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บทคัดยอ  
  การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพ  ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอเชิงนโยบาย

ในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว กลุมตัวอยาง ไดแก ผูแทนหนวยงาน        

ระดบันโยบาย จาํนวน 2 คน  ผูแทนคณะทํางานระดับพ้ืนที ่จาํนวน 24 คน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และผูนําชุมชน จํานวน 8 คน งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก  

แบบสมัภาษณแบบมโีครงสรางและแบบสนทนากลุม โดยการวิเคราะหเชงิเนือ้หา และนาํเสนอขอมลูรปูแบบ

การบรรยายเชิงพรรณนา

  ผลการวิจัย พบวา ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว             

มีความกาวหนาตามลําดับ โดยมีคณะกรรมการเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 

ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ การประสานนโยบายลงสูการปฏิบัติ ปญหาท่ีพบ ไดแก ความลาชาในการ

ดําเนินงาน การบริหารจัดการที่ไมชัดเจน ปญหาเขตพื้นที่ชายแดน ปญหาสิ่งแวดลอม และอุปสรรค                     

ในการพัฒนา ไดแก การจัดการระบบอุตสาหกรรมท่ีปจจบุนัอยูในระยะเร่ิมตนทาํใหมผีลตอความเช่ือม่ันของ             

นักลงทุนและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญ ควรมีการวางแผนการบริหาร 

จัดการอยางเปนระบบท่ีไดมาตรฐาน  มีนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการบูรณาการ         

รวมกันของทุกภาคสวน เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
*ผูเขียนหลัก
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คําสําคัญ 
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว  ขอเสนอเชิงนโยบาย

การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

Abstract
  This research aimed to study of the potential for the management of the Special                      

Economic Zone in Sa Kaeo Province, problems, obstacles, and policy proposals for applying into 

Sa Kaeo Special Economic Development Zone. Research samples consisted of 2 representatives 

from the government agency in policy-making level, 24 representatives from local working group 

and 8 persons from local administration and community leader. This research is classified as a 

qualitative research. The tools used for data collection were structured interview forms and group 

focusing forms. The data were conducted by content analysis and had presented by description.   

  The results were found that the potential for the management of special economic development 

zones in Sa Kaeo Province have progressed respectively. With the Special Economic Development Zone 

Committee in Sa Kaeo Province to manage policy management into practice. Some problems are 

the delaysin operation Management is not clear. Border problem and the environmental problems. 

Some difficulty for existing industrial management systems are at an early stage, ffecting investor 

confidence and acceptance and the acceptance of people in the area. For the key policy                      

proposal of Special Economic Zone Management should be a systematic management plan and 

have systematic standardized. The appropriate integration of all sectors. For the most effective work.

Keywords
  Special Economic Zone in Sakaeo Province, Policy Proposal,

Special Economic Zone Management

บทนํา
  สถานการณแนวโนมของกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ไดสงผลกระทบใหเกิด

ปรากฏการณทีท่กุประเทศในภมูภิาคของโลกตองพึง่พาอาศยักนั จากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ือ่สาร

ไดรวดเร็วครอบคลุมเปนเครือขายแบบไรพรมแดน ทั้งมิติดานสังคม การเมือง การปกครอง เทคโนโลยี          

สภาพแวดลอม การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจที่เปนตัวแปรหลักที่สําคัญประการหนึ่งในการเปนปจจัย           

การพัฒนาประเทศกอใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจ การคาระหวางประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาค การลงทุน 

อุตสาหกรรมการผลิต การขนสงสินคาหรือบริการ การจางแรงงาน ฯลฯ  ลวนแลวแตเปนผลมาจาก                      

การพัฒนาการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจท่ีไดรับผลมาจากกระแสโลกาภิวัตนจนทําใหเกิดการปฏิรูปเปน           
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ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึน้ เน่ืองมาจากการลมสลายของยุคสงครามเยน็ทีผ่านมา จงึเกดิการขยายตวัเพิม่

การคาการลงทุนไปยังตางประเทศมากข้ึน ทัง้นีเ้พือ่ความอยูรอดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   

หลายประเทศจึงไดดําเนินการปรับปรุงปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหเปดกวางเสรี สามารถรองรับการแขงขัน        

ทางเศรษฐกจิและปรบัปรงุปฏริปูระบบเศรษฐกจิใหเปดกวางเสรแีละนาํกลไกทางตลาดเสรมีาปรบัประยกุตใช

ใหเหมาะสม เพื่อสรางโอกาสทางการคาใหสามารถแขงขันกับประเทศในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

หน่ึงในเคร่ืองมือที่เปนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไดรับความนิยมและยอมรับกันอยางแพรหลายใน        

