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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์
การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสําเร็จในการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ
และ 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไป
ปฏิบัติ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ (key informants) จํานวน 22 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ที่ผู้บริหาร
ระดับนโยบาย กระทรวง กรม สํานักงาน ผู้นําท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการ ที่มีความรู้และเกี่ยว
ข้องกับเรื่องที่ศึกษาเป็นอย่างดี เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semistructured interview) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบสรุปความ
ผลการศึกษาพบว่า
1.วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีลักษณะที่สําคัญ คือ
เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ
Eastern Seaboard และเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์ที่ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์
“ไทยแลนด์ 4.0” โดยรัฐลงทุนเพื่อยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ให้
กลายเป็น “World-Class Economic Zone”
2. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสําคัญ เพราะการดําเนินโครงการให้ประสบผลสําเร็จ
ได้ ต้องอาศัยกลไกความร่วมมือทุกมิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ คือ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ASEAN Economic Community (AEC)
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ และขับเคลื่อนโครงการ EEC ประเทศ
ไทยให้ก้าวสู่การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0”
3. บทบาทและการสนับสนุนของชุมชนและกลุ่มผลประโยชน์ท้องถิ่นมีความจําเป็น ถือเป็นหัวใจสําคัญ
ในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ EEC เพราะชุมชนและกลุ่มผลประโยชน์ท้องถิ่นถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากโครงการ ซึ่งบทบาทและการสนับสนุนที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การรวมกันเป็นกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการดําเนิน
โครงการ EEC สร้างการสื่อสารจากชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่ภาครัฐ ทั้งยังช่วยสื่อสารเกี่ยวกับโครงการ
EEC ระหว่างภาครัฐกับประชาชนอีกด้วย
4. มาตรการทางกฎหมายและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี มี ค วามเกี่ ย วข้ องและสํ า คั ญ ต่ อการดํ า เนิ น
โครงการ EEC เป็นอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลโดยแท้จริงในการดําเนิน
โครงการดังกล่าว ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคประชาชนในพื้นที่
ซึ่ งมาตรการทางกฎหมายและสิ ท ธิ ประโยชน์ ทางภาษี ถื อเป็ นกลไก/เครื่ องมื อสํ าคั ญที่ จะช่วยเพิ่ มขี ด ความ
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สามารถในการแข่งขันในพื้นที่ EEC และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีน
และยุโรปที่ให้ความสําคัญเรื่องมาตรการทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่อนข้างมาก
5. สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มีความสําคัญ เนื่องจากช่วยผลักดัน
ให้เกิดการค้า การลงทุน ตลอดจนอุตสาหกรรมใหม่ๆ และเกิดการจ้างงานในพื้นที่จํานวนมาก ในขณะที่การเมือง
มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพราะนโยบายภาครัฐมีความ
สําคัญกับการลงทุนภาคเอกชน
6. ผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนําโครงการไปปฏิบัติ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย สร้างการจ้างงาน สร้างฐานภาษีใหม่ เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดึงดูดนักท่องเที่ยว
และสร้างฐานรายได้เพิ่ม พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ใน
ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมามากมาย อาทิ ความต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เพิ่ม
มากขึ้น การปั่นราคาที่ดินให้สูงขึ้น กลุ่มคนรายได้ต่ําในพื้นที่ไม่มีที่ดินทํากิน น้ําแล้ง มลพิษทางอากาศ สัตว์ป่า
อพยพออกจากถิ่นที่อาศัย เป็นต้น
คําสําคัญ : โครงการพัฒนา, ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, ปฏิบัติ

Abstract
The study was aimed at 1) investigating the achievements of the EEC Policy and 2)
ferreting out the problems and obstacles pertaining to the EEC Policy implementation. The
study was qualitative in character.
The sample of the research was composed of 22 key informants; they were selected by
means of purposive sampling technique. The key informants included the following persons :
high-ranking policy makers, community leaders, rare local people, and entrepreneurs, all of
whom were insightful about the ECC Policy. The study tool was a semi-structured interview
guide. The collected data were analyzed by description.
