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มาตรการเพิมศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
CAPACITY BUILDING MEASURES FOR SPECIAL ECONOMIC ZONE
DEVELOPMENT AT KHLONG YAI DISTRICT, TRAT PROVINCE
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 
Chaiyon Praditsil
บทคัดย่อ

การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านและความพึงพอใจของภาค
ส่วนต่างๆ รวมถึงศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อมและความมันคง ปั ญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไขและศักยภาพในการดําเนินงานตามนโยบายโครงการนําร่องพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด การวิจยั ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสมระหว่างการวิจยั สํารวจในเชิงปริมาณและการวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพทังเอกสารและสัม ภาษณ์ ข้อค้นพบจากการศึก ษา สามารถสรุ ปได้ว่ า มีค วามก้า วหน้ า ในการ
ดําเนินการเกียวกับการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ (economic infrastructure) เป็ นสําคัญ กลุ่ม
ตัวอย่างของภาคส่วนต่างๆมีความพึงพอใจค่อนข้างมากในเนือหานโยบายและกระบวนการนโยบายของ
โครงการนําร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี ยังมีความเห็นเกียวกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจาก
การดําเนิ นนโยบายโครงการนํ าร่ องเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ส่ ว น
การศึกษาปั ญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและศักยภาพในการดําเนินนโยบาย สามารถสรุปได้ว่า ปั ญหาการ
สือสารและการสร้างวาทกรรมเพือขับเคลือนเขตเศรษฐกิจพิเศษควรมีการสือสารสองทางและสร้างวิสยั ทัศน์
ร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถินภายใต้กลไกการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค ทีมีสาํ นักงานพัฒนาเขต
เศรษฐกิจตราดเป็ นเวทีกลาง ปั ญหาการมีส่วนร่วมของท้องถิน ควรเน้นการมีส่วนร่วมแบบพบกันครึงทาง
(two-ways process) ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิน ปั ญหาความไม่พร้อมและความล่าช้าของการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ควรเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจให้พร้อมต่อการขับเคลือนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแผนทีได้วางไว้ ปั ญหาการพัฒนาการท่องเทียว ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเกียวกับการบุกรุก
ชายหาดสาธารณะของภาคธุรกิจเอกชนอย่างจริงจัง นอกจากนีควรใช้บอเดอร์พ าสแทนพาสปอตในการ
เดินทางท่องเทียวของชาวต่างประเทศ และปั ญหาการพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์ ควรให้ความสําคัญต่อการ
ขนส่งทางบกทีเชือมโยงระหว่างภูมภิ าคกับกัมพูชา แทนทีเส้นทางขนส่งทางนํา
คําสําคัญ : การเพิมศักยภาพ การพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ABSTRACT

The research aimed to evaluate work progress and satisfaction of different sectors, as
well as to study economic, social, environmental, and security impacts, together with the problems
and guidelines for developing potentialities of special economic zone in Khlong Yai District, Trat
Province. The mixed method approach of quantitative and qualitative research methods was
conducted. The documentary research and interview were used as the qualitative research
methodology. The result identified about the significant work progress of the special economic zone
development pilot project in terms of economic infrastructure. The sample groups from different
sectors showed their high level of satisfaction towards the policy and process of the special
economic zone development pilot project. The degrees of opinions towards the economic effects
resulted from the policy of the special economic zone development pilot project were in a high level.
The obstacles included communication and discourse creation for the special economic zone
movement which should be consisted of two-way communication and shared vision between the
central government and local sectors under provincial administration with Trat Special Economic
Development Zone Office acting as the center. The problems of local participation should be focused
on two-way process between the central government and the local sectors. The problems of
incoordination and delay of infrastructure development should be solved by accelerating and
preparing for the economic infrastructure development conforming to the planned policy of special
economic zone. The problems of tourism development should be solved by earnestly having law
enforcement of public beach intrusion made by private sectors. The border pass should be replaced
with the use of passport for the foreigners’ excursion. The problems of logistic center development
should be solved by emphasizing the land transportation linking between the regional provinces and
Cambodia in place of water transportation.
Keywords: capacity building, special economic zone development

