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บทคัดย่อ 

งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการด า เนินการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
และประเมินความก้าวหน้าหรือความส าเร็จ และข้อจ ากัดของการด าเนินนโยบาย โดยเลือกกรณีศึกษาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด  

จากการศึกษานี้พบว่า นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยมีภาครัฐส่วนกลางเป็นผู้ริเริ่มนโยบาย 
และด าเนินนโยบายโดยใช้เงินงบประมาณและกลไกของรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นหลัก  จากกรณีศึกษา 
ทั้ง 2 แห่ง พบว่า การด าเนินนโยบายจากภาครัฐส่วนกลางในแต่ละพ้ืนที่มีประเด็นส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันคือ  
การเร่งจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพอย่างเร่งด่วน แต่มีรายละเอียดในการปฏิบัติ 
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  การจัดท าผังเมือง  การให้เช่าพ้ืนที่ของกรม 
ธนารักษ ์ นอกจากนั้น ปัจจัยบริบทในพ้ืนที่ของเขตเศรษฐกิจทั้ง 2 แห่งมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ ลักษณะพ้ืนที่
เชิงกายภาพ  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่  ด้วยกลวิธีการ 
ด าเนินนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ประกอบกับบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันนี้ส่งผลให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตราดมีความก้าวหน้าในด้านการลงทุนและการพัฒนาพ้ืนที่มากกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว  เนื่องจาก
การวางสถานะเมืองตราดมีความชัดเจน บริบทเชิงกายภาพของพ้ืนที่มีขอบเขตชัดเจน และการมีส่วนร่วมของ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดตราด  
แต่อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยโดยรวม ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากการ
ขับเคลื่อนหลักมาจากภาครัฐส่วนกลางที่ไม่สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ หน่วยงานในพ้ืนที่ไม่มีอ านาจตัดสินใจ 
ในเรื่องต่างๆ ได้เอง และมุ่งเน้นแต่การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพเป็นหลัก ท าให้เกิดการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์
เพราะยังขาดการพัฒนาด้านสังคม  ทั้งนี้เนื่องมาจากขาดการวางแผนจากรัฐบาลระดับชาติที่ชัดเจน จึงท าให้เกิด
หน่วยงานต่างท าภารกิจของตนเอง (Fragmented Management) และขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ
พ้ืนที่อย่างชัดเจนในระยะยาว   
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Abstract 
 

 

This thesis aims to study the implementation of the border special economic 

zone policy undertaken by the central, regional, and local authorities as well as 

private sector and civil society. The thesis also seeks to analyze success, obstacles, 

and limitations of the implementation, through two case studies in Sa-Kaew and 

Trat.  

The study found that the special economic development policy of Thailand was 

initiated by the central government and was implemented mainly through the 

budget and mechanisms from the central and regional governments. Both case 

studies showed that the implementation, undertaken by central government, both in 

Trat and Sa-kaew shared similar strategies, which mainly concentrated on physical 

infrastructure developments. Differences, however, lied in details of practices, for 

example the marking of SEZ’s boundary, city plan preparation, the public land 

rental. In addition, local contexts of both areas were also different, such as physical 

geography, attitudes and behaviors of local authorities and external investors. Due 

to different implementation strategies and local contexts, the SEZ in Trat became 

more advanced, in the terms of investment and development, than that in Sa-kaew. 

That is, Trat has a clear vision, better physical geography, and good co-operation 

among local actors, including central, regional, and local authorities, private sectors, 

and civil society. However, there are still limitations in the implementation of the 

SEZs policy. The centralized mode of policy implementation resulted in exclusive and 

fragmented actions. Local actors, especially local governments, tended to be passive 

and were dropped out of the implementation process. These factors resulted in 

insufficiency of local social services such as education, housing, waste management, 

and etc. in the new urban economic zones and thus would not well sustain their 

process in the long-run.   
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ความส าคัญของการศึกษา และวัตถุประสงค์ 

เมืองชายแดน (Border Town) เป็นเมืองประเภทหนึ่งที่มีมิติทางภูมิศาสตร์พิเศษเนื่องจากเป็นรอยต่อ
ระหว่างประเทศและมีศักยภาพในการเชื่อมโยงเมืองที่อยู่ตอนในเขตแดนของประเทศกับเมืองที่อยู่ในประเทศ
เพ่ือนบ้านตลอดจนขยายไปสู่การเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคโดยผ่านกิจกรรมในด้านต่างๆ เมืองชายแดนแต่ละแห่งทั่ วโลก
จะท าหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะเป็นประตูการค้า ประตูการคมนาคม หรือประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2546) ซึ่งจะท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในเมืองชายแดนมีความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและการค้า รัฐบาลในหลายประเทศจึงได้ใช้
แนวคิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กับเมืองชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ในรูปแบบ
ต่างๆ  ในส่วนของเมืองชายแดนในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลในแต่ละยุคที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
พ้ืนที่เมืองชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มน าแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการกระจายการพัฒนาสู่พ้ืนที่ต่างๆ ไม่ให้การพัฒนากระจุกตัวเพียงแค่ในเมืองใหญ่ โดยใช้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวน าในการพัฒนา และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในพ้ืนที่เฉพาะและในพ้ืนที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และศักยภาพของประเทศในระดับมหภาค (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557) ซึ่งในปี 2557 ได้มี
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการขับเคลื่อนนโยบายและเกิดการพัฒนาในพ้ืนที่เมืองชายแดนของประเทศ
ไทย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 โดยคัดเลือกพ้ืนที่ 
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพเหมาะสมจ านวน 10 พ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ 1) แม่สอด จังหวัดตาก 2) อรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว  3) คลองใหญ่ จังหวัดตราด  4) จังหวัดมุกดาหาร  5) สะเดา จังหวัดสงขลา  6) จังหวัดเชียงราย 
7) จังหวัดหนองคาย  8) จังหวัดนครพนม  9) จังหวัดกาญจนบุรี และ 10) จังหวัดนราธิวาส 

แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของประเทศไทยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(Eastern Seaboard Development Program :ESB) ซึ่งถือเป็น Mega Project ของประเทศไทยในช่วง 30 ปี 
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ที่ผ่านมา โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2525 จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะในการเร่งรัด
การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี  ในปัจจุบันจะรู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเด็น 
มาบตาพุด ซึ่งผลจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของโครงการเป็นที่ประจักษ์ถึงข้อบกพร่องในการบริหารจัดการ
ที่ไม่เป็นระบบของภาครัฐส่วนกลาง โดยไม่ได้ให้อ านาจหรือการมีส่วนร่วมจากส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
การเติบโตการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ท าให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่จากการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งยังคงไม่ได้รับการแก้ไขและกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีแต่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีข่าดการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ อย่างสมดุล อีกท้ังประชาชนในพื้นท่ีก็ไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาที่เกิดขึ้นเท่าที่ควร ท าให้เห็นว่าการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นที่มีการด าเนินการและ
ก าหนดทิศทางจากภาครัฐส่วนกลาง โดยมีส่วนร่วมของส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่น้อยมากท าให้เกิดการ
พัฒนาที่ไม่สมดุล จะเป็นเพียงการพัฒนาที่เห็นผลเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่ทิ้งปัญหาอ่ืนๆ ไว้ในพ้ืนที่ ซึ่งจะ 
ท าให้พ้ืนที่นั้นกลายเป็นเมืองแคระแกรนที่ได้รับการพัฒนาเฉพาะบางด้าน  แต่ในอีกหลายด้านกลับขาดแคลน
กลายเป็นผลกระทบที่เรื้อรังไม่ได้รับการรักษา (ฉวีวรรณ สายบัว, 2554)  

