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ไทยและมาเลเซียให้ความส้าคัญกับความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือยกระดับ

ความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ โดยในฝั่งไทย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) ได้ประกาศให้พ้ืนที่ 4 ต้าบลในอ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา” ขณะที่ในฝั่งมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศแผนการพัฒนาพ้ืนที่ติดกับด่านศุลกากร 
บูกิตกายูฮิตัมให้เป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา”  

แม้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังสองแห่งจะมีความคืบหน้าเป็นล้าดับ แต่การด้าเนินการ
ยังมีลักษณะ “ต่างคนต่างท้า” ซึ่งอาจน้าไปสู่การแข่งขันเพ่ือดึงดูดการลงทุนซึ่งต่างฝ่ ายต่างไม่ได้
ประโยชน์ (race to the bottom)  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ศึกษาเงื่อนไขและบริบทแวดล้อมของการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา พร้อมทั้งเสนอแนะประเด็นที่
ไทยและมาเลเซียควรร่วมมือกันเพ่ือเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองแห่ง ดังนี้ 

1.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของชุมชนเมือง กิจการค้าปลีก และบริการต่าง ๆ ในบริเวณจุดผ่านแดน
สะเดา–บูกิตกายูฮิตัม เพ่ือรองรับผู้ประกอบการและแรงงานที่จะเพ่ิมขึ้น โดยอาจจัดตั้ง เขตการค้า
ปลอดอากร (free trade zone) ส้าหรับกิจการค้าปลีกบนทั้งสองฝั่งของจุดผ่านแดน เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนของทั้งสองฝ่ายข้ามไปมาเพ่ือจับจ่ายใช้สอย  

2.  การเสริมสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิต พ้ืนที่ชายแดนไทย–มาเลเซียน่าจะมี
ความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง (locational advantage) ส้าหรับบางกลุ่มอุตสาหกรรม/กิจการ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา E–commerce เป็นต้น โดยควรมี
การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ศึกษาวิเคราะห์ห่วงโซ่การผลิต (supply chain mapping) ของแต่ละ
กิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนและการก้าหนดแนวทาง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบให้ตอบโจทย์ของกลุ่ม 
นักลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม 

3.  การเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  โดยเฉพาะการเร่งผลักดัน
ประเด็นต่าง ๆ ที่คั่งค้างให้คืบหน้า เช่น การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับ 
ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม การจัดท้าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางถนน
ข้ามพรมแดนไทย–มาเลเซีย รวมทั้งการหารือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางถนน
ระหว่างท่าเรือสงขลากับท่าเรือปีนัง เพ่ือเป็น land bridge ระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งทะเลอันดามัน  



จ 

4.  การส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน เช่น การจัดท้าสื่อเผยแพร่เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของทั้งสองฝ่ายใช้ในการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน การอ้านวยความสะดวกให้นักลงทุนไทยและมาเลเซีย
ได้พบปะสร้างเครือข่ายเพ่ือน้าไปสู่การร่วมทุนกัน และการอ้านวยความสะดวกให้นักลงทุนของแต่ละฝ่าย 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม เข้าถึงแหล่งเงินทุนในประเทศที่เข้าไปลงทุน  

5.  การพัฒนาผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากก้าลังแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูเพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองแห่ง และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ การบ่มเพาะผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง (sourcing) จาก
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

6.  กลไกการขับเคลื่อน ควรมีการจัดตั้งคณะท้างานร่วม High–Level Joint Working 
Group on the Synergy between Songkhla SEZ and Kota Perdana SBEZ เป็นกลไกในระดับ
รองลงมาจากคณะกรรมการ JDS เพ่ือรับผิดชอบประเด็นการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาเป็นการเฉพาะ โดยหัวหน้าคณะของแต่ละฝ่าย
อาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (eminent person) ที่ไม่จ้าเป็นต้องเป็นข้าราชการประจ้า แต่เคยด้ารงต้าแหน่ง
ระดับสูงและมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย–มาเลเซีย เช่น อดีตเอกอัครราชทูต เพ่ือให้
กลไกดังกล่าวมีความคล่องตัว สามารถพบหารือกันได้สม่้าเสมอทั้งในลักษณะทางการและไม่เป็น
ทางการ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

มาเลเซียเป็นประเทศเพ่ือนบ้านส้าคัญของไทย โดยในปี 2561 มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 
803,300 ล้านบาท ถือเป็นคู่ค้าอันดับสี่ของไทย รองจากจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา (กระทรวง
พาณิชย์, 2561) ในจ้านวนนี้ 571,927.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.20 เป็นการค้าชายแดน1 ทั้งนี้ 
หากจะเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคิดเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50.85 ของมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งหมด  
(ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา) 

ในด้านการท่องเที่ยว ตลอดปี 2562 มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางมาไทยจ้านวน 
4,166,868 คน มากเป็นอันดับสองรองจากจีน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยโดยผ่านจุด
ผ่านแดนทางบก (ท่ีมา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  

ในด้านการลงทุน การลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซีย (ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงหรือ 
direct investment stock) ณ เดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่ารวม 7,702.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40.62 ของมูลค่าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งหมด  
โดยมีทั้งการลงทุนของไทยในมาเลเซียและการลงทุนของมาเลเซียในไทย (4,450.50 และ 3,252.08 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล้าดับ)2 ขณะที่การลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ เป็น 
การลงทุนของไทยในประเทศเหล่านั้นแทบจะท้ังหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่แตกต่างกันมาก และศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในมิติที่หลากหลาย โดยไม่จ้าเป็นต้องมีฝ่ายใด
เป็นผู้รับหรือผู้ให้เพียงฝ่ายเดียว 

                                                 
1 การค้าชายแดนหมายถึงการส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจักรไทยไปประเทศท่ีมีพรมแดนติดไทยและการน้าเข้า
สินค้าจากประเทศดังกล่าวเข้าราชอาณาจักรไทยท่ีด้าเนินการ ณ ด่านท่ีตั้งข้ึนบริเวณเขตแดนทางบก บนทางอนุมัติ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมการส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักรไทยต่อไป
ยังประเทศท่ีสาม และการน้าเข้าสนิค้าจากประเทศท่ีสามผ่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนติดไทยตาม
ความตกลงดา้นขนส่งระหว่างประเทศ (กรมการค้าต่างประเทศ, 2562) 
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ไทยและมาเลเซียให้ความส้าคัญกับความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ดังจะเห็นได้
จากการที่ผู้น้าของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม
ส้าหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย–มาเลเซีย (Joint Development Strategy for Border Areas–JDS)  
มาตั้งแต่ปี 2547 เพ่ือเป็นกลไกความร่วมมือในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน 5 จังหวัด
ภาคใต้ของไทย (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย (ปะลิส  
เกดะห์ เประ และกลันตัน) และหากพิจารณาเอกสารผลลัพธ์การประชุมหารือประจ้าปีระหว่าง
นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายครั้งล่าสุดเมื่อปี 25593 (Joint Press Statement, the Sixth Annual 
Consultation between the Prime Minister of Thailand and the Prime Minister of Malaysia,  
9 September 2016, Bangkok) จะเห็นได้ว่ามีสาระครอบคลุมความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนทั้งสิ้น 8 ย่อหน้าจากทั้งหมด 24 ย่อหน้า คิดเป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในสาม โดยครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการอ้านวยความสะดวกการข้ามแดนเพ่ือส่งเสริม 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงในด้านกายภาพและการไปมาหาสู่ระหว่าง
ประชาชน รวมทั้งการท่องเที่ยว  

 

 
1. สตูล (ท่าเทียบเรือต้ามะลัง) 
2. วังประจัน (สตูล)–วังเกรียน (ปะลิส) 
3. ปาดังเบซาร์ (สงขลา)–ปาดังเบซาร์ (ปะลิส) 
4. สะเดา (สงขลา)–บูกิตกายูฮิตัม (เกดะห์) 
5. บ้านประกอบ (สงขลา)–ดุเรียนบุหรง (เกดะห์) 

6. เบตง (ยะลา)–เปิงกาลันฮูลู (เประ) 
7. บูเก๊ะตา (นราธิวาส)–บูกิตบุหงา (กลันตัน) 
8. สุไหงโกลก (นราธิวาส)–รันเตาปันยัง (กลันตัน) 
9. ตากใบ (นราธิวาส)–เปิงกาลันกุโบร์ (กลันตัน) 
 

ภาพที่ 1 จุดผ่านแดนไทย–มาเลเซีย 9 แห่ง 

                                                 
3 การประชุมหารือประจ้าปี (Annual Consultation) เป็นกลไกการหารือระหว่างไทยกับมาเลเซียในระดับสูงสุด 
คือในระดับผู้น้าของทั้งสองฝ่าย  โดยหลักการ ไทยและมาเลเซียต้องผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในแต่ละปี แต่ที่ผ่านมา  

ยังมีการว่างเว้น ไมไ่ดจ้ัดขึ้นเป็นประจ้าทุกป ี
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ไทยและมาเลเซียมีจุดผ่านแดนทั้งสิ้น 9 แห่ง (ภาพที่ 1) จุดผ่านแดนส้าคัญที่สุดที่เป็นประตู
การค้า การขนส่ง และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียคือจุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม 
(Bukit Kayu Hitam) โดยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย–มาเลเซีย และกว่าร้อยละ 
55 ของปริมาณการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เกิดขึ้นผ่ านจุดผ่านแดน
ดังกล่าว4  

ทั้งสองฝ่ายมีโครงการและความริเริ่มเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง หนึ่งใน
โครงการส้าคัญคือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone–SEZ) ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
โดยในฝั่งไทย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้
ประกาศให้พ้ืนที่ 4 ต้าบลในอ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้แก่ ต้าบลสะเดา ต้าบลส้านักขาม ต้าบล
ส้านักแต้ว และต้าบลปาดังเบซาร์ เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 25585  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาครอบคลุมพ้ืนที่ชายแดนซึ่งมีจุดผ่านแดนสองแห่ง ได้แก่ 
จุดผ่านแดนปาดังเบซาร์–ปาดังเบซาร์ และสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม โดยปัจจุบัน การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) อยู่ระหว่างการพัฒนา “นิคมอุตสาหกรรมสงขลา” บนที่ดินขนาดประมาณ 
1,196 ไร่ (473 เอเคอร์) ในต้าบลส้านักขาม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม 
ประมาณ 2–3 กิโลเมตร โดยคาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2563  

ในฝั่งมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียอยู่ระหว่างการพัฒนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
โกตาเปอร์ดานา (Kota Perdana Special Border Economic Zone)” บนที่ดินขนาดประมาณ 
4,395 เอเคอร์ (11,116 ไร่) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม โดยเมื่อปี 2562 รัฐบาล
มาเลเซียได้เริ่มด้าเนินโครงการระยะที่  1 ด้วยการพัฒนาศูนย์บรรจุและแยกสินค้า ( Inland 
Container Depot) บนพ้ืนที่ติดกับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดน
ระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าถ่ายล้า (transshipment) ที่จะขนส่งไปยังท่าเรือ
ปีนังเพ่ือขนส่งต่อไปประเทศที่สาม รวมทั้งเพ่ืออ้านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรแก่
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาที่น้าเข้าวัตถุดิบจากไทย โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในปี 2565  

                                                 
4 รองลงมาคือจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-ปาดังเบซาร ์ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการคา้คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 
32 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียทั้งหมด และมีปริมาณการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้ง
สองประเทศคดิเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 9 ของปริมาณการเดินทางข้ามแดนทั้งหมด  ทั้งนี้ นอกจากการขนส่งสินค้า
ทางถนนโดยรถบรรทุกแล้ว ยังมีการขนส่งสินคา้ทางรางที่จุดผา่นแดนปาดังเบซาร์-ปาดังเบซาร์ด้วย   
5 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 เรื่องก้าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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นอกจากนั้น รัฐบาลมาเลเซียยังมีแผนที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมชูปิงแวลลีย์ (Chuping 
Valley Industrial Area) บนที่ดินขนาดประมาณ 3,000 เอเคอร์ (7,588 ไร่) ในเมืองชูปิง รัฐปะลิส 
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์–ปาดังเบซาร์ประมาณ 9 กิโลเมตร โครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรม และท่าเรือบก (Perlis Inland Port) เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้า 
ทางรางไปยังท่าเรือปีนังรวมทั้งสินค้าจากไทย6 ทั้งนี้ ภาคเอกชนมาเลเซีย (บริษัท Mutiara Perlis 
Sdn Bhd) จะเป็นผู้ลงทุนพัฒนาเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยรัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยรอบโครงการ ได้แก่ ถนนและรางรถไฟ ซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ
และวางแผน  

ไทยและมาเลเซียมีการหารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษข้างต้น
ให้เกิดการเกื้อกูลกันในด้านการผลิตและการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนาในพ้ืนที่7 
อย่างไรก็ตาม แม้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของทั้งสองฝ่ายจะมีความคืบหน้าเป็นล้าดับ 
แต่การด้าเนินการยังมีลักษณะ “ต่างคนต่างท้า” ซึ่งอาจน้าไปสู่การแข่งขันเพ่ือดึงดูดการลงทุน  
ซ่ึงต่างฝา่ยต่างไม่ได้ประโยชน์ (race to the bottom)  

ทั้งนี้ นอกจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาแล้ว รัฐบาลไทยก้าลังด้าเนินการจัดตั้ง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ อีก 9 แห่งที่จังหวัดตาก 
มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี โดยมีเป้าหมาย  
ที่จะใช้ประโยชน์จากอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่้ากว่าและการอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะผลิตผล
การเกษตรในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือปรับโครงสร้างการผลิตภายในไทยให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นในห่วง
โซ่การผลิต อย่างไรก็ตาม โดยที่ไทยและมาเลเซียมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกันนัก 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาจึงควรมีเป้าหมายแตกต่างไป  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

บนพื้นฐานของสภาพปัญหาข้างต้น รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.2.1  เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย–มาเลเซียให้เกิดการเกื้อกูลกันในด้านการผลิตและการส่งเสริมการค้า  
การลงทุน และการพัฒนาในพ้ืนที่ 

                                                 
6 จุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-ปาดังเบซาร์ เป็นจุดผ่านแดนไทย-มาเลเซยีเพียงแห่งเดียวท่ีมีการเช่ือมโยงทางราง 
7 หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ท่ี กต 1302/3020 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2558 เสนอผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาค ีครั้งท่ี 13 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร ์
การพัฒนาร่วมส้าหรับพ้ืนท่ีชายแดน ครั้งท่ี 4 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ระหว่างวันท่ี 21-22 ตุลาคม 2558 ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน้าผลการประชุมไปปฏิบตัิและตดิตามความคืบหน้าต่อไป 
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1.2.2  เพ่ือจัดท้าแผนปฏิบัติการ (plan of action) ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
ใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้มุ่งศึกษารูปแบบและแนวทางการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย–มาเลเซีย โดยจ้ากัดขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่เฉพาะที่บริเวณจุดผ่านแดน
สะเดา–บูกิตกายูฮิตัม (ไม่รวมที่จุดผ่านแดนปาดังเบซาร์–ปาดังเบซาร์ ซึ่งมีโครงการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมชูปิงแวลลีย์ในฝั่งมาเลเซีย) เนื่องจากจุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม เป็นจุดผ่านแดน
ไทย–มาเลเซียที่มีความส้าคัญที่สุด โดยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย–มาเลเซีย และ
กว่าร้อยละ 55 ของปริมาณการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเกิดขึ้นผ่าน 
จุดผ่านแดนดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้เขียนยังคาดหวังว่าการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาจะเป็นการน้าร่องให้เกิดการเชื่อมโยงเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลากับพ้ืนที่อ่ืนในฝั่งมาเลเซียในภาพรวมต่อไป  

รายงานการศึกษาฉบับนี้มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
1.3.1  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ กรอบกฎหมาย และข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง

บทเรียนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในประเทศต่าง ๆ  
1.3.2  ข้อมูลจากการหารือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์กับหน่วยงาน /

องค์กร ที่เก่ียวข้องทั้งของไทยและมาเลเซีย  
1.3.3  สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในบทที่ 2 
 

1.4  ค าถามและสมมติฐานการศึกษา 
รายงานการศึกษาฉบับนี้มีค้าถามและสมมติฐานการศึกษา ดังนี้ 
1.4.1  บริบทและเงื่อนไขในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาในปัจจุบันเป็นอย่างไร? ไทยและมาเลเซียควรร่วมมือกันในประเด็น
ใดบ้าง เพ่ือเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังสองแห่งให้เกิดการเกื้อกูลแทนที่จะแข่งขันกัน? 

การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีลักษณะที่
แตกต่างจากการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ ซึ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากก้าลังแรงงานและวัตถุดิบในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยข้อแตกต่างที่ส้าคัญคือ 
ประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียควรจะเน้นความร่วมมือในกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมที่
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ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีในระดับที่สูงกว่า การส่งเสริมการลงทุนโดยนักลงทุนของทั้งสองฝ่าย 
(ไม่ใช่ไทยฝ่ายเดียว) และการใช้ประโยชน์จากก้าลังแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  

1.4.2  กระทรวงการต่างประเทศต้องด้าเนินการอะไรบ้างและขั้นตอนควรเป็นอย่างไร 
เพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือไทย–มาเลเซียในประเด็นเหล่านั้น? 

การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลากับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนโกตาเปอร์ดานาควรใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่แล้วให้มากที่สุด โดยอาจปรับเปลี่ยนให้มี
ความคล่องตัวมากขึ้น และควรเริ่มจากประเด็นที่สามารถท้าให้ส้าเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นก่อน เพ่ือ
ขยายผลให้เกิดความร่วมมือในประเด็นที่ซับซ้อนและเป็นความร่วมมือในระยะยาวต่อไป  

 
1.5  ประโยชน์ของการศึกษา 

ผู้เขียนคาดหวังให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาน้าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
โกตาเปอร์ดานาซึ่งจะเป็นการน้าร่องให้เกิดการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลากับพ้ืนที่อ่ืน
ในฝั่งมาเลเซียในภาพรวมต่อไป 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน
ไทย–มาเลเซีย โดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน
ตามแนวเส้นทางคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความได้เปรียบ 
เชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ของแต่ละประเทศ8  

 
2.1  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รายงาน World Investment Report 2019 ของ UNCTAD ระบุว่า ในปี 2562 มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) รวมทั้งสิ้น 5,383 แห่ง ใน 147 ประเทศทั่วโลก  

การเติบโตของจ้านวนเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวเกิดขึ้นจากการขยายตัวของการค้า 
และการลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก้าลังพัฒนาที่ต้องการดึงดูดการลงทุน
และเพ่ิมอัตราการจ้างงานภายในประเทศ 

Bost (2019) ระบุว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งมีชื่อเรียก ลักษณะ รวมทั้งขนาด
แตกต่างกันไป เช่น เขตปลอดอากร ( free zone) เขตการค้าปลอดอากร (free trade zone) เ 
ขตการผลิตเพ่ือการส่งออก (export processing zone) สวนอุตสาหกรรม ( industrial park)  
สวนเทคโนโลยีขั้นสูง (high–tech park) สวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (science & technology 
park) เป็นต้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประเภทและลักษณะของสิทธิประโยชน์ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และกลยุทธ์การตลาด ขณะเดียวกัน บทความทางวิชาการส่วนใหญ่มักนิยมใช้ค้าว่า  
“เขตปลอดอากร” หรือ “เขตการผลิตเพ่ือการส่งออก” มากกว่า จึงท้าให้ค้าว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
ไม่มีค้านิยามหรือขอบเขตที่ชัดเจน  

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เริ่มมีการใช้ค้าว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นค้าทั่วไป (generic 
term) ซึ่งมีความหมายครอบคลุมชื่อเรียกที่แตกต่างกันข้างต้น โดยรายงาน World Investment 
Report 2019 ให้ค้าจ้ากัดความว่าหมายถึง “พ้ืนที่ที่รัฐบาลก าหนดให้มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่

                                                 
8 กรอบแนวคิดดังกล่าวคือกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้กรอบความรว่มมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้้าโขง (Greater Mekong Sub-region–GMS) 
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ชัดเจนเพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่อุตสาหกรรมและกิจการด้วยการให้แรงจูงใจด้านภาษี
และการผ่อนปรนด้านกฎระเบียบ รวมทั้งการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน”  

จากค้าจ้ากัดความดังกล่าว เขตเศรษฐกิจพิเศษต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
(1) ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน (2) แรงจูงใจด้านภาษีและการผ่อนปรนด้านกฎระเบียบ และ  
(3) การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาของไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา
ของมาเลเซียในรายงานการศึกษาฉบับนี้สอดคล้องกับค้าจ้ากัดความข้างต้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขต
ทางภูมิศาสตร์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเป็นการก้าหนดตามเขตการปกครอง (ต้าบล) 
ขณะที่ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาเป็นการก้าหนดตาม
ขอบเขตที่ดินท่ีน้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไปในบทที่ 3 

 
2.2  เขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 

Abonyi and Zola (2014) กล่าวว่า พรมแดนคือก้าแพงที่ขวางกั้นการเคลื่อนย้ายปัจจัย
การผลิต ได้แก่ แรงงาน ทุน เทคโนโลยี และข้อมูล ซึ่งท้าให้เกิดความแตกต่างของปริมาณและราคา
ปัจจัยการผลิตในแต่ละประเทศ ดังนั้น การเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตระหว่างประเทศ โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ชายแดน จึงเป็นความร่วมมือเพ่ือใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตที่แตกต่างแต่เกื้อกูลกัน เพ่ือให้
ผู้ผลิตสินค้าและบริการมีต้นทุนต่้าลงและมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น เช่น ในการเชื่อมโยง
กิจกรรมการผลิตระหว่างไทยกับลาว ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ไทยจะได้
ประโยชน์จากการเข้าถึงแรงงานในลาว ซึ่งมีอัตราค่าจ้างที่ต่้ากว่า รวมทั้งที่ดินส้าหรับการผลิตสินค้า
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปในไทย ขณะที่ลาวจะได้ประโยชน์จากทุนและ
เทคโนโลยีของไทย รวมทั้งการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ท่าเรือ และบริการด้านโทรคมนาคมและ
การขนส่งและโลจิสติกส์ที่ทันสมัยกว่า ซึ่งจะช่วยให้ลาวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตระหว่าง
ประเทศได้ง่ายขึ้น 

ดังนั้น นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและกฎระเบียบ รวมทั้งการสนับสนุ น 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนยังท้าให้ผู้ประกอบการ  
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง (locational advantage) ที่จะใช้ประโยชน์จากปัจจัย
การผลิตระหว่างประเทศที่แตกต่างแต่เก้ือกูลกันด้วย  

นอกจากนั้น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดน (spillover effects) โดยนอกเหนือจากเป็นการเพ่ิม
โอกาสการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่แล้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษยังเป็นโอกาสส้าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่จะได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู้โดยผ่านการเป็นผู้จ้าหน่ายสินค้า
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และวัตถุดิบ (suppliers) ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (backward 
linkage) หรือในทางกลับกัน อาจเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ผลิตสินค้าและบริการที่ต้อง
อาศัยสินค้าและวัตถุดิบจากผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นปัจจัยในการผลิต 
(forward linkage)9  

2.2.1  รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดน 

Abonyi and Zola (2014) แบ่งรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนเป็นสามประเภท ได้แก่ 

1)  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบนฝั่งใดฝั่งหนึ่งของพรมแดน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
ที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง ตามท่ีได้อธิบายข้างต้น 

2)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน ซึ่งไม่จ้าเป็นต้องมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างเป็นทางการ แต่ต้องมีการหารือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนร่วมกัน โดยอาจเป็นการอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ เช่น พิธีการ
ศุลกากร การเข้าเมือง รวมทั้งบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือให้ปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ และ
สินค้า สามารถเคลื่อนย้ายข้ามแดนได้สะดวกขึ้น เพ่ือช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลา และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่การผลิตอยู่บนทั้งสองฝั่งของพรมแดน 

3)  การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดน คือการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บนทั้งสองฝั่งของพรมแดนด้วยการประสานกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งอาจมีความตกลงระหว่าง
รัฐบาลของทั้งสองประเทศในการพัฒนาและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษบนทั้งสองฝั่งของ
พรมแดนร่วมกัน 

ดังนั้น การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนจึงน่าจะเป็นรูปแบบที่สอดคล้อง
กับบริบทในการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณจุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม ซึ่งมีทั้ง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาบนทั้งสองฝั่งของ
พรมแดน 

2.2.2  องค์ประกอบของความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่ชายแดน 

Nguyen et al (2019) และ Lord and Tangtrongjita (2014) แบ่งองค์ประกอบ
ของความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

                                                 
9 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ spillover effects ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยผ่าน backward และ 
forward linkages ใน Hirschman (1958) 
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1)  โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น ระบบสาธารณูปโภค 
ชุมชนเมือง กิจการค้าปลีก และบริการในด้านต่าง ๆ เช่น ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น เพ่ือรองรับ
ผู้ประกอบการและกิจการ รวมทั้งแรงงานที่จะเพ่ิมข้ึนในพื้นท่ี  

2)  ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมการผลิต การค้าขาย การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกันในพื้นท่ี 

3)  ความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง เช่น ด่านศุลกากรที่ทันสมัย รวมทั้งพิธีการ
ศุลกากรและการเข้าเมืองที่สะดวกรวดเร็ว เครือข่ายถนนและ/หรือระบบรางที่เชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งข้ามแดน 

4)  สิทธิประโยชน์ทางภาษีและกฎระเบียบที่แตกต่างจากการประกอบการในพื้นที่
ปกติ เพ่ือดึงดูดการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น การยกเว้น
ภาษีเงินได้ การน้าเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ สิทธิการเป็นเจ้าของ
ที่ดิน 

5)  ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาในพ้ืนที่  เช่น การเชื่อมโยงกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งในลักษณะ backward และ forward linkages ความร่วมมือกับองค์กร/
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะขนาดกลางและย่อม และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะทักษะฝีมือแรงงานท้องถิ่น 

6)  กลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง
และระดับท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน 

 
2.3  ประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน 

China–Kazakhstan Khorgos International Centre of Boundary Cooperation (ICBC)  
ซึ่งเริ่มด้าเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สุดของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในพ้ืนที่ชายแดนที่มีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสองประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวมีพ้ืนที่
คาบเก่ียวระหว่างเมือง Khorgas ในมณฑลซินจียงของจีนกับเมือง Khorgos ในคาซัคสถาน  

China–Kazakhstan Khorgos ICBC คือจุดผ่านแดนส้าคัญของเส้นทางการค้าทางบก 
(The New Silk Road) ที่เชื่อมโยงจีนกับเอเชียกลางและยุโรป โดยในฝั่งจีน เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า
ปลอดอากร ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า และสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านสันทนาการ ซึ่งนักธุรกิจ
และนักท่องเที่ยวสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 30 วันโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา ขณะที่ในฝั่ง
คาซัคสถาน ได้มีการพัฒนา Khorgos Gateway ซึ่งเป็นท่าเรือบก (dry port) ส้าหรับการขนถ่าย 
ตู้สินค้าที่มีการขนส่งด้วยระบบรางระหว่างจีนกับคาซัคสถาน โดยเมื่อปี 2560 มีการขนส่งสินค้าผ่าน 
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Khorgos Gateway ประมาณ 100,000 TEU (Twenty–Foot Equivalent Unit) เ พ่ิมขึ้ นจากปี  2559  
ถึงห้าเท่า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าถ่ายล้า (transshipment) ไปยุโรป เนื่องจากใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 
การขนส่งทางเรือและมีค่าใช้จ่ายต่้ากว่าการขนส่งทางอากาศ10  

อีกตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนที่มี 
การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสองประเทศคือการพัฒนา Bohan–Boten Economic Cooperation 
Zone ระหว่างเมืองบ่อหาน (Bohan) ในมณฑลยูนนานของจีน กับเมืองบ่อเต็น (Boten) ในแขวง
หลวงน้้าทาของลาว  

จุดผ่านแดนบ่อหาน–บ่อเต็นเป็นจุดผ่านแดนหนึ่งบนเส้นทาง R3A11 ซึ่งอยู่ในแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ–ใต้ (North–South Economic Corridor) ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS โดยในฝั่งจีน 
ได้มีการพัฒนาให้เป็นเขตการค้าชายแดนมาตั้งแต่ปี 2544 ขณะที่ในฝั่งลาว รัฐบาลลาวได้ให้เอกชนจีน
เช่าพ้ืนที่เป็นเวลา 90 ปี เพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย (1) เขตการค้า การเงิน และ
การแสดงสินค้า (2) เขตท่องเที่ยว (3) เขตแปรรูปและโลจิสติกส์ และ (4) เขตอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
การศึกษา และการแพทย์ โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี 2559 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ใน 
10–15 ปีข้างหน้า12  

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน
ระหว่างสองประเทศยังมีน้อยและเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ จึงอาจเร็วเกินไปที่จะประเมินและสรุปเป็น
บทเรียนที่ชัดเจน (UNCTAD, 2019) อย่างไรก็ตาม โดยที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนที่มีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสองประเทศเป็นการต่อยอดแนวความคิดเกี่ยวกับ  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เราจึงอาจเรียนรู้บทเรียนจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบ
ความส้าเร็จแต่ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชายแดนได้เช่นกัน 

Abonyi and Zola (2014) ศึกษาและประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ
ต่าง ๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์สองประการ ได้แก่ ประสิทธิผลในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และประสิทธิผลในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ โดยได้สรุปเป็นบทเรียนของเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีประสบความส้าเร็จ ดังนี้ 

1)  เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส้าเร็จต้องช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก และต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม 

                                                 
10 https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-horgos/silk-road-hub-or-tax-haven-chinas-
new-border-trade-zone-may-be-less-than-it-seems-idUSKBN18V15Z 
11 จุดผ่านแดนบ่อหาน-บ่อเต็นเป็นช่องทางหลักในการขนส่งสินค้าผลไม้จากไทยไปจีนโดยใช้รถบรรทุกสนิค้า 
12 https://annx.asianews.network/content/boten-sez-eyeing-investment-over-us11-billion-107093  
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2)  เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส้าเร็จต้องเน้นส่งเสริมเฉพาะบางอุตสาหกรรมที่มี
ห่วงโซ่การผลิตที่มีศักยภาพและมีระบบนิเวศที่เอ้ืออ้านวย เช่น มีผู้จ้าหน่ายสินค้าและวัตถุดิบ 
(suppliers) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องรองรับ  

3)  เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส้าเร็จต้องมีตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นและกรอบกฎหมาย
และมาตรฐานด้านแรงงานในระดับสากล 

4)  เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส้าเร็จต้องได้รับการสนับสนุนในระดับสูงสุด  
โดยรัฐบาลต้องส่งสัญญาณให้เห็นความมุ่งม่ันที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

5)  เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส้าเร็จมักเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน 
โดยภาครัฐมีบทบาทในการก้าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การออกและบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ขณะที่ภาคเอกชนมีบทบาทในการเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

6)  เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส้าเร็จต้องมี one stop service และหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิผลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่การผลิตและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในแต่ละอุตสาหกรรม 

7)  เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส้าเร็จต้องมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับเงื่อนไข
เฉพาะและวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาของประชาชนและภาคธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่ 

