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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพ ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว กลุมตัวอยาง ไดแก ผูแทนหนวยงาน
ระดับนโยบาย จํานวน 2 คน ผูแ ทนคณะทํางานระดับพืน้ ที่ จํานวน 24 คน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
และผูนําชุมชน จํานวน 8 คน งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสนทนากลุม โดยการวิเคราะหเชิงเนือ้ หา และนําเสนอขอมูลรูปแบบ
การบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบวา ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
มีความกาวหนาตามลําดับ โดยมีคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ การประสานนโยบายลงสูการปฏิบัติ ปญหาที่พบ ไดแก ความลาชาในการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการที่ไมชัดเจน ปญหาเขตพื้นที่ชายแดน ปญหาสิ่งแวดลอม และอุปสรรค
ในการพัฒนา ไดแก การจัดการระบบอุตสาหกรรมทีป่ จ จุบนั อยูใ นระยะเริม่ ตนทําใหมผี ลตอความเชือ่ มัน่ ของ
นักลงทุนและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญ ควรมีการวางแผนการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบที่ไดมาตรฐาน มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการบูรณาการ
รวมกันของทุกภาคสวน เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: panumas_buu@outlook.co.th
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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
ปรากฏการณทที่ กุ ประเทศในภูมภิ าคของโลกตองพึง่ พาอาศัยกัน จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อื่ สาร
ไดรวดเร็วครอบคลุมเปนเครือขายแบบไรพรมแดน ทั้งมิติดานสังคม การเมือง การปกครอง เทคโนโลยี
สภาพแวดลอม การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจที่เปนตัวแปรหลักที่สําคัญประการหนึ่งในการเปนปจจัย
การพัฒนาประเทศกอใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจ การคาระหวางประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาค การลงทุน
อุตสาหกรรมการผลิต การขนสงสินคาหรือบริการ การจางแรงงาน ฯลฯ ลวนแลวแตเปนผลมาจาก
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่ไดรับผลมาจากกระแสโลกาภิวัตนจนทําใหเกิดการปฏิรูปเปน
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ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึน้ เนือ่ งมาจากการลมสลายของยุคสงครามเย็นทีผ่ า นมา จึงเกิดการขยายตัวเพิม่
การคาการลงทุนไปยังตางประเทศมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความอยูร อดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
หลายประเทศจึงไดดําเนินการปรับปรุงปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหเปดกวางเสรี สามารถรองรับการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจและปรับปรุงปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจใหเปดกวางเสรีและนํากลไกทางตลาดเสรีมาปรับประยุกตใช
ใหเหมาะสม เพื่อสรางโอกาสทางการคาใหสามารถแขงขันกับประเทศในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หนึ่งในเครื่องมือที่เปนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยมและยอมรับกันอยางแพรหลายใน
ตางประเทศ นั่นก็คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนพื้นที่แหงหนึ่งแหงใดที่ไดรับการกําหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต
กฎหมายและการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ แนวความคิดเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนีม้ วี ตั ถุประสงคหลัก
ในการกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่ตางๆ เพื่อมิใหการพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ โดยใชกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเปนตัวนําในการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะชวยกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่เฉพาะ
ที่ไดรับการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฉพาะ
และพื้นที่ใกลเคียงโดยตรงแลว 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 จัดตั้งขึ้นที่นครนิวยอรก 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
ทวีปเอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศแรกทีพ่ ฒ
ั นาและประยุกตใชแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตัง้ แต
ป พ.ศ. 2522
สําหรับประเทศไทย มีแนวคิดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมายาวนานมากกวา
10 ป รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร ถึงแมวาพัฒนาการในชวงที่ผานมายังไมเกิดผลที่ชัดเจนนัก
เนื่องจากมีขอจํากัดและปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในประเด็นดานความตอเนื่อง
ภายใต ก ารเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลบ อ ยครั้ ง จนกระทั่ ง หลั ง จากมี ผ ลการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (กนพ.)
