส่งออกที่ชะลอตัวซึ่งเกิดจากข้อจำกัดให้ไม่สามารถนำเข้า
และส่งออกได้ตามปกติ ซึ่งจากการสำรวจสภาพปัญหาจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานี 
สรุปไดด้ังนี้  
     1. ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 เช่น สบู่ล้างมือ เจล เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หน้ากากอนามัย 
     2. การสั่งสินค้าต่างประเทศเกิดความล่าช้า 
     3. เรือขนส่งทางทะเลเปลี่ยนแปลงตารางการเดินเรือทำให้สินค้าไปถึงล่าช้า 
     4. การติดต่องานด้านเอกสารกับบริษัทต่างๆ ในจีนชะงักระยะหนึ่ง 
     5. ลูกค้าลดลง ทำให้ยอดขายลด 50% 
     6. หยุดรับซื้อสินค้าบางประเภท 
     7. สินค้าส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้  
     8. การชำระเงินล่าช้า และราคาลดลงมาก 
     9. การผลิตที่ไม่สามารถหยุดได้ เกิดภาระในการจัดเกบ็สินค้าแบกสต็อกและขาดสภาพคล่องเงินหมุนเวียน 
     10. หยุดงานหรือปิดกิจการทำให้พนักงานตกงานและขาดรายได้ 
     11. ด้านการส่งออกสินค้าไปจีน หยุดชะงัก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เนื่องด้วยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
ส่งออกประเทศจีน 100% ส่งผลให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ราคาสินค้าร่วงลงอย่างรวดเร็ว 
     12. การแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลให้ธุรกิจส่งออกในช่วงไตรมาสแรกของปีได้รับผลกระทบ เนื่องจากขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

โอกาสและทิศทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบคงจะพอมองเห็น New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไทยหลังโควิดสิ้นสุดลง 
ใครปรับตัวได้เร็ว ตอบสนองได้ทันตามความต้องการใหม่ของผู้บริโภคก็จะสามารถยืนหยัดและอยู่รอดได้ซึ่ง
ผู้ประกอบการควรตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทำให้การซื้อของและการทำธุรกรรมทางการเงินมาอยู่บนสมาร์ทโฟน เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้ เกิดเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนจำหน่าย  
ซึ่งผู้ขายสามารถขายสินค้ากับผู้ซื้อได้โดยตรงนอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ เช่น 
การพิมพ์สามมิติ Articial Inteligence (AI) MachineLeaning ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็วก็จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 

๒. ห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) เมื่อระบบอัตโนมัติ (Automation) และหุ่นยนต์สามารถทำงานแทน
คนได้เกือบทั้งหมด ทำให้หลายธุรกิจซึ่งเดิมกระจายขั้นตอนการผลิตไปหลาย ๆ ที่ทั่วโลก ย้ายกลับมาผลิตใน
ภูมิภาค(Regionalization) มากขึ้นหรือดึงขั้นตอนการผลิตกลับไปผลิตภายในประเทศปลายทาง (Onshoring) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดได้เร็วขี้น ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นเศรษฐกิจที่ พ่ึงพาการ
ส่งออกและภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งใน Supply Chain ของโลก นอกจากนี้ ภาคบริการจะมี
บทบาทมากขึ้นใน Supply Chain เช่น การออกแบบ บริการหลังการขาย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการให้บริการจะ
ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าทำให้ธุรกิจมีอำนาจต่อรองการตั้งราคาสินค้า 
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๓. สิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ทั้งภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันบางพ้ืนที่ใน
ประเทศไทยช่วงปี ๒๕๖๒ ซึ่งคาดว่าในอนาคตน้ำสะอาดจะเป็นสิ่งที่ขาดแคลน ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการ
ใช้ชีวิตของประชากรโลก นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานในการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนการ
ทำธุรกิจซึ่งจะกลายเป็นผู้กำหนดมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม 

๔. แรงงาน จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตอีก ๑๕-๒0 ปี ประเทศไทยเป็นประเทศที่
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Hyper-aged Society) จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นและคนวัยทำงานน้อยลง โครงสร้าง
แรงงานที่เปลี่ยนไปทำให้การทำธุรกิจรูปแบบเดิมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากอาจไม่เหมาะสม ภาคธุรกิจจึงต้อง
ปรับรูปแบบการผลิตจากที่เน้นความได้เปรียบจากต้นทุนค่าแรงหรือใช้แรงงานจำนวนมากเปลี่ยนเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม (Value-Added) (ที่มา : ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
 
     3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์บรบิทที่เกี่ยวข้องกบัภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
(1)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 
จุดแข็ง(Strengths) มีปัจจัยสำคัญท่ีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด 
    2.  จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าฮาลาล เนื่องจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ ขนาด

กลางและขนาดย่อม(SMEs) ที่ผลิตสินค้าและบริการมีความพร้อมและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี  

     3.  มีสถานประกอบการจำนวนหลายแห่งที่มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการประมง จำนวน 5 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานขนาด
ใหญ่ เช่น บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทชัยเจริญมารีนโปรดักส์ (2002) จำกัด บริษัทรอแยลฟูดส์ 
จำกัด บรษิัท  ไฮคิวแคนนิ่ง จำกัด โรงงานขนาดกลาง เช่น บริษัทลียาฮาลาลฟูดส์ จำกัด และ ขนาดเล็ก เช่น โรงบู
ดูยีเซ็ง  และผู้ประกอบการ SMEs เช่น ข้าวเกรียบปลา ตราซีรีน บริษัทบ้านกล้วย จำกัด เป็นต้น   

     4.  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีประสบการณ์ที่สามารถรองรับการผลิตและการลงทนุด้านฮาลาล  
     5.  มีศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันฮาลาล ภาควิชาเทคโนโลยี

อาหารและโภชนาการ คณ ะวิทย าศาสตร์และเทคโน โลยี  ภ าควิช าเทคโน โล ยียางและพอลิ เมอร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ หน่วยงานพัฒนา ทดสอบมาตรฐาน
ให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรและฮาลาล ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

     6.  มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ที่รองรับทั้งเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ใกล้กับแหล่งทำการ
ประมงในอ่าวไทยและแหล่งทำการประมงระหว่างประเทศ  

     7.  จังหวัดปัตตานีมีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs start up จำนวนประมาณ 19,000 ราย ทีพ่ร้อม
และสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันได้ 

1.  จังหวัดปัตตานีมีห่วงโซ่การผลิตแบบ BCG Model ระหว่างภาครฐั ผู้ประกอบการ นักการลงทุน 
โดยมีการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาใช้ในกระบวนการแปรรูป นำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ทุกข้ันตอน ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้อุปกรณ์ท่ีผิดกฎหมาย 

จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน  
     1.  วัตถุดิบทางการเกษตร(ปลา ปาล์ม ยางพารา) ไม่เพียงพอและไม่ได้คุณภาพ เช่น ขาดวัตถุดิบปลา

ที่ป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก IUU  วัตถุดิบปาล์มน้ำมัน ยางพารา(ยางก้อนถ้วย) ไม่ได้คุณภาพ ทำให้
เครือ่งจักรของสถานประกอบการเกิดความเสียหาย สูญเสียต้นทุนในการบำรุงรักษา 
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     3.  อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคประมงต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างพ้ืนที่ ทำให้ต้นทุนสูง การผลิต
ของการประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางต้องชะลอการผลิต  

     4.  สินค้าระดับชุมชนจำนวนมากยังไม่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น อย. มผช. ฮาลาล ซึ่งจังหวัด
ปัตตานี มจีำนวนผู้ประกอบการ OTOP จำนวนประมาณ 1,200 ราย ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 1,000 
ราย ได้รับมาตรฐาน 200 ราย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

     5.  ยังไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล เพ่ือขอรับการรับรองตรามาตรฐานฮาลาลใน
พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 

     6.  ขาดแรงงานภาคการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เนื่องจากแรงงานเคลื่อนย้ายไปสู่ภาค
เศรษฐกิจอ่ืนๆ และแรงงานเฉพาะทาง 
 

(2)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ  
     1. นโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาประเทศให้ความสำคัญในการพัฒนา และเร่งเสริมสร้าง

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งการคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม 
และการเชื่อมโยงสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ (เบตง สุไหงโกลก และหนองจิก) และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่
มีแผนสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และข้อตกลงในการประชุม IMT-GT มอบให้ไทย
เป็นเจ้าภาพด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล และบริการฮาลาล 

     2. การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง คือสงขลา ที่จะเป็นแหล่งรองรับ
ผลผลิตของจังหวัด และเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกันและการเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับ
ด่านเข้าออกชายแดนที่ไม่ไกลเกินไปจะทำให้เกิดความสะดวกในการเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิม และชาวจีน  

     3. การมีระบบการตรวจสอบ และการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าทั้ง GAP, ISO ๙๐๐๑, 
มกอช., มผช. เป็นต้น เป็นนโยบายหลักที่กระทรวงที่เก่ียวข้องพยายามผลักดันให้ส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการให้
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่จำเป็นจาก
นโยบายของกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

     4. รัฐบาลให้ความสำคัญกับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาและส่งเสริม SMEs 
ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน 

     5. กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีเป้าหมายการขับเคลื่อนต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-
Curve) จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive), อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics), อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Affluent, Medical and Wellness Tourism), อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 
Biotechnology), อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และ 5. อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

     6. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมเพ่ือสุขภาพ ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
     7. ประมงชายฝั่งมีจำนวนสัตว์น้ำเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลจากกฎหมายประมง จึงทำให้มีช่องทางในการ

ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำชายฝั่ง 
     8. แนวโน้มอุตสาหกรรมไทยปี 2564 คาดว่าฟ้ืนตัว ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
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ภัยคุกคาม (Threats)  
     1.  นักลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในพ้ืนที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน

พ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการนำเสนอข่าวสารด้านลบกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด  
     2.  การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย 

แฟชั่นมุสลิมจากอินโดนีเซีย เป็นต้น ทำให้ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ขาดมาตรการปกป้องสินค้าของประเทศ และ
เครื่องหมายตราฮาลาลของประเทศไทยยังไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศโลกมุสลิม  

     3.  ข้อจำกัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงบ่อยไม่
เอ้ืออำนวย ต่อการค้าการลงทุน การทอ่งเที่ยว ความมั่นคง และยาเสพติด  

     4.  มีปัญหาน้ำมันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และการถูกให้เป็นประเทศที่มี
ปัญหาด้านการค้ามนุษย์กระทบต่อการทำการประมง โดยเฉพาะโรงงานปลาป่นซึ่งใช้วัตถุดิบจากอวนลาก และการ
ส่งออกผลผลิตทางการประมงของจังหวัดทีก่ระทบจากการถูกตัดสิทธิทางการค้าจากปัญหาประมง  

     5.  ค่านิยมการศึกษาของคนปัตตานีเน้นการศึกษาในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่งผลให้โครงสร้าง
แรงงานไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัด 

     6.  ปัญหาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม กระทบความเชื่อมั่นของประชาชน  
     7.  EU ได้มีมาตรการป้องกันการนำน้ำมันปาล์มมาแปรรูป เนื่องจากเป็นไขมันที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย 

จงึทำให้การบริโภคในตลาดโลกลดลง  
     8.  สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า

ในพ้ืนที่เพ่ือส่งออกไปยังไปประเทศจีน ประกอบกับรัฐบาลกลางของประเทศจีนเข้มงวดกับกระบวนการผลิตที่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
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(๓)  TOWS Matrix 
จากการประเมินศักยภาพข้างต้นสามารถนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพและสภาพแวดล้อม

โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
 

ทิศทางเชิงรุก (S+O) ทิศทางเชิงแก้ไข (W+O) 
1. ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามหลัก 4.0 
และแบบ BCG Model 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมตามหลัก industry 4.0  
3. พัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่ โดยใช้
สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย
นวัตกรรม 
5. ส่งเสริมการแปรรูปอื่น ๆ จากการทำประมง
พ้ืนบ้าน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐาน (อย. มผช. ฮาลาล) และมาตรฐานสากล
(GMP HACCP) 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้พัฒนา
กระบวนการผลิต 
3. สร้างและพัฒนาการตลาดดิจิตอลเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การค้า 
4. บูรณาการด้วยเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งในเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านวัตถุดิบทาง
การเกษตร ข้อมูลด้านพลังงาน โลจิสติกส์ ข้อมูลด้าน
การตลาด ฯลฯ เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนท่ีจะเพ่ิม
สูงขึ้น 
5. พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับแรงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Skill) ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 
6. ส่งเสริมและพัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานีตาม
แนวคิด ECO TOWN /ECO Industrial Estate 
7. สนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (cluster) 
อุตสาหกรรมฮาลาล 

ทิศทางเชิงป้องกัน (S+T) ทิศทางเชิงรับ (W + T) 
1. สร้างภาพลักษณ์ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้วยช่องทางที่หลากหลาย สร้างความเชื่อมัน่แก่นัก
ลงทุนด้วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนที่  
2. ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
3. ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานฝีมือ 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สถาน
ประกอบการกับศักยภาพของพ้ืนที่และอุตสาหกรรม 
5. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Pattani Green Industry) 
6. สร้างการรับรู้และแก้ไขข้อกฎหมายและประเด็นที่
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
 

1. ส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จาก
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
2. สร้างค่านิยมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
หรือการเป็นแรงงานวิชาชีพอุตสาหกรรม 
3. เสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจ เรื่องความสำคัญของ
มาตรฐานและความเชื่อม่ันเครื่องหมายมาตรฐานให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
4. สร้างคนในพ้ืนที่ให้เป็นผู้ประกอบการ 
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7. ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม 

 

(4)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 
โรงงาน อุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ 

- มีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และมีความชัดเจน 
- มีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลเตือนภัยที่ถูกต้อง ทันเวลาและ
สถานการณ์ 
- กระบวนการออกใบอนุญาตท่ีมีความรวดเร็วตามข้ันตอนที่กฎหมายกำหนด 
- การกำหนดผังเมืองให้มีความชัดเจน 

SMEs - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ในระดับสากล 
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
- เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจากการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีนวัตกรรม 
- การสนับสนุนสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจ 

ประชาชน/ผู้บริโภค - สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานต่าง ๆอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัย 
- การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

ชุมชน - ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบการต้องการให้มีการกำกับ/ควบคุม/ดูแล
การประกอบกิจการโรงงาน ให้มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน/สถานศึกษา - มีข้อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
- มีการบูรณาการและประสานงานอย่างใกล้ชิด 
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๓.๒ สาระสำคญัของแผนปฏิบัติการด้านการพฒันาอุตสาหกรรม จังหวัดปัตตานี ปี 2564 
 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
ปัตตานีเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปอัจฉริยะ 

สู่ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและครวัฮาลาลของโลก 
 
๓.๒.๒ พันธกิจ  
1. ฟ้ืนฟูศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเดิมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฮาลาลของจังหวัด 
2. ขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและบริการฮาลาล 
3. ส่งเสริมความเชื่อมโยงตลาดและการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของระบบอุตสาหกรรม 
4. พัฒนากำลังคนพร้อมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงความต้องการแรงงานของสถาน

ประกอบการ 
 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
   แนวทางที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปต่อเนื่อง ฮาลาล รองรับ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
      กลยุทธ์  1.1 ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูรูปต่อเนื่องฮาลาล เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
       1.2. ยกระดับสถานประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยงานวิจัย

และนวัตกรรมให้มีความยั่งยืนด้วยรูปแบบ BCG Model 
   แนวทางท่ี 2. พัฒนากำลงคนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล 
      กลยุทธ์  2.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการ

ประกอบการและพัฒนาอาชีพในยุคดิจิทัล 
   แนวทางที่ 3. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
      กลยุทธ์  3.1 ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและตรวจสอบย้อนกลับเพื่อควบคุมมาตรฐานได้ 
   แนวทางท่ี 4. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อ

ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
           กลยุทธ์  4.1 ยกระดับการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐในรูปออนไลน์ใน
ทุกมิติ 

• เป้าประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการลงทุนและการประกอบการตลอดจนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
- จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาสู่การแปรรูปและบริการฮาลาล ร้อยละ 2 
- มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 

• กลยุทธ์ / โครงการ  
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หน่วย : ล้านบาท 
กลยุทธ์ โครงการ ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม และสนับสนุน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูรูปต่อเนื่องฮา
ลาล เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ
SMEs จังหวัดปัตตานีสู่ 4.0 

 
 

  
4.7 

 
4.7 

 
4.7 

 
4.7 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 

      

โครงการอ่ืนๆ กลุ่มจังหวัด       
• โครงการสร้างเชฟฮาลาลมืออาชีพ(Halal Chef)ในพ้ืนที่ 3 
จชต. 

 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 

• โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตอาหารฮาลาล  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
กลยุทธ์ที ่1.2. ยกระดับสถาน
ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ด้วยงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้มีความยั่งยืนด้วยรูปแบบ 
BCG Model 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่หรือ
นักธุรกิจรายใหม่ (Start Up) จงัหวัดปัตตานี 

      

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 

      

โครงการอ่ืนๆ กลุ่มจังหวัด       
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้และทักษะ
ที่เหมาะสมต่อการประกอบการและ
พัฒนาอาชีพในยุคดิจิทัล 

โครงการที ่สอจ. ของบประมาณจังหวัด  - - - - - 
โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 

 - - - - - 

โครงการที่ของบประมาณกลุ่มจังหวัด       
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหาร(Halal Street 
food) ผลิตภัณฑ์และบริการในจังหวัดปัตตานีให้ได้การ
รับรองฮาลาล 

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
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• โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP ฉบับใหม ่และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นด้วยการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

- 15 15 15 15 15 

กลยุทธ์ที ่3.1 ส่งเสริมการใช้
แพลตฟอร์ม (Digital Platform) ใน
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือควบคุม
มาตรฐานได้ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณกลุ่มจังหวัด       
โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 

      

โครงการอ่ืนๆ       

กลยุทธ์  4.๑ ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ภาครัฐในรูปออนไลน์ในทุกมิต ิ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด       
โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 

      

โครงการอ่ืนๆ กลุ่มจังหวัด       
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  
 

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 
- โครงการลำดับที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและSMEs จังหวัดปัตตานีสู่ 4.0  
๒. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 
 
 

 ในด้านการพัฒนาประเทศได้มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงตรงกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ โดยในประเด็นที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและ
พัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถ
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาท
และโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ และในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม   ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความ
รว่มมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกล
ยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคน
รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำ
หน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบ การทำงานที่ เป็นดิจิทั ล เข้ามาประยุกต์ ใช้อย่างคุ้มค่ า และปฏิบัติ งานเทียบได้กับ 
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  อีกทั้ ง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ด้านการต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 
สภาพปัญหา / ความต้องการ  : 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลแปรรูปเกษตรและต่อเนื่องจาก
การเกษตรของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต ตั้งแต่
ขั้นต้นจนถึงปลายกระบวนการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เกิดการสูญเสียวัตถุดิบ 
สูญเสียผลิตภัณฑ์ ทำให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้น ตลอดจนสถานประกอบการยังไม่มีระบบมาตรฐานที่เป็นสากล 
ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออก  2. สถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่เป็น
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการใช้เทคโนโลยี ขั้นพ้ืนฐาน จึงสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตการเกษตรได้ไม่
สูงนัก โดยสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและแปรรูปจาก
การเกษตร ปัจจุบันภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีค่อนข้างสูง หากผู้ประกอบการไม่ปรับปรุงพัฒนาสถานกอบการ จะไม่
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๓๔ 

๓. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด 
2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
3) เพ่ือยกระดับต่อยอดโรงงานอุตสาหกรรมสู่ 4.0 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1. สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนายกระดับ จำนวน 5 โรงงาน 
2. จำนวนผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานีได้รับการ เพ่ิมศักยภาพสู่การเป็น SMEsยุคใหม่ จำนวน     
15 ราย 
3. สถานประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

๕. ตัวชีว้ัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

1. สถานประกอบการเป้าหมายมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 30 
2. ผลการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 0.25 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐาน
เกษตรอตุสาหกรรมผลผลิตฮาลาล  การค้าการบริการ  และการท่องเที่ยว 

๗. ระยะเวลา ระยะเวลาดำเนินโครงการ...5....ปี   เริ่มต้นปี…ต.ค.2565   สิ้นสุด  ก.ย.2570 
๘. กิจกรรมที่
สำคัญ 
 
 
 
 
 

1. การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของจังหวัดสู่ 4.0 
   1.1 ประชาสัมพันธ์ และจัดประชุมชี้แจงโครงการ 
   1.2 คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 
   1.3 ประเมินศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 
   1.4 จัดจ้างที่ปรึกษาเข้าพัฒนายกระดับสถานประกอบการ 
   1.5 ติดตามประเมินผลโครงการฯ 
2. พัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานีสู่ SMEs ยุคใหม ่
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 4 หลักสูตร  
   - หลักสูตรการเสริมสร้างลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความสามารถและมีธรรมาภิบาล 
   - หลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
   - หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน 
   - หลักสูตรความรู้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ 
2.2  ศึกษาดูงานธุรกิจของ SMEs ยุคใหม ่

๙. งบประมาณ 4,700,000 บาท 
๑๐. 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7341-4295 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๓๕ 

- โครงการลำดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและแฟชั่นด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนใต้ 

๒. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 
 
 

     ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้
สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยคำนึงถึงศักยภาพ
ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพื่อให้
อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพท่ีสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าสุงใน
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพพร้อมท้ังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีทิศทางการ
พัฒนาส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและท่ัวถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมี
เสถียรภาพ เป็นธรรม และย่ังยืน ด้วยนวัตกรรม) 
     สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันปัญหาของหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คือ 
การผลิตจำกัดอยู่ในระดับวิสาหกิจชุมชน ทำให้ผลิตได้ในจำนวนน้อย ผู้ผลิตในส่วนต้นน้ำและปลายน้ำ
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการสนับสนุนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ยังขาดการกระตุ้นความ
ต้องการของตลาดในประเทศ ทำให้มีตลาดจำกัดเฉพาะกลุ่ม (Niche) ผู้บริโภคยังไม่นิยมหรือตระหนักใน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์    ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยมากนัก ขณะท่ีชุมชนเองก็มักผลิตสินค้ารูปแบบเดิม และ
จำหน่ายในระดับราคาต่ำ ขาดการพัฒนาสินค้าทำให้สินค้าไม่หลากหลายและไม่มีความโดดเด่นแตกต่าง
จากคู่แข่ง ควบคุมมาตรฐานการผลิตยาก ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
และผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้กว่า 500 ราย จากการสำรวจข้อมูลพบว่าร้อยละ 63 เป็น
ผู้ประกอบการท่ีผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 37 เป็นผู้ประกอบการท่ี
ผลิตผ้าทอพื้นเมือง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม เคหะสิ่งทอ และสินค้าแปรรูปจากสิ่งทอ การพัฒนาหัตถ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยังมีโอกาสในตลาดโลกอีกมาก ถ้าได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการ
ผลิตอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ตลาดโลกมีแนวโน้มบริโภคสินค้าเชิงคุณค่าวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อม จริยธรรมยังช่วยผลักดันให้สินค้าสิ่งทอจาก
ธรรมชาติ สินค้าท่ีช่วยเหลือสังคมชุมชนได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ไทยเป็นท่ีรู้จักและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติด้านการออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอมากขึ้น 
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ เข้าถึงลกูค้า และ
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมหรือเคหะสิ่งทอ ยังมี
โอกาสในการพัฒนาและเติบโตได้สูง หากผู้ประกอบการเข้าใจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคและสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองได้ 
     ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)  ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ถือเป็นอาวุธ
หรือเครื่องมือท่ีสำคัญในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอในยุคนี้ ความคิด
สร้างสรรค์ การออกแบบ และนวัตกรรม ทำให้เกิดตลาดใหม่ๆ อาทิ ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ ผนวกกับคุณสมบัติพิเศษท่ีตอบสนองประโยชน์การใช้งาน ความเป็น
เอกลักษณ์ และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว อาทิการสร้างสรรค์จากวัฒนธรรม หรือผสมผสานกันออกมาเป็น
รูปแบบท่ีลงตัว สามารถตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) และความพึงพอใจ ล้วนแล้วแต่ช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า (Value Creation) สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ผลักดันไปสู่การเป็นผู้นำ
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ตลาด และนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในท่ีสุด  นอกจากนี้ ได้เล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอ 
สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ในอนาคต สร้างเป็นอาชีพท่ีมั่นคงได้ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะนำเด็ก
รุ่นใหม่ให้หันกลับมาทำงานในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็ นต้องออกไปทำงานนอกพื้นท่ีต่อไป 
ตลอดจนสามารถนำความรู้และแนวทางการพัฒนาสินค้าสิ่งทอท่ีเพิ่มมูลค่าเพิ่มสูง ไปผลิตสินค้าและ
ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นไปตามแนวทางการ
ดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมให้
เติบโตและเข้มแข็ง การแก้ไขปัญหาและสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นท่ี จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  นั้น มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังขยาย/เพิ่มช่องทางการตลาดของผลติภัณฑ์ให้มีมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 
 

     1)  เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ให้
ได้รับการพัฒนาเชิงลึกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ ในการออกแบบลายผ้าให้มีความร่วมสมัย (Contemporary Southern Batik) และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
     2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและและแฟชั่น ในตลาดระดับบน (High-end Market) เน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value-added) จากการออกแบบด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
(creativity & culture) ผสมผสานเทคโนโลยี โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพ การมีมาตรฐาน การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
     3) เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพและสร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SME 
OTOP และวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแตง่กายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้มากขึ้น 
     4) เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานท่ีมั่นคงและสร้างรายได้ กระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิด
มูลค่าและคุณค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาการผลิตในด้านต่างๆ โดยการพัฒนาต่อยอดการประกอบ
อาชีพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนท่ีมีอยู่เดิม  

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุง่ห่ม จำนวน 300 ราย ได้รับการพัฒนา 
2. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นใหม่ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
    50 ผลิตภัณฑ ์
3. ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 
4. ยอดจำหน่าย/ รายได้ผู้ประกอบการผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ และผลิตภัณฑ์แปรรูป เพิ่มขึ้น 20 % 
 

๕. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

1. พัฒนาผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 300 ราย 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและแฟชั่นใหม่ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม 50 ผลิตภัณฑ์ 
 

๖. ความเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ใน
พื้นที่เศรษฐกิจท่ีสำคัญ 
แผนงานท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลคา่ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
 

๗. ระยะเวลา ระยะเวลาดำเนินโครงการ...5....ปี   เริ่มต้นปี…ต.ค.2565   สิ้นสุด  ก.ย. 2570 
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๘. กิจกรรมท่ี
สำคัญ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาผลติภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  
     5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน ใต้ 
ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียด/แนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ์ จำนวน
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
          5.1.1 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครขนาด A4 จำนวน 150 แผ่น และ
ลงประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
          5.1.2 รับสมัครคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มีคณะกรรมคัดเลือก โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นหลัก 
     5.2 ดำเนินการผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสิ่งทอในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 300 คน 
ระยะเวลาอบรมรวมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 (1) จัดหาสถานท่ีพร้อมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรม โดยคัดเลือก
สถานท่ีให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน และสะดวกในการเดินทางของผู้ประกอบการและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องจากประสบการณ์ ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการในพื้นท่ีภูมิภาค สถาบันฯ สามารรถ
ประสานงานในการจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น จากสถาบันการศึกษา ในกรณีท่ีจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ หรือ ห้องสัมมนาภายในโรงแรมท่ีมีบริการด้านอาหาร  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ี
จำเป็นต่อการจัดอบรม  
 (2)จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า 300 ราย ท้ังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ โดยจัดหาหลักสูตรในการอบรมให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและความ
ต้องการของตลาด เช่น การอบรมหลักสูตร 1)การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  2) การสร้างอัต
ลักษณ์ด้วยทุนวัฒนธรรม 3) การตลาดและการจำหน่าย เพื่อค้นหาความต้องการด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์ 
     5.3 คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 50 ราย ให้ได้รับการพัฒนาเชิงลึก ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และ 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการสร้างมูลค่า เพิ่มจากการ
ออกแบบด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผสมผสานเทคโนโลยี และมีมาตรฐาน 
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  
     5.4 ให้คำแนะนำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย
กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้าง
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ ์
     5.5 จัดทำหนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและแฟชั่น สำหรับใช้เผยแพร่ จำนวน 500 เล่ม 
     5.6 จัดนิทรรศการผลงานการออกแบบ งานแสดงแฟชั่นโชว์ และการออกร้านทดสอบตลาดของ
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ ท้ัง 50 ราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าของจังหวัด
ชายแดนใต้ไปสู่ผู้บริโภคให้แพร่หลาย และสร้างการยอมรับให้มากขึ้น โดยเลือกสถานท่ีจัดงานท่ีมี
ประชาชนเพียงพอหรือยา่นการค้าภายในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 3 วัน 
     5.7 การติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 
 5.7.1 ผู้รับจ้างดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบการ ตามท่ีได้ผ่านการ
อบรมสัมมนาและการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการดำเนินกิจการ
โดยทำการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๓๘ 

           5.7.2 ผู้รับจ้างจัดทำหนังสือรับรอง (ใบเกียรติบัตร) ท่ีลงนามร่วมกัน โดยผู้บริหารของ
หน่วยงานท่ีปรึกษา และผู้บริหารของจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อมอบให้ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการท้ัง 
50 ราย หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว 
 
 

๙. งบประมาณ 15,000,000 บาท 
๑๐. 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมาลี  ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7341-4295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๓๙ 

 - โครงการลำดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ การสร้างเชฟฮาลาลมืออาชีพ (HALAL CHEF) ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 
 
 

 “อาชีพเชฟฮาลาล” นับว่าเป็นหนึ่งสายอาชีพที่มีความนิยมและมีความสำคัญอีกท่ังกลายเป็น
แรงบันดาลใจที่ทำให้ใครหลายๆคนใฝ่ฝันถึงและเป็นที่ต้องการหลายๆประเทศ อาทิ ประเทศจีนและ
ประเทศแถบตะวันออกกลาง กว่าจะได้เป็นอาชีพเชฟฮาลาลจะต้องผ่านการฝึกฝนและผ่านการ
ประเมินจากสถาบันที่ให้การรับรอง ด้วยจำนวนของเชฟฮาลาลที่ผ่านการรับรองในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีจำนวนน้อยและอีกทั้งยังขาดสถานที่ทดสอบเชฟฮาลาลที่ครบวงจรตั้งแต่ระดับขั้นที่ 
1 จนถึงขั้นที่ 6 ได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างเชฟรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ถือเป็น
บุคลากรสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการก้าวต่อไปข้างหน้า อาทิ นักศึกษา
ที่จบใหม่ ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารและในโรงแรมต่างๆในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพด้านการประกอบอาหารและเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฮาลาล เพ่ือเป็นเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพอีกทางหนึ่ง
และสามารถยกระดับเศรษฐกิจในภาคของบริการให้สูงขึ้น และผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการ 
เป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือคนในพ้ืนที่รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาทักษะ
เพ่ิมขึ้นอีกระดับหนึ่งเพ่ือต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตในการยกระดับเชฟฮาลาลให้สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพและส่งออกไปทำงานกับโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคารและอ่ืนๆ เป็นการสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพ่ือความมั่นคง มั่นคั่งและยั่นยืน ดังนั้น การพัฒนาเชฟฮาลาล จึง
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ภาคใต้รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

