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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) เพื่อศึก ษากระบวนการเสริมสร้างการพัฒนาความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
โอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากหนังสือ บทความ การวิจัย ข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้อง และ การเก็บรวบรวมการสัมภาษณ์เชิงลึก เนื่องจากปัจจุ บันประเด็นปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีมาอย่างยาวนานส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างมาก จึงมีแนวทางการจัดตั้งสวน
อุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาล
ผลการวิจัยพบว่า (1) การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ก) การ
วางแผนการมีส่วนร่วม ข) การตัดสินใจเลือก/รูปแบบการมีส่วนร่วม ค) การดาเนินงานตามแผน ง) กระบวนการการมี
ส่วนร่วม จ) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ ฉ) การประเมินผลการมีส่วนร่วม (2) กระบวนการเสริมสร้าง
การพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ เริ่มจากกระบวนการก่อนอนุมัติ ระหว่างดาเนินโครงการ และภายหลังจาก
การดาเนินโครงการ และ (3) ปัญหา อุปสรรค ในการเสริมสร้างความร่วมมือทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ประกอบด้วย ก) ด้านเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร ข) ด้านการเมืองและกระบวนการทางกฎหมาย และ
ค) ด้านสังคมและวัฒนธรรม และพบว่า โอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือ คือ การพัฒนาปัจจัยการผลิตในพื้นที่
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การจัดจาหน่าย และกระจายสินค้าฮาลาลไทย ที่มี
คุณภาพสูงสู่ตลาดโลก
คาสาคัญ: สวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสินค้าฮาลาล, การมีส่วนร่วม, ฮาลาล
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Abstract
The objectives of the research: (1) To study the engagement of The Establishment of e-Industrial Park :
Halal Foods & Product Innovation in 3 Southern Border Provinces. (2) To study the process of the economic
security development promotion by using Halal products in the 3 southern border provinces, and; (3) To study the
problems, obstructions and opportunities of the economic security cooperation and development promotion by
using Halal products in the 3 southern border provinces. It is qualitative research based on online books, articles,
researches, relevant news, and in-depth interviews. Due to the long-standing issue of problems in the 3 southern
border provinces, affecting the overall economy, and livelihoods of the people in the area. Therefore, there are
guidelines for the establishment of e-industrial park: Halal foods & product innovation in 3 southern border
provinces to develop economic security with halal products.
The research result indicates that: (1) The engagement between the government sector, private sector and
civil society consists of: a) The engagement plan, b) The engagement model selection, c) The execution, d) The
engagement process, e) The share of benefits, and f) The engagement evaluation. (2) The economic security
engagement begins with the process prior to the approval, operation stage, and post-operation stage, and; (3) The
problems and obstructions in the cooperation between the government sector, private sector and civil society are: a)
The economy and resource allocation, b) The politics and legal process, and c) The society and culture. In addition,
it reveals a production development factor is found to be an opportunity of the cooperation to enable learning for
effective production, sales and distributions of quality Halal products to the world market.
Keywords: e-Industrial Park: Halal Foods & Product Innovation, participation, Halal
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1. บทนา
ตลาดอาหารฮาลาล มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก จากข้อมูลประชากรโลกในปั จจุ บัน มี
จานวนทั้งสิ้นประมาณ 7.8 พันล้านคน (Worldpopulationreview.com, 2020a) มีชาวมุสลิมทั่วโลกราว 1.9 พันล้านคน
ที่นับถือศาสนาอิสลามรองจากศาสนาคริสต์ มุสลิมส่วนใหญ่ มีแนวคิดแบบซุนนี 1.5 พันล้านคน และชีอะห์ 240-340
ล้านคน ที่เหลือเป็นนิกายขนาดเล็ก โดยอินโดนีเซีย มีชาวมุสลิมมากที่สุดของโลก (12.70%) รองลงมาคือ ปากีสถาน
(11.10%) อินเดีย (10.90%) และบังกลาเทศ (9.20%) (Worldpopulationreview.com, 2020b) สาหรับประเทศไทย มี
จ านวนประชากรชาวมุ ส ลิ ม อยู่ ร าว 3 ล้ า นคน คิ ด เป็ น 4.30% ของประเทศ และ 0.20% ของโลก
(Worldpopulationreview.com, 2020b) นับเป็นโอกาส และจุดเด่นสาคัญของประเทศที่มี ชัยภูมิที่เหมาะสมท่ามกลาง
กลุ่มประเทศที่มีมุสลิมอยู่มากที่สุดของโลก
จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2561, น. 2) พบว่า ประเทศไทยมีโอกาสสาหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย ที่จะขยายบทบาทในตลาดนี้เพิ่มขึ้นผ่านอาหารแปรรูปต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ
SME ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน อาทิ ผัก และผลไม้ท้องถิ่นแปรรูป เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว และ
เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น มีการส่งเสริมตลาดฮาลาลจากภาครัฐ และการสร้างมาตรฐานเป็นอย่างมาก โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ยกระดับขับเคลื่อนส่งเสริมสินค้ามาตรฐาน “ฮาลาล” ดันไทยสู่ประเทศส่งออกอาหารท็อปเทน
ของโลก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563) จากความหมายของ คาว่า ผลิตภัณฑ์ฮาลาล เป็นคามาจากภาษาอาหรับ
ที่ แปลว่า อนุมัติ อนุญาต หมายความว่า สิ่งของหรือการกระทาใดๆ การผลิต การให้บริการ หรือการจาหน่ายใดๆ ที่
ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2563, น. 1) แม้ว่าประเทศไทยจะมองเห็นถึงโอกาส
สร้างส่วนครองตลาดสินค้าฮาลาล แต่ยังไม่สามารถทาได้ ซึ่งไทยมีชาวมุสลิมจานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่งมีศักยภาพในพื้นที่สูง เนื่องจากมีวิถีความเป็นอยู่อย่างอิสลามแต่มีปัญหาสาคัญ คือ ด้านความสงบ
เรียบร้อย แม้ว่าจะมีความพยายามจะทาให้เหตุก ารณ์ต่างๆ สงบเรียบร้อยและเป็นปกติสุข เพื่อให้เกิดการพัฒนาใน
ทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ความร่ว มมือ เหล่านั้น ยังไม่สั มฤทธิ ผล ส าหรับปัญ หาอุปสรรคของความ
ร่วมมือนั้น ลาดับแรกเกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรและกระบวนการบริหารจัดการ รองลงมาคือด้านวัฒนธรรมองค์การ
และความสั มพัน ธ์ร ะหว่ างองค์ ก าร ด้ านโครงสร้างและกลไกการทางาน ประสานและการติด ต่อ สื่ อ สาร ด้า น
สมรรถนะของบุคลากรในองค์ก าร และด้านสภาพแวดล้อ มขององค์ก าร (ศิริลัก ษณ์ คั มภิรานนท์ และอัญชนา ณ
ระนอง, 2563, น. 1)
ประเทศไทยมี ค วามต้ อ งการยกระดั บ เข้ า สู่ ก ลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง ลดความเหลื่ อ มล้ า เศรษฐกิ จ มี
ความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต พร้อมสามารถพัฒนาทุกด้านได้อย่ างต่อเนื่อง
ยั่งยืน อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขั น ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว เศรษฐกิ จ เติ บ โตอย่ า งมี เ สถี ย รภาพและยั่ ง ยื น และเป้ า หมายที่ 2.2) ประเทศไทยมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุก
ภาคส่วน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อ
สร้างสังคมคุณภาพ (โครงการสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล, 2563, น. 3)
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จากประเด็นด้านประชากรชาวมุสลิมทั่วโลก ประเด็นด้านความต้องการสินค้าฮาลาล และประเด็นด้านการ
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ จึงทาให้เกิดการมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการลดความเหลื่อมล้า การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าฮาลาล และด้วยความเหมาะสมของประเทศไทย จังหวัดที่มีพี่น้องชาวมุสลิม
อาศัยอยู่จานวนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศนั้น คือ จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งถือ เป็นความท้าทายสาหรับภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือทุกๆ ด้าน ซึ่งต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง การปกครอง ด้านชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาลใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะศึกษาแนวทางการทางานร่วมกันและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และมีกระบวนการเสริ มสร้างการพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
ด้ว ยสิ นค้า ฮาลาล อย่างไร รวมถึง มี ปัญ หา อุป สรรคและโอกาสใดบ้า งในการเสริ มสร้ างความร่ ว มมื อ และการ
พัฒนาการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสินค้าฮาลาล ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างการพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาล ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) เพื่อ ศึก ษาปัญ หา อุ ปสรรค และโอกาสในการเสริม สร้างความร่ว มมือ และการพัฒนาความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงเอกสารและเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
1) กาหนดหัวข้อและคาถามสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบมีโ ครงสร้างซึ่งได้นาแนวทางที่ได้จาก
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาสัมภาษณ์ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง (Gaskell, 2000, p. 51)
2) กาหนดเกณฑ์สาหรับเลือกบุคคล ใช้วิธีการเลือกสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (purposive) 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ภาครัฐ: ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก คือผู้บริหาร ผู้วางนโยบาย หรือ ผู้นาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน: ผู้ให้ข้ อ มูล หลัก คื อ ผู้บริห าร หรือ ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจ อันมีส่ ว น
เกี่ยวข้องจังหวัดละ 1 คน จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 3 ภาคประชาสังคม: ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ ผู้นาชุมชน/วิสาหกิจ ผู้นา
องค์กรอิสระ ผู้นาศาสนา จานวน 15 คน
3) ให้ข้อมูลที่จาเป็นแก่ผู้ที่ถูกเลือกมาให้ข้อมูลแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย และประโยชน์จากการวิจัย
4) การวิจัยครั้งนี้ไม่ทาการเปิดเผยรายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อเป็นไปตามจริยธรรมของการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวางแผน
การมีส่วนร่วม
การตัดสินใจเลือก/
รูปแบบการมีส่วนร่วม
การดาเนินงาน
ตามแผน
กระบวนการ
การมีส่วนร่วม