The results of the data analysis were specified below :
1. On the objectives of the EEC Policy, it can be said that the EEC is a program designed
to develop the areas along the Eastern seashore; it is an extension of the Eastern Seaboard; it
is a strategy gearing up to drive Thailand toward becoming the country with “wealthiness, security,
and sustainability” according to the “Thailand 4.0” Strategy. The Government is determined to
make a great investment to upgrade the quality of life of people living in the these provinces,
namely Chonburi, Rayong and Chachoengsao. These three provinces will be turned into the
World-Class Economic Zone.
2. On the participation of agencies concerned, the following points can be made : the
maximum achievements of the infrastructure in the EEC areas necessitate the corporation and
collaboration of the public sector, the private sector and the civil society sector not to mention
the cooperation of AEC. By so doing foreign investors would have strong confidence and would
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be willing to come and invest in the EEC areas. Thus, it would help drive the EEC Program
toward “Thailand 4.0”.
3. On roles and support on the part of community members and the interest groups,
in a nutshell, the roles and support of these groups are of importance in driving the development
of the EEC areas. The roles and support should be concrete and practical in nature. For instance,
they should form groups with an eye to gaining insight into ways or methods of developing the
EEC areas. Great efforts must be exerted to urge local people to get involved in the activities
of the EEC Program.
4. On local measure and tax benefits relevant to the EEC Program, laws concerning
tax benefits should be enforced to create confidence of various groups concerned such as
business persons and people in the locality. Legal measures and tax benefits are deemed highly
helpful in enhancing the competitive capability in the EEC areas and in motivating foreign
investors from China and European countries to come and invest in the EEC areas.
5. On the environmental, economic, social, political and technological conditions,
these conditions have an important bearing on the EEC program due to the factor that the
favorable conditions would bring about trade, investment, new industries and employment in,
a great members, whereas the political condition would create investors’ trust and confidence.
6 . On problems and obstacles concerning the EEC policy implementation, in the
past, pollution problems and their solutions especially environmental problems were a great
hindrance to the driving of the strategy. In other words, the environmental problems were not
favorable to construct infrastructures and public utilities or a continual and interrelated fashion;
development in various area appeared to fall apart. As a consequence, a variety of problems
arose such as transportation and traffic problems, criminal problems, foreign migrant problems,
waste collection problems, electricity and water supply problems, rising cost of living, urban
plan problems, and so on.
Keywords : Development project, the Eastern Economic Corridor, Implementing.

บทนํา
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนและเป็นฐาน
การผลิต อุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศ อาทิ ปิโตรเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงาน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศจากปัจจัยและความสําคัญดังกล่าวนํามาซึ่งโครงการ “พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor-EEC) เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
ซูเปอร์คลัสเตอร์ที่มีการส่งเสริมเพื่อสร้าง การเติบโตทางเศรษฐกิจประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
(First S-curve)และ5 อุตสาหกรรมอนาคต (NewS-curve)ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นพิ เศษ (High-High Value Added) ตามนโยบายของภาครัฐเพื่ อพัฒนาไปสู่การเป็ น เขต
เศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน โดยนําร่องในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัด ระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทราประกอบ
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กับปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐรวมทั้งการพัฒนานิคม อุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งมี
มูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการลงทุนในธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องหลากหลายประเภทซึ่งคาดว่าจะดึงดูดการลงทุนจากชาวไทยและต่างชาติได้มากกว่า 1.9 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้จากตัวเลขภาพรวมการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้ง
ประเทศในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-กรกฎาคม) มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น
853 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 และมีมูลค่าเงินลงทุน 320,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 218โดยพื้นที่ที่ มี
การขอรับสนับสนุนการลงุทนสูงที่สุดได้แก่ ภาคตะวันออกจํานวน 114,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อนถึ งร้อยละ 168 รองลงมาได้ แ ก่ ภาคกลางและภาคเหนื อ จํ านวน 61,040 และ 13,370 ล้า นบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 122 และ 129 ตามลําดับ ซึ่งมูลค่าโครงการที่ได้รับ อนุมัติส่งเสริม
การลงทุนจาก BOI ใน ภาคตะวันออกส่วนใหญ่ในช่วง 7 เดือนแรก ปี 2559 มีการกระจุกตัวใน4 จังหวัดสําคัญ
ได้ แ ก่ ชลบุ รี ระยอง ปราจี น บุ รี และฉะเชิ ง เทรา (ที่ ม า : สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น :
https://www.boi.go.th/th/index)
โดยโครงการลงทุ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ รองลงมา ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 5 ปีทั้งภาครัฐและ
เอกชนจะมีการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกอย่างน้อย 1.5 ล้านล้านบาทโดยเป็นการลงทุน ใน
อุ ตสาหกรรมเป้ า หมาย 5 แสนล้ านบาทการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน 4 แสนล้า นบาท การลงทุ นเมื อ งใหม่
โรงพยาบาล โรงเรี ย น ที่ อยู่ อ าศั ย 4 แสนล้ า นบาท การลงทุ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพประมาณ 2
แสนล้ า นบาทจะส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น จากภาคเอกชนไทยและผู้ ล งทุ น จากต่ า งประเทศทั้ ง ที่ เข้ า มาลงทุ น
และ ร่วมทุน และทําให้เกิดการลงทุนใหม่มากมาย รวมทั้งเกิดการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาทํางานในพื้นที่มากขึ้น
สั ง คมเมื องเกิ ด การเติ บ โตรายได้ แ ละกํ า ลั ง ซื้ อ ของคนในพื้ น ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น และส่ ง ผลให้ เกิ ด การพั ฒ นา
สิ่ งก่ อสร้า งใหม่ ๆ มากมายจากทั้ งภาครั ฐ และเอกชน (ที่ มา : สํา นั ก งานคณะกรรมการส่ง เสริ ม การลงทุ น :
https://www.boi.go.th/th/index)
การก่อสร้างของภาคเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : https://www.eeco.or.th/) มีการเติบโตตามการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการ
คมนาคมและการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ ยังเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคลังสินค้าเป็น
สําคัญแต่สําหรับการก่อสร้างประเภทอื่นๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ในช่วงครึ่งแรกปี 2559 ยังไม่มีการ
ขยายตัวจากผลของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากต้องใช้เวลาใน
การพัฒนาและตัดสินใจในการลงทุนสร้างโรงงาน แต่ในส่วนของธุรกิจโรงแรม อาจเนื่องมาจากอุปทานที่ยังมีอยู่
สูงและยังคงมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นของที่พักแรมให้เช่าในพื้นที่ ส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรง โดยเฉพาะด้าน
ราคา ผู้ประกอบการรายใหญ่จึงมีการปรับตัวโดยเน้นทําการตลาดและ Renovate โรงแรมแทนการก่อสร้างเพิ่ม
การเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) รวมทั้ง
การให้ สิ ท ธิ พิ เศษทางภาษี ใ ห้ กั บนิ ติ บุ ค คลที่ ข ยายการลงทุ น หรื อลงทุ น เพิ่ ม ในธุ ร กิ จ/อุ ต สาหกรรม ในพื้ น ที่
ประกอบกับ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ําและอากาศรวมทั้งการจัดตั้งเขต
นิคมอุสาหกรรม คาดว่าจะดึงดูดการลงทุนจากชาวไทยและต่างชาติได้มากกว่า 1.9 ล้านล้านบาทซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศเกิดการย้ายถิ่นฐาน
ของแรงงานเพื่อเข้ามาทํางานในพื้นที่ทําให้รายได้และกําลังซื้อของคนในพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สังคมเมืองเกิดการ
เติบโต เกิดความต้องการที่พักอาศัยตามมาซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมก่อสร้างประเภทต่างๆ
ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมของ ภูมิภาคขยายตัวได้เพิ่มขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่
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ดีของธนาคารในการขยายสินเชื่อธุรกิจหรือบริการทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้าง
ดังกล่าวโดยผู้ประกอบการที่มีความน่าสนใจในการขยายฐานลูกค้า ดังนี้