 
2.4  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดน
ไทย–มาเลเซียเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาทั้งในแวดวงผู้ก้าหนดนโยบายและ
แวดวงวิชาการ 

Maneepong and Wu (2004) ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดน 
ในจังหวัดหนองคายซึ่งติดกับลาวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาซึ่งติดกับมาเลเซีย  
โดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้ารวมทั้งประเด็นด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาดังกล่าวพบว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจในสงขลา ซึ่งมีภาคเอกชนเป็ นแรง
ขับเคลื่อนหลัก (market–driven) ทั้งในด้านการค้าและการท่องเที่ยว มีความก้าวหน้ากว่าหนองคาย
ซึ่งเน้นบทบาทและกิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้น Maneepong and Wu 
(2004) จึงเสนอให้เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ขณะที่ภาครัฐควรมีบทบาทสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ 

Tsuneishi (2008) ศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
ที่จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม ปาดังเบซาร์–ปาดังเบซาร์ เบตง–เปิงกาลันฮูลู สุไหงโกลก–รันเตา
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ปันยัง และตากใบ–เปิงกาลันกุโบร์ และได้ข้อสรุปว่าความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย–มาเลเซียควรเป็นการต่อยอดกิจกรรมการค้าชายแดนซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว 

Choen (2008) ศึกษาการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งมาเลเซีย 
พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ที่มีการส่งออกจากไทยไปมาเลเซียเป็นสินค้าที่ผลิตในภาคใต้ของไทย โดยมี  
จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัมเป็นช่องทางหลัก เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือปีนัง  
กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ได้สะดวก โดยอาศัยเส้นทาง North–South Expressway ซึ่งมี
ระยะทางจากชายแดนไทย–มาเลเซียไปจนถึงชายแดนมาเลเซีย–สิงคโปร์ ทั้งสิ้น 772 กิโลเมตร ดังนั้น 
อ้าเภอสะเดาจึงมีศักยภาพในการเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

Abdul Rahim, Muszafarshah and Amel (2013) ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
และสังคมและความเชื่อมโยงระหว่างอ้าเภอสะเดากับเมืองบูกิตกายูฮิตัม รวมทั้งศักยภาพในการ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทั้งในภาคใต้ของไทยและในภาคเหนือของมาเลเซีย โดยพบว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในฝั่งเมืองบูกิตกายูฮิตัมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ขณะที่ฝั่งอ้าเภอ
สะเดาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว โดย Abdul Rahim, Muszafarshah and Amel (2013) 
เห็นควรให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจข้ามแดนที่จุดผ่านแดนดังกล่าวเพ่ือใช้ประโยชน์จากแรงงานในฝั่งไทย
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการส่งเสริมกิจกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมในฝั่ง
มาเลเซีย 

Lord and Tangtrongjita (2014) ศึกษาเปรียบเทียบจุดผ่านแดนไทย–มาเลเซียทั้ง 8 แห่ง13 
เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่ เหมาะสมที่สุดส้าหรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน 
ไทย–มาเลเซีย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้ว ความเชื่อมโยง
ของห่วงโซ่การผลิตและการคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ เงื่อนไขด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวจัดให้จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม 
เป็นทางเลือกอันดับสาม รองจากจุดผ่านแดนสุไหงโกลก–รันเตาปันยัง และบูเก๊ะตา–บูกิตบุหงา  
ซึ่งอาจเป็นเพราะในขณะนั้น รัฐบาลไทยยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา อีกทั้งยังไม่มีโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
ในการผ่านแดนที่จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม นอกจากนั้น Lord and Tangtrongjita (2014) 
ยังมองว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย–มาเลเซีย ที่จุดผ่านแดนสุไหงโกลก– 
รันเตาปันยัง หรือท่ีบูเก๊ะตา–บูกิตบุหงา จะเป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจมากกว่า เนื่องจาก
ในพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีระดับการพัฒนาที่ต่้ากว่าที่จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม 

                                                 
13 ไม่รวมจุดผา่นแดนเมืองสตลู (ท่าเรือต้ามะลัง) (ดูภาพท่ี 1 ในบทที่ 1) 
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Asan Ali Golam et al (2009) ศึกษาความเหมาะสมและเสนอให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา โดยพิจารณาจากกรอบนโยบายทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่น โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือของมาเลเซียกับภาคใต้ของไทย  

 
2.5  สรุปกรอบแนวคิด 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนเป็นการต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษบนพ้ืนฐานของความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง (locational advantage) ที่เอ้ืออ้านวยให้
มีการน้าปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศที่แตกต่างแต่เกื้อกูลกันมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการ 
ลดต้นทุนการผลิตและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  

รูปแบบความร่วมมือที่สอดคล้องกับบริบทในการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาคือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีกลไกการบริหาร
จัดการร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา 6 ด้าน ตามรายละเอียดใน
หัวข้อ 2.2.2  

รายงานการศึกษาฉบับนี้เป็นการต่อยอดการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษา 
ในภาพกว้างเพ่ือประเมินศักยภาพและความเหมาะสมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย–มาเลเซีย โดยรายงานการศึกษาฉบับนี้มุ่งศึกษาบริบทและเงื่อนไขของความเชื่อมโยง
บริเวณชายแดนไทย–มาเลเซียในปัจจุบัน ซึ่งมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น  
ยังเป็นการศึกษาจากมุมมองของผู้ก้าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ เพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดแผนปฏิบัติการ 
(plan of action) ที่ชัดเจนส้าหรับกระทรวงการต่างประเทศ ในการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาให้ส่งเสริมเกื้อกูลแทนที่จะแข่งขันกัน  
เพ่ือดึงดูดการลงทุน 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

บทนี้เริ่มด้วยการอธิบายกรอบนโยบายและกฎหมายรวมทั้งกลไกในการขับเคลื่อนเพ่ือให้
เห็นภาพรวมของกระบวนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนโกตาเปอร์ดานา รวมทั้งสถานะล่าสุดของทั้งสองโครงการ ตามล้าดับ หลังจากนั้น จะเป็น  
การวิเคราะห์บริบทและเงื่อนไขในด้านต่าง ๆ ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งสองแห่ง 
โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 หัวข้อที่ 2.2.2 เพ่ือก้าหนดประเด็นที่ไทยและมาเลเซีย
ควรร่วมมือกันในการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งสองแห่งให้เกิดการเกื้อกูลแทนที่จะ
แข่งขันกัน  

 
3.1  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

3.1.1  กรอบนโยบายและกฎหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 

2561–2580) รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือให้เกิดการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อมล้้าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

นับตั้งแต่ปี 2557 รัฐบาลได้ด้าเนินการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนจ้านวน 10 แห่ง ซึ่งรวมถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดย
ด้าเนินการภายใต้ “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556”  
ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดกลไกและขั้นตอนการด้าเนินการเพ่ือจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ดังนี้ 

ก.  กลไกการขับเคลื่อน  
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 

ก้าหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)” เป็นกลไกหลักในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์ วิธีการสนับสนุน และแผนงานการจัดตั้ง  
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เขตเศรษฐกิจพิเศษให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งก้ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล  
การด้าเนินการและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี  

กนพ. ชุดปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งตามค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 มีหัวหน้า คสช. (นายกรัฐมนตรี) เป็นประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ) และผู้แทนภาคเอกชน 
เป็นกรรมการ และมีส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ 

กนพ. ชุดดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 6 คณะท้าหน้าที่ขับเคลื่อนงาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ังในส่วนกลางและระดับพื้นที่14 ได้แก่  

1)  คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพ้ืนที่ และศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ และส้านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและ
ก้าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามข้อเสนอของพ้ืนที่/จังหวัด รวมทั้งก้าหนดสิทธิประโยชน์
และก้ากับดูแลการให้บริการแก่นักลงทุนในลักษณะเบ็ดเสร็จ  

2)  คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และ 
ความมั่นคง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานอนุกรรมการ และกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางและก้ากับดูแลการจั ดระบบ
แรงงานต่างด้าวที่มาท้างานในไทยในลักษณะไป–กลับ รวมทั้งการคุ้มครองและพัฒนาฝีมือแรงงานใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3)  คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมเป็นประธานอนุกรรมการ และส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีหน้าที่จัดท้าแผนและก้าหนดแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน
ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่ออ้านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการสัญจรข้ามแดน 

4)  คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอนุกรรมการ และส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่าย
เลขานุการ และมีหน้าที่จัดหาพ้ืนที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่แล้ว 

                                                 
14 ค้าสั่ง กนพ. ท่ี 1/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใตค้ณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี 
12 กุมภาพันธ์ 2558 และค้าสั่ง กนพ. ท่ี 2/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2558 
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5)  คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นประธานอนุกรรมการ และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นฝ่าย
เลขานุการ (ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ) และมีหน้าที่  
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  

6)  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพ้ืนที่   
มีรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็น
อนุกรรมการ และส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายเลขานุการ และมีหน้าที่ประสานงาน 
ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลการด้าเนินการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
รายงานปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ กนพ. หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามล้าดับ 

ทั้งนี้ ในส่วนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา” ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกรรมการ 
และมีหัวหน้าทุกส่วนราชการ รวมทั้งผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาร่วมเป็นกรรมการ เป็นกลไก
ในระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาด้วย15  

ข.  ขั้นตอนการด้าเนินการ  
นอกจากกลไกการขับเคลื่อนแล้ว ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ได้ก้าหนดขั้นตอนการขออนุมัติการจัดตั้งและการก้ากับดูแลและ
ติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีความคืบหน้าด้วย  

ในขั้นตอนการขออนุมัติ หน่วยงาน (พ้ืนที่/จังหวัด) ที่ประสงค์ จะจัดตั้ง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องยื่นข้อเสนอพร้อมกับร่างแผนแม่บทต่อ กนพ. (โดยผ่านคณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน) เพ่ือพิจารณา โดยต้องให้
ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่  และหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หลังจากนั้น กนพ. จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนแม่บทก่อน
ประกาศก้าหนดให้พ้ืนที่ตามแผนแม่บทเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ16 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
แผนแม่บทแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดท้าแผนปฏิบัติการ/โครงการเสนอให้  กนพ. และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ตามล้าดับ โดยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นท่ีเช่นเดียวกับการจัดท้าร่างแผนแม่บท  

                                                 
15 ค้าสั่งจังหวัดสงขลาที่ 3261/2558 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558  
16 การก้าหนดพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องเป็นไปตามเขตปกครอง เช่น อ้าเภอ หรือต้าบล เพื่อให้มีจุดยดึโยง
ทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างสอดคล้องตรงกันซึ่งท้าให้การ
บริหารจดัการมีประสิทธิภาพ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
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ในขั้นตอนการด้าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/
โครงการที่ได้รับอนุมัติและรายงานต่อคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้องและ กนพ. เป็นระยะ หากมีปัญหา
อุปสรรค ให้รายงานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง กนพ. หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาหาข้อยุติ ตามล้าดับ 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 การขออนุมัติจัดตั้งและการก้ากับดูแลและติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่มา: สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (2557) 

  
เห็นได้ว่าขั้นตอนการขออนุมัติการจัดตั้งและการก้ากับดูแลและติดตามการ

พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภายใต้กรอบกฎหมายข้างต้นมีลักษณะจากล่างขึ้นบน (bottom up) 
และให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม 
การด้าเนินการในด้านต่าง ๆ ยังต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายในปัจจุบัน ยังไม่มีการให้อ้านาจแก่
หน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในขั้นตอนการด้าเนินการ โดยหากมีอุปสรรคหรือข้อติดขัด 
จะต้องรายงานตามล้าดับขั้นตอน เพ่ือให้ กนพ. หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขหรือหาข้อยุติเป็น

สศช. ร่วมแก้ไข 
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กรณีไป เช่น ได้มีการออกค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 
2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด้าเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น17  

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการปรับปรุงกรอบกฎหมายข้างต้นเร็ว ๆ นี้ โดยเมื่อวันที่  
9 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พ.ศ. ...” ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการยกเลิกระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้ระเบียบใหม่ดังกล่าว ซึ่งจะบูรณาการการพัฒนา  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 พ้ืนที่ ซึ่งเป็น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ18 รวมทั้งพ้ืนที่อ่ืนที่
จะก้าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมเติมในอนาคต ให้มีความเป็นระบบ มีเอกภาพ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ภายใต้กลไกขับเคลื่อนใหม่คือ “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(กพศ.)” ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องและผู้แทน
ภาคเอกชนเป็นกรรมการ และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่าย
เลขานุการ นอกจากนั้น ยังมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ร่วมเป็นกรรมการด้วย เพ่ือให้การด้าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งด้าเนินการภายใต้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561  

 

                                                 
17 ก่อนหน้าน้ี มีความพยายามออกกฎหมายเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งและบริหารจัดการพื้นที่ท่ี
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเฉพาะ โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ “ร่าง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ...” ซึ่งมีการให้อ้านาจผู้ว่าราชการจังหวัดที่เขตเศรษฐกจิพิเศษตั้งอยู่เป็น
ผู้มีอ้านาจในการจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการหรืออยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมทั้งเป็นผู้มีอ้านาจตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายว่าด้วย
โรงงาน กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการท้างานของคนตา่งด้าว กฎหมายว่าด้วยการขดุดินและถมดิน 
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครือ่งจักร และกฎหมายว่าด้วยทะเบยีนพาณิชย์ 
เป็นต้น อย่างไรกต็าม จนถึงปัจจบุัน ยังไม่มีพัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว  
18 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic 
Corridor–SEC) 2) พืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor–NEC–Creative 
LANNA) 3) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor–NeEC–
Bioeconomy) และ 4) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก (Central–Western Economic 
Corridor–CWEC)  
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3.1.2  ภาพรวมและสถานะล่าสุด 
กนพ. ประกาศให้พ้ืนที่ 4 ต้าบลในอ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้แก่ ต้าบลสะเดา 

ต้าบลส้านักขาม ต้าบลส้านักแต้ว และต้าบลปาดังเบซาร์ รวมพ้ืนที่ประมาณ 345,187 ไร่ (136,476 
เอเคอร์) เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็น
เมืองหน้าด่านการค้าที่ส้าคัญ มีจุดผ่านแดนซึ่งมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดของประเทศสองอันดับ
แรกคือจุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม และจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์–ปาดังเบซาร์ ตามล้าดับ และมี
ศักยภาพในการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งในด้านห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งทาง
ถนนและทางราง โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นท่าเรือหลักของภาคใต้ของไทยในฝั่ง
อ่าวไทย และท่าเรือปีนังและท่าเรือกลาง (Klang Port) ของมาเลเซียในฝั่งทะเลอันดามัน 

 

 
 

ภาพที่ 3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
  
 

ก.  โครงสร้างพื้นฐาน  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน รัฐบาล โดยกรมธนารักษ์  

ได้จัดสรรที่ดินในต้าบลส้านักขาม อ้าเภอสะเดา ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
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เช่าและพัฒนาเป็น “นิคมอุตสาหกรรมสงขลา” เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาของบริษัทเอกชนที่อาจประสบ
อุปสรรคในการจัดหาที่ดินส้าหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  

 

 
 

ภาพที่ 4 ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสงขลา 
  

ปัจจุบัน (กรกฎาคม 2563) กรมธนารักษ์ได้ส่งมอบที่ดินส่วนที่ 1 ขนาดประมาณ 
635 ไร่ (251 เอเคอร์) ให้ กนอ. พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563  
โดย กนอ. ได้เปิดให้เอกชนจองเช่าที่ดินภายในนิคมอุตสาหกรรมแล้ว 