เพราะฉะนั้นการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่เมืองชายแดนที่ก าลังจะเกิดขึ้นจึงต้องให้
ความส าคัญกับเรื่องการจัดการของภาครัฐ และการขับเคลื่อนสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่มีการ
พัฒนาที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นรวมถึงปัจจัยต่างๆ  
ที่เกิดจากการจัดการภาครัฐจะเป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองชายแดนให้เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงน ามาสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่อง “การจัดการเมืองเศรษฐกิจชายแดน” เพ่ือ
ศึกษากระบวนการในการด าเนินการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และศึกษาวิเคราะห์ถึงความก้าวหน้า และผลส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ส่งผลกระทบ
ต่อความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการด าเนินนโยบายดังกล่าวข้างต้น และท าให้เกิดข้อจ ากัด ในพ้ืนที่เมือง
ชายแดน 

ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ 

การเลือกกรณีศึกษา (Case Study)  

การเลือกจากพ้ืนที่เมืองชายแดนที่ได้รับการจัดตั้งเป็นพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจ านวน 
2 แห่ง โดยจากการศึกษาและทบทวนข้อมูลทางเอกสารในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน
ประเทศไทย พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2558 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนและด าเนินการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และต่อมาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) ได้ประกาศให้พ้ืนที่เมืองชายแดนเพ่ือก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจนในระยะแรก และ
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ระยะที่สอง ทั้งหมด 10 จังหวัด โดยพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศในระยะแรกได้มีการขับเคลื่อน 
ตามนโยบายที่ก้าวหน้ามากกว่าพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศในระยะสองอยู่มาก ประกอบกับข้อมูล
จากรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 และการเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สศช. พบว่า พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดมีบริบทเชิงพ้ืนที่ที่มีความคล้ายคลึงทางลักษณะที่ตั้งชายแดน กล่าวคือเป็นเมือง
ชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศกัมพูชาเหมือนกัน ซึ่งท าให้มีการอนุมัติใช้ระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับระหว่าง
ไทย-กัมพูชาได้แล้วจากผลการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-กัมพูชาด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและเส้นทาง
คมนาคม แต่พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดมีการวางเป้าหมาย
ของพ้ืนที่ที่ต่างกันซึ่งพิจารณาจากประเภทกิจกรรมเป้าหมายที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI โดยพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเน้นพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น 
ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจึงท าให้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI ในทุกกลุ่มกิจการเป้าหมาย แต่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดเน้นพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์กลาง
การค้าส่ง ขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และศูนย์กลางให้บริการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคจึงขอรับการส่งเสริม  
การลงทุนจาก BOI ในบางกลุ่มกิจการเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมเบาเท่านั้น  

นอกจากนี้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมโดยมีการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้เช่าที่ดินเพ่ือลงทุนในพ้ืนที่ต าบลป่าไร่  ส่วนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
มีบริษัทเอกชนเป็นผู้เช่าที่ดินในต าบลไม้รูดโดยตรงจากกรมธนารักษ์เพ่ือลงทุนและพัฒนาพื้นที่ จึงท าให้ผู้วิจัยเลือก
กรณีศึกษา ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนสระแก้วและชายแดนตราดในการศึกษาครั้งนี้ 

วิธีการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนของการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) 
โดยการเก็บข้อมูลจากการการสังเกตการณ์ในพื้นที่ และการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม  ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
การจัดการและการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสามารถแบ่งออกเป็น  
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่มีบทบาทจากส่วนกลาง  กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานที่มบีทบาทในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
และกลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่มีบทบาทในพ้ืนที่จังหวัดตราด 
  

                                                           
1 ฝ่ายเลขานุการ คณกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สศช.,รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (เมษายน 2559),เอกสารอดัส าเนา. 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากการด าเนินการศึกษาจะวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการด าเนินการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมถึงศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
บทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
กรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง ซึ่งการวิเคราะห์จะน าเสนอในรูปของเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Method) เพ่ือให้
เห็นถึงลักษณะของพ้ืนที่เมืองเศรษฐกิจชายแดนและบทบาทของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการและ
การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่น าเสนอถึงการขับเคลื่อนจากหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง และบริบทของพ้ืนที่เมืองชายแดนที่จะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าหรือความส าเร็จ และข้อจ ากัดในการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดนของไทย 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้วและจังหวัดตราดของรัฐบาล จึงสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการและขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง ว่ามีความก้าวหน้า และผลส าเร็จในการด าเนินนโยบายแตกต่างกัน
อย่างไร และมีปัจจัยใดที่อาจจะส่งผลให้การด าเนินโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ทั้งสองแห่งมีความ
แตกต่างกัน น าไปสู่บทสรุปของการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1. ความก้าวหน้า และผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จากการศึกษาการด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกรณีศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดตราด พบว่าในกรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง มีความก้าวหน้า และผลส าเร็จจากการด าเนินนโยบายฯ 
สามารถเปรียบเทียบ และอภิปรายได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนฯในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว และตราด 

การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ สระแก้ว ตราด เปรียบเทียบ 

การจัดต้ังองค์กรในพื้นที่ 

องค์กร/หน่วยงานพัฒนาพื้นที่ตามนโยบาย   ไม่แตกต่างกัน 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร/หน่วยงานพัฒนาพื้นที่ 
(ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค,อปท.,ภาคประชาสังคม,เอกชน) 

  สระแก้ว<ตราด 

การจัดองค์กร/หน่วยงานบรหิารจดัการพื้นที่ SEZ ในระยะยาว   ไม่แตกต่างกัน 

การจัดองค์กร/หน่วยงานบรหิารจดัการพื้นที่ใช้ประโยชนส์ าหรับ
การลงทุน 

 
กนอ. 

 
บริษัทเอกชน 

ไม่แตกต่างกัน 
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การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ สระแก้ว ตราด เปรียบเทียบ 

บริบทเชิงกายภาพ 

ขนาดของพื้นที ่ 332 ตร.กม. 50.2 ตร.กม. สระแก้ว>ตราด 

ขอบเขตของพื้นที ่ 2 อ าเภอ 
4 ต าบล 

1 อ าเภอ 
3 ต าบล 

- 

การจัดสรรงบประมาณ 2 (หน่วย : ล้านบาท) 

การพัฒนาด่านศลุกากร 1,215 ลบ. 
(21%) 

65.54 ลบ. 
(2%) 

 
 

สระแก้ว>ตราด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 2,913.18 ลบ. 
(52%) 

2,501.59 ลบ. 
(88%) 

การพัฒนาสาธารณูปโภค 798.2 ลบ. 
(14%) 

278.325 ลบ. 
(10%) 

การวางผังเมือง และใช้ประโยชน์ที่ดิน 711.35 ลบ. 
(13%) 

กรมท าเอง 
เอกชนลงทุน 

การด าเนินการขับเคลื่อนฯ (ด้านการส่งเสริมการลงทุน) 