ตางประเทศ นั่นก็คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนพ้ืนที่แหงหนึ่งแหงใดที่ไดรับการกําหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต

กฎหมายและการบรหิารกจิการในลกัษณะเฉพาะ แนวความคดิเก่ียวกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษน้ีมวีตัถปุระสงคหลกั

ในการกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่ตางๆ  เพ่ือมิใหการพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ โดยใชกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเปนตัวนําในการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะชวยกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่เฉพาะ               

ที่ไดรับการจัดต้ังเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะ          

และพ้ืนท่ีใกลเคียงโดยตรงแลว ยังเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแขงขัน                

ของประเทศในเวทีการคาโลกอีกดวย (Office of the Council of State, 2005, 8) 

  ประเทศที่นําแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไปประยุกตใชแลว แตอาจเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน       

Special Economic Zone, Free Economic Zone, Free Zone เปนตน จากการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ของทวีปยุโรป มีเขตเศรษฐกิจ (FTZs) แหงแรกของสหรัฐอเมริกา จัดตั้งข้ึนที่นครนิวยอรก ในป ค.ศ.1937 

(พ.ศ. 2481) ปจจุบัน Foreign Trade Zones มีจํานวน 284 แหง ทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกา และยังมี           

FTZ Subzones จํานวน 545 แหง (Department of International Trade Promotion, 2011) สวนใน               

ทวีปเอเชยี สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศแรกท่ีพฒันาและประยกุตใชแนวคดิเขตเศรษฐกิจพเิศษต้ังแต

ป พ.ศ. 2522   

  สําหรับประเทศไทย มีแนวคิดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมายาวนานมากกวา          

10 ป รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน                      

และเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร ถึงแมวาพัฒนาการในชวงท่ีผานมายังไมเกิดผลที่ชัดเจนนัก 

เนื่องจากมีขอจํากัดและปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในประเด็นดานความตอเน่ือง                 

ภายใตการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง จนกระทั่งหลังจากมีผลการประชุมคร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่                       

15 กรกฎาคม  พ .ศ .  2557  ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ  (กนพ . )                                                                         

(Office of the National Economics and Social Development Board, 2014) จึงไดจัดลําดับความสําคัญ

และจัดระดับพ้ืนที่ชายแดนที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนของประเทศ    

  จังหวัดสระแกว เปนจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                 

ในระยะแรกเพื่อรองรับการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากมีชายแดนติดกับ                         
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จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา อีกทั้งยังตั้งอยูในระเบียงเศรษฐกิจตอนใตที่เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-

เวยีดนาม (กรงุเทพฯ-สระแกว-พนมเปญ-โฮจมินิหซติี-้วงัเตา) เปนฐานการผลิตอตุสาหกรรมแปรรปูสนิคาเกษตร                 

มีจุดผานแดนถาวรบานคลองลึก อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ถือเปนประตูการคาที่ใหญที่สุดของไทยกับ

กัมพูชา โดยมีมูลคาการคาชายแดนถึง 94,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64 (Chantaburi, 2016) ของมูลคา

การคาชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด อีกทั้งยังต้ังอยูใกลทาเรือแหลมฉบังและกรุงเทพฯ สามารถขนสงสินคา

ไปยังทาเรือหรือขนสงสินคาเขาไปยังกรุงพนมเปญและเวียดนามตอนใตไดอยางสะดวก 

  การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวในปจจุบันมีคณะกรรมการ                   

เพือ่ขบัเคล่ือนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวในการบริหารจัดการ โดยมีการดําเนินงานชัดเจน   

และมแีผนการดาํเนนิการในการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิ

พิเศษ รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและระบบสาธารณูปโภค เพื่อใหสามารถรองรับ

กจิกรรมในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษและเช่ือมโยงในภูมภิาคไดอยางมีประสิทธภิาพ (Kaewsueb, 2017) ทัง้นี้ 

นโยบายของรัฐมีกําหนดขอแมว า เขตเศรษฐกิจพิเศษน้ันจะตองมีความย่ังยืนไมสงผลกระทบกับ                      

สภาพแวดลอม รวมถึงวิถีแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทองถิ่น   

  จากที่รัฐบาลประกาศไดประกาศใหจังหวัดสระแกวเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการพัฒนาพ้ืนท่ี ซึ่งมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน      

ยอมทาํใหมปีระชากรจาํนวนมากทยอยเพิม่เขามาในพืน้ที ่จะตองมปีญหาอปุสรรคตางๆ เกดิข้ึนตามมา และ

เพื่อปองกันการเกิดปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาขอเสนอเชิงนโยบาย     

เพือ่เปนแนวทางการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษในจังหวัดสระแกว จากทุกภาคสวน ทัง้ในระดับ