ที่ดินส่วนที่ 2 ขนาดประมาณ 444 ไร่ (176 เอเคอร์) อยู่ระหว่างการออกแบบ
การก่อสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรม โดยผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว และปัจจุบัน 
จังหวัดสงขลาก้าลังแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดินดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จ จึงจะ
จัดสรรให้ กนอ. เช่าและพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่อไป 

ที่ดินส่วนที่ 3 ขนาดประมาณ 126 ไร่ (50 เอเคอร์) กรมธนารักษ์จัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเช่าเพ่ือพัฒนาเป็น “ศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา” ประกอบด้วยสถานีขนส่งผู้โดยสาร ส้านักงานและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสถานีขนส่ง
สินค้า (truck terminal) เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าและการสัญจรข้ามแดน ปัจจุบัน ได้ศึกษารูปแบบ
การลงทุนแล้ว และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2563–2565 
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นอกจากนิคมอุตสาหกรรมและศูนย์คมนาคมขนส่ง รัฐบาลยังมีโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ทั้งที่จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิต
กายูฮิตัม และจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์–ปาดังเบซาร์ ดังนี้ 

1)  โครงการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาความแออัดที่ 
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งเดิมซึ่งไม่สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าและการสัญจรข้ามแดนที่
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ได้ ปัจจุบัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการเปิดใช้งาน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเจรจา
กับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านศุลกากรบูกิตกา
ยูฮิตัมในฝั่งมาเลเซีย อีกทั้งในฝั่งไทยก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนเพ่ือเป็นเส้นทางเข้า–ออก 
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เช่นกัน (ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 4–ด่านสะเดาแห่งใหม่) 

2)  โครงการถนนแยกทางหลวงหมายเลข 4–ด่านสะเดาแห่งใหม่ ระยะทาง 
5.5 กิโลเมตร เพ่ือเป็นเส้นทางเข้า–ออกด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 

3)  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สายหาดใหญ่–
ชายแดนไทย/มาเลเซีย (สะเดา) ระยะทาง 62.50 กิโลเมตร เพ่ือร่นระยะเวลาการสัญจรและการขนส่ง
สินค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียที่จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม และแก้ไขปัญหาความแออัดบนทาง
หลวงหมายเลข 4 ซึ่งปัจจุบัน เป็นเพียงเส้นทางเดียวที่ไปถึงจุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม 
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการลงทุนในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (ภาครัฐเวนคืนที่ดินและเอกชนลงทุนก่อสร้าง เก็บค่าผ่านทาง และบ้ารุงรักษาถนน)  

4)  โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ประกอบด้วยการก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก อาคารที่ท้าการ อาคารคลังสินค้า อาคารเก็บรักษาของกลาง  
และการปรับปรุงช่องตรวจยานพาหนะและลานตรวจปล่อยสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมดเมื่อปี 2561 

5)  โครงการก่อสร้างถนนสาย สข. 1027–ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 12.721 
กิโลเมตร เป็นถนนสายรองจากแยกทางหลวงหมายเลข 4 ไปยังจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์–ปาดังเบซาร์ 
เพ่ือระบายความแออัดบนทางหลวงหมายเลข 4 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 

6)  โครงการรถไฟทางคู่หาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร  
เป็นการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ตามแนวเส้นทางรถไฟเดิมและขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า เพ่ือเชื่อมต่อ
กับระบบรถไฟทางคู่ของมาเลเซีย (Electric Train Service–ETS) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
เช่นกัน ที่จุดผ่านแดนปาดังเบซาร์–ปาดังเบซาร์ โดยอยู่ในแผนลงทุนระบบรถไฟทางคู่ระยะที่สองของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแผนจะน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในปี 
2563 
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ข.  สิทธิประโยชน์การลงทุน และกลุ่มอุตสาหกรรม/กิจการเป้าหมาย 
ผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกนิคม

อุตสาหกรรมสงขลาจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยหากเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรม/
กิจการเป้าหมาย จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี หลังจากนั้น จะได้รับ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 อีก 5 ปี นอกจากนั้น ยังได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออก การน้าค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้้าประปา ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก มาหักลดหย่อนภาษี 
และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การได้รับอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว การถือครองกรรมสิทธิ์  
ในที่ดิน เป็นต้น19  

ทั้งนี้ รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ได้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยได้รับสิทธิประโยชน์
ข้างต้นด้วย โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การก้าหนดเงินลงทุนขั้นต่้าของโครงการที่ขอรับ  
การส่งเสริมเพียง 500,000 บาท และการอนุญาตให้น้าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการ 
ที่ขอรับการส่งเสริมได้ในมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท20  

ส้าหรับโครงการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ไม่เข้าข่ายได้รับการส่งเสริม
การลงทุนข้างต้น ยังมีสิทธิได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 
เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี21  

นอกจากนั้น ยังมีการอ้านวยความสะดวกการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและ 
เขตปลอดอากร22 ด้วยการผ่อนปรนคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอด
อากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากปกติที่ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช้าระแล้วไม่ต่้ากว่า 

                                                 
19 ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ท่ี 4/2557 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 
20 ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ท่ี 8/2558 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 
21 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 262) ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 และพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบับท่ี 591) พ.ศ. 2558 
22 เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมอืเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร (free zone) จะไดร้ับการยกเว้นอากรทั้งขาเข้าและขาออก  และสินค้าที่น้าเข้ามาเก็บไว้ในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน (bonded warehouse) จะถูกเรียกเก็บอากรขาเข้าก็ตอ่เมื่อถูกปล่อยออกมาจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อ
ใช้หรือจ้าหน่ายในราชอาณาจักร ช่วยให้ผู้น้าเข้าประหยัดค่าใช้จ่ายโดยสามารถน้าเข้าสินค้าได้ครั้งละจา้นวนมาก 
(ต้นทุนต่อหน่วยต่้าลง) โดยไม่ต้องช้าระอากรทั้งหมดในคราวเดยีว (ไม่มีต้นทุนจม) หรือหากเป็นการน้าเข้าสินค้ามา
แปรสภาพเพื่อส่งออก ก็จะได้รับการยกเว้นอากรทั้งขาเข้าและขาออก เพราะถือว่าไมเ่คยมีการน้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  
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10 ล้านบาท และ 60 ล้านบาท ให้เหลือเพียง 5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล้าดับ รวมทั้งมี  
การมอบอ้านาจให้ส้านักงานศุลกากรในพ้ืนที่เป็นผู้อนุมัติได้เลย23  

กลุ่มอุตสาหกรรม/กิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้แก่ 
(1) การเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (3) การผลิต
เครื่องเรือน (4) โลจิสติกส์ (5) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม (6) การสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ (7) กิจการอบพืชและไซโล 
(8) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (9) กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
ส้าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (10) กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป (11) กิจการผลิตอาหารสัตว์
หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ (12) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
ส้าหรับงานสาธารณูปโภค (13) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส้าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 
เครื่องส้าอาง (14) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส้าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก  
(15) กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ และ (16) กิจการพัฒนาอาคาร
ส้าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า24  

กลุ่มอุตสาหกรรม/กิจการเป้าหมายข้างต้นผ่านการคัดเลือกโดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชนและภายในจังหวัดสงขลา ก่อนเสนอให้ กนพ. และคณะรัฐมนตรี
อนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ (1) เป็นกิจการที่ใช้แรงงานสูง (2) เป็นกิจการที่ใช้วัตถุดิบจาก
ผลผลิตการเกษตรหรือวัตถุดิบจากพ้ืนที่หรือประเทศเพ่ือนบ้าน (3) ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก (4) ไม่ใช่
กิจการที่มีแนวโน้มจะก่อมลพิษ และ (5) เป็นกิจการที่ลงทุนได้เร็ว และนักธุรกิจในท้องถิ่นมีศักยภาพ
ที่สามารถด้าเนินธุรกิจได้ ซึ่งท้าให้เห็นว่า ลักษณะการลงทุนที่รัฐบาลคาดหวังให้เกิดขึ้นในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลาเป็นกิจการที่ไม่ใหญ่ เน้นการจ้างงาน และเป็นนักลงทุนภายในประเทศ (ไม่ได้
คาดหวังการลงทุนจากต่างประเทศเพียงแหล่งเดียว)   

นับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มด้าเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมื่อปี 
2558 จนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2563) มีโครงการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนแล้ว 15 โครงการ รวมมูลค่า 8,906.26 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจการผลิต
น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น/ แบบพิมพ์เซรามิกส้าหรับการผลิตถุงมือยาง (ceramic dipping former)/ 
ถุงมือยางธรรมชาติ/ แถบพลาสติก/ แปรงพลาสติก/ ไม้อัดวีเนียร์/ กล่องกระดาษ และถุงมือทาง
การแพทย์ (medical rubber gloves) มีการขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรในเมือง 1 โครงการ มูลค่า 60 ล้านบาท และมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 267 ราย 

                                                 
23 ประกาศกรมศุลกากรที่ 154/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 
24 ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ท่ี 4/2558 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2558 และที่ 21/2558 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2558 
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รวมมูลค่า 831.47 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่า “คึกคัก” ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนอีก 9 แห่ง25  

ค.  การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและอ่ืน ๆ 
มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ด้านการลงทุน

ภายในจังหวัดสงขลา เพ่ือให้บริการแก่นักลงทุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้ข้อมูลและค้าแนะน้า  
การรับเรื่อง ส่งต่อ และติดตาม และการอนุมัติและอนุญาตในบางเรื่อง เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล 
การขอเลขประจ้าตัวผู้เสียอากร โดยที่ผ่านมา ใช้วิธีการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัดสงขลา ส้านักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่สงขลา 1 ศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 เป็นต้น ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจ้าที่ OSS ด้านการลงทุนทุกวันพุธ26  

ในด้านแรงงาน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว  

ในส่วนของแรงงานต่างด้าว ได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการเข้ามา
ท้างานในลักษณะไป–กลับหรือตามฤดูกาล27 โดยต้องมีการตรวจสุขภาพและแรงงานต้องมีประกัน
สุขภาพตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานในไทย 28 โดยมีการจัดตั้ง OSS ด้านแรงงาน 
สาธารณสุข และความมั่นคง เพ่ือบูรณาการการด้าเนินการดังกล่าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา อย่างไรก็ตาม จังหวัดสงขลา  

                                                 
25 หากเปรียบเทียบกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่คึกคักรองลงมาคือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งมี
โครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนุนการลงทุนแล้ว 33 โครงการ รวมมูลคา่ 4,003.16 ล้านบาท และมีการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจใหม่ 1,008 ราย รวมมลูค่า 2,190.50 ล้านบาท  จะเห็นได้ว่า แม้โครงการลงทุนและธุรกิจจดัตั้งใหม่ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาจะมีจ้านวนน้อยกว่า แตส่่วนใหญ่นา่จะมีขนาดใหญ่กว่าโครงการลงทุนและธุรกิจ
จัดตั้งใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก (มีมลูค่าการลงทุน/โครงการ และทุนจดทะเบียน/บริษัท สงูกว่า)  
26 https://www.oss.songkhla.go.th/content/information/3 
27 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
ส้าหรับคนต่างด้าวสัญชาตเิมียนมา ลาว และกมัพูชา ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  
ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 และประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง การบังคับใช้มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญัติ
การท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2558  
28 ดูรายละเอียดล่าสุดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
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ไม่มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท้างานในลักษณะไป–กลับหรือตามฤดูกาล คงมีแต่แรงงานต่างด้าว 
ทั้งสามสัญชาติที่เข้ามาท้างานในลักษณะปกติ29  

นอกจากนั้น ยังมีการสนับสนุนทางการเงิน โดยธนาคารเพ่ือการส่งออกน้าเข้า
แห่งประเทศไทย (ธสน.) มีบริการ “สินเชื่อเอ็กซิมเพ่ือโซนพิเศษ (EXIM Special Zone Credit)”  
ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาวเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร โรงงาน การขยายก้าลังการผลิต 
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และสินเชื่อหมุนเวียนเพ่ือเสริมสภาพคล่องในการด้าเนินธุรกิจ
ส้าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย30  

 
3.2  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา 

3.2.1  กรอบนโยบายและกฎหมาย 
 

 
 

ภาพที่ 5 ระเบียงเศรษฐกิจในมาเลเซีย 
 

                                                 
29 ณ เดือนธันวาคม 2562 (ก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในไทย) จังหวัดสงขลามีคนต่างดา้วที่ได้รับ
ใบอนุญาตท้างานคงเหลือท้ังสิ้น 50,639 คน  ในจ้านวนนี้ 48,608 คน หรือร้อยละ 96 เป็นแรงงานจากลาว กัมพูชา 
หรือเมียนมา แบ่งเป็น 1) กลุ่มที่เข้ามาท้างานในไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและ
ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยกับทั้งสามประเทศ 21,375 คน และ 2) กลุ่มที่เข้าเมืองผดิกฎหมายและ
ได้รับการผ่อนผันให้ท้างานในไทยช่ัวคราวทั้งที่ผ่านการพิสูจนส์ัญชาติแล้วและยังไม่ผ่านการพิสูจนส์ัญชาติ 27,233 
คน  ไม่มีกลุม่ที่ได้รับใบอนุญาตท้างานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล  ขณะที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานใน
ลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก 9 แห่ง รวมทั้งจังหวัดชายแดนอื่นทั่วประเทศ รวม 
65,991 คน (ส้านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2562) 
30 https://bit.ly/2QsGuNm  
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นับตั้งแต่การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (9th 
Malaysia Plan 2006–2010) มาเลเซียมีนโยบายลดความเหลื่อมล้้าของพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในประเทศ
ด้วยการก้าหนดพ้ืนที่การพัฒนาเป็น 5 ระเบียงเศรษฐกิจ แบ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจในมาเลเซีย
ตะวันตกจ้านวน 3 ระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) Northern Corridor Economic Region (NCER)  
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่รัฐตอนเหนือของประเทศ ได้แก่ ปะลิส เกดะห์ เประ และปีนัง (2) East Coast 
Economic Region (ECER) ซึ่งครอบคลุมรัฐชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย ได้แก่ กลันตัน ตรังกานู 
และปาหัง และ (3) Iskandar Malaysia ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของรัฐยะโฮร์ โดยเฉพาะด้านที่ติดกับ
สิงคโปร์ และระเบียงเศรษฐกิจในมาเลเซียตะวันออกจ้านวน 2 ระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ (4) Sarawak 
Corridor of Renewable Energy (SCORE) และ (5) Sabah Development Corridor (SDC)  

ในส่วนของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ Northern Corridor Economic Region 
(NCER) ซึ่งมีอาณาเขตติดกับจังหวัดสงขลาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รัฐบาลมาเลเซีย
ด้าเนินการภายใต้กฎหมาย Northern Corridor Implementation Authority Act 2008 (Act 687) 
ซึ่งก้าหนดให้มีคณะกรรมการ Northern Corridor Implementation Authority (NCIA) และ
ส านักงาน NCIA เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  

คณะกรรมการ NCIA มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี มุขมนตรี 
(Chief Minister) ของรัฐปะลิส เกดะห์ เประ และปีนัง รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 31 และ
ผู้แทนภาคเอกชนเป็นกรรมการ และมีส้านักงาน NCIA ซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดคือ Chief Executive เป็น
ฝ่ายเลขานุการ มีการประชุมสองครั้งต่อปี 

ส้านักงาน NCIA มีภารกิจในการจัดท้าแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ NCER32 ร่วมกับ
หน่วยงานด้านการวางแผนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐ โดยกฎหมายก้าหนดให้ 
รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐต้องปรับปรุงแผนพัฒนาภายในรัฐของตนเองและด้าเนินการให้สอดคล้อง
กับแผนดังกล่าว33   

