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SME

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) สระแก้ว

ศกัยภาพ สระแก้วเปรยีบเป็นประตเูศรษฐกิจท่ีส�าคญัระหว่าง

ไทยกบักมัพชูา โดยในช่วงปี 2553-2558 มลูค่าส่งออกชายแดนเติบโต

เฉลี่ยร้อยละ 16.8 ต่อปี และจากที่ท�าเลที่ตั้งอยู ่ในแนวระเบียง

เศรษฐกิจตอนใต้ ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง (GMS Southern Economic Corridor) ตามแนวเส้น

ทางกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ (ไทย) - บันเตียเมียนเจย และพนมเปญ 

(กมัพชูา) - หวงุเต่า (เวยีดนาม) และเส้นทางกรงุเทพฯ - อรญัประเทศ 

(ไทย) - เสียมเรียบ และสตึงเตร็ง (กัมพูชา) - กวีเญิน (เวียดนาม) จึง

เอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มผู้ประกอบการไทยให้สามารถตั้งฐานการผลิต

ใน SEZs สระแก้ว และอาจจะน�าเข้าวัตถุดิบจากฝั่งกัมพูชาหรืออาจ

จะก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าหรือโลจิสติกส์ เพื่ออ�านวยความสะดวก

ทางด้านการขนส่งสินค้าระหว่างฝั่งไทย และกัมพูชา หรือธุรกิจใน

กัมพูชาที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่สามผ่านทางท่าเรือ

แหลมฉบงัของไทย ซึง่เป็นท่าเทยีบเรอืขนาดใหญ่ และมรีะยะทางห่าง

จากอรัญประเทศ สระแก้ว ประมาณ 250 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ที่ตั้งของ SEZs สระแก้วติดกับถนนทางหลวง ซึ่ง

มีความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ จึงเหลือเพียงการเร่งรัดปรับปรุง

ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านอื่น ขณะที่ SEZs ในจังหวัดอื่นยังต้อง

พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เข้าถึงพื้นที่ก่อน ดังนั้น SEZs สระแก้วจึง

เหมาะแก่การเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาครัฐก็พยายามเร่งรัดการก่อสร้าง และปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อท�าให้การเดินทาง และขนส่งสินค้าจาก

เขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสทองของ     ไทย

จากฉบับที่แล้วต่อ

สร้างโอกาสการค้าการลงทุนสู่ภูมิภาค
จบ
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ฝ่ังไทยไปยงักมัพชูาคล่องตวั รวดเรว็มากขึน้ และยงัจะช่วยสนบัสนนุ

กิจกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งมีโครงการระยะเร่งด่วน 

ได้แก่ การจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรม โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟ ช่วง

คลองลึก (ไทย) - ปอยเปต (กัมพูชา) และโครงการก่อสร้างถนน ช่วง

แยกทางหลวง 33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ และ

โครงการในอนาคตอ่ืนๆ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ ช่วง

แก่งคอย - คลองสบิเก้า - สะพานคลองลึกโครงการก่อสร้างทางหลวง

พเิศษระหว่างเมอืง ช่วงกรงุเทพฯ - สระแก้ว และโครงการพฒันารถไฟ

ที่ร ่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ ่น ช่วงกาญจนบุรี - ฉะเชิงเทรา - 

อรัญประเทศ

ท้ังน้ี หากโครงการต่างๆ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดด�าเนิน

การแล้ว ก็จะช่วยให้การเดินทาง และการขนส่งสินค้าจากส่วนกลาง 

(กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) ไปยัง SEZs สระแก้ว มีความ

สะดวก และคล่องตัวมากขึ้นนอกจากนี้ การขนส่งสินค้าระหว่าง

กมัพชูากบัท่าเรอืแหลมฉบงักจ็ะสามารถเคลือ่นย้ายสนิค้าได้ต่อเนือ่ง 

หากเส้นทางรถไฟตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างปอยเปตกับอรัญประเทศ

ปรับปรุงแล้วเสร็จ และสามารถเปิดใช้บริการ

ทั้งนี้ เมื่อมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ตลอดจนการที่ม ี

นกัลงทุนเข้าไปประกอบกจิการใน Border SEZs มากขึน้จะท�าให้เกิด

การขยายตัวของเมืองในบริเวณพื้นที่โดยรอบอรัญประเทศ ซึ่งเป็น 

ที่ตั้งของ Border SEZs สระแก้ว และอาจจะกระจายความเจริญไป

ยังพื้นที่อื่นๆ ในสระแก้วตามมาในระยะข้างหน้า จากท่ีในปัจจุบัน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสระแก้วเติบโตกระจุกตัวเฉพาะใน