ผูกําหนดนโยบาย ผูนํานโยบายไปปฏิบัติและผูนําชุมชนในทองถ่ินเพ่ือกอใหเกิดประโยชนอันเปนแนวทาง     

ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวที่ประสบความสําเร็จ                           

มคีวามยัง่ยนืเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอมดานตางๆ ของพืน้ทีแ่ละสามารถพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน

ในพื้นที่ตอไป   

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว

 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว 

 3. เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
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ทบทวนวรรณกรรม 
  การวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว        

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือเปนกรอบแนวทางสําหรับการศึกษา ดังนี้ 

  1. ความเปนมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

       เขตเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone: SEZ) หมายถงึ เขตพืน้ทีท่ีจ่ดัตัง้ขึน้เปนการเฉพาะ

ตามกฎหมายเพ่ือประโยชนในการสงเสรมิสนบัสนนุและอาํนวยความสะดวก รวมทัง้ใหสทิธพิเิศษบางประการ

ในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกจิการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชน

แกการเศรษฐกิจของประเทศ มีวัตถุประสงคหลักในการกระจายการพัฒนาไปสู พื้นที่ตางๆ เพ่ือเปน                   

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ (Sithitlert, 2015)

          การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย เร่ิมจากการผลักดันของธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใตกลยุทธสงเสริมการใชประโยชนจากโครงการ      

ระเบียงเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2541 โดยกําหนดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใสในแผนปฏิบัติการ

เพื่อการเปลี่ยนระเบียงการขนสง (Transport Corridors) ใหเปนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)                            

(International Institute for Trade and Development, 2014) ซึ่งในป พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบาย

พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ไดกาํหนดเขตเศรษฐกิจพเิศษเปน 2 ระยะ มวีตัถปุระสงคเพือ่เปนการดึงดูด

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสูภูมิภาค     

ลดความเหลื่อมลํ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความมั่นคง โดยใชกลยุทธสําคัญ                  

4 ประการ ไดแก 1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม 2) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 3) สนับสนุน SMEs และ   

การลงทุนตอเนือ่ง และ 4) จดัระเบียบพืน้ทีเ่ศรษฐกิจชายแดน (Sithitlert, 2015) ปจจุบนั การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษนับวาเปนหน่ึงในนโยบายของรัฐที่สําคัญ ที่ชวยสงเสริมการคาการลงทุนระหวางประเทศของไทย              

ไดเปนอยางดี

        ในการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย และการเตรียมความพรอมพื้นท่ี               

เปาหมายระยะแรก 5 พื้นท่ี ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พื้นท่ี

ชายแดน จังหวัดตราด ดานสะเดา ดานปาดังเบซาร พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอสะเดา                

จังหวัดสงขลา (Sakdavekeeitsorn, 2014, 12) เพื่อเรงรัดการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทั้ง     

ดานเศรษฐกิจ การคา อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเปาหมายสูงสุด คือ ตองการใหพื้นที่นี้เปนแกนหลัก

ของการพัฒนาประเทศที่เปนประตูเปดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ                 

ภาคเหนือพรอมกับเช่ือมเสนทางการคาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนศูนยกลางดานโลจิสติกสและ

เปนแหลงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของโลก (Kaewmanee, 2011, 2)

     ในปจจุบันนี้ ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดใหความสําคัญตอการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zone: SEZ) เพ่ือเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศและดึงดูดเงินลงทนุจากตางประเทศ 

โดยทั่วไปแลวเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแบงรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษออกเป น  5 ประเภทหลัก                                                          
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ไดแก เขตการคาเสร ีเขตการแปรรปูเพือ่การสงออก ทาเรือเสร ีเขตประกอบการอตุสาหกรรม และโรงงานเดีย่ว 

(International Institute for Trade and Development, 2014, 12) 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

         เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) 

กําหนดขึ้นเพื่อภาครัฐจะสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน สิทธิประโยชน สงเสริมการลงทุน และบริการอื่นๆ โดยมี

กลยุทธเพื่อสรางพื้นที่ชายแดนสําหรับระยะแรก สนับสนุนดานการลงทุนตอเน่ืองของประเทศไทย และ      

ประเทศเพ่ือนบาน จดัระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน รวมท้ังแกปญหาแรงงานตางดาวผดิกฎหมาย  (Sakdavekeeitsorn, 

2014, 7-8) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

   2.1 ดําเนินงานภายใตกรอบกฎหมายปจจุบัน  

   2.2 บทบาทแตละภาคสวน

    - รัฐ: ใหสิทธิประโยชน จัดโครงสรางพ้ืนฐาน ปรับกฎระเบียบ

      - เอกชน: ลงทุน

     - ประชาชน: มีสวนรวม และไดรับประโยชนในการพัฒนา

       2.3 ไมสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สังคมและความม่ันคง

      2.4 มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 

       2.5 กําหนดพ้ืนที่ตามเขตปกครองเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ 