                                                 
31 ปัจจุบัน คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีประจ้าสา้นักนายกรัฐมนตรีที่ดูแล Economic 
Planning Unit (EPU) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดส้านักนายกรัฐมนตรทีี่มีอ้านาจหน้าที่เทียบได้กับส้านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
32 ฉบับปัจจุบันคือ The Northern Corridor Economic Region Development Blueprint 2016 -2025  
33 Athukorala and Narayanan (2017) ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่มาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ ซึ่งรัฐบาล
ท้องถิน่ของแต่ละรัฐเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางในระดับหนึ่ง NCIA จึงไม่มีอ้านาจเหนือรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐ
อย่างเต็มที่ และจ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลท้องถิ่นในการด้าเนินโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความส้าเร็จ  
ข้อจ้ากัดดังกล่าวเป็นอุปสรรคสา้คญัโดยเฉพาะเวลาที่พรรครัฐบาลทอ้งถิ่นเป็นพรรคการเมืองที่อยู่คนละฝั่งกับพรรค
รัฐบาลกลาง  นอกจากน้ัน ในบางครั้ง ยังท้าให้การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ 
เป็นเรื่องการเมืองมากกว่าการบรหิารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพ  
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นอกจากนั้น ส้านักงาน NCIA ยังมีภารกิจในการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งในระดับรัฐบาลกลาง เช่น EPU, Malaysian Investment Development Authority 
(เทียบได้กับส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) และรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐ เช่น State 
Development Corporation ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการส่งเสริมการลงทุนในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจ NCER ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน การอ้านวยความสะดวก และการเจรจา
กับบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือดึงดูดการลงทุน โดยส้านักงาน NCIA มีอ้านาจในการจัดตั้ง
บริษัทหรือร่วมทุนกับบริษัทเอกชนในการด้าเนินโครงการต่าง ๆ ด้วย  

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมของมาเลเซียมาตั้งแต่ปี 197234 ตามกฎหมาย Free Zones Act 1990 (Act 438)  
เขตเศรษฐกิจพิเศษในมาเลเซียคือพ้ืนที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศให้เป็นเขตปลอดอากร 
ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) Free Commercial Zone ซึ่งเป็นเขตปลอดอากรส้าหรับการประกอบ
กิจการโลจิสติกส์ เช่น การถ่ายล้า (transshipment) บริการเพ่ิมมูลค่าในคลังสินค้า อาทิ การแยกหีบห่อ 
(break–bulking) การคัดแยก (sorting/grading) การบรรจุภัณฑ์ (packaging) การปิดฉลาก (labeling) 
เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีดุลพินิจในการอนุญาตและก้าหนดเงื่อนไขให้มี  
การประกอบกิจการค้าปลีกด้วย และ (2) Free Industrial Zone ซึ่งเป็นเขตปลอดอากรส้าหรับ 
การประกอบกิจการผลิตเพื่อการส่งออก  

รัฐบาลมาเลเซียประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาอย่างเป็น
ทางการในแผนงบประมาณประจ้าปี 2561 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  
ซึ่งมีการทบทวนเมื่อปี 2018 (Mid–term Review 11th Malaysia Plan 2016–2020)35 ระบุชัดเจนว่า  
จะเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา โดยให้ความส้าคัญกับการเชื่อมโยงกับ
จังหวัดสงขลาภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย 
(Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle Summit–IMT–GT) นอกจากนั้น แผน NCER 
Development Blueprint 2016–2025 ยังระบุว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาคือ
หนึ่งในโครงการหลักเพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขต NCER  

รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้งบริษัท Northern Gateway Sdn Bhd ซึ่งมีกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ให้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐที่จะน้ามาพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                                                 
34 Yeow and Ooi (2009) 
35 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (12th Malaysia Plan 2021-2025) อยู่ระหว่าง 
การทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรค COVID-19 และยังรอการประกาศใช้ 
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ชายแดนโกตาเปอร์ดานา เพ่ือให้บริษัท Northern Gateway Sdn Bhd เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดังกล่าว36  

3.2.2  ภาพรวมและสถานะล่าสุด 
 

 
 

ภาพที่ 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา 
 

ก.  โครงสร้างพื้นฐาน 
รัฐบาลมาเลเซียมีแผนการพัฒนาที่ดินซึ่งตั้งอยู่ติดกับชายแดนไทย–มาเลเซีย 

ขนาดรวม 4,395 เอเคอร์ (11,116 ไร่) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา 
ประกอบด้วย (1) Free Industrial Zone พ้ืนที่ 2,139 เอเคอร์ เพ่ือรองรับกิจการในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพ่ือการส่งออก (2) Free Commercial Zone พ้ืนที่ 2,255 เอเคอร์ เพ่ือรองรับกิจการใน

                                                 
36 สังเกตได้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอรด์านามีขอบเขตตามขอบเขตที่ดินทีร่ัฐบาลมาเลเซยีน้ามาใช้
ประโยชน์ โดยมี Northern Gateway Sdn Bhd ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดนิ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ขณะที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีขอบเขตครอบคลุมพื้นท่ีตามเขตการปกครอง (4 ต้าบลของอ้าเภอสะเดา) โดยมี
คณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกรรมการ เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน  ดังนั้น การจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซยีในการเชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งสองแห่งจึงต้องค้านึงถึงความแตกต่างดังกล่าว ดังจะได้อภิปรายต่อไปในหัวข้อ 3.3.6 
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อุตสาหกรรมบริการและโลจิสติกส์ และ (3) ศูนย์บรรจุและแยกสินค้า (Inland Container Depot–
ICD) พ้ืนที่ 300 เอเคอร์ ประกอบด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการขนส่ง เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างไทย–มาเลเซีย โดยเฉพาะสินค้าถ่ายล้าไปยังท่าเรือปีนังเพ่ือส่งต่อไป
ประเทศที่สาม นอกจากนั้น ยังมีที่ดินว่างเปล่าอีกประมาณ 7,000 เอเคอร์ ซึ่งเป็นของรัฐเกดะห์  
เพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต 

เมื่อปี 2562 รัฐบาลมาเลเซียได้เริ่มด้าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โกตาเปอร์ดานาในระยะที่ 1 ด้วยการพัฒนาศูนย์บรรจุและแยกสินค้าบนพื้นที ่ต่อเนื่องจาก  
ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ประกอบด้วยลานพักตู้คอนเทนเนอร์ สถานีบรรจุและแยกตู้คอนเทนเนอร์ 
และคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมทั้งพ้ืนที่ส้านักงานส้าหรับผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ พร้อมทั้ง  
สิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานีบริการน้้ามัน ศูนย์อาหาร และพ้ืนที่สันทนาการ โดยคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในปี 2565 ทั้งนี้ นอกจากเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างไทยกับ
มาเลเซียแล้ว ศูนย์บรรจุและแยกสินค้าดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ้านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรแก่ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาที่น้าเข้าวัตถุดิบจากไทยด้วย  

ผู้พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บรรจุและแยกสินค้าดังกล่าวคือบริษัท Bukit 
Kayu Hitam ICD Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Northern Gateway Sdn Bhd กับ
บริษัท PKT Logistics Group Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน นอกจากนั้น รัฐบาลมาเลเซียยังสนับสนุน
งบประมาณในระหว่างปี 2562–2563 รวม 75 ล้านริงกิต เพ่ือก่อสร้างถนนและสาธารณูปโภค
โดยรอบโครงการด้วย  

รัฐบาลมาเลเซียมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนโกตาเปอร์ดานา ดังนี้  

1)  การก่อสร้างด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมแห่งใหม่ โดยเป็นการขยายด่าน
ศุลกากรแห่งเดิมให้ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิมที่มีพ้ืนที่ประมาณ 26 เอเคอร์ เป็น 74 
เอเคอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในการขนส่งสินค้าและการสัญจรข้ามแดนที่จุดผ่านแดน
สะเดา–บูกิตกายูฮิตัม โครงการดังกล่าวเป็นการให้บริษัทเอกชนลงทุนก่อสร้างและให้รัฐบาลมาเลเซียเช่า 
(ระยะเวลาสัญญา 28 ปี) โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานมาตั้งแต่เมื่อปลายปี 2560  

2)  การก่อสร้างเส้นทางรถไฟ (spur line) ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 
จากศูนย์บรรจุและแยกสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาไปเชื่อมต่อกับเส้นทาง
รถไฟสายหลักที่มาจากจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์–ปาดังเบซาร์ เพ่ือใช้ส้าหรับการขนส่งตู้สินค้าทางราง
ต่อไปยังท่าเรือปีนัง37 ปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้  
                                                 
37 ปัจจุบัน รูปแบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่จุดผ่านแดนสะเดา-บูกติกายูฮติัม เป็นการขนส่งทางถนนเท่านั้น โดย
รถบรรทุกสินค้าไทยจะลากตูส้ินคา้เข้าไปในมาเลเซีย หลังจากนั้น รถบรรทุกสินค้ามาเลเซยีจะลากตูส้นิค้าต่อไปยัง
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ข.  สิทธิประโยชน์การลงทุน และกลุ่มอุตสาหกรรม/กิจการเป้าหมาย  
รัฐบาลมาเลเซียได้อนุมัติสิทธิประโยชน์การลงทุนในเขต NCER (NCER Tax 

Incentive Package–NTax) โดยผู้ลงทุนในรัฐเกดะห์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
โกตาเปอร์ดานา จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลาสูงสุด 15 ปี และสามารถน้าค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ไปหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 
100 เป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปี นอกจากนั้น ยังได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ได้แก่ การยกเว้นอากร  
ขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออก38 และสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน
หรือเช่าที่ดินร้อยละ 50 

ทั้งนี้  ส้านักงาน NCIA สามารถเสนอสิทธิประโยชน์เฉพาะ (customized 
incentives) ส้าหรับโครงการลงทุนที่ก่อผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงได้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับการเจรจา
โดยตรงกับผู้ลงทุน  

นอกจากสิทธิประโยชน์การลงทุนในเขต NCER แล้ว รัฐบาลมาเลเซียยังให้การ
สนับสนุนเพ่ือส่งเสริมกิจการเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่้าเพ่ือสนับสนุนกิจการ
เทคโนโลยีชีวภาพ เงินอุดหนุนในลักษณะเงินสมทบ (matching grant) ในอัตราร้อยละ 50 ส้าหรับ
โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรที่ก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูง การสนับสนุนบริษัท startup 
ด้านเทคโนโลยีในการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ เช่น การออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
(Convertible Note) เป็นต้น39  

ในภาพรวม กลุ่มอุตสาหกรรม/กิจการเป้าหมายในเขต NCER ซึ่งครอบคลุม 
รัฐเกดะห์ ปะลิส ปีนัง และเประ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะกิจการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ยานยนต์ และอากาศยาน  
(2) อุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ โดยเฉพาะกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร กิจการผลิตอาหารและ
ผลไม้เพ่ือสุขภาพ และกิจการฮาลาล และ (3) อุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
กิจการท่องเที่ยว และกิจการ Global Business Service (GBS) 40 โดยในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
                                                 

จุดกระจายสินค้าหรือท่าเรือในมาเลเซียเพื่อส่งต่อไปประเทศอื่น โดยใช้ North-South Express Way ซึ่งเป็นทาง
หลวงสายหลักจากชายแดนมาเลเซีย-ไทยไปจนถึงชายแดนมาเลเซยี-สิงคโปร์  การก่อสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวจะ
เป็นการเพิ่มรูปแบบการขนส่งให้มกีารขนส่งสินค้าเข้าไปในมาเลเซียโดยใช้รถบรรทุกสินค้าและส่งตูส้ินค้าต่อไปยัง
จุดหมายต่าง ๆ โดยระบบรางได้  
38 ตามกฎหมาย Free  Zones Act 1990 (Act 438) 
39 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://investmalaysia.mida.gov.my/Incentives/MainEntry.aspx   
40 เช่น ธุรกิจ outsourced contact center เพื่อช่วยลดภาระของธุรกิจในการให้ข้อมูลและ/หรือบริการหลังการขาย
แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์  ปัจจุบัน มาเลเซีย โดยเฉพาะกรุงกัวลาลมัเปอร์และรัฐปีนัง เป็นท่ีตั้งของ outsourced 
contact center ของบริษัทระหว่างประเทศจ้านวนมาก โดยให้บริการลูกค้าทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่าง ๆ  
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ชายแดนโกตาเปอร์ดานาจะเน้นกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพาราและผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร41 กิจการฮาลาล กิจการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และกิจการโลจิสติกส์  

 
3.3  การเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์บริบทและเงื่อนไขในด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ชายแดนไทย–
มาเลเซียที่จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 (หัวข้อที่ 
2.2.2) เพ่ือก้าหนดประเด็นที่ไทยและมาเลเซียควรร่วมมือกันในการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาให้เกิดการเกื้อกูลแทนที่จะแข่งขันกัน 

3.3.1  โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่  
ในภาพรวม พ้ืนที่ชายแดนที่จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัมมีระบบนิเวศทาง

ธุรกิจและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับหนึ่ง โดยในฝั่งไทย 
บริเวณจุดผ่านแดนเป็นชุมชนเมือง มีกิจการค้าปลีก โรงแรม และบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว ตั้งอยู่หนาแน่น นอกจากนั้น ตลอดสองฝั่งทางหลวงหมายเลข 4 จากจุด
ผ่านแดนไปถึงอ้าเภอหาดใหญ่ ยังมีกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นระยะ ขณะที่บริเวณจุดผ่านแดน
ในฝั่งมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า มีหมู่บ้านกระจัดกระจาย และมีกิจการกระจุกตัวอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมจ้านวน 1 แห่ง ชุมชนเมืองที่ใกล้ที่สุดคือเมือง Changlun ตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดน
ประมาณ 10 กิโลเมตร มีกิจการค้าปลีกและบริการต่าง ๆ แต่ไม่หนาแน่นเท่าบริเวณจุดผ่านแดนในฝั่งไทย 
นอกจากนั้น ยังมีเมือง Sintok ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Universiti Utara Maalaysia ตั้งอยู่ห่าง
จากจุดผ่านแดนประมาณ 20 กิโลเมตร  

ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่า ณ เดือน
มิถุนายน 2563 มีนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาทั้งสิ้น 499 ราย ร้อยละ 
56.31 เป็นกิจการในภาคบริการ ร้อยละ 34.87 เป็นกิจการขายปลีก/ขายส่ง และร้อยละ 8.82  
เป็นกิจการผลิต 

ในจ้านวนนี้ 491 ราย หรือร้อยละ 98.39 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม 
โดยกิจการที่มีจ้านวนนิติบุคคลสูงสุดคือกิจการตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนด้าเนินการ
พิธีการศุลกากรจ้านวน 41 ราย และกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 40 ราย  

                                                 
41 บริษัท Northern Gateway Sdn Bhd เคยแจ้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่า สนใจทาบทาม
บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์และเครือไทยยูเนี่ยนใหไ้ปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา  
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หากพิจารณาจากผลประกอบการของนิติบุคคลที่ส่งงบการเงินประจ้าปี 2561 
กิจการที่สร้างรายได้สูงสุดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาคือกิจการผลิตน้้ายางข้น ซึ่งมีเพียง 1 ราย42 
โดยมีรายได้ 9,009.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.91 ของรายได้รวมของนิติบุคคลทั้งหมดในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รองลงมาคือกิจการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง มี 8 ราย กิจการเลื่อยไม้ 
มี 4 ราย กิจการผลิตภาชนะบรรจุที่ท้าจากไม้ มี 1 ราย และกิจการขายส่งยางพาราและพลาสติก
ขั้นต้น มี 7 ราย โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 22.88/ 4.56/ 3.69 และ 2.36 ของรายได้รวมของ 
นิติบุคคลทั้งหมดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ตามล้าดับ 