๓. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. เพื่อยกระดับผู้ประกอบอาหารสู่การเป็นเชฟฮาลาลมืออาชีพ 
3. เพื่อสร้างเชฟฮาลาลที่มีความรู้ความเข้าใจหลักมาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานสากล 
4. เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของเชฟฮาลาลสู่ต่างประเทศ 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเชฟฮาลาลมืออาชีพ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
6. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการ และการวิจัย 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. สามารถสร้างเชฟฮาลาลที่มีความรู้และความเข้าใจด้านฮาลาล และมีความสามารถในการประกอบ
อาหารตามหลักมาตรฐานฮาลาล ไม่น้อยกว่า 50 คน/ปี 
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุดิบที่ฮาลาล เพ่ือการประกอบอาหารและเข้าใจวิธีการ
ล้างวัตถุดิบตามหลักมาตรฐานฮาลาล 
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารและเข้าใจหลักการเชือดตามหลักฐาน  
ฮาลาล ผ่านการปฏิบัติจริง  
3. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้เพ่ิม 

๕. ตัวชีว้ัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมายโครงการ :  
1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาหารฮาลาล 
2. พัฒนา ส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลแก่เชฟฮาลาล 
3. พัฒนาเชฟฮาลาลสู่การเป็นเชฟต้นฉบับ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. พัฒนาหลักสูตรเชฟฮาลาลให้ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
5. อนุรักษ์เมนูและสูตรอาหารอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๔๐ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   
2. สามารถสร้างเชฟฮาลาลที่มีความรู้และความเข้าใจด้านฮาลาล และมีความสามารถในการประกอบ
อาหารตามหลักมาตรฐานฮาลาล และมีมาตรฐานสากล เข้าสู่อุตสาหกรรม 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จงัหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

๗. ระยะเวลา 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
๘. กิจกรรมที่
สำคัญ 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องเชฟฮาลาล ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมฮาลาล 
ปี 2566 จำนวน 700,000 บาท 
ปี 2567 จำนวน 700,000 บาท 
ปี 2568 จำนวน 700,000 บาท 
ปี 2569 จำนวน 700,000 บาท 
ปี 2570 จำนวน 700,000 บาท 
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 

๙. งบประมาณ 3,500,000 บาท 
๑๐. 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมาลีทองเกลี้ยง ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7341-4295 
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 - โครงการลำดับที่ 4  - 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาร้านอาหาร (Halal Street food) ผลิตภัณฑ์และบริการในจังหวัดปัตตานีใหไ้ดร้ับมาตรฐานฮาลาล 

2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

 ปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ผูค้นอาศัยอยู่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีประชาชนท่ีนบัถือ
ศาสนาแตกต่างกัน ร่วมทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมที่ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีความหลากหลายด้าน
ความคิด ความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม ศลิปะและศาสนา โดยสิง่เหล่านี้ล้วนสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการใช้
ชีวิตประจำวัน โดยเฉเพาะอย่างยิง่การเลือกบรโิภคอาหารและการใช้บริการ ท่ีจำหน่ายและให้บริการในร้านค้าต่างๆ 
ทั้งนี้อาหารการกินเป็นสิ่งจำเป็นพืน้ฐานเริ่มต้นโดยทั่วไปของการใช้ชีวิตของประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม การ
เลือกใช้บริการร้านอาหารโดยคำนงึถึงกระบวนการผลิตที่ความถูกตอ้งตามหลักการศาสนาและคุณภาพของอาหาร
เป็นสิ่งจำเป็นและมีแนวโน้มในการให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 
 จากนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ
ประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดปัตตานีสูงขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีมาตรฐานครัว    ฮาลาล ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และจัด
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการให้บริการและจำหน่ายอาหารที่ผ่านการปรุง หรือผลิตที่เป็นไปตาม
หลักมาตรฐานฮาลาล เพื่อเปิดโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการผลิตอาหาร
และบริการฮาลาลให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้สถาบันฮาลาล มหาวิทลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้าน
ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีบทบาทในการให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการและมียุทธศาสตร์ในการวิจัย
พัฒนาระบบและกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทยให้ได้รับความเช่ือมั่น จึงได้เล็งเห็นว่า การ
เริ่มต้นพัฒนาร้านอาหาร (Halal street food) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล บริเวณพื้นที่เมืองปัตตานีให้มีระบบ
การจัดการตามหลักมาตรฐานฮาลาล มีความสำคัญอย่างยิ่ งที่จะให้เป็นต้นแบบในด้านการพัฒนายกระดับ
ร้านอาหารและบริการของผู้ประกอบการ ให้เข้าสู่มาตรฐานฮาลาล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้มาท่องเที่ยวในจังหวดัปัตตานีต่อไป 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความจำเป็นในการเลือกซื้อ บริโภค และผลติอาหารฮาลาลใหผู้้ประกอบการ
ร้านอาหาร 
2. เพื่อการยอระดับใหร้้านอาหารในพื้นที่เมืองปัตตานีให้มีระบบการจักการและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล 
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล รองรับการท่องเที่ยววิถีมสุลมิ 
4. เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภณัฑ์ฮาลาล ให้ไดม้าตรฐานและสามารถจำหน่างได ้

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

- ผู้ประกอบการไดร้ับการพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล และสามารถเพิ่มมลูค่าผลติภณัฑ ์

5. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

1. จำนวนร้านอาหารที่ได้มาตรฐานฮาลาล จำนวน 10 ราย 
2. จำนวนร้านอาหารรมิทาง ไดร้บัการรับรองตอยยิบจากสถาบันฮาลาล จำนวน 50 ร้าน 
3. จำนวนผลิตภัณฑฮ์าลาลทีม่ีคณุภาพและสามารถจัดจำหนา่ยไดไ้ม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ ์

๖. ความเช่ือมโยง
กับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุม่จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนากลุม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุ
วัฒนธรรม แผนงานท่ี 1 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

๗. ระยะเวลา 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
๘. กิจกรรมที่
สำคัญ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาร้านอาหารฮาลาล 2,500,000 บาท (ปีละ 500,000 บาท) 
กิจกรรมหลักท่ี 2. การพัฒนาร้านอาหารริมทาง 1,500,000 บาท (ปีละ 300,000 บาท) 

๙. งบประมาณ 4,000,000 บาท 

๑๐.ผู้รับผิดชอบ สถาบันฮาลาล รวมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปตัตานี 
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- โครงการลำดับที่ 5 - 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตอาหารฮาลาล 
๒. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 
 
 

 รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0 ” ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศ
ด้วยนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารนั้นเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของ
ประเทศรวมถึงพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น หากผู้ประกอบการในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร ผลิต
สินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม่ำเสมอจะทำ
ให้สร้างรายได้ จนสามารถพัฒนาพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงประสบปัญหาในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เป็ น
หน่วยงานหลักในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรโดย
การใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านวิศวกรรมอาหาร รวมถึงด้าน
โภชนาการให้แก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นท่ีอย่างครบวงจร เนื่องจาก มีบคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องดังกล่าว ได้แก่ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร เทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร และหลัดสูตรอื่นๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมให้การบริการใช้
เครื่องมือแปรรูปอาหาร และหลักสูตรอื่นๆ ทีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อม
ให้บริการใช้เครื่องมือแปรรูปอาหารและเครื่องบรรจุด้วยตนเอง (2) การให้การปรึกษาในการพัฒนา
สถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหาร รวมถึงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้า (3) การบริการ วิเคราะห์คุณภาพผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการพัฒนาระบบ GMP 
และระบบคุณภาพ โดยวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานสากล มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรมอนามัย กรมปศุสัตว์และตามข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (4) 
โรงงานสเตอริไลส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ได้รับอนุญาตในการผลิตอาหารประเภทอาหารใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิท (อาหารกรดต่ำ) และเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เพื่อสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการในพื้นท่ีสามารถผลิตอาหารได้หลากหลายขึ้น โดยมุ่งหวังให้ เป็น startup ให้กับ
ผู้ประกอบการช่วยผลิตอาหารด้วยกระบวนการท่ีถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การผลิตผลิตภัณฑ์ส
เตอริไลส์ดังกล่าวสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ท่ีอุณภูมิห้องได้นานอย่างน้อย 6 เดือนจึงทำให้
ผู้ประกอบการอาหารสามารถขยายฐานลูกค้าได้ในวงท่ีกว้างขึ้น (5) การส่งเสริมสุขภาพชี วิตด้าน
โภชนาการ ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ยังทีปัญหาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานด้านโภชนาการท่ีสำคัญ คือการ
ขาดสารอาหารของเด็กนักเรียนวัยประถม ทำให้มีน้ำหนักตามกว่าเกณฑ์ ส่งผลต่อการเรียนรู้คุณภาพชีวิต 
นักวิจัยของภาควิชาฯ ได้ทุ่มเทการถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการ ให้กับกลุ่มครูโรงเรียนประถม เพื่อ
นำไปปรับใช้พัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียนซึ่งจำเป็นต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก นั่นคือ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล สามารถให้บริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างครบวงจร 
ต้ังแต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป การให้คำปรึกษาในการปรับปรุง
สถานประกอบการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการบริการวิเคราะห์อาหารเพื่อการควบคุมคุณภาพ 
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ช่วยสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้มีความเข็มแข็ง รวมถึงสร้างผู้ประกอบการท่ีสนใจในอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า มีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต อีกท้ังส่งเสริมภาวะ
เศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนาพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการขยายตัว ด้าน
อุตสาหกรรมก่อให้เกิดการมีงานและมีรายได้สงูขึ้นช่วยสนับสนุน 
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๓. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตอาหารแก่ผู้ประกอบการ  
๒. เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในพ้ืนที่ จชต.ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สถานที่ผลิตอาหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี (GMP) 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตอาหาร 
2. สถานประกอบการทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติให้สถานประกอบการของตนตำเนินการผลิตให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน 

๕. ตัวชีว้ัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับภาคการผลิต  

๗. ระยะเวลา 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
๘. กิจกรรมที่
สำคัญ 

อบรมความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานอาหารและโภชนาการ 
- ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเลขปัตตานี 

๙. งบประมาณ ปีละ ๑,๐๐๐,๐00 บาท  
๑๐.ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7341-4295 
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- โครงการลำดับที่ 6 - 
แบบฟอร์มเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดปีพ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

GMP ฉบับใหม่ และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการ
และเหตผุล 

     อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของประเทศรวมถึงในจังหวัดปัตตานี อย่างไรก็ตาม จาก
วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจ และทำ
ให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจในการดูแลและระมัดระวังตัวเองมาก
ขึ้นทั้งด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และการมองหาสิ่งที่จะช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ซึ่งอาหารก็นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้บริโภค
ตระหนักและให้ความสำคัญเพ่ิมมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจอาหารเป็น
โอกาสในการสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ใน ปี พ.ศ. 2564 กระทรวง
สาธารณสุขได้ปรับปรุงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร 
(Good Manufacturing Practice: GMP) โดย ได้ ยก เลิ กป ระกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร จำนวน 5 เรื่อง รวม 9 ฉบับ ได้แก่ 
GMP สุขลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ฉบับ GMP นมพร้อมดื่มพาสเจอไรซ์ 
จำนวน 2 ฉบับ Primary GMP จำนวน 1 ฉบับ และ GMP น้ำบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกด 
จำนวน 1 ฉบับ มาเป็น GMP ฉบับเดียวที่สามารถใช้ประเมินอาหารได้
ทุกประเภทตามความเสี่ยงของอาหารที่ผลิต เพ่ือลดความซ้ำซ้อน ของ
การใช้บันทึกการตรวจประเมิน พร้อมกับปรับปรุงและเพ่ิมเติม
ข้อกำหนดเพ่ือยกระดับมาตรฐานให้สามารถลดปัญหาด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร และมีเป้าหมายเพ่ือ
ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัดเทียมสากล นั่นคือการปรับปรุง
ข้อกำหนด GMP จะสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ยิ่งไปกว่านั้น
ข้อมูลทุกอย่างจะต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ด้วย จากการที่
ประกาศฉบับใหม่มีความแตกต่างจากประกาศเดิมทำให้ผู้ประกอบการ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่นี้ นอกจาก
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การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานแล้ว การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์
ตามความต้องการของผู้บริโภคจะยิ่งเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการอีกด้วย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในพ้ืนที่ยังขาดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเข้าไปช่วยในการผลิต และการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ำเสมอ ซึ่งอาจทำให้เกิดการ
เน่าเสียก่อนถึงมือผู้บริโภค และมีอายุการเก็บรักษาสั้นจนเป็นอุปสรรค
ในการขยายตลาด โครงการนี้จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างนวัตกรรมอาหาร
ให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และช่วยผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้ปรับตัว
กับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ฉบับใหม่ 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารในจังหวัดปัตตานีให้
สามารถผลิตอาหารได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (GMP) 
ฉบับใหม่ 
2. เพ่ือใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มี
ศักยภาพที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของโครงการ 

1. ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในข้อกำหนด GMP ฉบับใหม่อย่างน้อย 
70% ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอย่างน้อย 5 
ผลิตภัณฑ์ 

5. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และทิศทางการพัฒนาภาค 

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตชุมชนและฮาลาล การค้า การบริการ และการ
ท่องเที่ยง 
ทิศทางการพัฒนาภาค : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับภาค
การผลิต (แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิต
การเกษตร 

6. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ กิจกรรมหลักท่ี 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ GMP ฉบับ 420 
กิจกรรมหลักท่ี 2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเพ่ือพัฒนาระบบ GMP 
กิจกรรมหลักที่ 3 การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    
ฮาลาล 

7. หน่วยดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
9. งบประมาณ ปีละ 1,500,000 บาท 
10. แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
11. ผลผลิต (output) - ผู้ประกอบการสามารถติดตั้งระบบ GMP ฉบับใหม่ให้กับสถาน

ประกอบการอาหาร 
- ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พร้อมจะขอเลขสารระบบ
อาหาร 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (output) เพ่ิมโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผลิตอาหารในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๔๗ 

- โครงการลำดับที่ 7 - 
 

รายละเอียดโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่หรือนักธุรกิจรายใหม่ (Start Up) จังหวัดปัตตานี 
2. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 
3. งบประมาณ  4,500,000  บาท (ปีละ 900,000 บาท) 
 งบดำเนินงาน  900,000  บาท งบลงทุน ................-.................. บาท 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ “มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศที่
สูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุม ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคม มีสมรรถนะสูงขึ้น” 
   นโยบายรัฐบาล ด้าน 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  6.17) เพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ความสำคัญของโครงการ/หลักการเหตุผล 

