
 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
มุง่ปฏิบตัิงานเพื่อสนบัสนุนนโยบายของรฐับาล  ตามแนวทางยทุธศาสตร์
การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของกองบญัชาการกองทัพไทย จึงได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดน เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
ระยะแรก ๕ จังหวัด (สระแก้ว ตราด มุกดาหาร ตาก และสงขลา) ด้วย
การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
สรปุเปน็ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ ล้มเหลว ของแต่ละพื้นท่ี ดงันี ้ 
 การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ นโยบาย 

รูปแบบ โครงสร้างการบริหารงาน อ านาจ หน้าท่ี และผู้บริหาร ยังขาด
ความชัดเจนในเขตพัฒนาฯ ท้ัง ๕ พื้นท่ี ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
ซึ่งปัจจุบันมีการใช้กลไก กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครฐัท่ีมอียูเ่ดมิ ท าใหป้ระสิทธภิาพในการปฏบิตังิานขึน้กบัขดีความสามารถ
ของทีมผู้วา่ราชการจงัหวดั ซึง่หากมีความพร้อมและมีแผนงานการพัฒนา
จังหวัดอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสจะประสบความส าเร็จในการบรหิารจดัการ
เขตพฒันาฯ โดยพบวา่เขตพฒันาฯ จงัหวดัตราด และจงัหวดัสงขลา มแีนวโนม้ 

ท่ีด ีท้ังนีม้ขีอ้เสนอเพือ่การพฒันา ดงันี ้
    กระจายอ านาจจากส่วนกลางกระจายอ านาจจากส่วนกลาง โดยให้จังหวัดเป็นผู้บริหาร

จัดการ ในระยะแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารงานเขตพัฒนาฯ 
และจัดสรรบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มาร่วมปฏิบัติงาน
ในลักษณะรวมศูนย์ และเมื่อเขตพัฒนาฯ ในระยะแรกเป็นรูปธรรมแล้ว 
จึงพิจารณาสรรหาผู้ท่ีมีความสามารถเฉพาะ และมีวิสัยทัศน์มาเป็น
ผู้บริหารต่อไป ซึ่งถือเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จท่ีส าคัญล าดับต้นๆ  

  แยกโครงสร้างการบริหารงานเขตพัฒนาฯ ออกจากการแยกโครงสร้างการบริหารงานเขตพัฒนาฯ ออกจากการ
บริหารงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น บริหารงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพื่อความเป็นอิสระและคล่องตัว
ในการบริหารงาน เช่น การนิคมอุตสาหกรรมบริหารงานเขตพัฒนาฯ
รวมถึงจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน (เช่นเดียวกับ รัฐดูไบ) มีอ านาจอนุญาต
ให้ด าเนินการทุกขั้นตอนในเขตพัฒนาฯ  ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้าง
การบริหารงานท่ีมีเอกภาพ มีบุคลากรท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ     โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ ล้มเหลว ในการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ตอนที่ ตอนที่ ๒ ๒ : : กรณีศึกษาสระแก้ว ตราด มุกดาหาร ตาก และสงขลา กรณีศึกษาสระแก้ว ตราด มุกดาหาร ตาก และสงขลา  

      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                      ฉบับที่  ๑๘/๕๘    (๑๖ - ๓๐ มิ.ย.๕๘) 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดน ๕ จังหวัด (สระแก้ว ตราด 
มุกดาหาร ตาก และสงขลา) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” สรปุไดถ้ึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้  (๑) ความชัดเจนในการบริหาร
จัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (๒) การก าหนดกิจกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (๓) 
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค (๔) ให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (๕) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ (๖) การประชาสัมพันธ์ และ (๗) การมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง/การด าเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ของทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นท่ี ร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

                                /                                                      
                                                                                     

(๑) ความ ัดเจนในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(๒) การก าหนดกิจกรรมเป าหมายในเขตพัฒนา  ท่ี ด้รับสิทธิประโย น์ส่งเสริมการลงทุน 

(๓)  ความพร้อมด้านโครงสร้างพ ้นฐาน และสาธารณูปโ คต่าง 

( )  ให้สิทธิประโย น์ส่งเสริมการลงทุนท่ีด งดูดใจแก่นักลงทุน 

(๕)  การใ ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ่อสารในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ 