  3. ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว  
             ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ (กนพ.) ที ่1/2558 ลงวนัที ่19 มกราคม 

พ.ศ. 2558 เรื่อง กําหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ประกอบดวยจังหวัดตาก สระแกว ตราด สงขลา 

และมุกดาหาร เพือ่รองรับประชาคมอาเซียน (Office of the National Economics and Social Development 

Board, 2015) จังหวัดสระแกวไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในจังหวัดนํารอง ตามนโยบายของรัฐบาลใน      

การจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ โดยมพีืน้ทีร่วมทัง้หมด 207,500 ไร (332 ตร.กม.)  ประกอบดวยพ้ืนที ่4 ตาํบล 

ใน 2 อําเภอ ไดแก ตําบลทาขาม ตําบลบานดาน ตําบลปาไร  ซึ่งอยูในเขตอําเภออรัญประเทศ และ                 

ตําบลผักขะ ซึ่งอยูในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

          จงัหวดัสระแกว จดัเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษชายแดน เนือ่งจากเปนจงัหวดัทีม่พีรมแดนตดิกบั

ประเทศกมัพชูา มจีดุผานแดนต้ังอยูทีอ่าํเภออรญัประเทศ ซึง่เปนศนูยกลางการคาชายแดนเชือ่มตอกับกัมพชูา

และเวียดนาม โดยมีแนวทางการพัฒนาเปนศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและการขนสงตอเนื่อง  

หลายรปูแบบ  และใหความสาํคญักบัการลงทนุโครงสรางพืน้ฐานดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม สงเสรมิ

การลงทุนและการคาชายแดน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้ ยังมีเปาหมายใน           

การพัฒนาอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ไดแก อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ สิง่ทอและเคร่ืองนุงหม ศนูยกระจายสินคา

และพัฒนาระบบโลจิสติกส เปนตน (Chantaburi, 2016) เพือ่สรางประโยชนจากความเชือ่มโยงกบัฐานการ      

ผลติหลักของประเทศ/ภาค/และประเทศในภูมภิาค และตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
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  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
         Samaikul (2014) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดน กรณีศึกษา         

ตลาดมติรภาพชายแดนไทย-กมัพูชา ผลการศกึษาพบวา แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจการคาชายแดนไทย-กมัพชูา 

ควรมีการเสนอนโยบายไปยังรัฐบาล เพ่ือกําหนดใหบริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชาเปน                 

เขตเศรษฐกจิพิเศษเพือ่เปนการเพิม่มลูคาการคา และดงึดดูนกัลงทนุชาวไทยเขามาคาขาย ควรมกีารปรบัปรุง

เรื่องระบบภาษี และขั้นตอนการนําสินคาเขา-ออก ประเทศใหมีความสะดวก รวดเร็ว

     Funkhiaw (2016) ไดศึกษาเรื่องขอเสนอเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่        

จงัหวดัตาก มวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาขอเสนอเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนและเพ่ือศึกษาปญหา

อุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนท่ีจงัหวัดตาก เปนงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา

พบวา ผูสัมภาษณมีขอเสนอใหจัดตั้งใน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ 3 อําเภอชายแดนในจังหวัดตากหรือพื้นที่           

5,603 ไร ในอําเภอแมสอด ควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ขยายเวลาเปด-ปด         

ดานพรมแดนและการขามพรมแดน ควรมีหนวยงานบริหารเขตเศรษฐกิจ และดานปญหาอุปสรรคของ            

การพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไดแก ขอบเขตพ้ืนท่ีไมชดัเจน ขอกฎหมายไมสอดคลองกับแนวทางพัฒนา                   

ขาดการใหขอมูลและการสรางความเขาใจที่เพียงพอ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังไม

ชัดเจน

      Ishida (2009, 8-10) ไดศกึษาเร่ือง เขตเศรษฐกิจพเิศษและทางเดินเศรษฐกิจ ผลการศกึษา พบวา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ไดกลายเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการพัฒนาภูมิภาคในประเทศกําลังพัฒนา เชน 

ประเทศจีนและประเทศในกลุมอาเซียน มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) และขอตกลง 

Cross Border Transportation Agreement (CBTA) กอใหเกิดโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว

ระเบียงเศรษฐกิจ เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนการเชื่อมเมืองสําคัญและทาเรือสําคัญของอนุภูมิภาคเขา