ศูนย์ OSS ด้านการลงทุน ณ ศาลากลางจังหวัด   ไม่แตกต่างกัน 

ผู้ลงทุนได้รับการส่งเสริมจาก BOI ตามกิจการเป้าหมาย  
4 โครงการ 

 
1 โครงการ 

ไม่แตกต่างกัน 

การด าเนินการขับเคลื่อนฯ (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร) 

พัฒนาด่านศุลกากร  4 โครงการ  1 โครงการ 
 1 โครงการ 

สระแก้ว>ตราด 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  2 โครงการ 
 1 โครงการ 

N/A 6 โครงการ 

 1 โครงการ 
 1 โครงการ 

N/A 3 โครงการ 

สระแก้ว>ตราด 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค 
   - ไฟฟ้า 
   - ประปา 
   - แหล่งน้ า 
   - สาธารณสุข 
   - การก าจัดขยะ 

 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

- 

 
 
 
- 

N/A 
 

 
 
 

สระแก้ว<ตราด 

การด าเนินการขับเคลื่อนฯ (ด้านการจัดท าผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน) 

การจัดท าผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4/13 5/13 สระแก้ว<ตราด 

                                                           
2 จ านวนงบประมาณโดยประมาณจากโครงการ/แผนงานในพ้ืนท่ี 
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การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ สระแก้ว ตราด เปรียบเทียบ 

การลงทุนในพื้นที่ท่ีใช้ประโยชน์ กนอ. 
ประชาสมัพันธ์ 

เอกชน 
ด าเนินการลงทุน 

 

สระแก้ว<ตราด 

การด าเนินการขับเคลื่อนฯ (ด้านแรงงาน) 

ศูนย์ OSS ด้านการแรงงาน ณ บรเิวณชายแดน   ไม่แตกต่างกัน 

การอนุญาตแรงงานต่างด้าวท างานแบบไป-กลับ   ไม่แตกต่างกัน 

1.1 ประเด็นที่ไม่แตกต่างกันของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและตราด 

การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกรณีศึกษาพ้ืนที่ชายแดนสระแก้ว และตราด
มีผลของความก้าวหน้า/ความส าเร็จที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ 

- การจัดตั้งองค์กรในพื้นที่ : เนื่องจากนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นการผลักดันอย่าง
เร่งด่วนของรัฐบาลกลาง จึงมีการเร่งรัดให้มีการจัดตั้งคณะท างานในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตามนโยบายฯ อย่างรวดเร็ว
จึงท าให้ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในทุกพ้ืนที่ รวมถึงพ้ืนที่สระแก้วและตราดมีการจัดตั้งคณะท างาน/
คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในพ้ืนที่สระแก้วได้จัดตั้งคณะท างานสนับสนุนการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว และแบ่งเป็นคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ ด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขต
พ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน  ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร ในส่วนพ้ืนที่ตราดได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและขับเคลื่อน  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด และแบ่งเป็นคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และการบริการการค้าครบวงจร, ด้านการท่องเที่ยวและการบริการครบวงจร, ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน
สาธารณสุข การศึกษา และความมั่นคง และด้านประชาสัมพันธ์ 

แต่ทั้งพ้ืนที่สระแก้วและตราดยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กรที่จะบริหารพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในระยะยาว มีเพียงหน่วยงานที่บริหารจัดการพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ส าหรับการลงทุนแล้วเท่านั้น  
โดยพื้นที่สระแก้ว ต.ป่าไร่ มีการนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้เช่าพ้ืนที่จากกรมธนารักษ์รวมทั้งบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการลงทุน และพ้ืนที่ตราด ต.ไม้รูด มีบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าพ้ืนที่
จากกรมธนารักษ ์รวมทั้งบริหารจัดการพื้นที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการลงทุน 

- การส่งเสริมการลงทุน : ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งสระแก้วและตราดมีการ
ขับเคลื่อนด้านส่งเสริมการลงทุนที่ไม่แตกต่างกัน เพราะทั้งสองพ้ืนที่มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop 
Service : OSS ด้านการลงทุน ณ ศาลากลางจังหวัด พร้อมเปิดให้บริการแล้ว และมีการส่งเสริมการลงทุน  
ในมาตรการเดียวกัน อีกท้ังยังมีผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมตามกิจการเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 

- การจัดการด้านแรงงาน : การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้าน
แรงงาน เป็นบทบาทหลักของส่วนกลางเนื่องจากเกี่ยวพันกับความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงท า
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ให้มีระเบียบข้อบังคับที่เหมือนกันในพ้ืนที่ทั้งสระแก้วและตราด ซึ่งทั้งสองพ้ืนที่มีจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็ จ  
One Stop Service : OSS ด้านแรงงาน ณ บริเวณชายแดนทั้งอรัญประเทศ   จ.สระแก้ว และ ต.หาดเล็ก จ.ตราด 
พร้อมเปิดให้บริการแล้ว และอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถท างานแบบไป-กลับได้ตามการท าข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา 

1.2 ประเด็นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วก้าวหน้ามากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตราด 

การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกรณีศึกษาพ้ืนที่ชายแดนสระแก้วมีผลของ
ความก้าวหน้า/ความส าเร็จมากกว่าพ้ืนที่ชายแดนตราด ได้แก่ 

- การจัดสรรงบประมาณ : จากการจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนของรัฐบาลในการด าเนิน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น พบว่างบประมาณส าหรับการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ ด่านฯ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการลงทุน ฯลฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วได้รับ
การจัดสรรงบประมาณทั้งหมดประมาณ 5,638 ล้านบาท แต่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วได้รับการ
จัดสรรงบประมาณทั้งหมดประมาณ 2,845.5 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในพ้ืนที่สระแก้วมากกว่าพ้ืนที่ตราด
ประมาณ 1.98 เท่า เนื่องจากโครงการในพ้ืนที่สระแก้วมีจ านวนมากกว่าอันเนื่องจากบริบทด้านพ้ืนที่ของสระแก้ว
มีขนาดใหญ่กว่าและสามารถขยายพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกไปได้อีก ประกอบการในพ้ืนที่ตราดไม่ได้ใช้
งบประมาณในการจัดท าผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินมีเอกชนมาลงทุนจึงท าให้งบประมาณที่จัดสรรในพ้ืนที่
สระแก้วมีจ านวนมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญจากปัจจัยด้านบริบทของพ้ืนที่ 

- การด าเนินการขับเคลื่อนฯ (ด่านศุลกากร) : จากการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายฯ ด้านการ
พัฒนาด่านศุลกากรในพ้ืนที่ชายแดน พบว่า การพัฒนาด่านในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วก้าวหน้ามากกว่า
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เนื่องจากในพ้ืนที่ชายแดนสระแก้วมีการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 4 โครงการ และสามารถด าเนินการตามแผนทั้ง 4 โครงการ ในขณะที่พ้ืนที่
ชายแดนตราดมีการพัฒนาด่านศุลกากรคลองใหญ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 2 โครงการ และสามารถ
ด าเนินการตามแผนได้เพียง 1 โครงการ แต่อีก 1 โครงการคือการพัฒนาด่านชายแดนบริ เวณบ้านหาดเล็ก 
ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาได้เพราะข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ 