ด้านเศรษฐกิจและการ
จัดสรรทรัพยากร
การมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม

ปัญหา อุปสรรค &โอกาส
ในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม

การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์

ด้านการเมืองและ
กระบวนการทาง
กฎหมาย
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การประเมินผล
การมีส่วนร่วม

การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
ที่มา: ปรับปรุงจาก Fornaroff, A. (1980); John M. Conen และ Norman T. Uphoff (1980, pp. 219-222); Wheelen &
Hunger (2006, p. 74); ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และอัญชนา ณ ระนอง (2563, น. 3) และ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555)
นิยามศัพท์การวิจัย
สินค้าฮาลาล หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภคที่ผลิตขึ้นเพื่อการกิน
หรือใช้ และการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยคานึงถึงผู้บริโภคชาวมุสลิม และต้องไม่ขัดต่อบัญญัติอิสลาม
สวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ นค้าฮาลาล หมายถึง ศูนย์ก ลางการบริหารจั ดการผลผลิต
ทางการเกษตร และสินค้าฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐาน ยกระดับและ
พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นรูปแบบฮาลาลด้วยนวัตกรรม ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้ าฮาลาล โดยความร่วมมือของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ กระทรวงอุตสาหกรรม
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4. ผลการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า
การมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ฯ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี 6 ด้าน คือ ด้านการวาง
แผนการมีส่วนร่วม ด้านการตัดสินใจเลือกและรูปแบบการมีส่วนร่วม ด้านการดาเนินงานตามแผน ด้านกระบวนการ
การมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผลการมีส่วนร่วม ดังรูป

การมีสว่ นร่วม
ระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน
และภาคประชา
สังคม

การวางแผน
การมีส่วนร่วม

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากภาครัฐ ร่วมวางแผน โดยภาคเอกชนประกอบด้วยนักธุรกิจ ผู้ประกอบการภายนอกพื้นที่และในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล
โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม โดยมีศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทาหน้าที่
หลักในพื้นที่

การตัดสินใจเลือก/
รูปแบบการมีส่วนร่วม

รูปแบบการมีส่วนร่วมภาครัฐใช้การร่วมมือกันแบบบูรณาการ รูปแบบการมีส่วนร่วมภาคเอกชน มีระดับของการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ร่วมถึงให้คาปรึกษาและวางแผนร่วมกันในจัดตั้ง สาหรับภาคประชาสังคมร่วมให้ข้อมูลและรับ
ฟังความคิดเห็น

การดาเนินงาน
ตามแผน

การดาเนินงานยังล่าช้ากว่าแผนที่ได้วางเอาไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทาให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถ
ดาเนินงานตามแผนงาน และได้เร่งดาเนินงานหลังจากมีการปลดล็อค เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

กระบวนการการมีสว่ น
ร่วม

เริ่มจากภาครัฐเล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่และสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นด้วยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมกัน เชิญภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความ
คิดเห็น

การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์
การประเมินผลการ
มีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาคเอกชนทั้งภาคเอกชนในพื้นที่
และนอกพื้นที่ และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในรับผลประโยชน์ร่วมกัน

รัฐมีเกณฑ์ให้เกิดสาเร็จภายใน 1 ปี และต้องการให้ สวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล (eIndustrial Park: Halal Foods & Product Innovation: E-Park Halal) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มการส่งออก เพิ่ม
รายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

รูปที่ 2 การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรม
และเทคโนโลยี สินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการจัดตั้ง สวน
อุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
1) การวางแผนการมีส่วนร่วม พบว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ร่วมวางแผน โดยภาคเอกชนประกอบด้วยนัก
ธุรกิจ ผู้ประกอบการภายนอกพื้นที่และในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม โดยมี ศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทาหน้าที่หลักในพื้นที่
2) การตัดสินใจเลือก/รูปแบบการมีส่วนร่วม พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมภาครัฐใช้การร่วมมือ
กันแบบบูรณาการ รูปแบบการมีส่วนร่วมภาคเอกชน มีระดับของการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ร่วมถึงให้คาปรึกษา
และวางแผนร่วมกันในจัดตั้ง สาหรับภาคประชาสังคมร่วมให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
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3) การดาเนินงานตามแผน พบว่ า การดาเนินงานยังล่ าช้ากว่า แผนที่ไ ด้ว างเอาไว้ เนื่อ งจาก
สถานการณ์โควิด-19 ทาให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถดาเนินงานตามแผนงาน และได้เร่งดาเนินงานหลังจากมี
การปลดล็อค เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4) กระบวนการการมีส่วนร่วม พบว่า เริ่มจากภาครัฐเล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่และสร้างโอกาส
ให้เกิดขึ้นด้วยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เชิญภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มี
ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น
5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาคเอกชนทั้งภาคเอกชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมใน
รับผลประโยชน์ร่วมกัน
6) การประเมินผลการมีส่วนร่วม พบว่าภาครัฐมีเกณฑ์ให้เกิดสาเร็จภายใน 1 ปี และต้ องการให้
สวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล (e-Industrial Park: Halal Foods & Product Innovation: EPark Halal) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มการส่งออก เพิ่มรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความได้เปรียบให้กับ
ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
(2) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า
ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ (1) กระบวนการก่อนอนุมัติ (2) กระบวนการระหว่างดาเนินโครงการ และ
(3) กระบวนการภายหลังจากการดาเนินโครงการ