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ : เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับงานจากการประมูลโครงการภาครัฐ หรือรับงานลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่
จาก เอกชนเนื่องจากมีความพร้อมทั้งเรื่องแหล่งเงินลงทุน มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานและ ทันสมัย แต่เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีธนาคารพาณิชย์ให้การสนับสนุนทางการเงินอยู่แล้ว
ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนซึ่งมีต้นทุนทางการเงินฎากว่
ต่ าการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินซึ่งอาจทําให้ธนาคารเข้าไปเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม การรับงาน
โครงการขนาดใหญ่ ข องภาครั ฐจําเป็นต้องใช้เงินลงทุน จํานวนมากเนื่องจากโครงการลงทุนมีหลายโครงการ
ทั้ง โครงการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ กประกอบกั บ การเบิ ก จ่ า ยของภาครั ฐ อาจล่ าช้ า จากข้ อกํ า หนด ดั งนั้ น
ผู้ประกอบการอาจมีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนจากหลายแหล่งนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์หรือตลาดทุนจึง
เป็นโอกาสให้ธนาคารเข้าไปสร้างความสัมพันธ์และเข้าไปสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบต่างๆอาทิ การให้เงินกู้
ระยะยาว (LT) การให้สินเชื่อร่วมกับธนาคารอื่น(Syndicate Loan) ตั๋วสัญญาใช้เงิน(PN)หนังสือค้ําประกันต่างๆ
เช่น Bid Bond/Tender Guarantee, Performance Bond หรือ Retention Guarantee ในด้านผู้ประกอบการ
รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก : มีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากแนวโน้มการลงทุนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น Sub-Contractor สําหรับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน แต่ส่วนใหญ่
ต้องเผชิญกับการแข่งขันและประสบปัญหาและข้อจํากัดต่างๆโดยเฉพาะข้อจํากัดด้านเงินทุนและสภาพคล่อง
เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์จํานวนมาก จึงถือเป็นโอกาสอันดีของธนาคารในการเข้า
ไปสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้ครบวงจรธุรกิจ (Chain) ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อน
ขอสินเชื่อจนได้รับการอนุมัติและดูแลให้คําปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจในทุกมิติเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง
เจริญเติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
ในขณะที่สภาพปัจจุบันของประเทศไทยนั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบชะลอตัวและอยู่ในระดับต่ํา
โดยมีปัจจัยสําคัญจากการพึ่งพาต่างประเทศสูงทั้งด้านการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี จึงทําให้ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ส่งผลกระทบ
ต่อสภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในอีกด้านหนึ่งไทยต้องเผชิญคู่แข่งขัน จาก
ประเทศที่มีต้นทุนแรงงานที่ต่ํากว่า อาทิ จีน รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน ได้แก่ อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ทําให้ไทยสูญเสียความได้เปรียบจากการใช้ปัจจัยการผลิตแบบแรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) ใน
การแข่งขันไป ดังนั้น ไทยจึงจําเป็นต้องยกระดับประเทศไปสู่การผลิตและบริการในระดับที่ สูงขึ้น ขณะเดียวกัน
รายได้ประชากรของไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper Middle Income) ตามเกณฑ์ของ
ธนาคารโลกหรือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GNI per Capita) ตั้งแต่ 4,125 เหรียญ สหรัฐฯ แต่ไม่เกิน 12,736
เหรี ย ญสหรั ฐฯ และจากข้ อมู ลล่ าสุ ดใน พ.ศ. 2559 ไทยมี รายได้ เฉลี่ย ประชากรต่ อ คนต่ อปี จํ านวน 5,720
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.7 แสนบาทต่อคนต่อปีและหากไทยต้องการเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ต้องมี
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากกว่า 12,736 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.5 แสนบาท โดยประมาณ ซึ่งหากประเทศยังคง
ใช้กระบวนการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีในระดับเดีย วกับที่ เป็นอยู่อย่างปั จจุบันนี้ คงต้องใช้
ระยะเวลาอีกยาวนานในการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) เพื่อยกระดับสู่ การ
เป็นประเทศที่มีรายได้สูง (High Income) ทั้งนี้ ทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อ
การก้าวพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ป ระเทศรายได้สูงนั้นไม่สามารถใช้วิธีการผลิต ในปริมาณมากด้ วย
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แรงงานต้นทุนต่ําแบบเดิมได้ แต่ต้องปรับสู่การยกระดับการผลิตสินค้าและบริการที่เน้นการใช้ทุนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมและทุนมนุษย์มากขึ้น ดังนั้น ประเทศจึงต้องมีการลงทุนด้านนวัตกรรมและทุนมนุษย์ที่สูงขึ้นเพื่อ