(๖) การประ าสัมพันธ์ 

(๗) การมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง/ การด าเนินงานของเขตพัฒนา  ของทุก าคส่วน 

                       

๑)  ม่จ ากัดประเ ทกิจกรรม ายใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๒) องค์กรบริหารจัดการเขตพัฒนา  
เป นอิสระในการบริหารจัดการ

๓) องค์การบริหารจัดการเป นผู้จัดหา
สาธารณูปโ คอันจ าเป น 

 ) ให้สิทธิประโย น์แก่ผู้ประกอบการ
และผู้อยู่อาศัย 

๕) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ ้ในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ 

๖)   เน้นการประ าสัมพันธ์ท่ีดี 

                       

๑) องค์กรบริหารจัดการ ม่มีความเป น
อิสระในการบริหารจัดการ

๒) สถานการณท์างการเม อง ายใน
หร อการเม องระหว่างประเทศมี
ความผันผวนสูง 

๓) ประ า นในพ ้นท่ี ม่มีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวคิดและ
การด าเนินงาน 

 ) ขาดการประ าสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม 

             
                   

http://www.sscthailand.org


  กจิกรรมเป าหมายในเขตพฒันา  ท่ี ด้รบัสทิธปิระโย นส์ง่เสรมิการลงทุน 
ใน ๕ พืน้ท่ีมกีารก าหนดกจิกรรมเปา้หมายท่ีแตกตา่งกนั แตท้ั่งนี ้การก าหนด
กจิกรรมเป้าหมายในบางพื้นท่ีอาจยังไม่สอดคล้อง และครอบคลุมประเภท
กิจกรรมเป้าหมายที่ BOI ก าหนด เช่นกรณีจังหวัดสงขลาก าหนดกิจกรรม
เป้าหมาย ๖ ประเภท ซึ่งยังขาดอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตได้ดี
อย่างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ควรก าหนด
ประเภทกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัจดุแขง็ของพื้นท่ี และครอบคลุมกิจกรรม
เป้าหมายท่ีจังหวัดได้ก าหนดไว้ หรือไม่ต้องจ ากัดสิทธิประโยชน์เฉพาะ
บางประเภทกิจกรรม แต่อาจเน้นบางประเภทกจิกรรมเปา้หมายเปน็พเิศษ 
อยา่งไรกต็าม สามารถสรปุประเภทกจิกรรมมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัเขตพฒันา
ฯ ท้ัง ๕ พื้นท่ีอย่างคร่าวๆ ได้แก่ ๑) ศูนย์สนับสนุนและให้บริการการ
น าเข้าและส่งออก สนับสนุนผลิตผลท่ีผลิตได้ภายในกลุ่มจังหวัด ระบบ
ตรวจสอบคุณภาพพชืและสัตว์ทีทั่นสมยั รวมถงึกระบวนการน าเขา้ส่งออก
สินคา้ตามระบบศุลกากร ๒) ศูนย์รวมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ท้ังทาง
บก น้ า และอากาศ และ ๓) ศนูยก์ลางใหบ้รกิารการท่องเท่ียวระดบัภมูภิาค 
เปน็ตน้ 
 โครงสรา้งพ น้ฐาน และสาธารณปูโ ค ในเขตพัฒนาฯ ส่วนใหญ่ ท้ัง

จังหวัดสระแก้ว ตราด ตาก และสงขลา เป็นแผนงานในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐  
ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา ดังนั้น จึงควรเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ควรเร่งสร้างความชัดเจนในเรื่อง
ท่ีดินท่ีจัดสรรให้เป็นเขตพัฒนาฯ โดยหากเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ให้
กรมธนารักษ์ และส านักงานท่ีดินประจ าจังหวัดออกโฉนด ประเมินราคา
คา่เชา่หรอืราคาขาย พฒันาเส้นทางคมนาคมทางบก (ถนน ๔ เลน ทางรถไฟ
รางคู)่ ทางน้ า (ท่าเทียบเรอื) ทางอากาศ (สนามบนิ) ระบบไฟฟา้ น้ าประปา 
อนิเตอรเ์นต็ รวมถงึการจดัการมลพษิทางน้ า อากาศ และขยะมลูฝอย 
 สิทธิประโย น์ส่งเสริมการลงทุน ท้ังด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี  