กระบวนการก่อน
อนุมัติ

กระบวนการระหว่างดาเนิน
โครงการ

กระบวนการภายหลังจากการ
ดาเนินโครงการ

รูปที่ 3 กระบวนการเสริมสร้างการพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาล
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1) กระบวนการก่อนอนุมัติ ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นโดยหน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงอุตสาหกรรม นาเสนอผ่านส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยได้รวบรวมท่านผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และผู้
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬ า เป็นต้น จากนั้นทาการเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล (e-Industrial Park:
Halal Foods & Product Innovation) ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวได้ทาการรวบรวมความร่ว มมือจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนทั้ ง ในพื้ น ที่ แ ละนอกพื้ น ที่ และภาคประชาสั ง คมทั้ ง ในพื้ น ที่ แ ละนอกพื้ น ที่ ซึ่ ง ภาคประชาสั ง คม
ประกอบด้วย กลุ่มชาวบ้านในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาทางศาสนา และนักวิชาการ
2) กระบวนการระหว่างดาเนินโครงการ พบว่า หน่วยงานภาครัฐได้ทาการจัดทาแผนงานร่วมกัน
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการมีส่วนร่วมร่วมกัน การดาเนินงานตามแผนงานร่วมกัน ปรับกระบวนการมีส่วนร่วมร่วม
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การร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน และการประเมินผลการมีส่วนร่วมร่วมกัน ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการจัดสรร
ทรัพยากร ปัญหาด้านการเมือง ปัญหาด้านกระบวนการทางกฎหมาย ปัญหาด้านสังคม และปัญหาด้านวัฒนธรรม เพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการทางานและสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) กระบวนการภายหลั ง จากการด าเนิ น โครงการ ต้ อ งท าให้ เ กิ ด ขึ้ น ในรู ป แบบของสวน
อุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล มีการดาเนินงานที่ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม ประมง และปศุ
สัตว์ และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมปัจจัยการผลิต เช่น
อาหารสาหรับปศุสัตว์ เมล็ดพันธ์ และปุ๋ย เป็นต้น (2) อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม คือ เครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรกรรมใน
พื้นที่ (3) อุตสาหกรรมแปรรูป เช่น แปรรูปสัตว์น้า แปรรูปสั ตว์ปีก แปรรูปปศุสัตว์ เป็นต้น (4) อุตสาหกรรมขนส่ง
และการกระจายสินค้าทั้งในรูปแบบของ Online และ Offline (5) อุตสาหกรรมบริการ และ(6) อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ ซึ่งเป็นการร่วมกันประเมินผลที่เป็นรูปธรรม หากมีปัญ หาหรือได้รับ
ผลกระทบจาการดาเนินโครงการแล้ว จะต้องนาเข้าสู่กระบวนการการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
(3) วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า มี 3 ด้านสาคัญ คือ (1) ด้านเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร (2) ด้าน
การเมืองและกระบวนการทางกฎหมาย และ (3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ตารางที่ 1 ปัญหา และอุปสรรคในการเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วย
สินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาและอุปสรรค
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
และการจัดสรร
ทรัพยากร

เศรษฐกิจ

ทรัพยากร

ด้านการเมือง & การเมือง
กระบวน การทาง
กฎหมาย
กฎหมาย

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

สังคม

รัฐ ไม่สามารถแก้ไขปัญ หาความ
ยากจน ในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม
ขาดการบูรณาการและการจัดการ
กั บ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ไ ด้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การใช้การเมืองหรือการทหารนา
ที่ผ่านมาไม่ได้รับผลตอบรับและ
ไม่เป็นรูปธรรม
กระบวนการบางอย่ า งมี ค วาม
ซ้าซ้อน และยากต่อการจัดการใน
พื้นที่
การทางานแบบระบบราชการเป็น
รูปแบบที่ต้องมีแบบแผนมากจน
ทาให้ยากต่อการเข้าถึง

ธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ ภายนอกช่วย ขาดการรวมตัว เป็น กลุ่ม ของ
สนับสนุนเศรษฐกิจของพื้นที่ไม่ได้ เศรษฐกิจชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
ปั จ จั ย การผลิ ต ในพื้ น ที่ เ กษตร บางกลุ่ ม ยั ง คงยึ ด ถื อ วิ ถี ชี วิ ต
ป ร ะ ม ง ป ศุ สั ต ว์ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก และการผลิตแบบดั้งเดิมที่ไ ม่
เตรียมพร้อมเพื่อนนามาผลิต
ก่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ท รั พ ยากร
เต็มที่
มีก ารเมื อ งท้ อ งถิ่ น และอุ ป สรรค เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
ด้านความมั่นคงในพื้นที่บางอย่างที่ และไม่เ ข้ า ใจแนวทางการใช้
เอกชนไม่สามารถเข้าถึงได้
สิทธิของภาคประชาสังคม
ขั้ น ตอนตั้ ง โรงงาน & ความ ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
ซั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงานมากขาด กระบวนการทาง ด้านกฎหมาย
การบูรณาการ
ไม่ เ ข้ า ใจระบบการท างาน และ ขาดการจัดการในรูป แบบของ
บริ บ ทของสั ง คมที่ เ ป็ น รู ป แบบ เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง สั ง ค ม เ ป็ น
เฉพาะในพื้น ที่ 3 จังหวัดชายแดน เครือข่ายที่เข้มแข็ง
ใต้
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วัฒนธรรม วัฒนธรรมการทางานของภาครัฐ ไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมของคนพื้น การด าเนิ น ชี วิ ต &การปฏิ บั ติ
และรู ป แบบการเมื อ งในพื้ น ที่ ถิ่ น โดยเฉพาะข้ อ ก าหนดทาง ด้ า นศาสนาที่ เ รี ย บง่ า ยขาด
เป็นระบบอุปถัมภ์
ศาสนา และบทบัญญัติต่างๆ
ความกระตือรือร้นการใช้สิทธิ์
ของกลุ่ม

จากการศึกษาเรื่อง ยังพบว่า มีโอกาสที่สาคัญเรียงลาดับ คือ (1) ด้านเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร (2)
ด้านการเมืองและกระบวนการทางกฎหมาย และ(3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง
ตารางที่ 2 โอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือ และการพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาล
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โอกาส
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจ
รัฐ สามารถใช้ ก ารพั ฒ นา เป็นโอกาสทาให้เกิดความ การจัดตั้งฯ จะเปิดโอกาสให้เกิดการ
การจัดสรรทรัพยากร
ผลิ ตภั ณฑ์ ฮาล าล เป็ น ร่ ว มมื อ ของ เอกชนนอก รวมตัวของกลุ่ ม เศรษฐกิจชุม ชนที่
แนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ และในพื้นที่ต่อการพัฒนา เข้มแข็งขึ้น
ได้
เศรษฐกิจที่มากขึ้น
ทรัพยากร สามารถจั ด สรรการใช้ ทรั พ ยากรในพื้ น ที่ ท าให้ ท าให้เ กิ ด การพั ฒนาทรั พ ยากรได้
ทรัพยากรในพื้น ที่ด้วยการ ง่ า ยต่ อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ อย่างเต็ม ที่โดยมีภาคประชาสั งคม
บริหารจัดการภาครัฐแบบ มากขึ้น ทั้งเกษตร ประมง เข้าร่วม
บูรณาการ
และปศุสัตว์
ด้านการเมือง&
การเมือง
สร้ างค ว ามร่ ว ม มื อ กั บ เป็นโอกาสเอกชนในพื้นที่ เกิดการรวมตัว&สร้างความร่วมมือ
กระบวนการทาง
ภาคเอกชนและภาคประชา สร้างความมั่นคงด้วยการ กั บ รั ฐ อาศั ย การจั ด ตั้ ง ฯ เป็ น จุ ด
กฎหมาย
สั ง คมในการลดบทบาท เป็นจุดประสานเชื่อ มโยง เชื่อมโยง
ทางการเมืองลง
ทางการเมือง
กฎหมาย
ปรับลดกระบวน การทาง ลดขั้นตอนทางกฎหมายที่ โอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี
กฎหมายที่มีความซ้าซ้อ น ซ้าซ้อ น บูรณาการเอกชน ส่วนร่วมในกระบวนการมากขึ้น
ทาให้การทางานเร็วขึ้น
ทั้งในและนอกพื้นที่
ด้านสังคมและ
สังคม
รั ฐ รั ก ษ า แ บ บ แ ผ น ที่ มี เป็ น โอกาสในการสร้ า ง เปิ ด โอกาสในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
วัฒนธรรม
ประโยชน์ ปรั บ สิ่ ง ที่ ย าก ความเข้าใจให้เอกชนนอก ความร่วมมือทุกระดับอย่างเข้มแข็ง
ต่ อ การเข้ า ถึ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด พื้ น ที่ ท ราบถึ ง บริ บ ททาง
ความใกล้ชิดมากขึ้น
สังคมภายในพื้นที่
วัฒนธรรม ภาครัฐสร้างโอกาสในการ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ เ อกชน ภาคประชาสังคมที่เข้าใจวัฒนธรรม
เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ใ น นอกพื้นที่เกิดความเข้าใจ ความเป็นอยู่ และศาสนา ร่วมพัฒนา
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ในวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ท า สินค้าได้ง่ายขึ้น
ให้ง่ายต่อการทางาน
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องค์ความรู้ใหม่