- การด าเนินการขับเคลื่อนฯ (โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม) : จากการด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายฯ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมในพ้ืนที่ชายแดน พบว่า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วก้าวหน้ามากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เนื่องจาก  
ในพ้ืนที่สระแก้วมีโครงการพัฒนาถนนที่เกี่ยวพันกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 9 โครงการ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการตามแผนทั้ง 2 โครงการ ไม่สามารถด าเนินการตามแผน 1 โครงการ และไม่สามารถประเมินได้  
6 โครงการ  ในกรณีของโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนนั้น  เนื่องมาจากโครงการสายแยก ทล.33–
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ด่านบ้านคลองลึก คาดว่าจะไม่สามารถแล้วเสร็จตามก าหนด ส.ค.2560 เนื่องจากมีการของบประมาณผูกพัน
เพ่ิมเติมอีกในปีงบประมาณ 2561 

ในขณะที่พ้ืนที่ชายแดนตราดมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 5 โครงการ ซึ่งสามารถด าเนินการตามแผนได้เพียง 1 โครงการคือโครงการสร้างท่าเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ ไม่สามารถด าเนินการตามแผน 1 โครงการ และไม่สามารถประเมินได้ 3 โครงการ  
ในกรณีของโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนนั้นเนื่องมาจากโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3 
(ถนนสุขุมวิท) ตราด-หาดเล็ก ทั้งหมด 4 ตอน มีข้อจ ากัดทางกายภาพ เพราะการขยายถนนให้เป็น 4 เลน
จ าเป็นต้องด าเนินการตัดต้นไม้ จึงต้องขออนุญาตกรมป่าไม้เสียก่อน จึงท าให้ต้องชะลอการด าเนินการพัฒนา
ดังกล่าว 

1.3 ประเด็นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดก้าวหน้ามากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 

การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกรณีศึกษาพ้ืนที่ชายแดนตราดมีผลของ
ความก้าวหน้า/ความส าเร็จมากกว่าพ้ืนที่ชายแดนสระแก้ว ได้แก่ 

- การมีส่วนร่วมในจัดตั้งองค์กรในพื้นที่ : จากการจัดตั้งองค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่เ พ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น พบว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในคณะกรรมการส าหรับ
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดมีมากกว่าในคณะท างานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
เนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนของพ้ืนที่ตราดนั้นมี อปท. ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีบทบาทใน
คณะอนุกรรมการทุกด้าน อีกทั้งยังให้บทบาทแก่ภาคประชาสังคมในการเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอีกด้วย 
แต่ในส่วนของคณะท างานขับเคลื่อนฯของพ้ืนที่สระแก้วได้ให้บทบาท อปท. ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เฉพาะด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพ้ืนที่ และ ศูนย์ OSS ด้านการลงทุนเท่านั้น 

- การด าเนินการขับเคลื่อนฯ (โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค) : จากการด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดก้าวหน้ามากกว่าเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เนื่องจากในพ้ืนที่ชายแดนตราดมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค 
จ านวน 4 โครงการ ซึ่งสามารถด าเนินการตามแผนทั้ง 2 โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า และโครงการ
การก าจัดขยะในพ้ืนที่ ต.ไม้รูด โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบ
ประปาซึ่งมีข้อจ ากัดในการขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนในการวางท่อประปาใหม่ และโครงการที่ไม่สามารถประเมินได้ 1 
โครงการ ได้แก่ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ในขณะที่พ้ืนที่ชายแดนสระแก้วมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค จ านวน 4 โครงการ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามแผนทั้ง 4 โครงการ  

- การด าเนินการขับเคลื่อนฯ (ด้านการจัดท าผังเมือง) : จากการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
ฯด้านการจัดท าผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าการจัดท าผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
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ก้าวหน้ามากกว่าการจัดท าผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เนื่องจากผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตราดมีการท าผังเมืองอยู่ในขั้นตอนที่ 5 จาก 13 ขั้นตอน และทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญของกรมฯด าเนินการจัดท าผังเมืองเอง ในขณะที่ผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วมี
การท าผังเมืองอยู่ในขั้นตอนที่ 4 จาก 13 ขั้นตอน และทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ด าเนินการจัดท าผังเมือง 

- การด าเนินการขับเคลื่อนฯ (การใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับการลงทุน) : จากการด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับการลงทุน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนา
รักษ์ส าหรับการลงทุน พบว่าการด าเนินการลงทุนของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด ในพ้ืนที่ ต.ป่าไร่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดก้าวหน้ามากกว่าการด าเนินการลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ต.ไม้รูด เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เนื่องจากการลงทุนในพ้ืนที่ตราดเป็นการลงทุนจากบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวจึง
เริ่มมีการวางแผนแม่บทซึ่งมีความสอดคล้องกับ position ที่ทางจังหวัดตราดและหน่วยงานในพ้ืนที่วางไว้ อีกทั้ง
ยังได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินกิจกรรมได้ในปี 2562 แต่ในขณะที่การลงทุนใน
พ้ืนที่สระแก้วในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมโดย กนอ. อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนเข้า
มาลงทุนในพื้นท่ี 

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้า หรือข้อจ ากัดต่อการการด าเนินนโยบายฯ 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความก้าวหน้า และข้อจ ากัดต่อการด าเนินการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ การขับเคลื่อนฯ จากรัฐบาลระดับชาติ 
และการขับเคลื่อนฯในระดับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกรณีศึกษาสระแก้วและตราด ซึ่งมีบริบทเชิงพ้ืนที่
ส่งผลต่อความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

2.1 มาตรการการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระดับชาติ 

2.2.1) รัฐบาลใช้มาตรการการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
เรื่องต่อไปนี้กับทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่งในลักษณะเดียวกัน ได้แก่  

- มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร กระทรวงแรงงาน ธนาคาร 
EXIM Bank ฯลฯ โดยกิจการที่ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะได้รับมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนจากหน่วยงานส่วนกลางเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสิ้น อีกทั้งเร่งให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service : OSS) ด้านการลงทุน เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุน และให้ผู้สนใจเข้ามาติดต่อสอบถามณ 
ศาลากลางจังหวัดในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่ง 

- กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ : โดยรัฐบาลส่วนกลางได้ออกกฎหมายข้อบังคับที่
เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือด าเนินการบังคับใช้ให้เหมือนกันในทุกพ้ืนที่ โดยมีกฎหมายหลักๆ เช่น 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2558 ค าสั่งและ
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ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการและสนับสนุนการขับเคลื่อน เช่น การก าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , 
การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์, มาตราการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, เรื่องการจัดการแรงงาน ฯลฯ 

- งบประมาณ : การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหลังจากประกาศพ้ืนที่ฯ
เรียบร้อยแล้ว จึงมีการผลักดันนโยบายโดยการจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ด่านศุลกากรในพื้นที่ให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดในพ้ืนที่ 

- การจัดท าผังเมือง : การปลดล็อคผังเมืองเพ่ือจัดท าผังเมืองรวมใหม่ โดยเป็นกระบวนการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่จะต้องท าผังเมืองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในทุกแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียด
แตกต่างกันตามบริบทของพ้ืนที่ 

- การจัดการด้านแรงงาน : เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง และการประสานงานท า
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบในอนุญาตแรงงานต่างด้าว
เข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบไป-กลับ การตรวจประกันสุขภาพ และการออกใบอนุญาตท างาน
ในแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ซึ่งมีระเบียบขั้นตอนเหมือนกันในทุกพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งเร่งให้มีการ
จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด้านแรงงานในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