ยังไม่สามารถดึงดูดใจนักลงทุนท้ัง ๕ แห่ง เนื่องจากเป็นการให้สิทธิ
ประโยชน์ตามเกณฑ์ของ BOI ซึ่งไม่แตกต่างกับสิทธิประโยชน์ของเขต
ส่งเสริมการลงทุนเดิมและเขตอุตสาหกรรมพื้นท่ีกรุงเทพฯ ชั้นใน อีกท้ัง 
BOI ไม่ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนรายเก่า ดังนั้น อาจพิจารณาให้สิทธิ
ประโยชน์ท่ีดึงดูดใจนักลงทุนมากขึ้น ท้ังรายเก่าและรายใหม่ และอาจ
แบ่งการลงทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) Developer และ ๒) Investor 
โดยให้สิทธิพิเศษแก่ Developer มากกว่า Investor เพื่อเร่งผลักดันการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคในระยะเริ่มแรก อย่างไรก็ตาม 
ส่ิงท่ีนักลงทุนต้องการก็คือให้ภาครัฐอ านวยสะดวก โดยลดขั้นตอนต่างๆ 

ในการประกอบกิจการ ตั้งแต่การขออนุญาตประกอบกิจการ การจัดสรร
ท่ีดิน เป็นต้น  
 การใ ร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการให้บรกิารอยา่งเต็มรปูแบบ 

ปัจจุบันข้อมูลของแต่ละหน่วยงานอาจยังไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากขาด
เทคโนโลยี ท่ี ทันสมัยในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
และยังไม่มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือ่การใหบ้รกิารอยา่ง
เต็มรูปแบบในเขตพัฒนาฯ ท้ังในการตรวจสอบ ควบคุมแรงงานต่างด้าว
บริเวณด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
แรงงานต่างด้าวในทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
โปร่งใส ลดต้นทุน และลดการทุจริตคอร์รัปช่ันในการให้บริการ 
 การประ าสัมพันธ์ นักลงทุนและประชาชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาฯ

ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการด าเนนิงานเขตพัฒนาฯ ดังนั้น ภาครัฐ
ควรท าความเขา้ใจกบัภาคเอกชนและประชาชน โดยส่งเสรมิการประชาสัมพนัธ์
ในประเดน็ตา่งๆ อาทิ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานในเขตพัฒนาฯ 
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เป็นต้น  โดยใช้
ช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เฟสบุค แผ่นพับ
ประชาสัมพนัธ ์โปสเตอร ์หอกระจายขา่วหมูบ่า้น วทิยชุมุชน การประชมุสัมมนา 
หนังสือพิมพ์ ไปรษณีย์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และสะดวกรวดเร็ว รวมถึงควรให้ความส าคัญกับการส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานด้านนโยบายและหน่วยปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาฯ 
 การมสีว่นรว่มในการก าหนดทิศทาง/ การด าเนนิงานของเขตพฒันา  

กรณีเขตพัฒนาฯ สงขลา มีทิศทางชัดเจน ท าให้ด าเนินการได้อยา่งรวดเรว็ 
เนื่องจากมี ““๑๕ ภาคเีครือข่ายเรารักสงขลา” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ
องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และขับเคล่ือนความเจริญของสงขลา ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งทุกภาคส่วนใหเ้ขม้แขง็ถอืเปน็จดุแขง็ท่ีจะชว่ยผลักดนัการบรหิารงาน
เขตพฒันาฯ ใหม้ทิีศทางและเปน็เสียงท่ีมาจากประชาชนโดยแท้จรงิ 
บบทส่งท้ายทส่งท้าย  

หากจะบรรลุเป้าหมายการจัดตั้งเขตพัฒนาฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน โดยร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ รวมถึงการให้
ความส าคัญกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากท่ีกล่าวมาใน
เบือ้งตน้นัน้ เปน็เพยีงส่วนหนึง่ของปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ท่ีจะชว่ยผลักดนัให้
เขตพัฒนาฯ ๕ แห่ง ประสบความส าเร็จในระยะแรก หากแต่ยังมีปัจจัย
แห่งความส าเร็จอื่นๆ อีก เช่น การบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
การสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และการพัฒนาด่านศุลกากร... 
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