สร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการตั้งแต่ระดับต้นทางถึงปลายทางเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายทั้งแบบ
ทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจง ปัจเจกบุคคลและองค์ก ร ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนรองรับ ความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของ
โลก (Global Value Chain) (ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)
การดําเนินการข้างต้นจําเป็นต้องสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เป็นฐานสําคัญในการ
สนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึง
การยกระดับชุมชน รวมถึงกลุ่ม วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกําลังคนความรู้สูง
จําเป็นต้องมีแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพตั้งแต่ต้นทาง ผู้ผลิตวัตถุดิบ พัฒนาวัตถุดิบ กลางทาง การ แปรรูป
เพิ่มมูลค่า และปลายทาง การพัฒนาคนสู่ธุรกิจ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้เชื่อมโยงกันตามห่วง โซ่คุณค่า
ต้ นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามแนวทางประชารั ฐแบบบู ร ณาการและความต้ องการของผู้ ป ระกอบการ
โดยเฉพาะการดําเนินงานที่สนับสนุนการผลิตสมัยใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี และ
นวั ตกรรม ภายใต้ กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ยั่ ง ยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) รัฐบาลได้
พิจารณาถึงศักยภาพของพื้นที่ภาคตะวันออกในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศทั้งด้านการ
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรรมและเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนจึงได้มีแนวคิดโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น (Eastern Economic Corrior, EEC) ขึ้น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3
จั งหวั ด คื อ ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี และระยอง เพื่ อยกระดั บ พื้ นที่ให้ เป็น เขตเศรษฐกิจชั้ นนํ าของเอเชี ย พั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรม
ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง เพื่ อเป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ในการนํ า พาประเทศพ้ น กั บ ดั ก รายได้ ป านกลาง (ที่ ม า :
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)
โดยที่การพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาแรงงานในประเทศต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ
อย่างมาสนับสนุน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor :
EEC (อีอีซี) จึงเกิดขึ้น และถือว่าเป็นเมกะโปรเจ็กต์ของประเทศไทย ซึ่งในโครงการดังกล่าวจะ พัฒนาพื้นที่ใน 3
จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่ใหม่ รองรับการลงทุนในกลุ่ม อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศไทย อีอีซีนับเป็นจุดเริ่มต้นการผลักดันไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูง และการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ สามารถเป็นตัวอย่างให้กับการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ได้ใน
อนาคต ภารกิจหลัก ของอีอีซี แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1. ยกระดับความสําคัญของประเทศไทยในเอเชีย
โดยตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นฐานเชื่อมโยงกลุ่ม ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือที่เราเรียกว่า
CLMV บวกกับประเทศในอาเซียนอย่างจีน อินเดีย รวมทั้งให้เป็นฐานการผลิตและบริการชั้นนําของเอเชียด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสุดท้ายต้องทําให้ กรุงเทพฯ และอีอีซีเชื่อมต่อเป็นเขตเมืองที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ระดับแนว
หน้าของเอเชีย 2. ผลักดันการปรับโครงสร้างประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการทําให้ประเทศไทยพ้นจากกับดัก
อัตรารายได้ของประชากรขั้นกลาง ภายใน 15 ปี ด้วยการลงทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มรูปแบบนโยบาย
ประชารัฐ ซึ่งต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทุกกิจการ ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และท่องเที่ยว
รวมถึงสร้างคนไทย 4.0 ด้วยการหลอมรวมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การผลิตใหม่ และธุรกิจแบบใหม่ ๆ (ที่มา :
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) ในกลุ่ ม สุ ด ท้ า ย กลุ่ ม ที่ 3 คื อ สร้ า ง
ประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ยกระดับรายได้ของครัวเรือนสู่กลุ่มรายได้ระดับสูง สร้างงานคุณภาพกว่า 100,000