ในฝั่งมาเลเซีย มีร้านค้าปลอดอากร (duty free) และมีนิคมอุตสาหกรรม Bukit 
Kayu Hitam Industrial Area ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยกิจการส่วนใหญ่ใน
นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกิจการโลจิสติกส์และคลังสินค้า ที่เหลือเป็นกิจการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่น่าสนใจคือในนิคมอุตสาหกรรม
ดังกล่าวมีบริษัท Aerospace Composites Malaysia Sdn Bhd (ACM) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
บริษัท Boeing กับบริษัท Hexcel เพ่ือผลิตชิ้นส่วนให้เครื่องบินรุ่นต่าง ๆ ของ Boeing ตั้งอยู่ด้วย 

โดยที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้จ้ากัดอยู่เฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ในกิจการ/อุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น แต่ต้องมีการพัฒนาชุมชนเมืองและกิจการค้าปลีกและบริการ
ต่าง ๆ เพ่ือรองรับผู้ประกอบการและแรงงานที่จะเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ด้วย ไทยและมาเลเซียจึงอาจ
พิจารณาร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณจุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม เพ่ือสนับสนุน
ให้ชุมชนเมืองและกิจการค้าปลีกและบริการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ดังกล่าวเติบโต โดยอาจจัดตั้งเขตการค้า
ปลอดอากร (free trade zone) ส้าหรับกิจการค้าปลีกบนทั้งสองฝั่งของจุดผ่านแดน เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนของทั้งสองฝ่ายข้ามไปมาเพ่ือจับจ่ายใช้สอย และในระยะยาว อาจส่งเสริมให้มีการลงทุน
เพ่ือสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น สวนน้้า สวนสนุก premium outlet 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ศูนย์กีฬาและบริการสุขภาพ เป็นต้น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศ
อ่ืนด้วย เช่น จีน และสิงคโปร์43  

3.3.2  ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศคือการท้าให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในภาคการผลิตและ/หรือภาคบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองแห่งเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่

                                                 
42 บริษัท Top Glove ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์รายใหญ่ทีสุ่ดของโลก มาลงทุนตัง้โรงงานใน
อ้าเภอสะเดาเพื่อจัดหาน้้ายางดิบมาผลิตเป็นน้้ายางข้น เพื่อป้อนโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทยข์องบริษัทใน
มาเลเซีย  
43 ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณจุดผ่านแดนสะเดา-บูกิตกายูฮติัมน่าจะเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนของ
ฝ่ายไทย เนื่องจากพ้ืนท่ีในฝั่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ท่ีพร้อมกว่า 
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การผลิต (supply chain) หรือห่วงโซ่มูลค่า (value chain) เดียวกัน นอกจากนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ประสบความส้าเร็จควรเน้นส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ือให้เกิด
การเกื้อกูลกัน ดังนั้น การส่งเสริมการลงทุนและการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลากับ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาจึงควรเป็นการต่อยอดกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีฐาน
และความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียอยู่แล้วในบริเวณจุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม  

ตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่า การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียบางส่วน
เป็นการค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน (intra–industry trade) ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงของห่วง
โซ่การผลิตระหว่างสองประเทศในอุตสาหกรรมเหล่านั้น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์44  

 
ตารางท่ี 1 โครงสร้างการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (การส่งออก) 

 
 
  

                                                 
44 Intra-industry trade คือการค้าขายสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น ในตารางที่ 1 และ 2 ไทยเป็นทั้ง 
ผู้น้าเข้าและผูส้่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ  รูปแบบการค้าดังกล่าวเกิดจากการมีห่วงโซ่
การผลิตหรือกระบวนการผลิตที่คาบเกี่ยวหลายประเทศ เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดในแตล่ะขัน้ตอนการผลิต 
เช่น การผลติอุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในประเทศหนึ่งและส่งไปประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในอีก
ประเทศหนึ่ง เป็นต้น  
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (การน้าเข้า) 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
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ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนมิถุนายน 2563 
(ภาพที่ 7) แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 27.65 ของมูลค่าหุ้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา เป็นหุ้นที่ถือโดยต่างชาติ โดยมาเลเซียคือผู้ลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุด  
โดยกระจุกตัวอยู่ในกิจการอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด และการผลิตสิ่งของ
เครื่องใช้ด้านสุขอนามัยและเภสัชกรรมที่ท าจากยาง (เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์) ขณะที่การลงทุน
ของไทยในเขต NCER ของมาเลเซียกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก เครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก45 ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นว่า ไทยและมาเลเซียมีความเชื่อมโยงบริเวณชายแดนใน
อุตสาหกรรม/กิจการเหล่านี้เช่นกัน 

อีกกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีฐานและความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศในบริเวณ
จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัมคือการขนส่งและโลจิสติกส์ ดังจะเห็นได้จากจ้านวนนิติบุคคลที ่
จดทะเบียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเป็นกิจการในสาขาโลจิสติกส์มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16.64 ของจ้านวนนิติบุคคลทั้งหมด ขณะที่ในนิคมอุตสาหกรรม Bukit Kayu Hitam 
Industrial Area ในฝั่งมาเลเซีย ผู้ประกอบการมากกว่าครึ่งหนึ่งก็เป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์และ
คลังสินค้า ทั้งนี้ E-commerce น่าจะเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ 
ในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
โกตาเปอร์ดานา เนื่องจากผู้ประกอบการจะมีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่สามารถให้บริการลูกค้าทั้งใน
ไทยและมาเลเซียได้จากจุดเดียว โดยอาจเป็นการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพ่ือเป็นศูนย์กระจายสินค้า
ไปยังลูกค้าในทั้งสองประเทศ46 ซึ่งก้าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว47  

นอกจากกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีฐานและความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วข้างต้น  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาน่าจะมีความได้เปรียบ
เชิงที่ตั้ง (locational advantage) ส้าหรับกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้  

1)  อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป อาหาร และฮาลาล เนื่องจากพ้ืนที่
ภาคใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียเป็นพ้ืนที่ที่มีผลิตผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้น 

                                                 
45 เป็นกิจการที่มีการถือหุ้นโดยบุคคล/นิติบคุคลไทย มีทั้งสิ้น 4 แห่ง ตั้งอยู่ในรัฐเกดะห์ ปีนัง และเประ (ท่ีมา: 
Malaysian Investment Development Agency) 
46 ผู้ประกอบการสามารถน้าเข้าสินค้ามาเก็บไว้ในคลังสินคา้ทัณฑ์บน (bonded warehouse) โดยยังไมถู่กเรียกเก็บ
อากรขาเข้า และจะถูกเรียกเก็บเฉพาะเมื่อมีการส่งสินค้าออกจากคลงัสินค้าไปยังลูกค้า   
47 ในปี 2562 ธุรกิจอินเตอร์เน็ต (Online Travel, Online Media, Ride Hailing, E-commerce และ Digital 
Financial Services) ในไทยและมาเลเซียมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 29 และ 21 ตามลา้ดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2558 (Google, Temasek and Bain & Company, 2019) 
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ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยและมาเลเซียมีความเชี่ยวชาญที่น่าจะแลกเปลี่ยนกันได้ในเชิงการวิจัยและ
พัฒนา  

2)  อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เนื่องจากปัจจุบัน ภาคเอกชนมาเลเซีย  
มีแนวความคิดที่จะยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานภายในประเทศ จากปัจจุบัน 
ที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ Tier 2–3 ของห่วงโซ่การผลิตไปสู่ Tier 1 มากขึ้น ดังนั้น เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา ซึ่งอยู่ติดพรมแดนไทย–มาเลเซีย จึงน่าจะมีศักยภาพในการรองรับผู้ประกอบการใน
ระดับ Tier 2–3 จากมาเลเซียต่อไป48 โดยอาจเริ่มจากการส่งเสริมให้มีการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลาโดย suppliers ของบริษัท Aerospace Composites Malaysia Sdn Bhd 
(ACM) ซึ่งตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรม Bukit Kayu Hitam Industrial Area ก่อน ซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินในฐานะอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S–Curve) ด้วย  

3) กิจการ Global Business Service ปัจจุบัน มาเลเซีย โดยเฉพาะกรุงกัวลาลัมเปอร์
และรัฐปีนัง เป็นที่ตั้งของ outsourced contact center ของบริษัทระหว่างประเทศจ้านวนมาก  
ซึ่งให้บริการข้อมูลและ/หรือบริการหลังการขายแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่าง ๆ 
โดยมีการจ้างพนักงานคนไทย เพ่ือให้บริการเป็นภาษาไทยด้วย ดังนั้น การจัดตั้งกิจการดังกล่าวในเขต
เศรษฐกิจชายแดนโกตาเปอร์ดานาหรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรบุคคลที่พูดภาษาได้หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะคนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
พูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู 

ทั้งนี้ ไทยและมาเลเซียอาจตกลงให้มีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาวิเคราะห์
ห่วงโซ่การผลิต (supply chain mapping) ของแต่ละกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้น ทั้งในระดับ
พ้ืนที่และในระดับภูมิภาค เพ่ือให้รู้ว่าขั้นตอนการผลิตใดควรตั้งอยู่ในฝั่งไทย ขั้นตอนใดควรตั้งอยู่ในฝั่ง
มาเลเซีย และกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและอาจสนใจมาลงทุนคือใคร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
การลงทุนและการก้าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการอ้านวยความสะดวกด้าน
กฎระเบียบให้ตอบโจทย์ของกลุ่มนักลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม  

                                                 
48 ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้แกผู่้ผลิตอากาศยาน (เช่น Boeing และ Airbus) 
แบ่งได้เป็น 4 ระดับ (Tiers) ตามระดับความส้าคญัของช้ินส่วนและเทคโนโลยีที่ใช้  มาเลเซียมีแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมอากาศยานภายในประเทศ (Aerospace Industry Blueprint) มาตั้งแต่ปี 2540 และประสบ
ความส้าเร็จในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลติในทุกระดบั  ทั้งนี้ ประธาน Malaysia Aerospace 
Industry Association เคยแสดงความคิดเห็นกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่า มาเลเซียก้าลัง
ยกระดับอตุสาหกรรมการผลติชิ้นส่วนอากาศยานภายในประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ Tier 2-3 ไปสู่ Tier 1 
มากขึ้น และเห็นว่าไทยมีศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมในระดบั Tier 2-3 ต่อไป 
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3.3.3  ความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง 
จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม ตั้งอยู่บนทางหลวงเอเชียหมายเลข 2 ซึ่งมี

ศักยภาพในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือผ่านไทยไปถึงกัมพูชา ลาว เมียนมา และจีน และลงใต้ 
ผ่านมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์ อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือบนทั้งสองฝั่งของคาบสมุทรมลายู ได้แก่ 
ท่าเรือสงขลาในฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นทางออกในการขนส่งสินค้าทางทะเลไปยังจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
และท่าเรือปีนังในฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นทางออกในการขนส่งสินค้าทางทะเลไปยังเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง และยุโรป  

ปัญหาส้าคัญที่จุดผ่านแดนสะเดา–บูกิตกายูฮิตัมคือการจราจรที่แออัด เนื่องจาก 
มีจ้านวนรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้า–ออกจ้านวนมาก เฉลี่ยประมาณวันละ 700–800 คัน อีกทั้งยังมี
ปริมาณการสัญจรผ่านเข้า–ออกเฉลี่ยประมาณวันละ 18,000 คน ซึ่งเป็นการเพ่ิมเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งสินค้าข้ามแดนให้แก่ผู้ประกอบการ  

ไทยและมาเลเซียให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการก่อสร้างและ
ปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับ 
การขนส่งสินค้าและการสัญจรข้ามแดนได้มากขึ้น รวมทั้งมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรอบ 
เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.1.2 และ 3.2.2)  
โดยปัจจุบัน การก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ทั้งในฝั่งไทยและมาเลเซียเสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือแต่
การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรทั้งสองแห่ง ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการหารือระหว่างรัฐบาลของทั้ง
สองฝ่าย 

นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างการหารือ
มาตรการอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบเพ่ือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและ 
การสัญจรข้ามแดน ดังนี้ (1) การจัดท้าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามพรมแดน
ไทย–มาเลเซีย (MoU on Cross Border Transport of Goods) และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่ง
ผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทย–มาเลเซีย (MoU on Cross Border Transport of Passengers) 
เพ่ืออนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารของแต่ละฝ่ายข้ามพรมแดนไปมาเพ่ือรับ–ส่งสินค้าหรือ
ผู้โดยสารภายในประเทศของอีกฝ่าย49 และ (2) การจัดท้าพิธีการศุลกากร ณ จุดเดียว (single stop 

                                                 
49 ปัจจุบัน รถบรรทุกสินค้าไทยต้องลากตูส้ินค้าเข้าไปเปลี่ยนให้รถบรรทุกสินค้ามาเลเซียลากไปส่งต่อทีท่่าเรือหรือ
ศูนย์กระจายสินคา้ในมาเลเซีย เนือ่งจากในฝั่งมาเลเซีย มสีิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ลานขนถ่ายสินค้า ท่ีมีความ
พร้อมกว่า  นอกจากน้ัน รถบรรทกุสินค้ามาเลเซียบางคันยังจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกสินคา้ไทยด้วย จึงสามารถเข้า
มารับ-ส่งสินค้าในไทยได้โดยตรง  ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 40 ของสินค้าส่งออกจากไทยไปมาเลเซียโดยผ่านจุดผ่าน
แดนสะเดา-บูกิตกายูฮติัมเป็นสินคา้ถ่ายล้า (transshipment) ที่ถูกส่งไปท่าเรือปีนังเพื่อส่งต่อไปประเทศที่สาม (ส่วน
ใหญ่เป็นสิงคโปร์และจีน) 
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customs inspection) เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้าเนินพิธีการศุลกากรของประเทศผู้ส่งออกหรือ
ประเทศผู้น้าเข้าเพียงจุดเดียว50  

นอกจากนั้น ไทยและมาเลเซียยังเคยทดลองขยายเวลาท้าการด่านศุลกากรสะเดา–
บูกิตกายูฮิตัม เฉพาะส้าหรับการผ่านเข้า–ออกของรถบรรทุกสินค้า เป็น 24 ชั่วโมง (ปกติเปิดท้าการ
ระหว่าง 05.00–23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) เป็นระยะเวลา 1 ปี (17 มิถุนายน 2562–16 
มิถุนายน 2563) เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัดด้วย แต่พบว่า มีการใช้ประโยชน์น้อยมาก 
โดยมีรถบรรทุกสินค้าที่ผ่านเข้า–ออกด่านศุลกากรสะเดา–บูกิตกายูฮิตัมในช่วง 23.00–05.00 น. 
เพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ของจ้านวนรถบรรทุกสินค้าที่ผ่านเข้า–ออกในแต่ละวัน ปัจจุบัน ไทยและ
มาเลเซียจึงเห็นพ้องให้ระงับการทดลองขยายระยะเวลาท้าการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว 

ไทยและมาเลเซียควรเร่งด้าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นต่อไป เนื่องจากการลด
ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการสัญจรข้ามแดนให้แก่ผู้ประกอบการจะเป็นการเสริมสร้าง
ความได้เปรียบเชิงที่ตั้งซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนที่ส้าคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา 

อีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจที่ไทยและมาเลเซียอาจพิจารณาหารือความเป็นไปได้คือ
การส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างท่าเรือสงขลากับท่าเรือปีนัง เพ่ือเป็น land bridge 
ระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งทะเลอันดามัน และท้าให้เรือขนส่งสินค้าไม่จ้าเป็นต้องอ้อมแหลมมลายูและ
ผ่านสิงคโปร์  