บทนํา

ในการทีประเทศไทยจะเป็ นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที ธันวาคม ปี พ.ศ.
นัน ทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดตังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพือเป็ นกลไกตามแนว
ชายแดน ในการก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความพยายามในการจัดตังเขตเศรษฐกิจพิเศษนัน เริมมีมา
ตังแต่ สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจและการขนส่ งของภูม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ดัง นันภาครัฐจึง ได้มีการร่ างกฎหมายเขต
เศรษฐกิจชายแดน โดยวัตถุประสงค์สําคัญจะเป็ นการใช้ประโยชน์พนที
ื ตามตะเข็บของชายแดน กล่าวคือ
ประเทศไทยนันมีชายแดนติดต่อกับหลายประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ซึงหากรวมภาคใต้กจ็ ะมีประเทศ
มาเลเซียด้วย ความริเริมของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นันต้องการทีจะพัฒนาเมืองคู่แฝดระหว่างไทยกับ
ประเทศเพือนบ้าน โดยเฉพาะต้องการเชือมโยงกับประเทศจีนตอนใต้ เช่น โครงการพัฒนาพืนทีทางส่ว น
เหนือของจังหวัดเชียงราย รวมถึงเมืองเชียงรุ่งและเมืองคุนหมิง ทีอยู่ในมณฑลยูนานของประเทศจีนตอนใต้
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นอกจากนียังมีอกี โครงการหนึง ซึงต้องการเชือมโยงบริเวณชายแดน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมีย
วดี ของพม่า เป็ นต้น1
การจัด ตังเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนได้ปรากฏเป็ น
นโยบายในการดําเนินงานอย่างจริงจังในสมัยการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวคือ
ในการประชุ มคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจ พิเศษ (กนพ.) เมือวันที กรกฎาคม
คณะ
กรรมการฯได้ใ ห้ความเห็นชอบพืนทีทีมีศ ัก ยภาพเหมาะสมในการจัดตังเป็ นเขตพัฒนา เศรษฐกิจ พิเศษ
ระยะแรกของไทยใน 5 พืนทีชายแดน เพือให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558
ซึงได้แก่ 1) แม่สอด 2) อรัญประเทศ 3) ตราด 4) มุกดาหาร 5) สะเดา (ด่านศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์)
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของ คสช. นันมุ่งเน้นการตอบสนองต่อเป้ าหมายการพัฒนาทังในด้านเศรษฐกิจ
และความมันคงของประเทศไทย ในการเพิมความสามารถในการแข่งขัน เพิมการจ้างงานและสร้างความ
เป็ นอยู่ทดีี ให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพืนทีตอนใน ปั ญหาการลักลอบนําเข้า
สินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพือนบ้าน และปั ญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน2
เพือสนับ สนุ น การขับ เคลือนเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษอย่างจริงจัง ทีประชุม กนพ. ยัง ได้เห็น ชอบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสนับสนุ นการจัดตังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 เรือง ได้แก่ 1) สิทธิประโยชน์สาํ หรับ
การลงทุน 2) การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุ นการใช้แรงงานต่างด้าว และ4) การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและด่านศุลกากรในพืนทีเพือให้สามารถรองรับ กิจกรรมในพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเชือมโยงในภูมภิ าคได้อย่างมี ประสิทธิภาพ3
พร้อมกันนียังได้กําหนดแผนการดําเนินงานและมอบหมายให้ห น่ วยงานทีเกียวข้องดําเนินการ
4
ดังนี
1. อนุ มตั ิให้ตงคณะอนุ
ั
ก รรมการ 3 ชุด เพือเสนอแนวทางการดําเนินงานในส่วนทีได้รบั
มอบหมายให้ กนพ. พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2557 ได้แก่
(1) คณะอนุ กรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพืนที และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ
ลงทุน เสนอขอบเขตและจัดหาพืนที สิทธิประโยชน์ และแผนพัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน โดย
มีป ลัดกระทรวงการคลัง เป็ น ประธาน และผอ.สํา นักงานเศรษฐกิจ การคลัง เป็ นเลขานุ ก าร สํา นัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และสศช. เป็ นผูช้ ่วยเลขนุการ
(2) คณะอนุ กรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมันคง
เสนอแนวทางการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การพัฒนาฝี มแี รงงาน และแผนการจัดตัง One Stop
Service แรงงานต่างด้าว โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็ นประธาน และกระทรวงแรงงานเป็ นฝ่ ายเลขานุ การ
สศช.เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ และ
(3) คณะอนุ กรรมการด้านโครงสร้างพืนฐานและด่านศุลกากรเสนอแผนและลําดับความสําคัญ
การลงทุนโครงสร้างพืนฐาน แผนปรับปรุงด่านศุลกากร/ด่านชายแดน และแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมี
1

ธนิต โสรัตน์, การพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษชายแดน. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา :
http://www.acmecsthai.org/web/ .php?id=
. [11 สิงหาคม 2557].
2
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สํานักโฆษก, ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษ (กนพ.), [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : http://www.thaigov.go.th/th/news /item/
. [11 สิงหาคม 2557].
3
เรืองเดียวกัน
4
เรืองเดียวกัน
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ปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นประธาน และผอ.สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็ น
เลขานุการ กรมศุลกากรและสศช. เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
2. ให้ สศช. ทําการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พืนที
5
(ตุลาคม 2557- ธันวาคม 2557) ในลักษณะ ก่อน-หลัง ในประเด็นดังนี
(1) ความก้าวหน้าการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีเกียวข้อง
(2) ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
(3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และความมันคง
(4) ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ
(5) ปั ญ หาอุป สรรคและแนวทางแก้ไ ขปรับ ปรุ ง เพือการปฏิบัติเ ป็ นไปอย่ า งถู ก ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ทังนีเพือใช้ประกอบในการพัฒนาและจัดตังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในระยะต่อไปให้ มีประสิทธิภาพ
จากโครงการนําร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทัง แห่งนัน จะพบว่าโครงการทีอําเภอคลองใหญ่
ถือได้ว่าเป็ นโครงการทีชีขาด (Criritical Project) ถึงความสําเร็จหรือล้มเหลวในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดน เนืองจากเป็ นโครงการนํ าร่องทีมีการโต้เถียงกันถึงความพร้อมและไม่พร้อมในการเป็ น
โครงการนําร่อง เราจะเห็นได้จากการนําเสนอถึงข้อจํากัดของอําเภอคลองใหญ่ ดังนี6
. มูลค่าการค้าในปี งบประมาณพ.ศ.
และ
ของอําเภอคลองใหญ่อยู่ในระดับตํา
ทีสุดในโครงการนํ าร่องทัง โครงการคือ คลองใหญ่มมี ูลค่าการค้าเพียง , ล้านบาทและ , ล้าน
บาทในช่วงเวลาดังกล่าว
. การกําหนดโครงการนําร่องของอําเภอคลองใหญ่ มีลกั ษณะค่อนข้างกําหนดจากบนลงล่าง
top – down ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมมีโอกาสเข้าร่วมกําหนดค่อนข้าง
น้อยจึงทําให้ประชาชนในอําเภอคลองใหญ่ ยังไม่ค่อยรู้เรืองและมีปัญหาการขานรับนโยบายเกียวกับการ
ประกาศเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
. การกําหนดฐานะ(Positioning) ของการเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอําเภอคลองใหญ่ ยังไม่
มีความชัดเจนดังเช่น โครงการนําร่องอืนๆ ตัวอย่างของโครงการนําร่องทีอําเภอแม่สอด นันยังกําหนดให้เป็ น
อุตสาหกรรมเครืองนุ่งห่มได้อย่างชัดเจน เป็ นต้น
อย่างไรก็ด ี แต่เมือมองในแง่จุดแข็งและโอกาสก็จะพบว่า โครงการนําร่องของอําเภอคลองใหญ่ มี
ความสําคัญในการเป็ นประตูฝังตะวันออกของไทยบนแนว (Southern Coastal Road Corridor/Sub Corridor)
และจะเป็ นการเชือมโยง (Connectivity) ด้วยเส้นทาง R10 หรือ AH123 ระหว่างประเทศไทยกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกาะกง ของกัมพู ชา ไปสู่ท่าเรือสีห นุ วิลล์ ซึงต่อไปจะนํ าไปสู่เมืองชายฝั งทะเลประเทศเวียดนามใน
อนาคต นอกจากนีโครงการนํ าร่องอําเภอคลองใหญ่ยงั เป็ นการเชือมกับท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือทวายใน
ประเทศพม่าด้วย ดังนัน เมือทางกนพ.ได้ตดั สินใจเลือกอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดเป็ นโครงการนํ าร่อง
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ต่อมาได้มกี ระบวนการกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราดไว้ว่า
5