(Office of the National Economics and Social Development Board, 2014) จึงไดจัดลําดับความสําคัญ
และจัดระดับพื้นที่ชายแดนที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของประเทศ
จังหวัดสระแกว เปนจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในระยะแรกเพื่ อ รองรั บ การเข า สู  ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) เนื่ อ งจากมี ช ายแดนติ ด กั บ
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จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา อีกทั้งยังตั้งอยูในระเบียงเศรษฐกิจตอนใตที่เชื่อมโยงไทย-กัมพูชาเวียดนาม (กรุงเทพฯ-สระแกว-พนมเปญ-โฮจิมนิ หซติ -ี้ วังเตา) เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
มีจุดผานแดนถาวรบานคลองลึก อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ถือเปนประตูการคาที่ใหญที่สุดของไทยกับ
กัมพูชา โดยมีมูลคาการคาชายแดนถึง 94,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64 (Chantaburi, 2016) ของมูลคา
การคาชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด อีกทั้งยังตั้งอยูใกลทาเรือแหลมฉบังและกรุงเทพฯ สามารถขนสงสินคา
ไปยังทาเรือหรือขนสงสินคาเขาไปยังกรุงพนมเปญและเวียดนามตอนใตไดอยางสะดวก
การบริ ห ารจั ด การเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในจั ง หวั ด สระแก ว ในป จ จุ บั น มี ค ณะกรรมการ
เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวในการบริหารจัดการ โดยมีการดําเนินงานชัดเจน
และมีแผนการดําเนินการในการบริหารจัดการเพือ่ ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและระบบสาธารณูปโภค เพื่อใหสามารถรองรับ
กิจกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษและเชือ่ มโยงในภูมภิ าคไดอยางมีประสิทธิภาพ (Kaewsueb, 2017) ทัง้ นี้
นโยบายของรั ฐ มี กํ า หนดข อ แม ว  า เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนั้ น จะต อ งมี ค วามยั่ ง ยื น ไม ส  ง ผลกระทบกั บ
สภาพแวดลอม รวมถึงวิถีแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทองถิ่น
จากที่รัฐบาลประกาศไดประกาศใหจังหวัดสระแกวเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ยอมทําใหมปี ระชากรจํานวนมากทยอยเพิม่ เขามาในพืน้ ที่ จะตองมีปญ
 หาอุปสรรคตางๆ เกิดขึน้ ตามมา และ
เพื่อปองกันการเกิดปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาขอเสนอเชิงนโยบาย
เพือ่ เปนแนวทางการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว จากทุกภาคสวน ทัง้ ในระดับ
ผูกําหนดนโยบาย ผูนํานโยบายไปปฏิบัติและผูนําชุมชนในทองถิ่นเพื่อกอใหเกิดประโยชนอันเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวที่ประสบความสําเร็จ
มีความยัง่ ยืนเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมดานตางๆ ของพืน้ ทีแ่ ละสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในพื้นที่ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
3. เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบแนวทางสําหรับการศึกษา ดังนี้
1. ความเปนมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) หมายถึง เขตพืน้ ทีท่ จี่ ดั ตัง้ ขึน้ เปนการเฉพาะ
ตามกฎหมายเพือ่ ประโยชนในการสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก รวมทัง้ ใหสทิ ธิพเิ ศษบางประการ
ในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอืน่ ใดทีเ่ ปนประโยชน
แก ก ารเศรษฐกิ จ ของประเทศ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการกระจายการพั ฒ นาไปสู  พื้ น ที่ ต  า งๆ เพื่ อ เป น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ (Sithitlert, 2015)
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย เริ่มจากการผลักดันของธนาคาร
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
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ไดกาํ หนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเปน 2 ระยะ มีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนการดึงดูด
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสูภูมิภาค
ลดความเหลื่อมลํ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความมั่นคง โดยใชกลยุทธสําคัญ
4 ประการ ไดแก 1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม 2) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 3) สนับสนุน SMEs และ
การลงทุนตอเนือ่ ง และ 4) จัดระเบียบพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดน (Sithitlert, 2015) ปจจุบนั การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนับวาเปนหนึ่งในนโยบายของรัฐที่สําคัญ ที่ชวยสงเสริมการคาการลงทุนระหวางประเทศของไทย
ไดเปนอยางดี
ในการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย และการเตรียมความพรอมพื้นที่
เปาหมายระยะแรก 5 พื้นที่ ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พื้นที่
ชายแดน จังหวัดตราด ดานสะเดา ดานปาดังเบซาร พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา (Sakdavekeeitsorn, 2014, 12) เพื่อเรงรัดการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทั้ง
ดานเศรษฐกิจ การคา อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเปาหมายสูงสุด คือ ตองการใหพื้นที่นี้เปนแกนหลัก
ของการพัฒนาประเทศที่เปนประตูเปดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือพรอมกับเชื่อมเสนทางการคาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนศูนยกลางดานโลจิสติกสและ
เปนแหลงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของโลก (Kaewmanee, 2011, 2)
ในปจจุบันนี้ ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดใหความสําคัญตอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special
Economic Zone: SEZ) เพือ่ เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ
โดยทั่ ว ไปแล ว เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจะแบ ง รู ป แบบเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษออกเป น 5 ประเภทหลั ก
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ไดแก เขตการคาเสรี เขตการแปรรูปเพือ่ การสงออก ทาเรือเสรี เขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงานเดีย่ ว
(International Institute for Trade and Development, 2014, 12)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.)