โดยที่ปัจจุบัน ท่าเรือสงขลาและท่าเรือปีนังมีการเชื่อมโยงทางถนนอยู่แล้ว จึงอาจให้
ผู้บริหารท่าเรือปีนังและท่าเรือสงขลาหารือกันว่าจะร่วมมือกันก้าหนดมาตรการเพ่ือลดขั้นตอนและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางดังกล่าวได้อย่างไร เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
หันมาใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้ามากขึ้น โดยในระยะยาว อาจมีปริมาณมากพอที่ จะท้าให้
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งต้องอาศัยเงินลงทุนจ้านวนมาก เช่น การเชื่อมต่อท่าเรือทั้งสองแห่ง
ด้วยระบบราง มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ51 ทั้งนี้ การมี land bridge น่าจะช่วยเพ่ิมความได้เปรียบ
                                                 
50 ความริเริ่มทั้งสองประการเป็นการอ้านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดนในลักษณะเดียวกับความตกลงว่าด้วย
การอ้านวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุม่แม่น้้าโขง (Greater Mekong Subregion 
Cross-Border Transport Agreement – GMS CBTA) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร 
และการจัดท้าพิธีการศลุกากร ณ จุดเดยีว 
51 แนวความคิดเรื่อง land bridge ระหว่างท่าเรือสงขลากับท่าเรือปนีังเป็นข้อเสนอของมาเลเซีย เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์ท่าเรือปีนังและท่าเรือสงขลาเพิ่มขึ้น  เบื้องต้น หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องของไทยยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อ
ข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากข้อจ้ากัดในการพัฒนาศักยภาพท่าเรือสงขลาที่ยังไม่สามารถรองรับเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ได้ 
อีกทั้งไทยยังมีแนวคิดที่จะพัฒนา land bridge ในฝั่งไทยอยู่แล้ว โดยจะก่อสร้างท่าเรือสงขลาแห่งท่ี 2 ในฝั่งอ่าวไทย 
ที่อ้าเภอจะนะ และท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล ในฝั่งทะเลอันดามนั และเชื่อมโยงด้วยระบบราง แตย่ังได้รับการ
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เชิงที่ตั้ง (locational advantage) ให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
โกตาเปอร์ดานา และเพ่ิมความน่าสนใจในการลงทุน โดยเฉพาะในสายตาของนักลงทุนจีน เพราะจะ
เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการขนส่งวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตจากอุตสาหกรรมต้นน้้าในจีนมายังพ้ืนที่
ดังกล่าว และการขนส่งสินค้าจากพ้ืนที่ดังกล่าวไปยังตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่บนฝั่งตะวันตก
หรือตะวันออกของคาบสมุทรมลายู 

3.3.4  สิทธิประโยชน์ทางภาษีและกฎระเบียบที่แตกต่างจากการประกอบการในพื้นที่ปกติ 
ทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา

ต่างให้สิทธิประโยชน์และการบริการในด้านต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดการลงทุนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออก สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่้า ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ และมาตรการเฉพาะด้าน เช่น การส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและย่อม การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นต้น52  

อย่างไรก็ตาม นอกจากสิทธิประโยชน์การลงทุนแล้ว นักลงทุนยังพิจารณาปัจจัยอื่น
ประกอบด้วยในการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบกับการลงทุนในพ้ืนที่อ่ืนที่ได้
สิทธิประโยชน์ไม่แตกต่างกันหรืออาจมากกว่า เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้น  
การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา 
จึงควรพิจารณาปัจจัยอื่นนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วย  

Asan Ali Golam et al (2009) ส้ารวจเหตุผลของผู้ประกอบการที่ตัดสินใจลงทุน
ในนิคมอุตสาหกรรม Bukit Kayu Hitam Industrial Area ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 
2538 พบว่า เหตุผลหลักนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีคือ (1) ท้าเลที่ตั้งอยู่บนทางหลวง
เชื่อมต่อระหว่างไทย–มาเลเซีย–สิงคโปร์ (2) ใกล้แหล่งวัตถุดิบและ/หรือใกล้ตลาด (3) ราคาที่ดินไม่สูงมาก 
และ (4) ค่าแรงไม่สูงมาก  

ผลการส้ารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประเด็นที่ไทยและมาเลเซียควรเน้นในการ
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา
คือความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการคมนาคมขนส่งหรือการอยู่ใ กล้แหล่ง

                                                 

ต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนท่ี  ดังนั้น การหารือความเป็นไปไดเ้กี่ยวกับการเช่ือมโยงท่าเรือสงขลากับทา่เรือปีนังใน
เชิงกฎระเบียบและการปฏบิัติการ (operation) จึงน่าจะเป็นการเพิม่ทางเลือกและเป็นการทดสอบแนวความคิด 
land bridge ว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกจิหรือไม่ เพียงใด โดยยังไม่ต้องมีการลงทนุเพื่อก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่
52 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาอาจมีความยืดหยุ่นกว่าในการดึงดูดการลงทุนเนื่องจากสา้นักงาน 
NCIA สามารถเสนอสิทธิประโยชน์เฉพาะ (customized incentives) ส้าหรับโครงการลงทุนที่ก่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจสูงได้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับการเจรจาโดยตรงกับผู้ลงทุน 
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วัตถุดิบหรือแรงงาน และควรเจาะกลุ่มนักลงทุนในกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบเชิงที่ตั้งดังกล่าว โดยไทยและมาเลเซียอาจพิจารณาร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน โดยอาจเริ่มจากการจัดท้าสื่อเผยแพร่
เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา รวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงที่ตั้งของพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและมาเลเซียใช้  
ในการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีทั้งสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ รวมทั้งสื่อออนไลน์ในรูปแบบอ่ืน นอกจากนั้น 
สถานเอกอัครราชทูตของไทยและมาเลเซียในประเทศเป้าหมาย เช่น จีน อาจร่วมกันจัดกิจกรรม เช่น 
roadshow และการสัมมนา ในประเทศดังกล่าว เพ่ือส่งสัญญาณให้นักลงทุนเห็นความมุ่งมั่น 
(commitment) ของรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งสองแห่ง รวมทั้งความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (seamless connectivity) ในบริเวณจุดผ่านแดน
สะเดา–บูกิตกายูฮิตัม 

2) โดยที่ไทยและมาเลเซียไม่ได้คาดหวังการลงทุนจากภายนอกเพียงแหล่งเดียว 
แต่คาดหวังการลงทุนจากนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนจากอีกฝ่ายเป็นหลัก จึงน่าจะมีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือแพลตฟอร์มแบบออนไลน์เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้นักลงทุนไทยและ
มาเลเซียในกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้พบปะสร้างเครือข่ายกัน เพ่ือน้าไปสู่การร่วมทุนกัน 
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า กลไกอ้านวยความสะดวกแก่นักลงทุน โดยเฉพาะศูนย์บริ การเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service: OSS) ของไทยยังมีขอบเขตการให้บริการจ้ากัดอยู่เฉพาะการให้ข้อมูลเบื้องต้นและ 
การอ้านวยความสะดวกเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการติดต่อราชการ ยังไม่ครอบคลุมความต้องการอ่ืน
ของนักลงทุน เช่น การจัดหาที่ดิน การจัดหาบริการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ส้านักงานบัญชี (นักลงทุนที่
เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่มักใช้วิธีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาท้องถิ่นเป็นตัวแทนด้าเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้ 
แต่นักลงทุนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม อาจเห็นว่าวิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป) 
ดังนั้น ในเบื้องต้น จึงอาจให้มีการจัดท้าบัญชีรายชื่อของเอกชนที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งในฝั่งไทยและ
มาเลเซียเพ่ือให้นักลงทุนได้ใช้ประโยชน์ และในระยะยาว ไทยและมาเลเซียอาจพิจารณาความเป็นไปได้ 
ในการร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือให้บริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรและมีความคล่องตัวกว่า
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จซึ่งยังอิงกับระบบราชการ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักลงทุน หรือได้รับ
ค่าตอบแทนจากภาครัฐหากมีการลงทุนเกิดขึ้น เป็นต้น53  

3) โดยที่แหล่งเงินทุนเป็นอีกปัจจัยส้าคัญในการตัดสินใจลงทุน ไทยและมาเลเซีย
จึงอาจร่วมมือกันในการอ้านวยความสะดวกให้นักลงทุนของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

                                                 
53 ฝา่ยมาเลเซียน่าจะมีความคล่องตวัในการด้าเนินการดังกล่าวมากกว่าไทย เนื่องจากบริษัท Northern Gateway 
Sdn Bhd มีสถานะเป็นบริษัทเอกชนอยู่แล้ว  อีกทั้งส้านักงาน NCIA ก็มีอ้านาจในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบ
กิจกรรมเชิงพาณิชย ์ 
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ขนาดกลางและย่อม เข้าถึงแหล่งเงินทุนในประเทศที่เข้าไปลงทุน เช่น มาเลเซียอาจสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการไทยที่ตัดสินใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(Convertible Note) ในตลาดทุนของมาเลเซีย ขณะที่ไทยอาจให้การสนับสนุนนักลงทุนมาเลเซียใน
ลักษณะเดียวกันโดยใช้หลักต่างตอบแทน  

3.3.5  ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาในพื้นที่ 
นอกเหนือจากเพ่ือดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ประโยชน์ที่ส้าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือประโยชน์ (spillover effect) ต่อการจ้างงานในพ้ืนที่
และโอกาสของผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งที่อยู่ต้นน้้าและปลายน้้าของกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ก. การจ้างงาน 
จังหวัดสงขลามีแรงงานในระดับปริญญาตรีล้นตลาด แต่กลับขาดแคลน

แรงงานในสายวิชาชีพ โดยในปี 2562 จังหวัดสงขลามีต้าแหน่งงานว่างในระดับปริญญาตรีจ้านวน 
1,049 อัตรา แต่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานถึง 2,144 คน ขณะที่มีต้าแหน่งงานว่างในระดับ ปวช.–ปวส. 
2,428 อัตรา แต่กลับมีผู้ลงทะเบียนสมัครงานเพียง 513 คน โดยประเภทกิจการที่มีต้าแหน่งงานว่าง
มากที่สุดคือกิจการผลิต กิจการขายส่ง/ขายปลีก/ซ่อมแซมยานยนต์และของใช้ในครัวเรือน และ
กิจการโรงแรมและภัตตาคาร นอกจากนั้น จังหวัดสงขลายังมีปัญหาคุณภาพแรงงานไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการด้วย (ท่ีมา: ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา)  

ในส่วนของมาเลเซีย ในภาพรวม มีปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งในภาคการผลิต 
ภาคบริการ และภาคการเกษตร และต้องพ่ึงพิงแรงงานต่างด้าวเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 31–40 ของ
ก้าลังแรงงานทั้งประเทศ54 นอกจากนั้น แรงงานในสายวิชาชีพ โดยเฉพาะช่างเทคนิค ยังเป็นหนึ่งใน
สาขาอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดแรงงาน55  

ขณะเดียวกัน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส ยังมีปัญหาการว่างงานค่อนข้างสูง ท้าให้แรงงานประมาณ 100,000–150,000 คน ต้องเดินทาง
ไปท้างานในมาเลเซีย โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย56 ดังนั้น แรงงานจากสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จึงน่าจะเป็นก้าลังแรงงานที่เข้ามารองรับความต้องการแรงงานที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาได้ นอกจากนั้น 
การใช้ประโยชน์จากก้าลังแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่พูดได้ทั้งภาษาไทยและ

                                                 
54 https://www.malaymail.com/news/what-you-think/2019/11/27/malaysias-massive-foreign-
worker-dependency-murray-hunter/1813773#:~:text=Today%2C%20according%20to%20 
unofficial%20estimates,3.37%20million%20illegal%20foreign%20ones. 
55 https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/09/22/time-to-address-labour-market-shortages 
56 ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลมัเปอร ์
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ภาษามลายู จะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ และลดความ
จ้าเป็นที่แรงงานกลุ่มดังกล่าวต้องเดินทางไปท้างานในมาเลเซียแบบผิดกฎหมาย  

ประเด็นที่ไทยและมาเลเซียอาจร่วมมือกันเพ่ือใช้ประโยชน์จากก้าลังแรงงานใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่  

1)  ไทยและมาเลเซียมี MoU on the Recruitment of Thai Workers ซึ่งมี
ผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2546 แต่ที่ผ่านมา ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อีกทั้งเนื้อหาบางส่วน
สมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนั้น จึงน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข MOU ดังกล่าวเพ่ือ
จัดระบบและอ้านวยความสะดวกให้แรงงานจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปท้างานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเนื้อหาควรครอบคลุม 
การเข้าถึงการคุ้มครองแรงงานและบริการสาธารณสุขในมาเลเซียด้วย  

2)  การลดขั้นตอนการผ่านแดน เช่น การใช้เทคโนโลยี face recognition 
เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แรงงานจากฝั่งไทยเดินทางเข้าไปท้างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตา
เปอร์ดานาได้ในลักษณะไป–กลับ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายอาจต้องพิจารณาประเด็นดังกล่าวในมิติ
ความมั่นคงด้วย 

3)  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา 
ของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษา
ในภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (dual training system) และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกงานระหว่างกัน เป็นต้น ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาคือปัจจัยส้าคัญที่สุดที่จะท้าให้การพัฒนา
ฝีมือแรงงานประสบความส้าเร็จ ทั้งในด้านการตอบสนองความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ 
และการเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงาน  

ข.  ผู้ประกอบการ 
หากพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรม/กิจการเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา และผู้ประกอบการและห่วงโซ่การผลิต
ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกันอยู่แล้วในพ้ืนที่ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.3.2) การลงทุนใหม่ ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นก็น่าจะมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งในลักษณะ backward และ 
forward linkage โดยไทยและมาเลเซียอาจร่วมมือกันในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

1)  การจัดกิจกรรมหรือการจัดท้าแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือให้เกิดการจับคู่
ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการขนาดใหญ่กับผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมใน พ้ืนที่ ซึ่งอาจ
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รวมถึงการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนโกตาเปอร์ดานาเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างกัน  

2)  การสนับสนุนและให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(sourcing) จากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

3)  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม เช่น กิจกรรม
หรือหลักสูตรการบ่มเพาะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship and Business Incubation Program)  

3.3.6  กลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ 
ไทยและมาเลเซียมีคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส้าหรับพ้ืนที่

ชายแดนไทย–มาเลเซีย (Joint Development Strategy for Border Areas–JDS) เป็นกลไกหลัก 
ในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนร่วมกัน คณะกรรมการดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานกรรมการร่วม และมีกระทรวงการต่างประเทศ
และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของทั้งสองฝ่าย (ในฝ่ายมาเลเซียคือ 
Economic Planning Unit หรือ EPU) เป็นฝ่ายเลขานุการ  

คณะกรรมการ JDS เป็นกลไกที่เหมาะสมที่สุดที่ทั้งสองฝ่ายควรใช้ในการหารือ
ประเด็นต่าง ๆ ในหัวข้อ 3.3.1–3.3.5 เพ่ือขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลากับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาในระดับนโยบาย เนื่องจากความร่วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ JDS โดยตรง อีกทั้งแต่ละฝ่ายก็มี สศช. และ EPU 
ซึ่งมีบทบาทในการก้าหนดนโยบายและก้ากับดูแลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองแห่ง ร่วมอยู่ใน
ฝ่ายเลขานุการ จึงน่าจะช่วยลดขั้นตอนการน้าสิ่งที่คณะกรรมการ JDS เห็นชอบไปผลักดันตาม
กระบวนการภายในของแต่ละฝ่ายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม โดยที่ที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการ JDS ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
สม่้าเสมอ อีกทั้งเนื้อหาการประชุมยังครอบคลุมประเด็นที่กว้างขวางและหลากหลาย ไม่จ้ากัดอยู่เฉพาะ
การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไทยและมาเลเซียจึงอาจพิจารณาจัดตั้งคณะท้า งานร่วม 
ในระดับสูงเป็นกลไกในระดับรองลงมาที่รับผิดชอบประเด็นการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาเป็นการเฉพาะ (อาจใช้ชื่อว่า High–Level 
Joint Working Group on the Synergy between Songkhla SEZ and Kota Perdana SBEZ 
หรือ HL–JWG) โดยกลไกดังกล่าวควรมีความคล่องตัว สามารถพบหารือกันได้สม่้าเสมอทั้งในลักษณะ
ทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนแต่ละฝ่ายควรเป็นระดับสูง และมี 
mandate ที่จะหารือและตกลงในประเด็นต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง เพ่ือจัดท้าข้อเสนอแนะให้
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คณะกรรมการ JDS พิจารณาให้ความเห็นชอบและน้าไปผลักดันตามกระบวนการภายในของแต่ละ
ฝ่ายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ57  