วิสาหกิจ/กลุ่ม/
ผูป้ ระกอบการ
ในพื้นที่

ลูกค้าในพื้นที่/
ชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในพื้นที่

หน่วยงานสาคัญ
ที่รับผิดชอบใน
พื้นที่เฉพาะ

เกษตรกรผู้
เป็นเจ้าของวัตถุดิบ
ในพื้นที่
แนวทาง
การสร้างความ
เชื่อมโยงและโครงสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง

ธุรกิจ/โรงงาน/
นักลงทุนจาก
ภายนอกพื้นที่

ลูกค้านอกพื้นที่/
ลูกค้าในประเทศ/
ลูกค้าต่างประเทศ

e-industrial park สินค้าฮาลาล
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อความยั่งยืน
ด้านสังคมและวัฒนธรรม

เกษตรกรเจ้าของ
ปัจจัยการผลิตจาก
นอกพื้นที่

วิสาหกิจ/กลุ่ม/
ผู้ประกอบการ
นอกพื้นที่

รูปที่ 4 แนวทางการสร้างความเชื่อมโยงและโครงสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง e-industrial park
สินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความยั่งยืน
จากแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงและโครงสร้างการมีส่วนร่วมดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมโยงสาคัญ แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ (1) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมโยงและการมี
ส่วนร่วมนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของวัตถุดิบหรือ ปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลในพื้นที่ วิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) ในพื้นที่ ลูกค้าในพื้นที่ผู้ที่มีรูปแบบวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ในพื้นที่ และหน่วยงานที่สาคัญ ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ซึ่ งเป็นรูปแบบเฉพาะการ เป็นต้น ผู้มีส่ ว น
เกี่ยวข้อ งเหล่านี้ จะทาหน้าที่ในการร่ว มกันวางแผน ร่ว มกันตัดสินใจเลือ กรูปแบบการมีส่ว นร่ว มที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ร่วมดาเนินงานตามแผนงาน ปรับกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดเวลาเพื่อให้สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมรับ
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ผลประโยชน์ร่ว มกัน และร่ว มกันประเมินผลการมีส่ วนร่วมในการจั ดตั้ง ฯ แต่การดาเนินงานดังกล่าว ย่อมต้องมี
ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ไข และร่วมกันป้องกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาด้านการเมือ งและกระบวนการทางกฎหมาย และปัญหาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
2) ผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ ธุรกิจ หรือ โรงงาน หรือ นักลงทุนจากภายนอกพื้นที่ ลูกค้าจากภายนอกพื้นที่ ทั้งที่เป็นลูกค้าภายในประเทศ
และลูกค้าจากต่างประเทศ วิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่ที่จะสามารถแบ่งปัน
องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายร่วมกัน และเกษตรกรเจ้าของปัจจัยการผลิตจากนอกพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการทาเกษตรกรรม การประมง และการปศุสัตว์ ที่จะสามารถส่งมอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก
การเลี้ยงสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพให้กับคนในพื้นที่ได้ เป็นต้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ จะทาหน้าที่ในระดับของการให้
ข้อมูล และระดับของการให้ความร่วมมือกับคนในพื้นที่เท่านั้น ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมโยงและ
การมีส่วนร่วมนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ การดาเนินกิจการ การ
ผลิต การตลาด สาหรับสินค้าทั่วไป และสินค้าฮาลาล จึงมีส่วนสาคัญในการแนะนาแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ และเป็นการใช้โอกาสจากทรัพยากรในพื้นที่ที่มีประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าฮาลาล
องค์ความรู้เพิ่มเติมทาให้เห็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาความมั่ นคงทางเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การเสริมสร้างและพัฒนา Raw Material ในพื้นที่อย่างยั่งยืน นาไปสู่การพัฒนา
และเรียนรู้แนวทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจัดจาหน่ายและกระจายสินค้าฮาลาลไทยคุณภาพสูงสู่
ตลาดโลกได้ ดังรูป
การเสริมสร้างและพัฒนา
Raw Material ในพื้นที่อย่าง
ยัง่ ยืน

การพัฒนาและเรียนรู้
แนวทางการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ

การจัดจาหน่ายและกระจาย
สินค้า Halal ไทย คุณภาพสูง สู่
ตลาดโลก

รูปที่ 5 โอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ด้วยสินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาลในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะมีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความเข้าใจในสินค้าฮาลาลว่า เป็น
สิ น ค้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากบั ญ ญั ติ ข องศาสนาอิ ส ลาม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต รงความต้ อ งการทั้ ง ในและ
ต่างประเทศได้ ต้องหาความรู้เกี่ยวกับความต้องการสินค้าในแต่ละประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ พิธีการทาง
การค้ าในแต่ล ะประเภท และค้นหาผู้ป ระกอบการ ผู้ ผลิต ผู้จั ด จ าหน่าย ผู้ก ระจายสิ นค้ า และผู้ ทาการตลาดที่ มี
ประสบการณ์และมีความสามารถในการเชื่อมโยงสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ตลาดโลกได้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีการรับรองมาตรฐาน โดยผ่านสวนอุตสาหกรรมฯ ต่อไป
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้ทาการอภิปรายผลแยกตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม สามารถอธิบายได้ใน 6 ด้าน ประกอบด้ วย (1) ด้านการวางแผนการมีส่วนร่วม (2) ด้านการ
ตัดสินใจเลือกและรูปแบบการมีส่วนร่ว ม (3) ด้านการดาเนินงานตามแผน (4) ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วม (5)
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ (6) ด้านการประเมินผลการมีส่วนร่วม ซึ่งทั้ง 6 ด้านนี้ สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ Fornaroff, A. (1980) ซึ่งระบุว่า การมีส่วนร่วมนั้น ประกอบด้วย วางแผน ดาเนินงาน ใช้
บริการจากโครงการ และ มีส่ว นร่ว มในการรับผลประโยชน์ แต่เ นื่อ งจากระบบราชการในประเทศไทยที่มีความ
ซับซ้อนที่ต้องดาเนินงานตามขั้นตอนและมีการตัดสินใจที่แบ่งตามลาดับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการวิจัยจึงมีความ
สอดคล้องร่วมกับ ทัศนะของ John M. Cohen และ Norman T. Uphoff (1980, pp. 219-222) เพิ่มเติมจากประเด็นที่
Fornaroff, A. ไม่ได้กล่าวถึง คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 2) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งทาให้
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นของการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากบริบทของการเมืองภายในประเทศไทยมีความซับซ้อนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาคือ พื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีหน่วยงานพิเศษที่ทาหน้าที่ ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะ
นั่นคือ ศอ.บต.: ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Southern Border Provinces Administration Centre:
SBPAC) ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2553 โดยมีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนและ
ประสานงานการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ จึงทาให้ผลการวิจัย ครั้งนี้ มีความลุ่มลึกในส่วนของการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพื้นที่ด้วยการใช้เศรษฐกิจแบบฮาลาล เป็นตัวนา แทนการเมืองนาการทหาร หรือ ใช้รูปแบบการทหาร
นาทางไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ผลการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความสอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และ อัญชนา ณ ระนอง (2563, น. 1) ที่ได้
แสดงทัศนะไว้ว่า ประเด็นปัญ หาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย มีมาอย่างยาวนาน ส่งผลต่อ ภาพรวม
เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่อย่างมาก มีความพยายามจากหลายภาคส่วนที่จะทาให้เหตุการณ์ต่าง ๆ สงบเรียบร้อยและเป็น
ปกติสุ ข เพื่อ ให้เ กิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ค วามร่ว มมือเหล่านั้น ยังไม่สั มฤทธิ์ผล
สาหรับปัญหาอุปสรรคของความร่วมมือ นั้น ลาดับแรกเกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรและกระบวนการบริหารจัดการ
รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ด้านโครงสร้างและกลไกการทางาน การ
ประสานและการติดต่อสื่อสาร ด้านสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ และด้านสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า กระบวนการเสริมสร้างการพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาล
สามารถอธิบายได้ 3 กระบวนการ ประกอบด้วย (1) กระบวนการก่อนอนุมัติ (2) กระบวนการระหว่างดาเนินโครงการ
และ 3) กระบวนการภายหลังจากการดาเนินโครงการ ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการนี้ สอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร (2562, น. 12) ที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ ทั้งการให้
และรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้ อเสนอแนะ การมีส่ วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ขั้ นการเริ่ม
นโยบาย การจัดทาแผนงานหรือกิจกรรมทีม่ ีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคม และการติดตามประเมินผลตามนโยบาย แผนงานโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งกาหนดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 3 ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจด้วยสินค้าฮาลาล ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย (1) ด้านเศรษฐกิจ
และการจัดสรรทรัพยากร (2) ด้านการเมืองและกระบวนการทางกฎหมาย และ (3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 3