ดวยกัน จึงสามารถใชประโยชนจากทาเรือที่จะเปนประตูไปยังภูมิภาคอื่น 

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ  

               การศึกษาครัง้นี ้ ผูวจิยัไดกาํหนดกลุมตวัอยางผูใหขอมลูสําคญัในพืน้ทีบ่รเิวณเขตเศรษฐกิจพเิศษใน

จังหวัดสระแกว โดยกําหนดกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย

   1.1  กลุมผูกาํหนดนโยบาย เปนการเลอืกผูใหขอมูลสาํคญัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จํานวน 2 คน ไดแก ผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

(สศช.) และผูบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)

   1.2 กลุมผู นํานโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่ เปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง                    
(Purposive Sampling) จาํนวน 24 คน  ไดแก ผูแทนคณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนการจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ จังหวัดสระแกวในระดับพ้ืนที่ ตามคําสั่งจังหวัดสระแกวที่ 2400/2556 
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   1.3 กลุมผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชน เปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานันในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว จํานวน 4 ตําบล ไดแก ตําบลผักขะ ตําบลทาขาม อําเภอวัฒนานคร              

ตําบลบานดาน ตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว รวมจํานวน 8 คน

  2. เครื่องมือที่ใชในวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

        2.1 แบบสัมภาษณ  เปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview)  เพื่อใชในการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุมตัวอยางไดแก กลุมผูกําหนดนโยบาย และกลุมผูนํานโยบายมา

ปฏิบัติในพื้นที่ จํานวน 26 คน    

          แนวคําถามการสัมภาษณ ประกอบดวย แบงเปน 3 สวน ไดแก  

            สวนที่ 1   ขอมูลพื้นฐานผูใหสัมภาษณ 

           สวนที ่2  ประเด็นคําถามการสัมภาษณเกีย่วกบับริบทและศกัยภาพของพ้ืนทีจ่งัหวดัสระแกว 

ความสามารถในการแขงขันของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว การบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนา  

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

และขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

              สวนที ่3  ขอเสนอแนะเพิม่เตมิในการบรหิารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว สาํหรบั

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอและประสานงานกลุมตัวอยาง เพื่อขอ

ความรวมมือในการสัมภาษณ และผูวิจัยลงพื้นที่ในการสัมภาษณดวยตนเอง

        2.2 แบบสนทนากลุม กลุมตัวอยางในการสนทนากลุมไดแก กลุมผูนําองคกรปกครอง               

สวนทองถิ่นและผูนําชุมชน จํานวน 8 คน

            แบบสนทนากลุม ประกอบดวยประเด็นคําถามสนทนากลุมเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค

ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวและขอเสนอแนะ 

                  สาํหรบัวธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลูจากการสนทนากลุม ผูวจิยัไดดาํเนนิการเก็บรวมรวมขอมลูโดย

ดําเนินการติดตอและประสานงานกลุมตัวอยาง เพ่ือนัดหมายวันและเวลาในการลงพ้ืนท่ีและจัดเวทีสนทนา

กลุม (Focus Group)     

  3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและขอมูลการวิจัย  

        ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุม ใหอาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมตรวจสอบ     

ความถูกตอง จากน้ันนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดแก 1) ดร.ชํานาญ งามมณีอุดม  2) ดร.ไชยา กุฎาคาร                         

3) อาจารย ดร. สุปราณี  ธรรมพิทักษ 4) นางสาวสมจิณณ  พิลึก 5) ดร.ปรียาวดี  ผลอเนก พิจารณา                    

ใหความคิดเห็น รวมทั้งตรวจสอบความความถูกตองและเหมาะสมกับภาษา แลวผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไข

แบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุมใหมีความสมบูรณมากขึ้น สามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจนและ

ไดขอมูลที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงคของงานวิจัยกอนนําไปสัมภาษณและสนทนากลุมกับกลุมตัวยาง
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  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
          การศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา              

(Content Analysis) และสรางขอสรุปจากการศึกษา มีวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบ

ขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบแหลงที่มา 3  แหลง ไดแก เวลา สถานที่ 

และบุคคล การตรวจสอบขอมูลสามเสา ดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) โดยใช

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีการและขอมูลดานตาง ๆ กัน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการซักถาม พรอม

กนันัน้กศ็กึษาขอมลูจากแหลงเอกสาร เพ่ือรวบรวมขอมูลเรือ่งเดยีวกนัเม่ือขอมูลมคีวามถกูตองแลว หลังจาก

นั้นก็จําแนกขอมูลออกเปนประเภท หรือแบงไปตามหมวดหมู ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในวิจัย และนํา

ขอมูลมาวิเคราะหความคิดเห็น เพื่อใหไดขอสรุป ขอคิดเห็น หรือแนวทางตางๆ ที่มีความชัดเจน และนําเสนอ

ขอมูลและผลการวิเคราะหในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา และนําเสนอตามวัตถุประสงคของการศึกษา
 

ผลการวิจัย
   จากการวจิยัเรือ่ง ขอเสนอเชงินโยบายการบรหิารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษในจงัหวดัสระแกว

ไดมีการวิเคราะหขอมูลในสวนตางๆ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย  ดังนี้

  1. ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว      

           จากการศึกษาองคประกอบ ศักยภาพ ความพรอมและความเหมาะสมของพ้ืนที่จังหวัดสระแกว

ที่นําไปสูการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ในดานการบริหารจัดการ ไดดําเนินการแตงต้ัง                  

คณะกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัสระแกว ซึง่คณะกรรมการชดุนี ้มหีนาทีใ่น

การวิเคราะห รวบรวมขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว         

มีการประสานนโยบายลงสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารวมถึงการติดตามประเมินผล

เพื่อนําผลการดําเนินงานมาวางแผนกําหนดนโยบายการพัฒนาตอไป 

  2. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ในจัดหวัดสระแกว 
     2.1 ปญหาในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษใน   

จังหวัดสระแกว
            2.1.1 ปญหาความลาชาในการดาํเนนิการพฒันาใหเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแกวใหเกดิเปน

รูปธรรม  อีกทั้งนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจยังไมชัดเจน สวนใหญยังเปน

ลักษณะการสั่งการจากดานบนลงลาง (Top-Down) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารจัดการ จะ

สงผลใหการพัฒนาไมมีความตอเนื่อง ดังผูใหขอมูลทานที่ 25 สัมภาษณเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กลาววา 

“ความไมชัดเจนในเร่ืองการบริหารจัดการน้ัน หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดําเนินงาน การบริหาร

จดัการก็เปลี่ยนตามไปดวย”
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    2.1.2 ปญหาขอกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ปญหาดานที่ดินและผังเมือง ขอพิพาทเขตพ้ืนที่ชายแดนที่ยังไมชัดเจนระหวางชายแดน ไทย-กัมพูชา  

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทานที่ 10  สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 กลาววา “ชาวบานที่มี

ปญหาดานเอกสารสิทธิ์ที่ไมถูกตองรวมถึงปญหาพื้นที่โซนสี และพื้นที่ทับซอน และเมื่อมีโรงงานเกิดขึ้นก็มี

แรงงานกัมพูชาเขามาทํางาน มีปญหาการลักลอบเขาเมือง” ซึ่งสถานการณแรงงานตางดาว ชาวกัมพูชา        

ในพื้นที่จังหวัดสระแกวยังคงมีแนวโนมสูง ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว            

แตยังมีการลักลอบเขามาเปนจํานวนมาก   

           2.1.3 ปญหาสิง่แวดลอมเมือ่มสีรางระบบอตุสาหกรรมในพืน้ทีอ่าจทาํใหสงัคมเปลีย่นจาก

สังคมเกษตรกรรมเขาสูสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เกิดมลพิษทางอากาศ ทางเสียง ปญหานํ้าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ปญหาการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ สอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญทานท่ี 4  

สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  กลาวไววา “ผลกระทบเกิดจากการท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเขาเยอะ 

มีรถเยอะขึ้น เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น สําหรับปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนี้ นําไปสูปญหาสุขภาพของ

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งนับเปนปญหาที่อันตรายที่ควรไดรับการแกไขเรงดวน”  

       2.2 อุปสรรคของการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน
จังหวัดสระแกว 
         2.2.1  พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของจังหวัดสระแกว ยังมีสัดสวนนอย การจัดการ

ระบบอุตสาหกรรมในปจจุบันอยูในระยะเริ่มตนทําใหมีผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

                          2.2.2   ความแตกตางในดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงนโยบายระหวางประเทศท่ี

ไมสอดคลองกัน

                         2.2.3   ประชาชนในพื้นที่  ไมยอมรับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

  3. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
        3.1 ดานการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและมีความยั่งยืนนั้น สามารถสรุปขอเสนอจากกลุมผูกําหนดนโยบายและกลุมผูนํานโยบายมา

ปฏิบัติในพ้ืนที่ มีกลไกการสรางความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน รัฐสวนกลางควรใหอํานาจแกหนวยงาน

ในพื้นที่ การทํางานตองบูรณาการโดยทุกภาคสวนตองประสานงาน วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ           

จากระดับนโยบายสูทองถ่ิน และควรมีการกํากับติดตามประเมินผลเม่ือการดําเนินงานเสร็จส้ินหรือสิ้นสุด

โครงการ 

            3.2 ดานกฎหมาย กลุมผูใหขอมูลมีขอเสนอที่สอดคลองตรงกันวา ควรเพิ่มการจัดระเบียบพื้นที่