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สํานักโฆษก, ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษ (กนพ.), [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : http://www.thaigov.go.th/th/news /item/
. [11 สิงหาคม 2557].
6
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การศึกษาความเหมาะสมโครงการจัดตังนิ คมอุตสาหกรรมในพืนที
เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษจังหวัดตราด , ม.ป.ป., ม.ป.ท.
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“ศูน ย์กลางการค้า ขนส่ ง ขนส่ งต่ อ เนื องระหว่ างประเทศ และศูน ย์กลางให้ บริ ก ารการ
ท่องเทียวระดับภูมิภาค”
) การเป็ นศูนย์สนับสนุ นและให้บริการการนําเข้า-ส่งออก (support service in import/export
process) การเป็ นประตูต้อนรับและให้บริการเชือมโยงเศรษฐกิจ ทีสมบูรณ์ จําเป็ นต้องมีองค์ประกอบเพือ
สนับสนุ นบทบาท ประกอบด้วย
- ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเพือการส่งออกและนําเข้า
- ศูนย์บริการการเจรจาการค้าระดับนานาชาติ/รับสังซือสินค้า/ตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
- ทีพักรองรับนักธุรกิจ
- ทีอยู่อาศัยรองรับแรงงานและผูม้ าประกอบกิจกรรมในพืนที
- สนับสนุ นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และผลิตผลทีผลิตได้ภายในกลุ่มจังหวัดให้มากทีสุด
- สนับสนุ นให้มรี ะบบการตรวจสอบคุณภาพของพืชและสัตว์ททัี นสมัย
- มีระบบการนําเข้า-ส่งออก สินค้าตามศุลกากร
) เป็ นศูนย์รวมในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทงระบบการขนส่
ั
งทางบก ทางนํา และทางอากาศ
(logistic center) จําเป็ นต้องมีองค์ประกอบเพือสนับสนุ นบทบาท ประกอบด้วย
- Logistic Park (ทางบก/ทางนํา)
- logistic center (ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์ทางถนน-ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์ท่าเรือชายฝั ง)
- ศูนย์กระจายสินค้าทางบกทางนํา
- สถานีขนส่งสินค้า
- คลังสินค้าและพืนทีสํารองสําหรับขยายกิจกรรมทางธุรกิจด้านคลังสินค้าของเอกชน
- จุดพักรถบรรทุกสินค้า
- สถานีซ่อมบํารุง
- ห้องนําสาธารณะ/พืนทีพักผ่อน
- สถานีบริการนํามัน
- ศูนย์บริการผ่ านแดนรองรับนักท่องเทียวและโลจิสติก ส์เพือรองรับการขยายตัว ของการ
ขอรับบริการ ณ จุดผ่านแดนทังผูเ้ ดินทางและการขนส่งสินค้าในอนาคต ต้องพัฒนาพืนทีอาคารทีทําการด่าน
พรมแดน ซึงมีหน่วยงานหลัก คือ กรมศุลกากร และสํานักงานตํารวจคนเข้าเมือง ในส่วน Cargo Terminal
และหน่ วยกักพืชกักสัตว์ทเป็
ี น Quarantine ของกรมควบคุมโรค กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสตั ว์ และกรม
ประมงนัน ด้วยข้อจํากัดทางสภาพภูมปิ ระเทศ จึงจําเป็ นต้องใช้พนที
ื ร่วมกับทีไม้รดู
- ส่วนอํานวยการและสนับสนุน
- ส่วนพักอาศัย-สันทนาการ
- พืนทีซือขายสินค้าชายแดนและลานเทกอง
- การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและการรักษาความปลอดภัย และความคล่องตัวของระบบ
จราจรในแนวสายทาง
3) การเป็ นศูนย์กลางให้บริการการท่องเทียวในระดับภูมิภาค (tourism hub) การบริหารการ
ท่องเทียวเป็ นมิตรแบบมืออาชีพเพือการสร้างความประทับใจ รวมทังการจะดึงส่วนแบ่งทางการตลาดของภาค
การท่องเทียวกัมพูชาจากโอกาสในการเปิ ด AEC มาในระยะ 5 ปี แรก ด้วยการเป็ นแหล่งจับจ่ายซือสินค้า การ
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ท่องเทียวสีเขียว+เทียววิถไี ทย การสร้างสรรค์กจิ กรรมทางการท่องเทียวด้วย Event Tourism ทีใช้จุดขายเป็ น
ฉากธรรมชาติของพืนที/Tour for business relation/และ MICE ซึงจําเป็ นต้องมีองค์ประกอบเพือสนับสนุน
บทบาท ประกอบด้วย
. พืนทีอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
- สิทธิพเิ ศษนทท. เครือข่ายอาเซียน/ กลุ่มมีบญ
ั ชีงดเว้นการออก VISA
- ศูนย์ขอ้ มูลและศูนย์บริการการท่องเทียว – เชือมโยงการท่องเทียว
- จุดแวะพัก/ห้องนํา/จุดชมวิว
. พืนทีธุรกิจการค้าและพืนที shopping แบบปลอดภาษี
. พืนทีท่องเทียวนิเวศ – วัฒนธรรม – ประวัตศิ าสตร์ของพืนที
. ศูนย์ประชุมและสัมมนา
. ศูนย์ฝึกอบรม
. โรงแรม/รีสอร์ท/ทีพัก
- ทีพักชันดีแบบ Hi Class
- ทีพักแบบ Homestay ดังเดิม
- ทีพักรองรับกลุ่ม Longstay
. ศูนย์กลางการกระจายการท่องเทียวทางทะเล (Tourism Hub Zone)
. พืนทีอนุ รกั ษ์สงที
ิ มีคุณค่า (Preservation Area)
- พืนทีส่งเสริมการเพาะเลียงสัตว์เศรษฐกิจและประมงชายฝั ง
- พืนทีสงวนรักษาเพือความปลอดภัยตามแนวชายแดน (Conservation Area)
- พืนทีสงวนรักษาป่ าไม้
. สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
. ทีอยู่อาศัยรองรับแรงงาน
นอกจากยุทธศาสตร์ ด้านหลักดังกล่ าวแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในจังหวัดตราดยังมี
บทบาทสนับสนุนอืนทีเกียวข้องอีกด้วย เช่น
. การเป็ นศูนย์ฝึกอบรมภาษาเพือการทํางานระหว่างประเทศ (International Language
Training School) เช่น สถาบันการศึกษา/สอนภาษานานาชาติและทีอยู่อาศัยรองรับนักศึกษา
. งานบริการแรงงานฝี มอื ระดับนานาชาติ (Skill Labor Development and Service) เช่น
ศูนย์ฝึกและอบรม/พัฒนาแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเทียว
. งานบริการการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical Hub) เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล
ศูนย์พฒ
ั นาสุขภาพครบวงจร ศูนย์พกั ผ่อนและพัฒนาการกีฬา โรงแรมรีสอร์ทสุขภาพและทีอยู่อาศัยรองรับ
บุคลากรทางการแพทย์และแรงงาน
ดังนันเมือมีการขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทีอําเภอคลองใหญ่ตามกลยุทธ์ดงั กล่าวมาแล้ว
มาเป็ นเวลาช่วงหนึง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายทีผ่านมาของโครงการนําร่อง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทีอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และหลังจากประเมินผลดังกล่าวแล้ว ผู้วจิ ยั จะ
นําเสนอมาตรการเพิมศักยภาพให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

. เพือประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
นําร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
. เพือประเมินความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ในพัฒนาจากการดําเนินโครงการนําร่องเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
. เพือศึกษาผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดในอนาคต ทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อมและความมันคง
จากการดําเนินโครงการนําร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
. เพือศึกษาปั ญหาอุปสรรคทีผ่านมาในการดําเนินนโยบายโครงการนํ าร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
. เพือศึก ษาแนวทางแก้ไข และมาตรการเพิมศักยภาพการในการดําเนินงานตามนโยบาย
โครงการนํ า ร่ อ งพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษ ในเขตอํา เภอคลองใหญ่ จัง หวัด ตราด ให้ มีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากขึน

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

วิธกี ารดําเนินการวิจยั ในครังนี จะใช้การวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่าง วิธกี ารวิจยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) และการวิจยั ในเชิงคุณภาพการ
การวิ จยั เชิ งสํารวจ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ประชาชนในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทังหมด
ตําบล คือ ตําบลหาดเล็ก ตําบลคลองใหญ่ และตําบลไม้รูดทังหมด โดยเก็บตัวอย่าง จํานวน
คน ตาม
แนวคิดของ Taro Yamane หมายถึง การเก็บประชากรทีมีมากกว่า , คน สามารถเก็บกลุ่มตัวอย่างได้
จํานวน
คน (Yamane . 1973 : 1,088) และใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random
sampling)
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
1. การสร้างเครืองมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
2. การทดสอบแบบสอบถาม จะทําการทดสอบความตรง (Validity) โดยผู้เชียวชาญ 3 ท่าน
ได้แก่
2.1 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก
2. รศ.ดร.ประภาส ปิ นตบแต่ง
2. ผศ.ดร.โอฬาร ถินบางเตียว
หลังจากนันได้ทําการตรวจสอบความเทียง (Reliability) โดยเก็บข้อมูลในพืนทีบ้านตะกาง อําเภอ
เมือง จังหวัดตราด จํานวน ชุด พบว่าได้ค่าแอลฟ่ า(Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความ
เชือมันเท่ากับ .939 ตามมาตรฐาน
3. การฝึ กอบรมนักวิจยั ภาคสนามซึงเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดย
คาดหวังทีจะพัฒนาให้เป็ นนักวิจยั รุ่นใหม่ จํานวน 10 คน
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4. การลงภาคสนามเพือเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจากประชากรทีเป็ นเป้ าหมายการวิจยั
ได้แก่ ประชาชนในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จํานวน
คน

สัมภาษณ์

การจัดกระทํากับข้อมูลทีได้จากการสํารวจ
การจัดกระทํากับข้อมูลทีได้จากการสํารวจจะมีขนตอนที
ั
สําคัญดังนี
1. การลงรหัส (coding) หมายถึง การกําหนดค่าตัว เลขของตัว แปรต่ างๆ ทีอยู่ในแบบ

คอมพิวเตอร์
ตังไว้

. เป็ นการนํ า ข้อ มูล ดิบ จากการสํา รวจมาจัดกระทํา ให้เ ป็ นตัว เลข โดยอาศัย โปรแกรม
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการใช้สถิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามวัตถุประสงค์วจิ ยั ทีได้