2.2.2) รัฐบาลใช้มาตรการด าเนินงานบางเรื่องแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่  

- การก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : รัฐบาลกลางได้ มอบหมายให้ สศช. เป็นผู้
ศึกษา และให้หน่วยงานในพ้ืนที่น าโดยส านักงานจังหวัดเป็นผู้เลือกที่ตั้งและก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ตามความ
เหมาะสม ในกรณีศึกษาพ้ืนที่ชายแดนสระแก้วมีการก าหนดอาณาเขตพ้ืนที่เป็นที่ราบกว้างครอบคลุม 4 ต าบลใน
อาณาเขตครอบคลุม 2 อ าเภอ (ไม่ใช่ทั้งอ าเภอ) หรือกรณีศึกษาพ้ืนที่ชายแดนตราดมีการก าหนดอาณาเขตพ้ืนที่ 1 
อ าเภอโดยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอคลองใหญ่ 

- การจัดท าผังเมือง : เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านการ
ด าเนินการของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดต่างๆ (ส่วนภูมิภาค) ในกรณีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตราดนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ด าเนินการเอง แต่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ 
รวมทั้งกรณีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ทางกรมฯ ใช้วิธีได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้วางผังเมือง 
จึงท าให้การผังเมืองของพ้ืนที่ตราดขับเคลื่อนไปได้ไกลกว่าในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

- การให้เช่าพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ : จากค าสั่งของรัฐบาลส่วนกลางได้ให้มีการจัดหาที่ดิน
เพ่ือใช้ประโยชน์ และเพิกถอนสภาพพ้ืนที่ให้เป็นที่ดินราชพัสดุเพ่ือให้กรมธนารักษ์ปล่อยให้เช่าเพ่ือลงทุนนั้น ใน
เบื้องต้นทาง กนอ. ได้ศึกษาและประเมินความคุ้มค่ามีการลงทุนทั้งพ้ืนที่กรณีศึกษาสระแก้วและตราด ผลปรากฏ
คือทาง  ซึ่งกนอ. ได้เลือกลงทุนในพื้นที่ ต.ป่าไร่ จ.สระแก้ว แต่ไม่เลือกลงทุนในพื้นที่ ต.ไม้รูด จ.ตราด จึงท าให้ทาง
กรมธนารักษ์จึงได้ให้ กนอ. เช่าในที่ดินในพ้ืนที่สระแก้ว และเปิดประมูลสรรหาผู้ประกอบการเอกชนเพ่ือเช่าที่ดิน
และลงทุนใน จ.ตราด ส่งผลให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจในจังหวัดตราดมีการลงทุนจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์
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เฟค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเพียงเจ้าเดียวเบ็ดเสร็จ จึงท าให้การพัฒนาพ้ืนที่ส าหรับการลงทุนใน ต.ไม้รูด จ.
ตราดนั้นสามารถขับเคลื่อนได้ก้าวหน้ากว่าพ้ืนที่ที่ กนอ. ดูแลในจังหวัดสระแก้ว 

2.2 บริบทเชิงพื้นที่ 

แม้ว่าจะมีการน านโยบายฯของภาครัฐส่วนกลางเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ที่คล้ายคลึงกัน แต่การ
ขับเคลื่อนจริงในพ้ืนที่ยังมีปัจจัยด้านบริบทของพ้ืนที่ร่วมด้วยที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนฯ ดังกล่าวมีผลออกมา 
ที่แตกต่างกัน โดยสามารถเป็นรายประเด็น ดังนี้ 

- การจัดองค์กรในพื้นที่ : ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสระแก้วและตราดมีการจัดตั้ง
คณะท างาน/คณะกรรมการเพ่ือสอดรับการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลส่วนกลาง  
แต่รายละเอียดของคณะอนุกรรมการ และบทบาทของกรรมการนั้นจะแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจาก
การจัดตั้งคณะท างานนี้พบว่า คณะท างานขับเคลื่อนฯของจังหวัดตราดมีการให้บทบาทกับทุกภาคส่วนทั้งส่วน  
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน เห็นได้จากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนของพ้ืนที่ตราดนั้นมี อปท. ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีบทบาทในคณะอนุกรรมการทุกด้าน อีกท้ัง
ยังให้บทบาทแก่ภาคประชาสังคมในการเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ อีกด้วย แต่ในส่วนของคณะท างาน
ขับเคลื่อนฯของพ้ืนที่สระแก้วได้ให้บทบาท อปท. ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เฉพาะด้านสิทธิประโยชน์ 
ขอบเขตพ้ืนที่ และ ศูนย์ OSS ด้านการลงทุนเท่านั้น ซึ่งมาองค์ประกอบของหน่วยงานที่มีบทบาทในพ้ืนที่นั้นมาจาก
บริบทของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ท าให้คณะท างานของพ้ืนที่ตราดมีแนวโน้มที่จะเข้มแข็ง
มากกว่าสระแก้ว  

แต่อย่างไรก็ตามองค์กร/หน่วยงานที่จะเข้ามาบริหารจัดการพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดในระยะยาวนั้นยังไม่มีทั้งสองพ้ืนที่ จะมีเพียงแต่ในพ้ืนที่การใช้ประโยชน์เพ่ือลงทุน ในพ้ืนที่สระแก้วมีการ
พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม ดูแลจัดการโดย กนอ. และในส่วนของพ้ืนที่ตราดมีการลงทุนจาก บริษัท 
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) ที่เข้ามาบริหารจัดการ และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

- บริบทเชิงกายภาพ : พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่
กว่าพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด ประมาณ 6.6 เท่า ซึ่งพ้ืนที่สระแก้วเป็นที่ราบกว้าง
สามารถขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก้วออกไปทางตอนในของประเทศได้มากขึ้นอีก แต่พ้ืนที่
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราดนั้นมีภูมิประเทศเป็นลักษณะยาว และมีพ้ืนที่ราบกว้างที่จ ากัด
เนื่องจากถูกขนาบข้างด้วยเทือกเขาบรรทัดและอ่าวไทย ท าให้มีพ้ืนที่ราบในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จ ากัด 
พ้ืนที่ราบกว้างที่สุดของพ้ืนที่ตราดคือพ้ืนที่ที่ให้เอกชนมาลงทุนใน ต.ไม้รูด ซึ่งข้อจ ากัดของบริบทเชิงกายภาพนี้
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
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 เรื่องการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีขนาด
ใหญ่กว่าตราดจึงท าให้โครงการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคมนาคมมีโครงการจ านวนมาก จึง
ท าให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่สระแก้วมากกว่าตราด 

 เรื่องการวางผังเมือง เนื่องจากพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดมีขนาดที่จ ากัดและมี
ขนาดเล็กกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่มากจึงท าให้การวางผังเมืองของตราดสามารถด าเนินการเอง
จากผู้เชี่ยวชาญของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งท าให้มีความก้าวหน้าของการจัดท าผังเมืองมากกว่าสระแก้ว 
และไม่จ าเป็นต้องขอจัดสรรงบประมาณจัดท าผังเมืองในพ้ืนที่ตราด 