ชายแดน ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหความสะดวกในการคา  การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ            

จังหวัดสระแกว

     3.3 ดานการศึกษา  กลุ มผู กําหนดนโยบายและกลุ มผู นํานโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่                        

สถาบันการศึกษาควรจัดทําหลักสูตรแผนการศึกษาแบบบูรณาการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผู เรียน 
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มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรที่สงเสริมนักศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เและเตรียมนักศึกษาท่ีตองการทํางานในพื้นที่ รวมท้ังการสงเสริมการพัฒนาดานการศึกษาและยกระดับ

มาตรฐานทักษะดานฝมือแรงงานเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับและสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพใน

อนาคต สามารถตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศ

       3.4 ดานสาธารณสุข กลุมผูนํานโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่มีขอเสนอวา ควรเตรียมความพรอม

ระบบการรักษาพยาบาลใหมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน และกลุมผูนําชุมชนมีขอเสนอวา ควรสงเสริม  

การดูแลสุขภาพใหแกประชาชนเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

   3.5 ดานส่ิงแวดลอม ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการขยะอยางถูกวิธี และโรงงานควรมี

ระบบปองกันมลพิษทางอากาศ และการกําจัดนํ้าเสียอยางถูกวิธี และควรสร างความตระหนัก                                   

ในดานสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นกวาเดิม

   3.6 ดานโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมหรือ

การใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยท่ีใชในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมการพัฒนาสินคาใหมี

มาตรฐานสากล

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว     
        การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวมีความกาวหนาตามลําดับ            

โดยจังหวัดสระแกวไดดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ในจงัหวดัสระแกว มกีารประสานนโยบายลงสูการปฏบิตั ิและดวยลกัษณะทางภูมศิาสตรของจงัหวดัสระแกว

มีองคประกอบของพื้นที่ที่มีความพรอม  ทําใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการคมนาคมและการคาสู                     

ประเทศเพือ่นบาน สอดคลองกับงานวิจยัของ Bulan (2015, 56-58)  ไดทาํการศกึษา เรือ่ง การพฒันายทุธศาสตร 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา: ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสระแกว พบวา มีการเตรียม               

ความพรอมของพ้ืนที่และการจัดทําโครงสรางพื้นฐานเพ่ือรองรับการเขาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี  

การวางแผนดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา 

  2. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ         

ในจังหวัดสระแกว
                   ในดานทศิทางการพัฒนาการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพเิศษตามนโยบายของรัฐบาลแมจะมีขอกาํหนด

วาเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ันจะตองมีความย่ังยืน ไมสงผลกระทบกับสภาพแวดลอม แตในการพัฒนายอมมี      

ผลกระทบตามมาตอชุมชนรวมถึงวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยปญหาที่เกิดข้ึน เปนปญหา       

ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวที่มีความลาชา     

ปญหาขอกฎหมายและดานสิ่งแวดลอม เปนตน และอุปสรรคท่ีพบ คือ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของ

จงัหวัดสระแกว ยงัมสีดัสวนนอย ทาํใหมผีลตอความเช่ือมัน่ของนักลงทุน ความแตกตางในดานกฎหมายและ                   
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การยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ไมเขาใจเกี่ยวกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากปญหาดังกลาว 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaewsueb (2017, 15-18)  ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดนไทย-กัมพูชาที่เหมาะสมตอความมั่นคง: กรณีศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา มีผลกระทบตอปญหา             

ดานความม่ันคงเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน อันไดแก ปญหายาเสพติด และปญหาแรงงานตางดาวและการลักลอบ

เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เปนตน

  2. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว                           
     ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ        

มีความยั่งยืนนั้น ควรมีการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวที่มีการวางแผน              

การบริหารจัดการอยางเปนระบบท่ีไดมาตรฐาน  มีนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม                           

มกีารบรูณาการรวมกนัของทกุภาคสวน เพือ่ใหการดาํเนนิงานเกดิประสทิธิภาพสงูสดุทัง้ในดานกฎหมาย ดานการศกึษา

ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม สรางความเปนอยูที่ดีและสามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Funkhiaw (2016 , 118-120) ไดทําการศึกษาเรื่องขอเสนอเพื่อการพัฒนา                

เขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน ในพ้ืนทีจ่งัหวัดตาก ผลการศึกษา พบวา พืน้ทีจ่งัหวัดตากโดยเฉพาะอําเภอแมสอด

มคีวามตืน่ตวัในการพฒันาเปนเขตเศรษฐกจิพิเศษอยางมาก ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ผูประกอบการ ภาคบรกิาร

และประชาชน เนื่องจากเห็นโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่และการประกอบอาชีพในอนาคต การพัฒนา                  