การวิ เคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ตวั แปรส่วนบุคคลจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ โดยการนํามาแจกแจงความถี
(Frequencey) คํานวณเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ตวั แปรต้นหรือตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนําเสนอในรูปแบบของ
ค่าเฉลีย ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึกษาครังนี ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติทใช้
ี เป็ นสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย สําหรับการวัด ระดับความเห็นของผู้ต อบ
แบบสอบถาม สร้างขึนตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติทเรี
ี ยกว่า (Likert Scale) โดยมีตวั เลือกตอบแบบ
5 ระดับ โดยในแต่ ละระดับกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเห็นต่อการขานรับและผลทีเกิดขึนจาก
7
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของประชาชนในอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ดังนี
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความเห็น/ผลทีเกิดขึน
ระดับคะแนน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง
ระดับค่อนข้างเห็นด้วย
ระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ระดับไม่เห็นด้วย
ระดับไม่ทราบ
ในการแปลผลค่าเฉลียแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี
คะแนนระหว่าง 4.53 – 5.00 แสดงว่า เป็ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง
คะแนนระหว่าง 3.38 – 4.52 แสดงว่า เป็ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย
คะแนนระหว่าง 2.23 – 3.37 แสดงว่า เป็ นระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย
คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.22 แสดงว่า เป็ นระดับไม่เห็นด้วย
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49 แสดงว่า เป็ นระดับไม่ทราบ
7

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ , วิ ธีวิทยาการวิ จยั ทางสังคม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี, 2555, หน้า 255.
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การวิ จยั เชิ งคุณภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิ กี ารวิจยั ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี
1. การวิจยั เอกสาร เอกสารทีใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 เอกสารชันต้น (Primary Data) เป็ นข้อมูลทียังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
การเก็บรวบรวมจากแนวการสัมภาษณ์เกียวกับความก้าวหน้าของนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ประชาชน อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
1.2 เอกสารชันรอง (Secondary Data) เป็ นเอกสารทีมีการรวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ คือ ข้อมูลทางกายภาพของพืนทีและข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข้องไม่ว่าจะเป็ นข้อมูล โครงสร้างพืนฐานของ
อําเภอคลองใหญ่ ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่ เอกสารทางราชการ หนังสือ
วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ทีเกียวข้องรวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
2. การสัมภาษณ์ วิธกี ารสัมภาษณ์ทจะใช้
ี ในการวิจยั นีมีลกั ษณะเป็ นการสัมภาษณ์แบบกึง
โครงสร้าง (Semi – structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็ น
เครืองมือในรูปแบบต่าง ๆ คือ
2.1 การสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก เป็ น การสัม ภาษณ์ แบบไม่ เ ป็ นทางการหรื อ ไม่ มี
โครงสร้าง (Informal or Unstructured Interview ) คือ มีเพียงคําถามวิจยั เป็ นแนวสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใน
ทีนี จะกําหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผูท้ รูี เ้ รืองเกียวกับ การพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็ นอย่างดีโดยมีกลุ่ม
ผู้ให้ข ้อมูล หลัก (Key - informants) ได้แก่ ตัวแทนหน่ วยงานทีรับผิดชอบในการดํา เนิ นนโยบาย
(Imprementor)
. การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย โดยใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก - คน ในการตอบวัตถุประสงค์การ
วิจยั ดังนัน การสัมภาษณ์ กลุ่มจึงเป็ นการตรวจสอบข้อมูลไปในตัว รายงานวิจยั นีจะสัมภาษณ์กลุ่มทีสําคัญ
เช่น กลุ่มนักการเมืองท้องถิน กลุ่มนักธุรกิจท้องถิน เป็ นต้น
การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลในทีนีใช้รปู แบบ ดังนี
1. การตรวจสอบการสัมภาษณ์โดยใช้แหล่งข้อมูลทีต่างกัน ระหว่างเอกสาร การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะถ่ายทอดความรูส้ กึ ทีแท้จริงเกียวกับความพึงพอใจและผลกระทบเกียวกับ
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษว่าเป็ นอย่างไร ซึงสามารถนํ ามาเป็ นการตรวจสอบข้อมูลระหว่างเอกสาร ข้อมูล
จากการให้สมั ภาษณ์แบบเจาะลึก ว่าตรงกันหรือมีขอ้ แตกต่างกันแต่ประการใด
2. การตรวจสอบโดยใช้ผสู้ มั ภาษณ์ทมีี จุดยืนต่างกัน ในการวิจยั จะใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทีมีจุดยืน
ต่างกัน เช่น ส่วนราชการต่างๆ ทีเกียวข้อง และประชาชนในพืนที
การจัดกระทํากับข้อมูลในเชิ งคุณภาพ
การจัดกระทํากับข้อมูลในเชิงคุณภาพในทีนีจะใช้เทคนิค การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็ น
ระบบ การจัด ข้อ มู ล ให้เ ป็ น ระบบเพือใช้ใ นการวิเ คราะห์ข ้อ มู ล ต่ อ ไป เช่ น การจํ า แนกประเภทข้อ มู ล
(typological analysis or taxonomy analysis) หรือการแบ่งช่วงทางประวัตศิ าสตร์ (periodization) เป็ นต้น8
8

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ , วิ ธีวิทยาการวิ จยั ทางสังคม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี, 2555, หน้า 134.
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การวิ เคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพือเพิมเติม คําอธิบาย
ตารางจากการสํารวจให้มคี วามสมบูรณ์ยงขึ
ิ น โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะนําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ มา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทีได้จากการศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วน ของ
ข้อมูลจากบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ให้ขอ้ มูลแต่ละประเด็นหลัก และสรุปข้อค้นพบทีได้ จากการสัมภาษณ์
และข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร

ผลการวิ จยั

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที ในการประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานที
เกียวข้องกับการดําเนินโครงการนํ าร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
สามารถสรุปได้ว่า จากการดําเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที
ผ่านมาจนถึงกลางปี พ.ศ.
เราพบว่า มีความก้าวหน้าในการดําเนินการเกียวกับการพัฒ นาโครงสร้าง
พืนฐานทางเศรษฐกิจ (economic infrastructure) เป็ นสําคัญ ดังนี
1. การใช้ประโยชน์ทดิี นของนิคมอุตสาหกรรม ในพืนทีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปั จจุบนั ได้มกี ระบวนการประมูล โดยมีบริษทั ในระดับชาติ บริษทั เข้าร่วมการประมูลผล
ปรากฏว่ า บริษัท ทีประมูลเช่าทีดินทังหมดจํานวน
ไร่ ได้ก็คือ บริษัท perfect property เมือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2. การสร้างถนน
ผลการดําเนินงานทีผ่านมาพบว่า ถนนสีเลนส์สาย ยังอยู่ในกระบวนการสร้างทีคาดว่าจะ
เสร็จอย่างน้อยไม่ตํากว่าอีก ปี เนืองจากเป็ นการสร้างทีแบ่งเป็ นช่วงๆและต้องประสบกับปั ญหาฝนตกใน
จัง หวัดตราด ซึงถือ ว่ าตราดเป็ น จัง หวัด ทีมีลกั ษณะของ ฝนแปดแดดสี คือ มีปริม าณฝนตกมากทีสุด ใน
ประเทศไทย
. การจัดหาไฟฟ้ า
มีค วามพยายามของทางหน่ ว ยราชการทีเกียวข้อ งว่า จะซือไฟฟ้ า มาจากจัง หวัด เกาะกง
ประเทศกัมพูชา เพือใช้ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่กรณีการซือไฟก็ยงั มิได้มกี ารดําเนินการอย่าง
จริงจัง และในปั จจุบนั จังหวัดเกาะกงในเขตฝั งขวาของแม่นําคางคืน ซึงมีธุรกิจของนายพัด สุภาภา มหา
เศรษฐี ใน ของประเทศกัมพูชานัน ก็ยงั คงซือไฟฟ้ าจากประเทศไทยอยู่
. การจัดหานําประปา
กรมเจ้าท่า มีหน้าทีความรับผิดชอบในการพัฒนาการขนส่งทางนํา อันได้แก่การก่อสร้างท่า
เทียบเรือ เขือนกันทรายและคลืน งานรักษาร่องนํ าการเดินเรือ และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง
มาตรการความปลอดภัยและสิงแวดล้อมของการขนส่งทางนํ า เพือให้บริการแก่ประชาชนผู้ให้บริการขนส่ง
ทางนํา ทังด้านการขนส่งสินค้า การท่องเทียวโดยสาร ซึงทําให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมภิ าค การ
จัดหานํ าประปาทีสําคัญตามแผนก็คอื การหาจากคลองสะพานหิน พบว่า ในปั จจุบนั ยังดําเนินการไม่เสร็จ
เรียบร้อย
. การพัฒนาท่าเรือ
การพัฒนาท่าเรือเอนกประสงค์ดงั กล่าว ปั จจุบนั ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จสินแล้ว เมือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และอยู่ในระหว่ างการส่งมอบงานรวมถึงการตบแต่ ง อย่างไรก็ดี โครงการนีเป็ น
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โครงการทีมีการดําเนินการก่อนการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ่ แต่ภายหลังได้ถูกผนวกมา
เป็ นส่วนหนึงของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6. การพัฒนาด่านศุลกากร
โครงการพัฒ นาเพื อปรับ ปรุ ง ด่ า นศุ ล กากรบริ เ วณด่ า นพรมแดนบ้ า นหาดเล็ก ซึงได้
งบประมาณในปี พ.ศ.
จํ า นวน
ล้ า นบาทนั น ยั ง ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ เนื องจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติให้กรมศุลกากรนํ าเรืองดังกล่าวเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการของคณะอนุ กรรมการพิจารณาจุดผ่านแดนภายใต้สํานักงานสภาความมันคง
แห่งชาติ คณะอนุ กรรมการชุดดังกล่าวเห็นควรให้ชะลอการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กหลังใหม่
เอาไว้ก่อน และมอบให้กระทรวงการต่างประเทศนํ าเรืองเข้าสู่ทประชุ
ี
มคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที ในการประเมินความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ในพัฒนาจาก
การดําเนินโครงการนําร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สามารถสรุปได้วา่
กลุ่มตัวอย่างของภาคส่วนต่างๆมีความพึงพอใจในเนือหานโยบายโครงการนํ าร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และเมือพิจารณาในรายประเด็น
เราสามารถแบ่งประเด็นทีทําให้พงึ พอใจของกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ประเด็นทีมีความพึงพอใจมาก
กับประเด็นทีมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก ในกรณีประเด็นทีมีความพึงพอใจมาก สามารถเรียงลําดับความพึง
พอใจจากมากไปน้อย คือ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน การกําหนดให้อําเภอคลองใหญ่เป็ นศูนย์กลางการ
ท่องเทียว การสร้างถนน 4 เลน สาย 318 การกําหนดให้อําเภอคลองใหญ่เป็ นศูนย์กระจายสินค้าและการ
กําหนดให้อาํ เภอคลองใหญ่เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ
กลุ่มตัวอย่างของภาคส่วนต่าง ๆ มีความพึงพอใจในกระบวนการนโยบายของโครงการนําร่องเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในระดับค่อนข้างมาก ทังในภาพรวม และในราย
ประเด็น คือ บทบาทของผู้นําท้องถิน กระบวนการทําประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
กําหนดนโยบายมาจากส่วนกลางเป็ นหลัก การใช้ม าตรา 44 และการบริห ารงานภายใต้รฐั บาลทหาร
ตามลําดับจากมากไปน้ อย กล่าวโดยสรุปแล้วกลุ่มตัวอย่างประชาชนในคลองใหญ่ยงั ค่อนข้างพึงพอใจกับ
กระบวนการของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-down process) ภายใต้
การนําของรัฐบาลทหาร คสช.
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที ในการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อมและ
ความมันคง จากการดําเนินโครงการนํ า ร่อ งเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษ อํา เภอคลองใหญ่ จัง หวัด ตราด
สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกียวกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบาย
โครงการนําร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุด และเมือพิจารณาในรายประเด็น เราสามารถแบ่งประเด็นทีส่งผลกระทบในความคิดเห็นออกเป็ น กลุ่ม