กําหนดขึ้นเพื่อภาครัฐจะสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน สิทธิประโยชน สงเสริมการลงทุน และบริการอื่นๆ โดยมี
กลยุทธเพื่อสรางพื้นที่ชายแดนสําหรับระยะแรก สนับสนุนดานการลงทุนตอเนื่องของประเทศไทย และ
ประเทศเพือ่ นบาน จัดระเบียบพืน้ ทีช่ ายแดน รวมทัง้ แกปญ
 หาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย (Sakdavekeeitsorn,
2014, 7-8) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 ดําเนินงานภายใตกรอบกฎหมายปจจุบัน
2.2 บทบาทแตละภาคสวน
- รัฐ: ใหสิทธิประโยชน จัดโครงสรางพื้นฐาน ปรับกฎระเบียบ
- เอกชน: ลงทุน
- ประชาชน: มีสวนรวม และไดรับประโยชนในการพัฒนา
2.3 ไมสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังคมและความมั่นคง
2.4 มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ
2.5 กําหนดพื้นที่ตามเขตปกครองเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ
3. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2558 เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวยจังหวัดตาก สระแกว ตราด สงขลา
และมุกดาหาร เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน (Office of the National Economics and Social Development
Board, 2015) จังหวัดสระแกวไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในจังหวัดนํารอง ตามนโยบายของรัฐบาลใน
การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีพนื้ ทีร่ วมทัง้ หมด 207,500 ไร (332 ตร.กม.) ประกอบดวยพืน้ ที่ 4 ตําบล
ใน 2 อําเภอ ไดแก ตําบลทาขาม ตําบลบานดาน ตําบลปาไร ซึ่งอยูในเขตอําเภออรัญประเทศ และ
ตําบลผักขะ ซึ่งอยูในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกว จัดเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เนือ่ งจากเปนจังหวัดทีม่ พี รมแดนติดกับ
ประเทศกัมพูชา มีจดุ ผานแดนตัง้ อยูท อี่ าํ เภออรัญประเทศ ซึง่ เปนศูนยกลางการคาชายแดนเชือ่ มตอกับกัมพูชา
และเวียดนาม โดยมีแนวทางการพัฒนาเปนศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ และใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม สงเสริม
การลงทุนและการคาชายแดน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้ ยังมีเปาหมายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ สิง่ ทอและเครือ่ งนุง หม ศูนยกระจายสินคา
และพัฒนาระบบโลจิสติกส เปนตน (Chantaburi, 2016) เพือ่ สรางประโยชนจากความเชือ่ มโยงกับฐานการ
ผลิตหลักของประเทศ/ภาค/และประเทศในภูมภิ าค และตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Samaikul (2014) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดน กรณีศึกษา
ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการศึกษาพบวา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนไทย-กัมพูชา
ควรมีการเสนอนโยบายไปยังรัฐบาล เพื่อกําหนดใหบริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชาเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ เปนการเพิม่ มูลคาการคา และดึงดูดนักลงทุนชาวไทยเขามาคาขาย ควรมีการปรับปรุง
เรื่องระบบภาษี และขั้นตอนการนําสินคาเขา-ออก ประเทศใหมีความสะดวก รวดเร็ว
Funkhiaw (2016) ไดศึกษาเรื่องขอเสนอเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่
จังหวัดตาก มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาขอเสนอเพือ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเพือ่ ศึกษาปญหา
อุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก เปนงานวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการศึกษา
พบวา ผูสัมภาษณมีขอเสนอใหจัดตั้งใน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ 3 อําเภอชายแดนในจังหวัดตากหรือพื้นที่
5,603 ไร ในอําเภอแมสอด ควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ขยายเวลาเปด-ปด
ดานพรมแดนและการขามพรมแดน ควรมีหนวยงานบริหารเขตเศรษฐกิจ และดานปญหาอุปสรรคของ
การพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไดแก ขอบเขตพืน้ ทีไ่ มชดั เจน ขอกฎหมายไมสอดคลองกับแนวทางพัฒนา
ขาดการใหขอมูลและการสรางความเขาใจที่เพียงพอ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังไม
ชัดเจน
Ishida (2009, 8-10) ไดศกึ ษาเรือ่ ง เขตเศรษฐกิจพิเศษและทางเดินเศรษฐกิจ ผลการศึกษา พบวา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ไดกลายเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการพัฒนาภูมิภาคในประเทศกําลังพัฒนา เชน
ประเทศจีนและประเทศในกลุมอาเซียน มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) และขอตกลง
Cross Border Transportation Agreement (CBTA) กอใหเกิดโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนการเชื่อมเมืองสําคัญและทาเรือสําคัญของอนุภูมิภาคเขา