 เรื่องการพัฒนาด่านศุลกากร ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นพ้ืนที่ราบ
สามารถพัฒนาศักยภาพของด่านศุลกากรอรัญประเทศได้ทั้งขยายพ้ืนที่ของด่านคลองลึก (ด่านเดิม) และจัดหา
พ้ืนที่สร้างด่านใหม่ที่ป่าไร่ และหนองเอ่ียนได้ ในขณะที่พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดเป็นมีภูมิประเทศที่มี
ลักษณะแคบไม่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ด่านศุลกากรคลองใหญ่ บริเวณหน้าด่านหาดเล็กได้เพราะจะกระทบกับความ
มั่นคงแนวชายแดน จะสามารถพัฒนาได้เพ่ือพ้ืนที่ตรวจสินค้าที่อยู่เข้ามาตอนในของประเทศ และด่านบริเวณ
ท่าเรือเท่านั้น 

 เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่อจากบริบทของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วเป็นพ้ืนที่ราบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพโครงข่ายถนนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
เป็นการพัฒนาถนนที่มีอยู่เดิมและสร้างถนนใหม่เพ่ือรอบรับด่านฯที่จะเกิดขึ้นใหม่ และสามารถพัฒนาเรื่องแหล่ง
น้ าในพื้นท่ีได้ด้วย ในขณะที่พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดมีภูมิประเทศที่มีพ้ืนที่ราบน้อย มีลักษณะยาว ติด
ทะเลการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมจึงเป็นการขยายถนนสุขุมวิทที่เป็นถนนหลักในพ้ืนที่ และการ
พัฒนาท่าเรือเพ่ือรองรับการกิจกรรมโลจิสติกส์ที่จะเกิด แต่อย่างไรก็ตามภูมิประเทศของพ้ืนที่พ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราดก็ท าให้มีข้อจ ากัดเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวต้องขออนุญาตตัดต้นไม้จากกรมป่าไม้ 
ซึ่งเป็นการกระทบต่อหน่วยงานอ่ืนๆที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯในด้านนั้นๆ 

- บทบาทของหน่วยงานในพื้นที่ : เรื่องการมีส่วนร่วม หรือการมีบทบาทของหน่วยงานในพ้ืนที่
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เป็นปัจจัยที่ส่งต่อความก้าวหน้า หรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในการด าเนินนโยบายพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่สระแก้ว และพ้ืนที่ตราดแตกต่างกันตามการขับเคลื่อนของหน่วยงานในพ้ืนที่แตกต่างกัน 
โดยบทบาทที่มาจากหน่วยงานในพื้นท่ีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายฯ ดังนี้ 

 การก าหนดกิจการเป้าหมาย BOI โดยกิจการเป้าหมายได้ถูกก าหนดจากทางจังหวัดได้
เสนอไปยัง BOI และ กนพ. ในการขออนุมัติการส่งเสริมในกิจการเป้าหมาย ซึ่งท าให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วมีขอก าหนดกิจการเป้าหมายทั้งหมด 12 ประเภท ส่วนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดมีการขอก าหนด
กิจการเป้าหมาย 4 ประเภทเท่านั้นเพ่ือจ ากัดและให้สอดคล้องกับ position ของจังหวัดตราดในการเป็น Green 
City  
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 การวางผังเมือง นอกจากบริบทด้านกายภาพที่เป็นปัจจัยต่อความก้าวหน้าการจัดท าผัง
เมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วส่งผลต่อมายังบทบาทของการจัดท าผังเมืองในพ้ืนที่แตกต่างกันแล้ว ยังพบว่า
บทบาทของหน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ ผังเมืองจังหวัดตราด อปท.ในพื้นที่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดท าผังเมืองของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดสามารถออกมาเป็นรูปแบบ Project Design ที่มีความละเอียดกว่าผังเมืองปกติ 
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากได้มีการประชาคมเป็นรายหมู่บ้านพร้อมกับ อปท. 
ซึ่งจะมีความก้าวหน้ากว่าการจัดท าผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วที่มีบริบทของขนาดพ้ืนที่จึงท าให้
ต้องจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 

 การลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่สระแก้วมีการบริหารจัดการพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมโดย กนอ. ซึ่งอยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์หาผู้สนใจลงทุนในพ้ืนที่ ในขณะที่พ้ืนที่ตราดมีการ
ลงทุนจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ลงทุนพัฒนาในพ้ืนที่ ซึ่งได้ด าเนินการ
ก้าวหน้ากว่าพ้ืนที่สระแก้วแล้ว 

 ศักยภาพของหน่วยงานด้านการจัดการแรงงาน เนื่องจากด้านการจัดแรงงานเป็นการ
ด าเนินการหลักของรัฐบาลกลางที่ตั้งประกาศ และข้อบังคับที่เหมือนกันทุกพ้ืนที่ แต่การจัดตั้งศูนย์ OSS ด้าน
แรงงานในพ้ืนที่ชายแดนท าให้ภารกิจของส านักงานจัดหางานทั้งพ้ืนที่สระแก้วและตราดที่ต้องรับผิดชอบการจด
ใบอนุญาตมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับก าลังคนในพ้ืนที่ที่จะต้องปฏิบัติงานที่ศาลากลางจังหวัด และบริเวณ
ชายแดนควบคู่กันไป โดยข้อจ ากัดเรื่องนี้เกิดข้ึนกับทั้งพ้ืนที่สระแก้วและตราดเหมือนกัน 

 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ปัญหาในประเด็นนี้พบในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตราด สืบเนื่องจากข้อจ ากัดของบริบทพ้ืนที่ทางกายภาพที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนฯในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ส่งผลกระทบกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ในเรื่องนั้นๆ และต้องมีการประสานงาน
กันระหว่างหน่วยงานตามระเบียบของทางราชการท าให้การขับเคลื่อนฯ ล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้ ได้แก่ การขยาย
ถนนสุขุมวิทเป็น 4 เลน ท าให้ต้องมีการขออนุญาตตัดไม้จากกรมป่าไม้ และการขยายท่อประปาจ าเป็นต้องมีการ
วางท่อประปาเพ่ิมในพ้ืนที่ป่าสงวนซึ่งได้มีการขอใช้ที่ดินไปที่กรมป่าไม้ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจึงจ าเป็นต้องหาพ้ืนที่
ใหม่ ฯลฯ 

จากปัจจัยทั้ง 2 ประเด็นข้างต้นท าให้เห็นว่า มาตรการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับชาติส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า หรือความส าเร็จในการขับเคลื่อนเหมือนกัน แต่มาตรการขับเคลื่อนฯ จาก
ส่วนกลางเองก็มีมาตรการขับเคลื่อนที่แตกต่างตามบริบทของพ้ืนที่เช่นกัน ประกอบกับปัจจัยจากบริบทเชิงพ้ืนที่
ของทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและตราดมีความแตกต่างกันจึงส่งผลต่อความก้าวหน้า และท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในการด าเนินนโยบายฯ ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และตราด น าไปสู่บทสรุปของการ 
ศึกษาและการพิสูจน์สมมติฐานของงานวิจัยในหัวข้อถัดไป 
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บทสรุปการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานคือ การด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นการด าเนินการ 
โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางเป็นหลัก ซึ่งท าให้มีความก้าวหน้า หรือผลส าเร็จในทุกพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไม่แตกต่างกันมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนแต่ละพ้ืนที่มีบริบทเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่าง
กันออกไปจึงท าให้มีการขับเคลื่อนจะมีความก้าวหน้า หรือความส าเร็จ ตลอดจนเกิดข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนฯ
บางประเด็นที่แตกต่างกันออกไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้ข้อสรุป และสามารถตอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ นโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายของรัฐระดับชาติ ซึ่งรัฐบาลระดับชาติได้เลือกใช้มาตรการด าเนินนโยบายฯ โดยผ่าน
กลไกการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางเป็นหลัก และในการด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาล
ระดับชาติได้ใช้มาตรการด าเนินนโยบายฯกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่งในลักษณะเดียวกันหลายเรื่อง 
ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการลงทุน  การออกกฎหมาย/ค าสั่ง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การเร่งจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ การจัดการด้านแรงงาน ฯลฯ  ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ทัง้ 10 แห่งมีลักษณะที่คล้ายคลึง หรือไม่แตกต่างกันมากนัก  