ตําแหน่งต่อปี ให้มีโรงเรียน โรงพยาบาลระดับนานาชาติที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อม
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ระดับสากลด้วยการผลิตสมัยใหม่มีกองทุนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ดังนี้
ภารกิจหลักในอีอีซีมีการวางเป้าลงทุน 4 กลุ่ม 5 โครงการหลัก และ 15 โครงการสําคัญ แบ่งเป็น กลุ่ม
ที่1 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา และอุตสาหกรรมอากาศยาน, ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ, ท่าเรือแหลม
ฉบัง เฟส 3, ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3, รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก, รถไฟทางคู่และทางหลวง สายใหม่
มอเตอร์เวย์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งเป็นยานยนต์อัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์,
ปิโตรเคมีขั้นสูง และอุตสาหกรรมชีวภาพ, เมดิคัลฮับ (รักษาพยาบาล ยา อุปกรณ์การแพทย์) และอาหารแห่ง
อนาคต กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ท่องเที่ยว โดยจะสนับสนุน การท่องเที่ย ว บางแสน พัทยา สัตหีบ และระยอง กลุ่ม
สุดท้ายกลุ่มที่ 4 คือ การตั้งเป้าสร้างเมืองใหม่ ได้แก่ Global Business Hub / Free Economic Zone, พัฒนา
เมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง และระบบสาธารณูปโภค น้ํา-พลังงาน-ขยะ เมื่อรวมทั้ง 4 กลุ่มแล้ว จะเป็น
15 โครงการหลักที่เป็นภารกิจต้องพัฒนาในพื้นที่อีอีซี
อย่างไรก็ตาม 5 โครงการหลัก คือ โครงการสําคัญที่ต้องเชื่อมโยงกัน จะขาดโครงการใดโครงการหนึ่ง
ไม่ได้ ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง รถไฟความเร็ วสูง อุตสาหกรรมไฮเทคสําหรั บอนาคต เช่น
รถยนต์ไฟฟ้า และ 3 เมืองใหม่ เพื่อรองรับประชากรจํานวนที่พอเหมาะ ทั้งนี้รัฐบาลได้วางกฎหมายสําคัญ 3
ฉบับ เพื่อสนับสนุนการลงทุนเอกชน ได้แก่ การแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการลงทุน โดยมอบ สิทธิ
พิเศษยกเว้นภาษีนิติบุคคล ไม่เกิน 13 ปี จากเดิม 8 ปี และ พ.ร.บ. กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน
โดยยกเว้นภาษีนิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี รวมทั้งมีกองทุนเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการ ช่วยเหลือ
ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและ พ.ร.บ.พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก
โดยมีแผนการลงทุนที่ต้องดําเนินการ รัฐลงทุน รัฐร่วมเอกชน รัฐให้เอกชนลงทุน และมีสิทธิ ประโยชน์จูงใจการ
ลงทุนตามที่สํานักส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้เต็มที่ตามกองทุนเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน สิทธิ
ประโยชน์การพัฒนาเมือง โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ ที่อยู่อาศัย เช่าที่ดินราชพัสดุ อนุมัติเข้าทํา งานได้ 5
ปี
นอกจากนี้ อีอีซี ยั งเป็ นยุ ทธศาสตร์ ที่จะทํา ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในประเทศและเป็น ยุท ธศาสตร์ที่
เชื่อมโยงโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับแนวทางไทยแลนด์ 4.0ที่ใช้แนวทางการดําเนินงานแบบประชา
รัฐ คาดหวัง ให้ เป็ นการยกระดับ (สปริ งบอร์ ด) ของการลงทุ น เพื่ อขับ เคลื่อนเศรษฐกิ จไทยอย่ างยั่ ง ยืน โดย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้จัดตั้งคณะทํางานเพื่อทํา
หน้าที่ชักจูงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายจากทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศเพื่อดึงการลงทุนเข้ามา ยัง
ระเบียงเขตเศรษฐกิ จภาคตะวั นออก ในการขับเคลื่ อนนโยบายอุ ตสาหกรรม 4.0 ที่เป้าหมายระยะยาวของ
รัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าอี อีซีจะเป็นกลไกสําคัญในการที่จะก่อให้เกิ ด การ
ลงทุ น ครั้ ง ใหญ่ ข องไทยอี ก ครั้ ง ดั ง นั้ น ในอนาคตอี อีซี จ ะเป็ น ส่ ว นขยายสํ า คั ญ ของกรุ ง เทพมหานคร ทํ า ให้
กลายเป็น “มหานคร เต็มรูปแบบ” รองรับประชากรรวมกัน 25 ล้านคน เช่นเดียวกันมหานครของต่างประเทศ
อาทิ โตเกียว เซี่ยงไฮ้ โซล และอินชอน เป็นต้น (ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก : https://www.eeco.or.th)
ดังนั้น จากปัญหาของภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไทยที่มีบทบาทเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตและประกอบ
ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้การวิจัยพัฒนาไม่สามารถนําไปสู่เชิงพาณิชย์
ได้ ขาดกลไกในการ เชื่อมโยงระหว่างการวิจัยพัฒนาและผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาแรงงานที่มีไม่
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการที่ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
หากไทยยังคงอยู่ ในสภาวะแบบนี้ต่อไป สุดท้ายแล้วพื้นที่การแข่งขันของไทยจะถูกจํากัด และยังติดอยู่ในกับดับ
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ประเทศรายได้ปานกลาง จึงจําเป็นที่ไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสูง
ขึ้น ดังที่ รัฐบาลริเริ่มโครงการโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ
EEC) บน พื้นที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และได้กําหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็น
ทิศทาง ในการนําพาประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง แต่หากจะประสบความสําเร็จได้นั้น ต้องมีการเพิ่มขีด
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมิใช่เพียงแต่การพัฒนาเทคโนโลยีให้เท่าทันทิศทาง เทคโนโลยี
โลกเท่านั้น แต่ไทยต้องมีเทคโนโลยีของตัวเองที่อยู่บนพื้นฐานศักยภาพของประเทศ เช่น เทคโนโลยี ทางด้าน
การเกษตร อาหาร และชีวภาพ หรือกล่าวได้ว่า อนาคตของการขับเคลื่อนประเทศต้องอยู่บนฐานนวัตกรรม
(ความรู้และปัญญา) แทนที่การขับเคลื่อนด้วยการลงทุนเพื่อการผลิตจํานวนมาก โดยการนํานโยบายการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือกันดําเนินการเพื่อให้เกิดผลสําเร็จตามเจตจํานงค์ของรัฐบาลต่อไป (ที่มา : สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : https://www.eeco.or.th)
ด้ ว ยที่ ม าของปั ญ หาและความสํ า คั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง ทํ า ให้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง
การนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษา
ผลสําเร็จในการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ 2. เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ และเพื่อนําข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสําเร็จในการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ไปปฏิบัติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบผลสําเร็จการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ
2. ทราบปัญหาและอุปสรรคจากการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไป
ปฏิบัติ
3. นําผลการศึกษาเสนอให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ

วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth interview) ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล สํ า คั ญ (key
informants) ที่มีความรู้ในเรื่องที่ศึกษานี้เป็นอย่างดี จํานวน 22 คน ทําให้ข้อมูลมีน้ําหนัก มีความน่าเชื่อถือ และ
ถูกต้อง

สรุปผลการวิจัย
1. วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีลักษณะที่สําคัญ คือ
เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่
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ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard และ
เป็นแผนยุทธ์ศาสตร์ที่ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” โดย
รัฐลงทุนเพื่อยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ให้กลายเป็น “WorldClass Economic Zone” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ ยกระดับพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนําของภูมิภาค อํานวย
ความสะดวกในการลงทุนแบบครบวงจร สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและ
สภาพแวดล้อมเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสําคัญ เพราะการดําเนินโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้ประสบผลสําเร็จสูงสุดได้ ต้องอาศัยกลไกความร่วมมือ
ทุกมิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ คือ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ASEAN Economic Community (AEC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ และขับเคลื่อนโครงการ EEC ประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น “ไทย
แลนด์ 4.0”
3. บทบาทและการสนับสนุนของชุมชนและกลุ่มผลประโยชน์ท้องถิ่นมีความจําเป็น ถือเป็นหั วใจ
สําคัญในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ EEC เพราะชุมชนและกลุ่มผลประโยชน์ท้องถิ่นถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากโครงการ ซึ่งบทบาทและการสนับสนุนที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การรวมกันเป็นกลุ่มศึกษาการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการ
ดําเนินโครงการ EEC สร้างการสื่อสารจากชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่ภาครัฐ ทั้งยังช่วยสื่อสารเกี่ยวกับ
โครงการ EEC ระหว่างภาครัฐกับประชาชนอีกด้วย
4. มาตรการทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์ท างภาษีมีความเกี่ย วข้องและสํ าคัญ ต่อการดําเนิน
โครงการ EEC เป็นอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลโดยแท้จริงในการดําเนิน
โครงการดังกล่าว ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคประชาชนในพื้นที่
ซึ่ งมาตรการทางกฎหมายและสิ ท ธิ ประโยชน์ ทางภาษี ถื อเป็ นกลไก/เครื่ องมื อสํ าคั ญ ที่ จะช่วยเพิ่ มขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันในพื้นที่ EEC และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีน
และยุโรปที่ให้ความสําคัญเรื่องมาตรการทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่อนข้างมาก
5. สภาวะแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และเทคโนโลยี มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อโครงการ
เนื่องจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จะผลักดันให้เกิดการค้า การลงทุน ตลอดจน
อุตสาหกรรมใหม่ๆ และเกิดการจ้างงานในพื้นที่จํานวนมาก ในขณะที่การเมืองมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพราะนโยบายภาครัฐมีความสําคัญกับการลงทุนภาคเอกชน
6. ผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนําโครงการไปปฏิบัติ คือ โครงการพัฒนาระเบียงเขต
เศรษฐกิ จภาคตะวั นออก (EEC) เป็ นโครงการใหญ่ ที่สํ าคั ญในแง่ การขั บเคลื่อนเศรษฐกิ จและเทคโนโลยี ซึ่ ง
ก่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ เช่ น ช่ วยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของไทย สร้ างการจ้ างงาน สร้ างฐานภาษี ใ หม่ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างฐานรายได้เพิ่ม ทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ให้กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมามากมาย อาทิ
ความต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น การปั่นราคาที่ดินให้สูงขึ้น กลุ่มคนรายได้ต่ําในพื้นที่ไม่
มีที่ดินทํากิน น้ําแล้ง มลพิษทางอากาศ สัตว์ป่าอพยพออกจากถิ่นที่อาศัย เป็นต้น
7. ความสําเร็จจากการนําโครงการนี้ไปปฏิบัติ คือ ความสําเร็จของการดําเนินโครงการในปัจจุบันนี้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 มิติ คือ (1) Connectivity (ความมั่นคง) (2) Inclusivity
(ความมั่งคั่ง) และ (3) Sustainability (ความยั่งยืน) การดําเนินการในโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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(PPP) สามารถดําเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมอากาศยานและ
ศู นย์ ฝึ กทางการบิ น (MRO) ในพื้ นที่อู่ต ะเภา เปิ ด ใช้ ดิ จิทัล พาร์ค เปิ ดให้ บริ ก ารรถไฟฟ้ าความเร็ วสู งเชื่ อม 3
สนามบิน และขยายสนามบินอู่ และเปิดใช้โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และการขยายท่าเรือมาบตาพุด
ส่วนความคืบหน้าด้านการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้า
ชักจูงส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ออก
พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. EEC) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
8. ปัญหาและอุปสรรคในการนําโครงการไปปฏิบัติ คือ การนําโครงการ EEC ไปปฏิบัติที่ผ่านมาประสบ
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการป้องกันแก้ไขที่ดี กฎหมาย EEC
ไม่ตอบโจทย์และเอื้ออํานวยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน การพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปอย่างแยกส่วนและกระจัดกระจายผลของการ
ขาดการบูรณาการ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ ตามมา อาทิ ปัญหาการขนส่งและการจราจร การอพยพ
แรงงานต่างด้าว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาขยะ ปัญหาเรื่องไฟฟ้าและน้ําประปา ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหา
ผังเมือง ปัญหาระบบราชการและการปกครองท้องถิ่น ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนิ น
โครงการให้ประชาชนรับทราบของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการก่อกวนของผู้ที่ไม่ประสงค์
ดีในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
1. ควรเปิดรับฟังความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่
2. ควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ควรส่งเสริมการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
4. ควรสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมของไทย
5. ควรสร้างอาชีพเสริมและจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
6. ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ
7. ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ EEC อย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา
8. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
9. ดูแลรักษาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรซึ่งถือเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาการประเมินผลการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปปฏิบัติ
2. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไป
ปฏิบัติ
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไป
ปฏิบัติ
4. ศึ ก ษาความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ โดยรอบระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาค
ตะวันออก(EEC)
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