 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย และองค์กรการอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวการณ์เผยแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ประกอบกับโรค
ติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกและ
ภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลง
เมื่อใด นอกจากนั้น การระบาดของโรคร้ายแรงนี้ยังทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศไทย หดตัว
ลงอย่างรุนแรงทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อันเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการปิด
ประเทศ หรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการผลิต 
การค้าปลีก การบริการ และมีแรงงานจำนวนมากที่ต้องว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าว โดยเฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีที่มีสถานประกอบการกว่า 20 แห่งที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้สภาพคล่องทางธุรกิจ ประสบปัญหา การผลิตและการลงทุนลดลง และ
ส่งผลกระทบต่อภาคการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือนลดลง  ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งให้ประเทศปรับตัวในการ
รองรับกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก มาตรการในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในการผลักดันสนับสนุนและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการยกระดับศักยภาพให้รอดพ้นจากวิกฤต รวมทั้งผู้ว่างงาน
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจแนวทางที่จะสำคัญ คือ การยกระดับความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะในการประกอบ
ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการหรือ SME หรือก่อให้       เกิดผู้ประกอบการรายใหม่  (Start Up)  สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี จึงขอเสนอ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับจังหวัดปัตตานี ผ่านโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่
หรือนักธุรกิจรายใหม่ (Start Up) จังหวัดปัตตานี  ในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความแข็งแรงในการจัดตั้ง
ธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว มุ่งเน้นประกอบธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานองค์ความรู้อย่างมีเป้าหมาย และพัฒนาจุดแข็ง
ของผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสามารถทำให้จังหวัด
ปัตตานีสามารถเดินกลับไปสู่ระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ควรจะเป็น 
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        1) เพ่ือให้ความรู้และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดปัตตานี  
        2) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  5  ปี  (2566 - 2570)  
8. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1) กิจกรรมฝึกอบรม บ่มเพาะ ให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายใหม่หรือนักธุรกิจรายใหม่  
               นักศึกษาในมิติต่าง ๆ เข้าสู่ digital society เชิงลึก งบประมาณ 900,000  บาท 

1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
1.3 จัดอบรมบ่มเพาะ ให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายใหม่หรือนักธุรกิจรายใหม่ นักศึกษาในมติิต่าง ๆ เข้า

สู้ digital society เชิงลึก ตามหลักสูตรการพัฒนาและยกระดับ Start up 
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และวีดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรม 
1.5 มอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม 
1.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ   

9. พื้นที่ดำเนินการ  จังหวัดปัตตานี 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดการเป็นธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจราย
ใหม่ (Start Up) ในจังหวัดปัตตานี  

2) ผู้ประกอบการมีแนวคิดท่ีสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ 
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕
66 - ๒570) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. ๒๕66 - ๒
570) ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  2566 – 2570 

แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัด.ปัตตานี ระยะ   
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 

2570) 
 
 

วิสัยทัศน์ 
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่
อุตสาหกรรมยคุใหม่ให้

เติบโตอย่างยั่งยืน 

บูรณาการและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเ้ติบโต

อย่างยั่งยืน 

“เกษตรกรรมยั่งยืน ผลิตภณัฑ์
ฮาลาล คณุภาพ ทุนทางสังคม

เข้มแข็ง ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรมเข้มแข็งและสันติสุข” 

ปัตตานีเมืองอุตสาหกรรม
แปรรูปอัจฉรยิะสู่ระเบียง

เศรษฐกิจ 
ฮาลาลและครัวฮาลาล ของ

โลก 
 
 

ประเด็นการ
พัฒนาด้านที่ 1 

เรื่องที ่1 การยกระดับ
ขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ และ

ภาคอุตสาหกรรม ด้วย
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 

เรื่องที ่1 การผลักดัน
นโยบายและแผนให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

1 เพิ่มมลูค่าเศรษฐกิจฐานราก 
การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์
ฮาลาลคณุภาพ เช่ือมโยงการ
ท่องเทีย่ว การค้า การบริการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบสาธารณูปโภค 

1 ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอุตสาหกรรม

แปรรูปต่อเนื่อง ฮาลาล 
รองรับตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 

 
 

ประเด็นการ
พัฒนาด้านที่ 2 

เรื่องที่ 2 การพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อ

ต่อการเตบิโตของ
ภาคอุตสาหกรรมยุคใหม ่

เรื่องที ่2 การพัฒนา
ศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในส่วน

ภูมิภาค 

2 การพัฒนาสังคมและศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 

2. พัฒนากำลงคนเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ยคุ

ดิจิทัล 

 

 
ประเด็นการ

พัฒนาด้านที่ 3 เรื่องที ่3 การเพิ่มมูลคา่
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนด้วย BCG 

Model 

เรื่องที ่3 การส่งเสรมิ
และพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนด้วย BCG 

Model 

3 การลดความยากจนข้ามรุ่น
และความเหลื่อมล้ำ ภายใต้
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

เข้มแข็ง 

3. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การ
ทำงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เพือ่ให้การปฏิบตัิงาน

เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 
 

ประเด็นการ
พัฒนาด้านที่ 4 

เรื่องที่ 4 การพัฒนา
องค์กรสู่องค์กรดิจิทลั
เพื่อให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เรื่องที ่4 การพัฒนา
สมรรถนะองค์กรเพื่อให้
บริการอย่างมีคณุภาพ 

4 เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคมแห่งสันติสุข 

4. สรา้งโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูล
ข่าวสารและบริการต่างๆ 
ผ่านสื่อดจิิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

4.3 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปัตตานี      –ไม่มี-  
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4.4 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนปฏิบัติการด้าน  
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ผลการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 443,000 บาท    
 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 (1) ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษาสำรวจและวิเคราะห์
ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกาย ประเภทของใช้ตกแต่งและของท่ีระลึก รวมถึงประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยจากการลงพ้ืนที่พบปัญหา คือ ผู้ประกอบการยังขาดไอเดีย
ในการคิดค้นแบบใหม่การตัดเย็บแบบใหม่ ๆ ไม่มีทายาทสืบทอดธุรกิจ ยัง
ไม่ได้รับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น อย. ,ฮาลาล ,GMP จึงมีความต้องการ
ช่วยเหลือจากสอจ.ปัตตานี เช่น ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้ การช่วยให้ความรู้ในการพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้รับมาตรฐาน 
และต้องการหาตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางจำหน่ายสินค้า 
 (2) จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริการ เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมใน

ภูมิภาค” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี 
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยรับเกียรติจากผู้ประกอบการ ได้แก่              
คุณชัยกานต์ มาแทน ประธานบริษัท ซีแอนด์ทีฟูดส์ จำกัด บรรยาย
หัวข้อ “การผลิตสินค้าเพ่ือการตลาดและการขาย และกลยุทธ์การทำ
ตลาดและการขยายช่องทางการจำหน่าย” และคุณกร สุริยพันธ์ 
ผู้จัดการ บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด  บรรยายหัวข้อ “การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการบริการ” โดยมีผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 114 ราย 

 (3)  กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะราย สอจ.ปัตตานี 
ได้ลงพ้ืนที่ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการ จำนวน 220 ราย       
ในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และหน่วยงานที่มีเครื่องจักรสำหรับใช้ในการทดลองผลิต
ผลิตภัณฑ์ 
 (4) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในจังหวัด จำนวน 218 ราย โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่อง Line มีการแจกแผ่น
พับประชาสัมพันธ์กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี และมีการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามา
ติดต่อ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 
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2) โครงการส่งเสริมและการพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน :  
งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 200,201 บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอจ.ปัตตานี รับคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 
37 คำขอ จากแผนการรับคำขอ 35 คำขอ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มผช. จำนวน 29 ผลิตภัณฑ์ และ
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 ครั้ง และออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
โดยผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มผช. ประจำปี 2564 แยกเป็นประเภท ดังนี้ 
(1) อาหาร จำนวน 9  ราย 18 ผลิตภัณฑ์ 
(2) ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน  7  ราย  8  ผลิตภัณฑ์ 
(3) ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 2  ราย  2  ผลิตภัณฑ ์
(4) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1  ราย  1 ผลิตภัณฑ์ 
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3) โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-
Industrial Community : OPOAI-C)  
 สอจ.ปัตตานี  ได้ดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One 
Province One Agro-Industrial Community :OPOAI-C) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร (Value 
Added) ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งทางด้านการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งการตลาด โดยดำเนินการ ดังนี้  
 (1) จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมเกษียรสมุทร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจำนวน 18 คน   