คือ ประเด็นทีมีผลกระทบมากทีสุดกับประเด็นทีมีผลกระทบค่อนข้างมาก ในกรณีประเด็นทีมีผลกระทบมาก
ทีสุด สามารถเรียงลําดับผลกระทบจากมากไปน้อย คือ การขยายโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ การ
ขยายตัวการค้าภายในอําเภอ การได้ประโยชน์จากการค้าชายแดน ราคาทีดินสูงขึน การขยายตัวของการค้า
ชายแดน การขยายตัวของธุรกิจท่องเทียวโดยชุมชน การมีรายได้ดขี นึ การจ้างแรงงานท้องถิน การส่งเสริม
สินค้า (OTOP) การเกิดอุตสาหกรรมท่องเทียว และการเปลียนอาชีพจากการเกษตรและประมง
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ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที และ ในการศึกษาปั ญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและศักยภาพ
ในการดําเนิ นนโยบายโครงการนํ าร่องเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภอคลองใหญ่ จังหวัด ตราด
สามารถสรุปได้ว่า ในการขับเคลือนอําเภอคลองใหญ่ ให้เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแผนทีวางไว้นัน พบว่า
ในปั จจุบนั ยังมีปัญหาอุปสรรคทีสําคัญทีจะต้องแสวงหาแนวทางแก้ไขรวมถึงการเพิมศักยภาพในการดําเนิน
นโยบาย ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิงขึน ปั ญหาดังกล่าวทีนํ ามาวิเคราะห์ในหัวข้อนีมีอยู่ด้วยกัน
ปั ญหาคือ
. ปั ญหาการสือสารและการสร้างวาทกรรมเพือขับเคลือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในการขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ่ ทางส่วนกลางได้สอสารและ
ื
สร้างวาทกรรมเพือขับเคลือนเศรษฐกิจพิเศษ ทําให้ผู้นําท้องถินมีการรับรู้และคาดหวังทีไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการและผลทีเกิดขึนในภาคปฏิบตั ิ ดังนัน ปั ญหาดังกล่าวข้างต้นจะนําไปสู่การต่อต้านการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทีเริมปรากฏให้เห็นในปั จจุบนั และจะขยายตัวรุนแรงขึนในอนาคต แนวทางการแก้ไขในการ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว ก็คอื ควรมีการสือสารสองทางและสร้างวิสยั ทัศน์ร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิน
ภายใต้กลไกการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค ทีมีสาํ นักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจตราดเป็ นเวทีกลาง
2. ปั ญหาการมีสว่ นร่วมของท้องถินในการขับเคลือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ถึงแม้จากการสํารวจพบว่า ประชาชนรู้สกึ ว่ามีส่วนร่วมค่อนข้างมาก ในการขับเคลือนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคลองใหญ่ แต่ในสายตาของผูน้ ําท้องถินในปั จจุบนั จะเห็นว่า ท้องถินยังเข้าไปมีส่วน
ร่วมไม่เพียงพอ เราพบว่ากระบวนการมีสว่ นร่วมในการขับเคลือนเศรษฐกิจพิเศษนัน ประชาชนท้องถินมีส่วน
ร่วมในเรืองเพียงขันการริเริมโครงการเป็ นหลัก ตัวอย่างเช่น การมีสว่ นร่วมในการรับฟั งความคิดเห็น เป็ นต้น
ในขณะทีการตัดสินใจขันสุ ดท้า ยอยู่ใ นมือของส่ว นกลาง คือคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
(กนพ.) ทีมีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน แนวทางแก้ไขปั ญหาการมีส่วนร่วมของท้องถินในการขับเคลือนเขต
เศรษฐกิจพิเศษนัน เพือให้ประชาชนมีส่วนได้รบั ผลในการพัฒนา ควรเน้นการมีส่วนร่วมแบบพบกันครึงทาง
(two-ways process) ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิน ซึงเป็ นการมีส่วนร่วมอย่างสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วม
จากบนลงล่างของชนชันนํา (top-down process) กับการมีส่วนร่วมจากล่างขึนบนชองประชาชน (button-up
process)
. ปั ญหาความไม่พร้อมและความล่าช้าของการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ปั ญหาการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจสําหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคลอง
ใหญ่ เราพบปั ญหาของความล่าช้าของการสร้างถนน จัดหาไฟฟ้ า จัดหานํ าประปาและพัฒนาด่านศุลกากร
รวมถึงความไม่พร้อมของท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ ดังนัน จึงควรเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ทางเศรษฐกิจให้พร้อมต่ อการขับเคลือนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแผนทีได้วางไว้ โดยต้องให้ความสําคัญต่อ
โครงสร้างพืนฐานเรือง การขยายถนน เลนส์สาย การจัดหาไฟฟ้ าให้เพียงพอโดยอาจมีการซือไฟฟ้ าจาก
จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา การจัดหานําประปาจากคลองสะพานหิน และการพัฒนาท่าเรือของเอกชนมา
เสริมท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่
. ปั ญหาการพัฒนาการท่องเทียวของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาให้อําเภอคลองใหญ่เป็ นเมืองท่องเทียวตามแผนนันต้องประสบกับปั ญหาหลักใน
ปั จจุบนั ประการ คือ ปั ญหาการสิงก่อสร้างของภาคเอกชนขัดขวางการเข้าถึงชายหาดสาธารณะทีเป็ นแหล่ง
ท่องเทียวและปั ญหาการเข้าออกด่านศุลกากรของนักท่องเทียวจากกัมพูชา แนวทางในการแก้ไขนันทาง
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รัฐบาลต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเกียวกับการบุกรุกชายหาดสาธารณะของภาคธุรกิจเอกชนอย่างจริงจัง
นอกจากนี ควรใช้บอเดอร์พาสแทนพาสปอตในการเดินทางท่องเทียวของชาวต่างประเทศ
. ปั ญหาการพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์ ในเขตอําเภอคลองใหญ่
การพัฒนาอําเภอคลองใหญ่ให้เป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ยงั ประสบปั ญหากับการบริการของโลจิ
สติกส์ทไม่
ี แพร่หลายและได้มาตรฐานทันต่อความต้องการ รวมถึงการจะต้องเชือมโยงการขนส่งเรืองอืนๆ การ
พัฒ นาโลจิส ติกส์ใ นเขตเศรษฐกิจ พิเศษคลองใหญ่ ใ นอนาคต ควรให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การขนส่ ง ทางบกที
เชือมโยงระหว่างภูมภิ าคกับกัมพูชา ในปั จจุบนั สายหลัก คือ สาย
ระหว่าง ตราด-คลองใหญ่ สาย
ระหว่าง เกาะกงกับสแรอัมเบิล แทนทีเส้นทางขนส่งทางนํา เนืองจาก การขนส่งทางบกถ้าเป็ นถนน เลนส์
จะช่วยลดเวลาในการขนส่งทางนํากว่า เท่าตัว