ในฝ่ายมาเลเซีย หน่วยงานที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและเป็นกลไกหลักในการพัฒนา
และเชิญชวนนักลงทุนไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาคือบริษัท Northern 
Gateway Sdn Bhd อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมเชิงนโยบาย เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรอบ
พ้ืนที่โครงการ สิทธิประโยชน์การลงทุน ทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่  เป็นความรับผิดชอบของส้านักงาน Northern Corridor Implementation 
Authority (NCIA) ซ่ึงมี NCIA Chief Executive เป็นผู้บริหารสูงสุด 

ในฝ่ายไทย โดยที่พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาถูกก้าหนดตามเขตการ
ปกครอง กลไกขับเคลื่อนในภาพรวมในระดับพ้ืนที่จึงเป็นคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกรรมการ ขณะที่ หน่วยงานที่มีภารกิจ
เทียบเคียงได้กับบริษัท Northern Gateway Sdn Bhd คือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์มาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมสงขลา58  

หากพิจารณาโครงสร้างและกรอบภารกิจข้างต้น บุคคลที่เหมาะสมจะเป็นประธาน
คณะท้างานร่วมของ HL–JWG ควรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและ NCIA Chief Executive 
เพ่ือให้สามารถหารือประเด็นต่าง ๆ ในหัวข้อ 3.3.1–3.3.5 ได้อย่างครบถ้วน  

อย่างไรก็ตาม โดยที่บทบาทของจังหวัดสงขลาในการพัฒนาเขตพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสงขลาเกี่ยวข้องกับมิติภายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการบริหารจัดการในพ้ืนที่ 
อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอาจมีภารกิจรัดตัวจนท้าให้ HL–JWG ไม่สามารถประชุมกันได้
สม่้าเสมอ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในกรอบ HL–JWG จึงควรเป็นบุคคลอ่ืน โดยอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
(eminent person) ที่ไม่จ้าเป็นต้องเป็นข้าราชการประจ้า แต่เคยด้ารงต้าแหน่งระดับสูงและมี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย–มาเลเซีย เช่น อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
เพ่ือให้กลไก HL–JWG มีความคล่องตัว สามารถผลักดันประเด็นต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้าได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว โดยมี
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัดสงขลา กระทรวงการต่างประเทศ ส้านักงานสภาพัฒนาการ

                                                 
57 อีกทางเลือกหนึ่งคือการเสนอจดัตั้งคณะท้างานร่วม HL-JWG ในกรอบ IMT-GT ซึ่งมีการหารือเรื่องการเช่ือมโยง
เขตเศรษฐกจิพิเศษท้ังสองแห่งเช่นกัน  ข้อดีของทางเลือกดังกล่าวคือจะมี Asian Development Bank (ADB) ให้
การสนับสนุนด้านวิชาการด้วย อยา่งไรก็ตาม การขับเคลื่อนในกรอบ JDS ซึ่งเป็นความร่วมมือในระดับทวิภาคีน่าจะ
มีความคล่องตัวและรวดเร็วกว่า  
58 นิคมอุตสาหกรรมสงขลาเป็นเพียงส่วนหน่ึง ไม่ใช่พื้นที่ท้ังหมดของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส้านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมอยู่ในคณะผู้แทนไทย 

 
3.4  สรุปประเด็น 

ตารางที่ 3 เป็นการสรุปประเด็นความร่วมมือไทย–มาเลเซียเพ่ือเชื่อมโยงเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาตามที่ได้อภิปรายในหัวข้อ 
3.3.1–3.3.6 ข้างต้น โดยมีการแบ่งประเด็นความร่วมมือเป็น 2 ระดับคือ (1) ประเด็นระยะสั้น–กลาง 
ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจะท้าได้ทันที (quick win) หรือสามารถท้าให้เกิดความคืบหน้าได้ในระยะสั้น–
กลาง และ (2) ประเด็นระยะยาว ซึ่งเป็นประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ต้องมี
การพิจารณาในหลายมิติ หรือต้องใช้เวลาในการผลักดันให้เกิดความคืบหน้า 

 
ตารางที่ 3  สรุปประเด็นความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลากับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา 
องค์ประกอบของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน 

ประเด็นความร่วมมือไทย–มาเลเซีย 

ระยะสั้น–กลาง ระยะยาว 

1. โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงสร้าง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

1.1 การจัดตั้งเขตการค้าปลอดอากร 
(free trade zone) ส้าหรับกิจการ
ค้าปลีกบนทั้งสองฝั่งของจุดผ่านแดน 

 

2. ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

2.1 การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้
ศึกษาวิเคราะห์ห่วงโซ่การผลิต 
(supply chain mapping) ของแต่
ละกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์  
2) ยานยนต์  
3) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
4) อสังหาริมทรัพย์  
5) ยางพารา 
6) พลาสติก  
7) เครื่องจักรและอุปกรณ์  
8) ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
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องค์ประกอบของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน 

ประเด็นความร่วมมือไทย–มาเลเซีย 

ระยะสั้น–กลาง ระยะยาว 

9) การขนส่งและโลจิสติกส์ 
10) E–commerce 
11) อตุสาหกรรมเกษตรและเกษตร
แปรรูป อาหาร และฮาลาล 
12) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน 
13) กิจการ Global Business Service 

3. ความเชื่อมโยงด้านคมนาคม
ขนส่ง 

3.1 การติดตามประเด็นคั่งค้าง ได้แก่ 
1) การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่าน
ศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่าน
ศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม 
2) การจัดท้าบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ทางถนนข้ามพรมแดนไทย–มาเลเซีย  
3) การจัดท้าพิธีการศุลกากร ณ จุด
เดียว 

 

3.2 การให้ผู้บริหารท่าเรือปีนังและ
ท่าเรือสงขลาหารือมาตรการเพ่ือลด
ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า
ผ่านเส้นทาง land bridge ท่าเรือ
สงขลา–ท่าเรือปีนัง 

 

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษีและ
กฎระเบียบที่แตกต่างจากการ
ประกอบการในพ้ืนที่ปกติ 

4.1 การจัดท้าสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโก
ตาเปอร์ดานาเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งของไทยและมาเลเซียใช้
ในการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 

4.1 การร่วมมือกัน
จัดตั้งบริษัทที่ปรึกษา
เพ่ือให้บริการที่
เกี่ยวข้องแบบครบวงจร
แก่นักลงทุน 
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องค์ประกอบของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน 

ประเด็นความร่วมมือไทย–มาเลเซีย 

ระยะสั้น–กลาง ระยะยาว 

 4.2 การร่วมกันจัดกิจกรรม roadshow 
หรือการสัมมนา ในประเทศของกลุ่ม
นักลงทุนเป้าหมาย 

 

 4.3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือ
แพลตฟอร์มแบบออนไลน์เพ่ืออ้านวย 
ความสะดวกให้นักลงทุนไทยและ
มาเลเซียในกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้พบปะสร้างเครือข่ายกัน 

 

 4.4 การจัดท้าบัญชีรายชื่อของ
เอกชนที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนและการจัดตั้งธุรกิจทั้งในฝั่ง
ไทยและมาเลเซียเพ่ือให้นักลงทุนได้
ใช้ประโยชน์ 

 

 4.5 การอ้านวยความสะดวกให้นัก
ลงทุนของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในประเทศที่เข้า
ไปลงทุน 

 

5. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการ
พัฒนาในพื้นที ่

5.1 การปรับปรุงแก้ไข MoU on 
the Recruitment of Thai 
Workers เพ่ือจัดระบบและอ้านวย
ความสะดวกให้แรงงานจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปท้างาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตา
เปอร์ดานาได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

 

 5.2 การลดขั้นตอนการผ่านแดน เช่น 
การใช้เทคโนโลยี face recognition 
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องค์ประกอบของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน 

ประเด็นความร่วมมือไทย–มาเลเซีย 

ระยะสั้น–กลาง ระยะยาว 

 เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แรงงาน
จากฝั่งไทยเดินทางเข้าไปท้างานใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตา
เปอร์ดานาได้ในลักษณะไป–กลับ 

 

 5.3 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบัน 
การศึกษาของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

 5.4 การจัดกิจกรรมหรือการจัดท้า
แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือให้เกิดการ
จับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่กับผู้ประกอบการขนาด
กลางและย่อมในพื้นที่ 

 5.5 การสนับสนุนและให้ข้อมูลแก่
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง (sourcing) จาก
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

 5.6 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ในการ
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการขนาด
กลางและย่อม 

6. กลไกความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลของทั้งสองประเทศ 

การจัดตั้ง High–Level Joint Working 
Group on the Synergy between 
Songkhla SEZ and Kota 
Perdana SBEZ หรือ HL–JWG 

 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ศึกษาเงื่อนไขและบริบทแวดล้อมของการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา เพ่ือระบุประเด็นที่ไทยและ
มาเลเซียควรร่วมมือกันในการท้าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองแห่งเติบโตในทิศทางที่สอดคล้องและ
เกื้อกูลกัน แทนที่จะ “ต่างคนต่างท้า”  

โดยที่ไทยและมาเลเซียมีระดับการพัฒนาที่ไม่แตกต่างกัน การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียจึงมีลักษณะแตกต่างจากการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ ซึ่งเน้นแต่การลงทุนของนักลงทุนไทยและการใช้ประโยชน์
จากก้าลังแรงงานและวัตถุดิบในประเทศเพ่ือนบ้าน ข้อแตกต่างที่ส้าคัญคือ ประเด็นความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับมาเลเซียควรเน้นความร่วมมือในกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทักษะและ
เทคโนโลยีในระดับที่สูงกว่า การส่งเสริมการลงทุนโดยนักลงทุนของทั้งสองฝ่าย (ไม่ใช่ไทยฝ่ายเดียว) 
และการใช้ประโยชน์จากก้าลังแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  

รายงานการศึกษาฉบับนี้เสนอแนะประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียที่เน้น  
การเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง (locational advantage) ให้แก่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานา ดังนี้ 

1.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของชุมชนเมือง กิจการค้าปลีก และบริการต่าง ๆ ในบริเวณจุดผ่านแดน
สะเดา–บูกิตกายูฮิตัม เพ่ือรองรับผู้ประกอบการและแรงงานที่จะเพ่ิมขึ้น โดยอาจจัดตั้งเขตการค้า
ปลอดอากร (free trade zone) ส้าหรับกิจการค้าปลีกบนทั้งสองฝั่งของจุดผ่านแดน เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนของทั้งสองฝ่ายข้ามไปมาเพ่ือจับจ่ายใช้สอย  

2.  การเสริมสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิต พ้ืนที่ชายแดนไทย–มาเลเซียน่าจะมี
ความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง (locational advantage) ส้าหรับบางกลุ่มอุตสาหกรรม/กิจการ เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา E–commerce เป็นต้น  
โดยควรมีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ศึกษาวิเคราะห์ห่วงโซ่การผลิต (supply chain mapping) 
ของแต่ละกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนและการก้าหนด
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แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบให้ตอบโจทย์ของ
กลุ่มนักลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม 

3.  การเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  โดยเฉพาะการเร่งผลักดัน
ประเด็นต่าง ๆ ที่ค่ังค้างให้คืบหน้า เช่น การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่าน
ศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม การจัดท้าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางถนนข้าม
พรมแดนไทย–มาเลเซีย รวมทั้งการหารือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางถนน
ระหว่างท่าเรือสงขลากับท่าเรือปีนัง เพ่ือเป็น land bridge ระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งทะเลอันดามัน  

4.  การส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน เช่น การจัดท้าสื่อเผยแพร่เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของทั้งสองฝ่ายใช้ในการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน การอ้านวยความสะดวกให้นักลงทุนไทยและมาเลเซีย
ได้พบปะสร้างเครือข่ายเพ่ือน้าไปสู่การร่วมทุนกัน และการอ้านวยความสะดวกให้นักลงทุนของแต่ละ
ฝ่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม เข้าถึงแหล่งเงินทุนในประเทศที่เข้าไปลงทุน  

5. การพัฒนาผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากก้าลังแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูเพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองแห่ง และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ การบ่มเพาะผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง ( sourcing) จาก
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

6.  กลไกการขับเคลื่อน ควรมีการจัดตั้งคณะท้างานร่วม High–Level Joint Working 
Group on the Synergy between Songkhla SEZ and Kota Perdana SBEZ (HL–JWG) เป็ นกลไก 
ในระดับรองลงมาจากคณะกรรมการ JDS เพ่ือรับผิดชอบประเด็นการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาเป็นการเฉพาะ โดยหัวหน้าคณะของแต่ละฝ่าย
อาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (eminent person) ที่ไม่จ้าเป็นต้องเป็นข้าราชการประจ้า แต่เคยด้ารงต้าแหน่ง
ระดับสูงและมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ไทย–มาเลเซีย เช่น อดีตเอกอัครราชทูต เพ่ือให้
กลไกดังกล่าวมีความคล่องตัว สามารถพบหารือกันได้สม่้าเสมอทั้งในลักษณะทางการและไม่เป็น
ทางการ 

ในการผลักดันประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นให้คืบหน้า กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะ
หน่วยงานหลักที่ดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย อาจด้าเนินการให้มีการจัดตั้ง 
คณะท้างานร่วม HL–JWG เป็นอันดับแรก เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือในประเด็น
ต่าง ๆ โดยฝ่ายไทยอาจจัดท้าร่าง Terms of Reference (ToR) ของคณะท้างานร่วม HL–JWG ส่งให้
ฝ่ายมาเลเซียพิจารณาเพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการ JDS ครั้งต่อไปให้ความเห็นชอบ  
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บทบาทหลักของคณะท้างานร่วม HL–JWG คือการก้าหนดประเด็นความร่วมมือ และการจัดท้า
แผนปฏิบัติการร่วมที่ครอบคลุมประเด็นในตารางที่ 3 ทั้งหมด โดยอาจเริ่มจากประเด็นที่สามารถท้าให้
ส้าเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นก่อน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าจะได้แก่ (1) การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ศึกษา
วิเคราะห์ห่วงโซ่การผลิต (supply chain mapping) ของแต่ละกิจการ/กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
(2) การจัดท้าสื่อเผยแพร่เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายใช้ในการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 
และที่ส้าคัญคือ (3) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากก้าลังแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
การพัฒนาฝีมือแรงงานเหล่านั้นให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยควร
ด้าเนินการอยู่แล้วเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ หลังจากนั้น จึงค่อยขยายผลให้
เกิดความร่วมมือในประเด็นที่ซับซ้อนและเป็นความร่วมมือในระยะยาวต่อไป 

นอกจากนั้น คณะท้างานร่วม HL–JWG ยังมีบทบาทในการประสานงานและติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วม โดยคณะท้างานร่วม HL–JWG 
อาจมอบหมายประเด็นที่เป็นรายละเอียดในทางปฏิบัติ และมีขอบเขตหรือหน่วยงานรับผิดชอบ
ชัดเจน หรือมีกลไกรองรับอยู่แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายหารือกันโดยตรง และ
รับผิดชอบการหารือในภาพรวมและประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานเป็นหลัก 
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