ด้านนี้ สอดคล้องกับ Wheelen & Hunger (2006, p. 74) ที่แสดงทัศนะว่า สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
สาคัญต่อการดาเนินงาน ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (economic) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
(technological) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย (political-legal) และ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม
(sociocultural) เนื่องจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาด้านความมั่นคงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แนวทางการ
ปกครองและดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มีการใช้การเมืองหรือการทหารนาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน
มา แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ จริง ไม่ว่าจะเป็นการนานโยบายใดๆ เข้าสู่
พื้นที่ ก็ไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความสาเร็จอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ด้านการปฏิบัติ
1. ประโยชน์ต่อภาครัฐ ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นแนวทางการทางานแบบบูรณาการแบบพิเศษ กล่ าวคือ
เนื่อ งจากเป็นพื้นที่ที่มีความจาเพาะเรื่องของปัญ หาความมั่นคง การจั ดการภาครัฐ หรือ หน่ว ยงานต่างๆ ที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและผลัก ดันให้เกิดการจัดตั้งฯ นั้นหากจะใช้แนวทางแบบปกติ คงสาเร็จ ได้ยาก ดังนั้น
ประโยชน์ต่อภาครัฐของการทาวิจัยครั้งนี้คือ เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทางานรูปแบบบูรณาการแบบพิเศษ
ด้วยการลดขั้นตอน ลดการติดต่อผ่านช่องทางปกติทซี่ ้าซ้อนในการทางานของภาครัฐ ลดบุคลากรและลดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น ให้ เกิด
การรับฟัง เข้าใจ และยอมรับแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายของภาครัฐที่จะเกิดขึ้น อันจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ
คนในพื้นที่ สร้างความมั่นคง และเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต
2. ประโยชน์ต่อภาคเอกชน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการจากภายนอกพื้นที่ที่สนใจเข้ามาร่วมในโครงการนี้ จะ
ได้นาองค์ความรู้และประสบการณ์จากการผลิต การแปรรูป และการจัดจาหน่าย มาเผยแพร่และให้ความรู้แก่คนใน
พื้นที่ ภาคเอกชนที่เข้าร่วมจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ จากภาครัฐ เพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดการลงทุนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเอกชนสามารถปรับหรือสร้างกระบวนการผลิตได้จากการหา
แหล่งปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพจากคนในพื้นที่ การผลิตและการแปรรูปด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงานที่ต่ากว่าพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขั บเคลื่อ นโครงการฯ เพื่อ ให้ได้ตรา
มาตรฐานต่อการจาหน่ายสินค้าฮาลาล ทั้งใน และต่างประเทศ
3. ประโยชน์ต่อภาคประชาสังคม เกิดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง ฯ ที่ถูกต้องและเป็นธรรม ทุกภาค
ส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ทั้งรูปของปัจเจกบุคคล กลุ่มชุมชน กลุ่มวิสาหกิ จ กลุ่มผู้นาทางศาสนา กลุ่ม
นัก วิชาการ จะเกิ ดความร่ว มมือ ในลั ก ษณะของเครือ ข่ า ยความร่ ว มมือ ภาคประชาสั งคมที่แข็ ง แกร่ง โดยเฉพาะ
ประโยชน์อันจะตกแก่ชาวมุสลิม จากการเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลในพื้นที่ ที่เป็นมาตรฐานสูงสุดและตรง
ตามศาสนบัญญัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ทาการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงสารวจและการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไ ปในอนาคต เพื่อประโยชน์ที่
ได้รับจะกว้า งขวางและเป็นรูปธรรมมากขึ้ น ครอบคลุมทุ ก ประเด็นที่เ กี่ยวข้ อ งกับการจั ด ตั้งสวนอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาลในประเทศไทย
6. บทสรุป
การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสินค้าฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
แนวทางแห่งการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ด้วยการนาการพัฒนาสินค้าฮาลาลเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจในพื้นที่และเป็น
แนวทางการทางานบูรณาการแบบพิเศษในพื้นที่ที่มีความจาเพาะและปัญหาด้านความมั่นคง เป็นการทางานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด้วยการลดขั้นตอน ลดการติดต่อผ่านช่องทางปกติ ลดความซ้าซ้อน
ของระบบการทางานของภาครัฐ ลดบุคลากร และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็น
แนวทางที่สาคัญในการผสานความร่วมมือภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ที่สนใจเข้ามาร่วมในโครงการในการนา
องค์ความรู้และประสบการณ์จากการผลิต การแปรรูป และการจัดจาหน่าย มาเผยแพร่และให้ความรู้แก่คนในพื้นที่
เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และที่สาคัญยัง เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง ฯ
ที่ถูก ต้อ งและเป็นธรรม ทุก ภาคส่ว นโดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ทั้งรูปของปัจ เจกบุค คล กลุ่มชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มผู้นาทางศาสนา กลุ่มนักวิชาการ จะเกิดความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือภาคประชา
สังคมที่แข็งแกร่ง และกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศโดยการบูรณาการสรรพกาลังเพื่อให้เกิดศูนย์ฮาลาล เพื่อให้
สินค้าฮาลาลไทยคุณภาพสูงสู่ตลาดโลกและสินค้าฮาลาลไทยสาหรับทุกคน (All for Hall, Halal for All)
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