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลระดับชาติก็เลือกใช้มาตรการด าเนินงานขับเคลื่อนฯ ในบางเรื่องกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน จึงท าให้ส่งผลต่อความก้าวหน้าหรือผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละพ้ืนฐานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ในกรณีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รัฐบาลระดับชาติใช้มาตรการให้ทางจังหวัดสระแก้วเสนอพ้ืนที่และขอบเขตของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมาให้ส่วนกลางพิจารณา การวางผังเมืองทางกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้ เป็น
เจ้าภาพในเรื่องนี้ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาการวางผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับการลงทุนทางกรมธนารักษ์ได้ให้การนิคมอุตสาหกรรมเช้าที่ดินราชพัสดุเพ่ือพัฒนา
เป็นนิคมอุตสาหกรรม และในกรณีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด รัฐบาลระดับชาติได้เลือกใช้มาตรการให้
ทางจังหวัดตราดเสนอพ้ืนที่และขอบเขตเพ่ือจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด จึงท าให้ลักษณะพ้ืนที่ของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน การวางผังเมืองทางกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้เป็นเจ้าภาพ
ในเรื่องนี้ได้ด าเนินการวางผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดเองโดยผู้เชี่ยวชาญของกรม และการใช้ประโยชน์
ที่ดินส าหรับการลงทุน เนื่องจากทางการนิคมอุตสาหกรรมไม่ประสงค์ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตราดจึงท าให้กรมธนารักษ์ได้ให้บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ต่อไป จากมาตรการที่แตกต่างของรัฐบาลระดับชาติต่อพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 แห่งนั้น 
ส่งผลให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดมีความก้าวหน้า หรือมีผลส าเร็จมากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วในเรื่องการจัดท าผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการด าเนินการลงทุนในพ้ืนที่จากบริษัทเอกชน 
ที่รวดเร็วกว่า  
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ส าหรับบริบทเชิงพ้ืนที่นั้น นับว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการเนินนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกรณี เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 แห่งอย่างชัดเจน และน่าจะเป็นปัจจัยที่มีนัยส าคัญมากกว่ามาตรการด าเนินงานของรัฐ  
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในกรณีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พบบริบทเชิงพ้ืนที่ที่เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาส
เกื้อกูลให้การด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความก้าวหน้ามากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 
ได้แก่ บริบทเชิงกายภาพที่เป็นพ้ืนที่ชายแดนที่ราบกว้างสามารถพัฒนาศักยภาพของด่านศุลกากรแห่งใหม่ได้อีก  
2 แห่งคือ ด่านป่าไร่ และด่านบ้านหนองเอ่ียน  อีกทั้งสามารถพัฒนาโครงข่ายถนนเพ่ือรองรับการเกิดด่านฯ  
แห่งใหม่ได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วเป็นจ านวนมาก แต่ก็มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายฯ คือ บริบทเชิงกายภาพของพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วที่มีขนาดใหญ่และสามารถขยายขอบเขตของพ้ืนที่ออกไปได้อีกท าให้การวางผังเมือง
มีความล่าช้า อีกทั้งบทบาทของหน่วยงานในพ้ืนที่  เช่น อปท. ภาคธุรกิจเดิมในพ้ืนที่ ภาคประชาสังคม ฯลฯ  
ยังมีส่วนร่วมอย่างน้อยมาก ซึ่งการด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของสระแก้วมีส านักงานจังหวัด
สระแก้วเป็นเจ้าภาพผ่านการผลักดันของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วซึ่งความเข้มข้นของการผลักดันการขับเคลื่อน
ในภาพรวมของจังหวัดเองก็มีปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของส่วนราชการระดับจังหวัดด้วย ซึ่งท าให้เห็นว่า
หน่วยงานในพ้ืนที่โดยเฉพาะจังหวัดมีการผลักดันนโยบายจากพ้ืนที่ไปสู่ส่วนกลางด้วยเช่นกัน แต่อ านาจการ
ตัดสินใจยังคงจ ากัดอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลาง อีกทั้งการด าเนินนโยบายดังกล่าวเป็นภารกิจเร่งด่วนที่เพ่ิมขึ้นท าให้  
ไม่สอดคล้องกับก าลังคนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ส านักงานจัดหางานจังหวัดต้องปฏิบัติภารกิจที่ศาลากลาง
จังหวัดและศูนย์ OSS บริเวณชายแดนอรัญประเทศควบคู่กันเป็นด้วย เป็นต้น 

ส าหรับกรณีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดพบบริบทเชิงพ้ืนที่เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสเกื้อกูลให้การ
ด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความก้าวหน้ามากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ บริบท
เชิงกายภาพของพ้ืนที่แม้ว่าจะมีขนาดที่จ ากัด แต่ก็มีขอบเขตที่ชัดเจนจึงท าให้สามารถขับเคลื่อนในเรื่องการวางผัง
เมือง และการลงทุนของบริษัทเอกชนมีความชัดเจนและสามารถด าเนินการได้รวดเร็วกว่าพ้ืนที่สระแก้วที่มีขนาด
ใหญ่กว่า อีกท้ังการที่พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดมีการลงทุนของบริษัทเอกชนเพียงบริษัทเดียวนั้น
ท าให้เกิดการประสานงานกับจังหวัด และหน่วยงานในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถวางแผนแม่บทในการ
พัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ผ่าน Position ของจังหวัดที่มุ่งสู่การเป็น Green City ร่วมกัน ท าให้
แนวทางการพัฒนาของบริษัทเอกชนนั้นมีชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางในพ้ืนที่และไม่เกิดข้อขัดแย้งรุนแรง 
ให้กลายเป็นข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนฯ อีกทั้งมีแนวโน้มที่เกิดความยั่งยืนมากกว่าสระแก้วสังเกตได้จากการ
พยายามให้บทบาทหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้ง อปท. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความ
คิดเห็นผ่านการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตราด แต่ก็มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายฯ ได้แก่ บริบทเชิงกายภาพเรื่องภูมิประเทศของ
อ าเภอคลองใหญ่มีลักษณะยาว ขนาบข้างด้วยเทือกเขาและทะเล มีที่ราบน้อย จึงเป็นอุปสรรคต่อการขยาย
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนหาดเล็ก ถนนสุขุมวิท และระบบประปา ฯลฯ ท าให้ส่งผล



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

www.kpi.ac.th หน้า 18 

กระทบไปสู่การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ เช่น การขออนุญาตใช้  
ป่าสงวน หรือการตัดต้นไม้ในความดูแลของกรมป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งท าให้การด าเนินนโยบายฯ ล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้ 