ดวยกัน จึงสามารถใชประโยชนจากทาเรือที่จะเปนประตูไปยังภูมิภาคอื่น

วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดกลุม ตัวอยางผูใ หขอ มูลสําคัญในพืน้ ทีบ่ ริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดสระแกว โดยกําหนดกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย
1.1 กลุม ผูก าํ หนดนโยบาย เปนการเลือกผูใ หขอ มูลสําคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จํานวน 2 คน ไดแก ผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
(สศช.) และผูบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
1.2 กลุ  ม ผู  นํ า นโยบายมาปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ เปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน 24 คน ไดแก ผูแ ทนคณะทํางานเพือ่ ขับเคลือ่ นการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดสระแกวในระดับพื้นที่ ตามคําสั่งจังหวัดสระแกวที่ 2400/2556
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1.3 กลุมผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชน เปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
สวนที่ 2 ประเด็นคําถามการสัมภาษณเกีย่ วกับบริบทและศักยภาพของพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแกว
ความสามารถในการแขงขันของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว การบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว
และขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิม่ เติมในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว สําหรับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอและประสานงานกลุมตัวอยาง เพื่อขอ
ความรวมมือในการสัมภาษณ และผูวิจัยลงพื้นที่ในการสัมภาษณดวยตนเอง
2.2 แบบสนทนากลุม กลุมตัวอยางในการสนทนากลุมไดแก กลุมผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและผูนําชุมชน จํานวน 8 คน
แบบสนทนากลุม ประกอบดวยประเด็นคําถามสนทนากลุมเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวและขอเสนอแนะ
สําหรับวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการเก็บรวมรวมขอมูลโดย
ดําเนินการติดตอและประสานงานกลุมตัวอยาง เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการลงพื้นที่และจัดเวทีสนทนา
กลุม (Focus Group)
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและขอมูลการวิจัย
ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุม ใหอาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมตรวจสอบ
ความถูกตอง จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 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
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) และสรางขอสรุปจากการศึกษา มีวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก เวลา สถานที่
และบุคคล การตรวจสอบขอมูลสามเสา ดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) โดยใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีการและขอมูลดานตาง ๆ กัน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการซักถาม พรอม
กันนัน้ ก็ศกึ ษาขอมูลจากแหลงเอกสาร เพือ่ รวบรวมขอมูลเรือ่ งเดียวกันเมือ่ ขอมูลมีความถูกตองแลว หลังจาก
นั้นก็จําแนกขอมูลออกเปนประเภท หรือแบงไปตามหมวดหมู ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในวิจัย และนํา
ขอมูลมาวิเคราะหความคิดเห็น เพื่อใหไดขอสรุป ขอคิดเห็น หรือแนวทางตางๆ ที่มีความชัดเจน และนําเสนอ
ขอมูลและผลการวิเคราะหในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา และนําเสนอตามวัตถุประสงคของการศึกษา

ผลการวิจัย
จากการวิจยั เรือ่ ง ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
ไดมีการวิเคราะหขอมูลในสวนตางๆ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
จากการศึกษาองคประกอบ ศักยภาพ ความพรอมและความเหมาะสมของพื้นที่จังหวัดสระแกว
ที่นําไปสูการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ในดานการบริหารจัดการ ไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ซึง่ คณะกรรมการชุดนี้ มีหนาทีใ่ น
การวิเคราะห รวบรวมขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
มีการประสานนโยบายลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารวมถึงการติดตามประเมินผล
เพื่อนําผลการดําเนินงานมาวางแผนกําหนดนโยบายการพัฒนาตอไป
2. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในจัดหวัดสระแกว
2.1 ปญหาในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดสระแกว
2.1.1 ปญหาความลาชาในการดําเนินการพัฒนาใหเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหเกิดเปน
รูปธรรม อีกทั้งนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจยังไมชัดเจน สวนใหญยังเปน
ลักษณะการสั่งการจากดานบนลงลาง (Top-Down) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารจัดการ จะ
สงผลใหการพัฒนาไมมีความตอเนื่อง ดังผูใหขอมูลทานที่ 25 สัมภาษณเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กลาววา
“ความไมชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการก็เปลี่ยนตามไปดวย”
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2.1.2 ปญหาขอกฎหมายที่ไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ปญหาดานที่ดินและผังเมือง ขอพิพาทเขตพื้นที่ชายแดนที่ยังไมชัดเจนระหวางชายแดน ไทย-กัมพูชา
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทานที่ 10 สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 กลาววา “ชาวบานที่มี
ปญหาดานเอกสารสิทธิ์ที่ไมถูกตองรวมถึงปญหาพื้นที่โซนสี และพื้นที่ทับซอน และเมื่อมีโรงงานเกิดขึ้นก็มี
แรงงานกัมพูชาเขามาทํางาน มีปญหาการลักลอบเขาเมือง” ซึ่งสถานการณแรงงานตางดาว ชาวกัมพูชา
ในพื้นที่จังหวัดสระแกวยังคงมีแนวโนมสูง ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว
แตยังมีการลักลอบเขามาเปนจํานวนมาก
2.1.3 ปญหาสิง่ แวดลอมเมือ่ มีสรางระบบอุตสาหกรรมในพืน้ ทีอ่ าจทําใหสงั คมเปลีย่ นจาก
สังคมเกษตรกรรมเขาสูสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เกิดมลพิษทางอากาศ ทางเสียง ปญหานํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ปญหาการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ สอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญทานที่ 4
สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 กลาวไววา “ผลกระทบเกิดจากการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเขาเยอะ
มีรถเยอะขึ้น เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น สําหรับปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนี้ นําไปสูปญหาสุขภาพของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งนับเปนปญหาที่อันตรายที่ควรไดรับการแกไขเรงดวน”
2.2 อุปสรรคของการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน
จังหวัดสระแกว
2.2.1 พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของจังหวัดสระแกว ยังมีสัดสวนนอย การจัดการ
ระบบอุตสาหกรรมในปจจุบันอยูในระยะเริ่มตนทําใหมีผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2.2.2 ความแตกตางในดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงนโยบายระหวางประเทศที่
ไมสอดคลองกัน
2.2.3 ประชาชนในพื้นที่ ไมยอมรับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
3.1 ดานการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและมีความยั่งยืนนั้น สามารถสรุปขอเสนอจากกลุมผูกําหนดนโยบายและกลุมผูนํานโยบายมา
ปฏิบัติในพื้นที่ มีกลไกการสรางความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน รัฐสวนกลางควรใหอํานาจแกหนวยงาน
ในพื้นที่ การทํางานตองบูรณาการโดยทุกภาคสวนตองประสานงาน วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
จากระดับนโยบายสูทองถิ่น และควรมีการกํากับติดตามประเมินผลเมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้นหรือสิ้นสุด
โครงการ
3.2 ดานกฎหมาย กลุมผูใหขอมูลมีขอเสนอที่สอดคลองตรงกันวา ควรเพิ่มการจัดระเบียบพื้นที่
ชายแดน ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหความสะดวกในการคา การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแกว
3.3 ด า นการศึ ก ษา กลุ  ม ผู  กํ า หนดนโยบายและกลุ  ม ผู  นํ า นโยบายมาปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่
สถาบั น การศึ ก ษาควรจั ด ทํ า หลั ก สู ต รแผนการศึ ก ษาแบบบู ร ณาการที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาผู  เ รี ย น
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มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรที่สงเสริมนักศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เและเตรียมนักศึกษาที่ตองการทํางานในพื้นที่ รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาดานการศึกษาและยกระดับ
มาตรฐานทักษะดานฝมือแรงงานเพื่อเตรียมความพรอมรองรับและสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพใน
อนาคต สามารถตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศ
3.4 ดานสาธารณสุข กลุมผูนํานโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่มีขอเสนอวา ควรเตรียมความพรอม
ระบบการรักษาพยาบาลใหมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน และกลุมผูนําชุมชนมีขอเสนอวา ควรสงเสริม