อรัญประเทศ ขณะที่กิจกรรมการค้า และการลงทุนในพื้นที่อื่นยังไม่

คึกคักมากนัก

กจิการทีน่่าจะได้รบัประโยชน์ ส�าหรบักลุม่ธรุกจิทีน่่าจะได้รบั

อานิสงส์จากการจัดตั้ง SEZs สระแก้วแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ

● กลุ่มธุรกิจที่ต้องการขยายตลาดส่งออก โดยเฉพาะใน

กัมพูชา เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอุปโภค / บริโภค และเครื่องใช้

ไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ดี การเจาะตลาดส่งออกในกัมพูชาอาจเผชิญกับ

คูแ่ข่งขนัทีส่�าคญัอย่างจนี และเวยีดนาม ผูป้ระกอบการจงึควรส�ารวจ

ตลาดก่อนลงทุน

● กลุม่ธรุกจิทีต้่องการเข้าไปใช้วตัถดุบิในกมัพชูา เพือ่ผลติ

สินค้าแล้วน�ามาจ�าหน่ายในไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่สาม เช่น 

สิ่งทอ / เครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น และจะ

ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีส่งออกจากที่ต้ังฐานการผลิตใน

กัมพูชา

● กลุม่ธรุกจิโลจสิตกิส์ เช่น คลงัสนิค้า / ศนูย์กระจายสนิค้า 

และการขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์ จะมีความต้องการมากขึ้นตามการ

ขยายตัวของกิจกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างชายแดนไทยกับ

กัมพูชา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZs ตาก

ศักยภาพ ขณะที่สระแก้วเปรียบเป็นประตูการค้ากับกัมพูชา 

ตากก็เปรียบเป็นประตูการค้ากับเมียนมาร์ และเป็นเมืองหน้าด่านที่

ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของไทยเช่นกัน ซึ่งหากพิจารณาจากการส่งออก

ชายแดนจากตากไปยังเมียนมาร์ พบว่ามีการขยายตัวต่อเนื่อง และ

มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัด

ชายแดนอื่นใน Border SEZs ระยะที่ 1

ทัง้นี ้จากทีก่จิกรรมเศรษฐกจิในตากเติบโตอย่างรวดเรว็ ท�าให้

ภาครฐัเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ 

เห็นได้จากในปีงบประมาณ 2559 SEZs ตากได้รับจัดสรรงบลงทุน

มากที่สุดถึง 3,150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของงบลงทุนทั้งหมด

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 โดยในจ�านวนนี้มีโครงการที่ส�าคัญ 
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คือ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่ 2 และโครงการ

พฒันาท่าอากาศยานแม่สอด ซึง่หากโครงการสะพานข้ามแม่น�้าเมย

แห่งที ่2 ก่อสร้างแล้วเสรจ็ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขดับน

สะพานข้ามแม่น�า้เมยแห่งที ่1 และจะช่วยให้สามารถรบัน�า้หนกัการ

บรรทุกสินค้าข้ามจากฝั่งไทยไปยังเมียนมาร์ได้มากขึ้น โดยปริมาณ

น�้าหนักที่ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกบนสะพานมิตรภาพไทย - 

เมียนมาร์แห่งที่ 1 ในปัจจุบันนั้น จ�ากัดน�้าหนักไว้เพียงไม่เกิน 25 ตัน

ต่อคัน ขณะเดียวกัน หากท่าอากาศยานแม่สอดปรับปรุงแล้วเสร็จ  

ก็จะช่วยให้สามารถรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่อาจจะขยายตัวสูงขึ้น

จากการท่องเที่ยว และการเข้ามาลงทุน

นอกจากนี้ การท่ี SEZs แม่สอด ตาก เป็นเมืองหน้าด่านที่

สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองส�าคัญของเมียนมาร์อย่างเมืองย่างกุ้ง 

ผ่านเส้นทางสายแม่สอด - เมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก -  

ผาอัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - 

ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ท�าให้ SEZs ตาก มีจุด

ภูมิประเทศที่เหมาะแก่ธุรกิจที่ต้องการน�าเข้าวัตถุดิบจากเมียนมาร์

เพื่อน�ากลับมาผลิตสินค้าแล้วส่งกลับไปจ�าหน่ายในเมียนมาร์

นอกจากนี้ ธุรกิจที่เข้าไปลงทุนใน SEZs ตาก ยังเหมาะแก่

กิจการประเภทที่ต้องการใช้แรงงานเข้มข้นด้วย เน่ืองจากค่าจ้าง

แรงงานในไทยสูงกว่าในเมียนมาร์จึงดึงดูดให้แรงงานในเมียนมาร์

ข้ามมาท�างานที่ฝั ่งชายแดนไทย บวกกับการผ่อนผันกฎเกณฑ์

นโยบายด้านแรงงานที่อนุญาตให้กิจการใน Border SEZs สามารถ

ใช้แรงงานแบบไป - กลับได้ จึงน่าจะดึงดูดให้ก�าลังแรงงานจาก 

เมียนมาร์เดินทางเข้ามาท�างานในโรงงานในไทย ซึ่งจะช่วยให้ 

ผู ้ประกอบการไทยลดต้นทุนค่าแรงงาน และบรรเทาปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน

ดงันัน้ ในระยะข้างหน้า นอกจาก SEZs ตากจะช่วยสนบัสนนุ

ให้กิจกรรมการค้าชายแดนเติบโตสูงยิ่งขึ้นแล้ว SEZs ตากยังจะเป็น

ฐานการผลติสนิค้าทีส่�าคญัท่ีจะป้อนสินค้าอุปโภค / บรโิภคต่างๆ กลบั

เข้ามาในไทย และส่งออกไปยังประเทศที่สาม กิจการที่น่าจะได้รับ

ประโยชน์ ส�าหรับกลุ่มธุรกิจที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากการจัดตั้ง 

SEZs ตาก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

● กลุ่มธุรกิจที่ต้องการน�าเข้าวัตถุดิบเพื่อน�ามาผลิตสินค้า

ในไทย เช่น สินค้าอุปโภค / บริโภค อาหาร และสินค้าเกษตรแปรรูป 

เนือ่งจากในเมยีนมาร์ยังมคีวามอดุมสมบรูณ์ของแหล่งทรพัยากรทาง

ธรรมชาติ

● กลุ่มธุรกิจที่ต้องการขยายตลาดส่งออกไปยังเมียนมาร์ 

เช่น วัสดุก่อสร้าง ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม

● กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเฉพาะคลังสินค้า และศูนย์

กระจายสนิค้าทีจ่ะได้รบัอานสิงส์จากการเตบิโตของการค้าชายแดน

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษดังกล่าว ควรต้องศึกษาข้อมูลให้ดี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสใน

การขยายการท�าธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากใน

อนาคต เพราะจัดตั้ง Border SEZs จะช่วยส่งเสริมการค้า และการ

ลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้ขยายตัวสูงขึ้น อีกทั้งยัง

ช่วยกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในจังหวัด

ที่มีความพร้อมก่อน อย่างสระแก้ว และตาก โดยจุดเด่นที่น่าลงทุน

ใน SEZs สระแก้ว คือ การมีที่ต้ังอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมปอย

เปต – โอเนียงของกัมพูชา และท่าเรือแหลมฉบังของไทย ซึ่งเป็น

โอกาสที่เหมาะแก่การเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในกัมพูชาแล้วส่งสินค้า

ออกไปทางท่าเรือแหลมฉบังของไทย หรือการน�าสินค้าที่ผลิตใน

กัมพูชากลับมาที่คลังสินค้าที่สระแก้วเพื่อกระจายสินค้าไปจ�าหน่าย

ในจังหวัดต่างๆ ของไทย ขณะที่ใน SEZs ตาก เหมาะแก่ธุรกิจที่

ต้องการน�าเข้าวตัถดุบิจากเมยีนมาร์เพือ่มาผลติสนิค้าในฝ่ังไทย และ

ธรุกจิทีต้่องการ ใช้แรงงานเข้มข้น เนือ่งจากค่าจ้างแรงงานเมยีนมาร์

ต�่ากว่าแรงงานไทย และแรงงานที่ชายแดนเมียนมาร์ก็สามารถเดิน

ทางไป - กลับต่อวันเข้ามาที่ จ.ตากได้ ซึ่งผู้บริโภคในเมียนมาร์ยัง

ต้องการสัง่ซือ้สนิค้าในกลุม่อปุโภค / บรโิภค สิง่ทอ / เครือ่งนุง่ห่ม และ

กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างจากไทย

แหล่งที่มำ : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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