แต่อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นทั้งในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและตราดนั้น  
มีคล้ายคลึงกันคือ ในช่วงที่ด าเนินการศึกษานี้เป็นช่วงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะเริ่มต้น 
(2557-2560) ยังไม่มีแผนงานหรือมาตรการด าเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงส่งผลให้การด าเนินการขับเคลื่อนเป็นภารกิจต่างคนต่างท าภารกิจของหน่วยงานตนเอง (Fragmented 
management) และท าให้ยังไม่พบการประเมินผลการด าเนินนโยบายอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ และยังขาดองค์กร/
หน่วยงานส าหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาว โดยองค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังมีเพียงคณะท างาน/คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เท่านั้น  อย่างไรก็ตามหากสามารถ
จัดตั้งองค์กร/หน่วยงานส าหรับบริหารจัดการพื้นที่จากคณะท างาน/คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่มีอยู่ก็ยังมีความ
เป็นได้อย่างมีข้อจ ากัดเนื่องจากยังขาดเรื่องความเป็นอิสระในการตัดสินใจบริหารงานในพ้ืนที่เพราะอ านาจการ
ตัดสินใจยังอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลาง 

ในขณะที่การด าเนินการของรัฐบาลระดับชาติเองยังขาดการวางแผนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยรวม
ระดับชาติที่จะก าหนดทิศทางการไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งท าให้หน่วยงานในพ้ืนที่ และ
ประชาชนสามารถมองเห็นภาพอนาคตร่วมกัน อีกทั้งยังขาดการจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กรในระดับพื้ นที่เพ่ือบริหาร
จัดการพ้ืนที่ในระยะยาว ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินการนโยบายอย่างเป็นระบบ ซึ่งท าให้ผลจาก
การด าเนินนโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจนที่สุด คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพ เช่น ถนน ด่านศุลกากร รถไฟ ท่าเรือ ฯลฯ และการลงทุนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมที่ก าลังจะเกิดในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่การพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และการเตรียมพร้อมรับ
ผลกระทบในพ้ืนที่ยังไม่พบการวางแผนหรือการขับเคลื่อนฯอย่างชัดเจน  

นอกจากนี้ การด าเนินการตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย โดยพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน 
เป็นการพัฒนาเมืองประเภทหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งควรมีเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
และนอกจากความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดองค์กร/หน่วยงานขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ และพัฒนา
เมืองอย่างเป็นระบบแล้วก็ควรมีการพัฒนาในเรื่องต่างๆ อย่างรอบด้าน  โดยการมองว่าเมืองที่ดีควรมีองค์ประกอบ
ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานเชิงสังคม การเชื่อมโยงห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ รวมไป
ถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาหรือความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่เมืองชายแดน เพ่ือให้เกิดเมือง
เศรษฐกิจชายแดนที่มีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้คนที่อยู่ในเมืองนั้นๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาการด าเนินการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยมีทั้งโอกาสที่สามารถเกื้อกูลให้
เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถประสบความส าเร็จได้ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ล่าช้าเช่นกัน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่มีบทบาทในการ
ด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค 

- การปรับโครงสร้างทางราชการ : จากการด าเนินนโยบายจะเห็นได้ว่า บทบาทของภาครัฐส่วนกลาง
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจมากกว่า
หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่และใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด รัฐบาลส่วนกลาง
ควรให้บทบาทกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นโดยให้อ านาจในการตัดสินใจ และบทบาทในการขับเคลื่อน 
พัฒนา รวมไปถึงการบริหารพื้นที่ และลดบทบาทของรัฐบาลส่วนกลางเป็นที่ปรึกษา ผู้ให้ค าแนะน า และสนับสนุน
ส่งเสริมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้เอง และสามารถเชื่อมโยงการท างาน
กับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดการพัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่ไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่มากท่ีสุด 

- การเพ่ิมอัตราก าลังในหน่วยงานส่วนภูมิภาค : เนื่องจากการด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลระดับชาติ ท าให้มีการผลักดันเร่งด่วนเพ่ือในเกิดการพัฒนาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จึงท าให้เกิดภาระงานเพ่ิมขึ้นกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น ส านักงานจัดหางานต้องให้บริการออกใบอนุญาตท างานให้แรงงานต่างด้าวที่ศูนย์ OSS 
ด้านแรงงาน บริเวณชายแดน และต้องปฏิบัติงานที่ศาลากลางจังหวัดควบคู่กันไปด้วย เป็นต้น จึงควรค านึงถึง
อัตราก าลังของหน่วยงานในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับภารกิจงาน เพ่ือสามารถด าเนินการขับเคลื่อนและรองรับการเกิด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- การจัดท าแผนแม่บทระดับชาติ : การด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีการจัดท าแผน
แม่บทที่เป็นภาพรวมของทั้งประเทศจากรัฐบาลระดับชาติ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางเป้าหมาย
ร่วมกัน และสามารถก าหนดแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างครบถ้วน และ
เหมาะสมกับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละแห่ง ซึ่งจะท าให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษต่อไปในระยะยาว รวมถึงสามารถประเมินผลส าเร็จ และข้อจ ากัดในการด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได ้
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2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การมีจุดยืนของ อปท. ในการพัฒนาพ้ืนที่ : บทบาทของ อปท. ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ยังเป็นบทบาทของหน่วยงานสนับสนุน และคอยสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่เท่านั้น แต่การเกิดเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่นั้น บทบาทของ อปท. ที่ท าภารกิจจัดบริการสาธารณะในรูปแบบเดิมนั้นไม่เพียงพอ
แล้ว ซึ่ง อปท. ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่อย่างแท้จริง และต้องอยู่กับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงจ าเป็นที่ อปท. ต้องมีจุดยืนในการพัฒนาพ้ืนที่ และควรมี
บทบาทน าในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและบริบทเชิงพ้ืนที่ นอกจากนี้บทบาทของ อปท. ในอนาคตควรมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยอาจจะเพ่ิมศักยภาพของ อปท. ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยรวมได้เอง หรือเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะส าหรับ
การบริการจัดการพ้ืนที่ในระยะยาว เพ่ือตอบโจทย์การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาคเอกชน 

- การมีส่วนร่วม และบทบาทในการขับเคลื่อนฯ : ส าหรับภาคเอกชนถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการ
เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพราะเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการ
ขับเคลื่อนฯที่ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่สามารถก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเน้นการลงทุนจากภายนอกพ้ืนที่มากเกินไป ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการไม่
เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับหน่วยธุรกิจเดิมในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษควรค านึงถึงการเชื่อมต่อห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจกับหน่วยธุรกิจเดิมในพื้นที่ด้วย เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสามารถตอบโจทย์การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีสอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาคประชาสังคม 

- การมีส่วนร่วม และบทบาทในการขับเคลื่อนฯ : การพัฒนาพ้ืนที่จ าเป็นต้องอาศัยกลไกความร่วมมือ
จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็ควรมีส่วนในการพัฒนาพ้ืนที่
ของตนเอง ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ควรตระหนักและมีบทบาทในกระบวนการการขับเคลื่อนฯ และเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลในการพัฒนาพ้ืนที่ได้ มิใช่เพียงรอรับการก าหนดนโยบายของภาครัฐ และเป็น  
ผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
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