การดูแลสุขภาพใหแกประชาชนเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
3.5 ดานสิ่งแวดลอม ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการขยะอยางถูกวิธี และโรงงานควรมี
ระบบป อ งกั น มลพิ ษ ทางอากาศ และการกํ า จั ด นํ้ า เสี ย อย า งถู ก วิ ธี และควรสร า งความตระหนั ก
ในดานสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นกวาเดิม
3.6 ดานโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมหรือ
การใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่ใชในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมการพัฒนาสินคาใหมี
มาตรฐานสากล

อภิปรายผลการวิจัย
1. ศักยภาพในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวมีความกาวหนาตามลําดับ
โดยจังหวัดสระแกวไดดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัดสระแกว มีการประสานนโยบายลงสูก ารปฏิบตั ิ และดวยลักษณะทางภูมศิ าสตรของจังหวัดสระแกว
มี อ งค ป ระกอบของพื้ น ที่ ที่ มี ค วามพร อ ม ทํ า ให เ ป น ศู น ย ก ลางเชื่ อ มโยงการคมนาคมและการค า สู 
ประเทศเพือ่ นบาน สอดคลองกับงานวิจยั ของ Bulan (2015, 56-58) ไดทาํ การศึกษา เรือ่ ง การพัฒนายุทธศาสตร
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา: ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสระแกว พบวา มีการเตรียม
ความพรอมของพื้นที่และการจัดทําโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเขาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
การวางแผนดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา
2. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัดสระแกว
ในดานทิศทางการพัฒนาการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลแมจะมีขอ กําหนด
วาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะตองมีความยั่งยืน ไมสงผลกระทบกับสภาพแวดลอม แตในการพัฒนายอมมี
ผลกระทบตามมาตอชุมชนรวมถึงวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยปญหาที่เกิดขึ้น เปนปญหา
ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวที่มีความลาชา
ปญหาขอกฎหมายและดานสิ่งแวดลอม เปนตน และอุปสรรคที่พบ คือ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของ
จังหวัดสระแกว ยังมีสดั สวนนอย ทําใหมผี ลตอความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน ความแตกตางในดานกฎหมายและ
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การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ที่ไมเขาใจเกี่ยวกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากปญหาดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaewsueb (2017, 15-18) ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย-กัมพูชาที่เหมาะสมตอความมั่นคง: กรณีศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา มีผลกระทบตอปญหา
ดานความมั่นคงเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน อันไดแก ปญหายาเสพติด และปญหาแรงงานตางดาวและการลักลอบ
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เปนตน
2. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
มีความยั่งยืนนั้น ควรมีการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกวที่มีการวางแผน
การบริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบที่ ไ ด ม าตรฐาน มี น โยบายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสม
มีการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวน เพือ่ ใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ ในดานกฎหมาย ดานการศึกษา
ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม สรางความเปนอยูที่ดีและสามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนา
สอดคลองกับงานวิจัยของ Funkhiaw (2016 , 118-120) ไดทําการศึกษาเรื่องขอเสนอเพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก ผลการศึกษา พบวา พืน้ ทีจ่ งั หวัดตากโดยเฉพาะอําเภอแมสอด
มีความตืน่ ตัวในการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางมาก ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป ระกอบการ ภาคบริการ
และประชาชน เนื่องจากเห็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่และการประกอบอาชีพในอนาคต การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษควรใหครอบคลุมในพืน้ ที่ ดานการจัดการทางรัฐบาลควรสรางความชัดเจนในการบริหารจัดการ
มีหนวยงานบริหารเขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะทีม่ กี ารดําเนินการขับเคลือ่ นอยางจริงจังเพือ่ ดึงศักยภาพของพืน้ ที่
ที่แตกตางกันมาใชไดในอนาคต ควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ขยายเวลาเปดปด