    (2) จัดอบรมผู้ประกอบการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตรมาตรฐานการผลิตและการตลาด 
รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่  23 -24 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ
เข้าร่วม จำนวน 30 คน   
    (3) ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย Mini 
ITC ให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และการตลาด จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

1) วิสาหกิจชุมชนลูกหยีวีระวงศ์ ผลิตภัณฑ์ลูกหยีแปรรูป ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากลูก
หยีฉาบแก้วเป็นลูกหยีฉาบแก้วสูตรลดน้ำตาล หวานน้อย และพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑ์  

2) วิสาหกิจชุมชนอดุลย์ลูกหยี ผลิตภัณฑ์ลูกหยีแปรรูป ได้รับการพัฒนาจากลูกหยีกวนเป็นลูกหยี
เคลือบช็อกโกแลต และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

3) วิสาหกิจชุมชนกือโป๊ะ ตราดอกแล้ว ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสด ได้รับการพัฒนาเป็นลูกชิ้นปลาทู
โบราณ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

4) วิสาหกิจชุมชนมะนาวสร้างตนเอง ผลิตภัณฑ์ มะนาวแปรรูป ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบ 
รสมะนาว และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  
 

 
  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๕๓ 

โครงการกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2564 
 - สินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท  
     มีผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานีที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 22 ราย วงเงินรวม 96.6 ล้านบาท 
 -  สินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 10,000 ล้านบาท  
 มีผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานีที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 5 ราย วงเงินรวม 34.4 ล้านบาท 
 - สินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีโตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท  
 มีผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานีที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 9 ราย วงเงินรวม 25.5 ล้านบาท 
สรุปภาพรวมการอนุมัติสินเชื่อ 
 - จังหวัดปัตตานีมีผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติจาก SMEs bank จำนวน 3 ราย วงเงินรวม 12.5 ล้านบาท 
 - จังหวัดปัตตานี มีจำนวนลูกค้ากองทุนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2564 ผ่านการอนุมัติ  
จำนวน 39 ราย วงเงินรวม 169 ล้านบาท 

การติดตามและตรวจเยี่ยมลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี 
ตามแนวประชารัฐจังหวัดปัตตานี  
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้มีแผนการติดตาม
และตรวจเยี่ยมลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐ ในห้วงเดือนธันวาคม 2564 – เมษายน 2565 โดยมี
ผลการดำเนินการติดตามและตรวจเยี่ยมในช่วงเดือนธันวาคม
2564 และมกราคม 2565  จำนวน 4 ราย พบว่ายังคงมีการ
ดำเนินธุรกิจเป็นปกติ ได้ใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ตามวัตถุประสงค์ และยังคงชำระหนี้เป็นปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๕๔ 

1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการSMEs ตามกรอบแนวคิด BCG (ที่ปรึกษา :   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  
 ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 ทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ  
ได้ลงพ้ืนที่ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในการลด

ต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG แก่สถานประกอบการในจังหวัด
ปัตตานีที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 สถานประกอบการ ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมรัชฏ์ 118 และบริษัทลียาฮาลาลฟู้ดส์ จำกัด 
ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาในรูปแบบ Online  
     ผลลัพธ์ที่ ได้  (Impact) ผู้ประกอบการได้รับความรู้และได้มี
แนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และได้รับความรู้เรื่องการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งทีมที่

ปรึกษาได้ส่งเสริมให้เห็นถึงโอกาสจากการดำเนินงานและจัดทำเป็นลักษณะแผนงานเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับสถานประกอบการ เมื่อสถานประกอบการมีความพร้อมและมีคุณสมบัติตรง
ตามการรับรอง 
 
- ภาพการให้คำแนะนำ โอกาสการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากการจัดทำมาตรการด้านพลังงานจาก
กิจกรรมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาพการให้คำแนะนำแนวคิดการนำ Green lean มาบริหารจัดการภายในสถานประกอบการเพ่ือลดความ
สูญเปล่าที่มีผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๕๕ 

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือให้การประกอบกิจการโรงงานมีทิศทางการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยวิธีการดำเนินงาน/
กิจกรรม ประกอบด้วย 

 (1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
(หนังสือพิมพ์ วารสาร และจุลสาร) เพ่ือเชิญชวนผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ และสร้างกระแสความ
ต้องการบริโภคสินค้า ที่ดำเนินการตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว 

 (2) ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ขอรับการยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือส่งเสริมการเลื่อนระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 

 (3) ตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขี ยวระดับที่ ๑-๓  
โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๑-๓ ได้แก่ ระดับที่ ๑ Green Commitment, ระดับที่ ๒ 
Green Activity และ ระดับท่ี ๓ Green System 

 

ภาพการกำหนดการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวของสถานประกอบการอุตสาหกรรม"ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่

อุตสาหกรรมสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  
โดยรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 

ถ่ายทอดสดการอบรมสัมมนาออนไลน์จาก ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  
 
 

       
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565     หน้าท่ี ๕๖ 

 
3) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่าย และกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อ
ชุมชนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมความรู้ให้กับเครือข่ายฯในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ให้สามารถเป็นกำลังหลักในการเฝ้า
ระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนในพ้ืนที่ได้ ซึ่งในการจัดทำโครงการฯในครั้งนี้ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการตรวจสอบ ดูแล การเฝ้าระวัง ผลกระทบด้านมลพิษจากสถานประกอบการ ซึ่งการ
ดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากภาคประชาชน สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการและ
ท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรม ได้แก ่ 

กิจกรรมที่  1  สำรวจและกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ ในการดำเนินการ/การประชาสัมพันธ์ โครงการฯ  
ให้สมาชิกเครือข่ายและสถานประกอบการในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับทราบ โดยได้ดำเนินการสำรวจพ้ืนที่และกำหนดขอบเขต
ในการดำเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตำบลบานา 

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
กิจกรรมที่ ๒ การจัดฝึกอบรมเรื่อง “บทบาทและการมีส่วน

ร่วมของเครือข่ายฯในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม" เพ่ือ
เพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน
หรือสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๐ ราย 
(โดยรูปแบบออนไลน์  Zoom Meeting) เมื่อวันที่  1  กันยายน 
2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          กิจกรรมที่ 3 การบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนและสถานประกอบการอุตสาหกรรมและสมาชิกเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่อง
ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
สำนักงานฯ และบริเวณโรงงาน ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 
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โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2564 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
ปัตตานี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สำหรับปีงบประมาณ 2564 โดย
ดำเนินการดังนี้ 

(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ เอกชนและ
สถาบันการศึกษา โดยเน้นความต้องการในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงการสะท้อนปัญหาความต้องการในพ้ืนที่อย่างแท้จริง เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การทบทวนกรอบแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๔  โดยได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ 
ปรีซาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เป็นวิยากร  
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน 
ร่วมกันให้ความคิดเห็นและทบทวน SWOT วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเป้าหมายการพัฒนาและกิจกรรมโครงการในการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ปี 2564 

วิสัยทัศน์(Vision) : ปัตตานีเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปต่อเนื่องและเชื่อมโยงภาคเกษตรมีข้อมูลพร้อมให้
ผู้ประกอบการและนักลงทุนสู่เศรษฐกิจฮาลาลและครัวของโลก 

แนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปต่อเนื่อง ฮาลาล รองรับตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนากำลงคนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล 
แนวทางที่ 3 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
แนวทางที่ 4 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 