เขตเศรษฐกจิพเิศษควรใหครอบคลมุในพืน้ท่ี ดานการจดัการทางรฐับาลควรสรางความชดัเจนในการบรหิารจดัการ 

มหีนวยงานบรหิารเขตเศรษฐกจิโดยเฉพาะทีม่กีารดําเนนิการขบัเคล่ือนอยางจรงิจังเพ่ือดงึศักยภาพของพืน้ที่

ที่แตกตางกันมาใชไดในอนาคต ควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ขยายเวลาเปดปด

ดานพรมแดนและการขามพรมแดน นอกจากนั้น ควรมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหประชาชน        

ทราบเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

      การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว จึงเปนนโยบายทางเศรษฐกิจที่มี 

ความสําคญัเพ่ือใหการจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวัดสระแกวสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนเขตอุตสาหกรรม

การผลิตและการสงออกสินคาท่ีมปีระสิทธิภาพ สรางทางเลือกแกนักลงทุน ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 

สรางความเจริญกาวหนาและกระจายรายไดสูชุมชน การพัฒนาที่ประสบความสําเร็จจะเปนกลไกสําคัญ         

ทีน่าํไปสูการพัฒนาจงัหวดัสระแกว  เปนพืน้ทีเ่ศรษฐกิจสาํคญัของประเทศ สามารถยกระดับคณุภาพชวีติของ

ประชาชนในจังหวัดสระแกวและนําไปสูความมั่นคงของประเทศตอไป  

สรุป
     การวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว    

สรุปไดวา จังหวัดสระแกวไดรับการคัดเลือกเปนหน่ึงในจังหวัดนํารองตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้ง 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มี               

ความเหมาะสม และในการบรหิารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดัสระแกว  มแีผนการดาํเนนิการ           
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เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จังหวัดสระแกวจึง

มคีวามเหมาะสมในการจัดตัง้เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ  ทัง้นีใ้นการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษใน

จังหวัดสระแกว ปญหาที่พบไดแก  ปญหาความลาชาในการดําเนินงาน ใหนโยบายการบริหารยังไมชัดเจน 

และปญหาขอกฎหมายที่ไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงปญหา   

สิ่งแวดลอมซ่ึงอุปสรรคที่พบ ไดแก พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของจังหวัดสระแกวยังคงมีสัดสวนนอย         

ในการจดัการระบบอตุสาหกรรมทีป่จจบุนัอยูในระยะเริม่ตน ทาํใหมผีลตอความเชือ่ม่ันของหนวยงานอืน่ทีจ่ะ

มาลงทุน  และการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีสําคัญ ควรมีการวางแผนการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบที่ไดมาตรฐาน  มีนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการบูรณาการรวม

กันของทุกภาคสวนทั้งสวนกลาง จังหวัด ทองถิ่น ภาคประชาสังคม สรางมาตรการ ดานกฎหมาย ในการ               

จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนและการควบคุมแรงงาน และพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนารองรับการสราง

แรงงานในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต  และสงเสรมิดานสาธารณสุขการดแูลสขุภาพแกประชาชนเพ่ือ

ใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   จากการวิจยัเรือ่งขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษในจังหวัดสระแกว 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

  1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
          1.1 จังหวัดสระแกวและหนวยงานในพ้ืนที่ ควรนําขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ไปประยุกตใชใน

การวางแผนการดําเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

สามารถเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง

          1.2 ภาครัฐควรสนับสนุนดานการศึกษา และใหความรูกับประชาชนในพ้ืนที่ และประชาสัมพันธ

การดาํเนนิงาน เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจถงึนโยบายและประโยชนทีจ่ะไดรบัจากการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษ และจังหวัดสระแกวควรพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพ้ืนที่ใหเพียงพอเพื่อรองรับ

การขยายตัวของชุมชนสูสังคมอุตสาหกรรม 

          1.3 จังหวัดสระแกวควรมีมาตรการในกําหนดนโยบายพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัยเพื่อ

เปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาพื้นที่ชายแดนและคุมครองดานแรงงานทั้งชาวไทยและตางชาติ

  2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป
                  2.1 ควรศึกษาผลที่เกิดจากการนํานโยบายการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 

ไปปฏิบัติที่สามารถทําใหเกิดประโยชนเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดสระแกวและ               

ความตองการของชุมชน 

          2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการปองกันปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดกับประชาชนท่ีเกิดขึ้นจากการ

พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว    

          2.3 ควรศกึษาศกัยภาพและแนวทางการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพเิศษจังหวดัสระแกว ทีม่คีวามเปนไปได

ในเชิงนโยบาย เพ่ือนําขอมูลไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ    

จังหวัดสระแกวใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
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