ดานพรมแดนและการขามพรมแดน นอกจากนั้น ควรมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหประชาชน
ทราบเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว จึงเปนนโยบายทางเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญเพือ่ ใหการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกวสามารถพัฒนาพืน้ ทีใ่ หเปนเขตอุตสาหกรรม
การผลิตและการสงออกสินคาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สรางทางเลือกแกนกั ลงทุน ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ
สรางความเจริญกาวหนาและกระจายรายไดสูชุมชน การพัฒนาที่ประสบความสําเร็จจะเปนกลไกสําคัญ
ทีน่ าํ ไปสูก ารพัฒนาจังหวัดสระแกว เปนพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจสําคัญของประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในจังหวัดสระแกวและนําไปสูความมั่นคงของประเทศตอไป

สรุป
การวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
สรุปไดวา จังหวัดสระแกวไดรับการคัดเลือกเปนหนึ่งในจังหวัดนํารองตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้ง
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น เนื่ อ งจากลั ก ษณะทางกายภาพของพื้ น ที่ มี
ความเหมาะสม และในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว มีแผนการดําเนินการ
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เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกวจึง
มีความเหมาะสมในการจัดตัง้ เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทัง้ นีใ้ นการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดสระแกว ปญหาที่พบไดแก ปญหาความลาชาในการดําเนินงาน ใหนโยบายการบริหารยังไมชัดเจน
และปญหาขอกฎหมายที่ไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงปญหา
สิ่งแวดลอมซึ่งอุปสรรคที่พบ ไดแก พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคาของจังหวัดสระแกวยังคงมีสัดสวนนอย
ในการจัดการระบบอุตสาหกรรมทีป่ จ จุบนั อยูใ นระยะเริม่ ตน ทําใหมผี ลตอความเชือ่ มัน่ ของหนวยงานอืน่ ทีจ่ ะ
มาลงทุน และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญ ควรมีการวางแผนการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบที่ไดมาตรฐาน มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการบูรณาการรวม
กันของทุกภาคสวนทั้งสวนกลาง จังหวัด ทองถิ่น ภาคประชาสังคม สรางมาตรการ ดานกฎหมาย ในการ
จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและการควบคุมแรงงาน และพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนารองรับการสราง
แรงงานในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต และสงเสริมดานสาธารณสุขการดูแลสุขภาพแกประชาชนเพือ่
ใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการวิจยั เรือ่ งขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
1.1 จั ง หวั ด สระแก ว และหน ว ยงานในพื้ น ที่ ควรนํ า ข อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ น
การวางแผนการดําเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
สามารถเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
1.2 ภาครัฐควรสนับสนุนดานการศึกษา และใหความรูกับประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ
การดําเนินงาน เพือ่ ใหประชาชนไดเขาใจถึงนโยบายและประโยชนทจี่ ะไดรบั จากการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และจังหวัดสระแกวควรพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ใหเพียงพอเพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชนสูสังคมอุตสาหกรรม
1.3 จังหวัดสระแกวควรมีมาตรการในกําหนดนโยบายพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัยเพื่อ
เปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาพื้นที่ชายแดนและคุมครองดานแรงงานทั้งชาวไทยและตางชาติ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาผลที่เกิดจากการนํานโยบายการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
ไปปฏิบัติที่สามารถทําใหเกิดประโยชนเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดสระแกวและ
ความตองการของชุมชน
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการปองกันปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดกับประชาชนที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
2.3 ควรศึกษาศักยภาพและแนวทางการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ทีม่ คี วามเปนไปได
ในเชิงนโยบาย เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแกวใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
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