สรุปและอภิ ปรายผล

ในการวิเคราะห์ถงึ องค์ความรูใ้ หม่ทได้
ี จาการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบ
ทีได้จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนือหาบทที 2 กล่าวโดยสรุปแล้วการวิจยั เรือง มาตรการเพิม
ศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็ นการยืนยันองค์ความรูเ้ ดิมทีได้
จากการทําวิจยั ของนุศรา ตัณลาพุฒ9 และชิตพิ ทั ธ์ วังยาว10
นุ ศรา ตัณลาพุฒ ได้ทําการศึกษาเรือง ศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของ
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเกิดขึนได้ต่าง
ต้องมีการพึงพาอาศัยกัน ทังทางด้านการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง การพัฒ นาโครงสร้างพืนฐาน
ตลอดจนวัต ถุ ดิบ จึง ต้ อ งอาศัย การค้า ระหว่ า งเพือนบ้า น เป็ น จุ ด เชือมโยงในสีเหลียมเศรษฐกิจ และ
ภายในประเทศรัฐบาลยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ าย ทังภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรท้องถิน ให้เกิด
การประสานความร่วมมือการทํางานให้สอดคล้องกัน ตลอดจนมีเป้ าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนา
คน เร่งเสริมงบประมาณพัฒนาท้องถินให้เพิมขึน ส่งเสริมการค้าการลงทุนให้มโี อกาสแข่งขันกับประเทศเพือน
บ้านได้ นอกจากนีควรดูแลเรืองสิงแวดล้อมควบคู่กนั ไป กับเรืองการท่องเทียวเพือพัฒนาให้เป็ นจุดแข็งให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อไป รัฐบาลควรเร่งเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ประชาชนในพืนที ทีคาดว่าจะเป็ นเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพือเป็ นแนวทาง และเตรียมความพร้อมในการรองรับกับวิถีชวี ติ ทีจะเปลียนแปลง จากความ
เป็ นอยู่อย่างพอเพียงเป็ นแนวเศรษฐกิจทีทันสมัยไร้พรมแดน อันเป็ นความพร้อมในการบริหารจัดการได้ง่าย
ยิงขึน
ชิติพทั ธ์ วังยาว ได้ทําการศึกษาเรือง ผลกระทบจากการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกียวกับผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึนกับ
ประชาชนในพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงรายในระดับมาก พบว่า ทังทางด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ ด้านกายภาพ ด้านการค้าชายแดนและด้านสิงแวดล้อม อย่างไรก็ดี
งานวิจยั ของชิตพิ ทั ธ์ วังยาว มีขอ้ ค้นพบแตกต่างจากงานวิจยั ในพืนทีอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เรือง
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ผู้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้องถินก็ม ีความเห็นในการดําเนินการในพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดเชียงราย เช่นเดียวกับประชาชนในพืนที ในขณะทีงานวิจยั ทีอําเภอคลองใหญ่ประชาชนในพืนทีมอง
เป็ นผลกระทบในเชิงบวกมากในขณะทีผูน้ ําท้องถินมองเห็นผลกระทบในเชิงลบมากกว่า
เมืออภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบของงานวิจยั มาตรการเพิมศักยภาพการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทีเกิดขึนก่อนในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็จะพบว่ามีลกั ษณะทีแตกต่างกันตามนโยบายและบริบทของแต่ละ
พืนที คือ ยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดนัน ไม่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเน้นการค้า
ชายแดนหรือการท่องเทียว แต่เขตเศรษฐกิจพิเศษทีสะหวัน-เซโนจากการศึกษาของศุภชัย วรรณเลิศสกุล11
นัน เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้าเป็ นหลัก ในขณะทีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นผึง จากการศึกษาของ
สุขสมร แสงจันทร์12 ก็จะเน้ นการพัฒนาทุ นนิย มการเกษตรโดยการสนับสนุ นการเข้ามาลงทุนของจีนเป็ น
สําคัญ ดังนัน ประชาชนตามแผนเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่ าวก็จะถูกปรับอาชีพเป็ นผู้ใช้แรงงานต่อไปใน
อนาคต ซึงแตกต่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ทีหวังการใช้แรงงานจากกัมพูชาเป็ นสําคัญ

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป

หลังจากทีได้ดาํ เนินการวิจยั เรือง มาตรการเพิมศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการดําเนินวิจยั ในหัวข้อนีในอนาคตคือ
. ควรมีการวิจยั เกียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอคลองใหญ่ในอนาคต หลังจากทีมีการ
ดําเนินโครงการตามแผนในเวลาทีเหมาะสม เนืองจากการวิจ ัยในรายงานฉบับนีถือว่าอยู่ในขันเตรียมการ
ขับเคลือนเศรษฐกิจพิเศษ (precondition state)
. ควรศึกษาเปรียบเทียบการประเมินความก้าวหน้าและมาตรการเพิมศักยภาพการพัฒนาใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่าง โครงการนําร่องทีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้กําหนด
มา คือ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา และอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
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