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กรณีศึกษา : เขตเศรษฐกิจพิเศษกับทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 
 
 ในที่นี้ จะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของ 2 ประเทศในแถบเอเชียที่ประสบความสําเร็จในการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งนับได้ว่ามีความน่าสนใจและอาจนํามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสําหรับประเทศไทยได้  
ซึ่งก็คือ การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน และ การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อิสกันดาร์ ประเทศมาเลเซยี 
 
1. เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน 
 ความเป็นมา  
 ภายหลังจาก เหมาเจ๋อตุงถึงแก่อสัญกรรมในปี 1976 (2519) ได้มีการจับกุม Gangs of Four ในปี 1978 (2521) 
และสภาประชาชนได้เลือกเติ้งเสี่ยวผิงกลับมาเป็นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมูนิสต์ จีนจึงเริ่มผ่อนคลายหลักการ
พัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเองลง ในการนี้ เต้ิงเสี่ยวผิงได้ประกาศใช้ “นโยบายสี่ทันสมัย” (Four Modernization) 
โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาชะงักงันทางเศรษฐกิจของประเทศอันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเอง
อย่างเคร่งครัดและจากการปฏิวัติวัฒนธรรม และเพ่ือพัฒนาจีนให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตกภายในปี 1999 (2542) 
โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน คือ การเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการทหาร นอกจากนี้ รัฐบาลจีน
ตระหนักถึงความสําคัญของการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติ จึงเริ่มเปิดให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนได้ โดยในชั้นแรกมีการออกกฎหมาย Joint Ventures Law เพ่ือให้นักลงทุนต่างชาติ
สามารถร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการชาวจีน และรัฐบาลจีนได้จัดทําแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ (Readjustment 
Economy) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันให้นโยบายสี่ทันสมัยประสบผลสําเร็จ สาระสําคัญประการหนึ่งของ
แผนดังกล่าวคือการถ่ายโอนอาํนาจด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น 
 เพื่อให้การถ่ายโอนอํานาจด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นเป็นรูปธรรม เต้ิงเสี่ยวผิง
เสนอให้มีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ขึ้นเพ่ือเป็นต้นแบบในการดําเนินการ 
และให้รัฐบาลกลางมอบอํานาจในการจัดต้ังและกํากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแก่รัฐบาลท้องถิ่น สําหรับท้องถิ่น   
ที่เหมาะสมที่จะต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อนําร่องนั้น เต้ิงเสี่ยวผิงเสนอให้ใช้เมืองท่ีอยู่ใกล้เกาะฮ่องกง เช่น เสิ่นเจิ้น 
เป็นต้น เพื่อรองรับการที่อังกฤษต้องคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนในปี ค.ศ. 1997 สําหรับเมืองที่ได้รับเลือกให้มีการต้ัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อนําร่องมี 4 เมือง คือ เสิ่นเจิ้น (Shenzhen) ซูไห่ (Zhuhai) ซัวเถา (Shantou) ในมณฑลกวางตุ้ง 
(Guangdong) และเซี๊ยะเหมิน (Xiamen) ในมณฑลฟูเจ้ียน (Fujian) และต่อมา มณฑลกวางตุ้งและมณฑลฟูเจ้ียน 
จึงได้ออกกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) 
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 เซินเจิ้น (Shenzhen Special Economic Zone: SSEZ) นับได้ว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมีบทบาทสําคัญ
อย่างมากในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีน จากเมืองหมู่บ้านชาวประมงที่มีประชากรเพียง 30,000 คน และ 
มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร สามารถพัฒนามาเป็นเมืองที่ทันสมัย ก้าวหน้าอยู่ในระดับต้น ๆ ของเอเชีย 
และสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลกลางกว่า 200,000 ล้านหยวนต่อปี เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นนับว่าเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแห่งแรกของจีนต้ังขึ้นตามกฎหมายของมณฑลกวางตุ้งโดยที่เต้ิงเสี่ยวผิงมีความประสงค์จะให้เป็นเศรษฐกิจ
พิเศษแม่แบบของจีนในการเปิดประเทศจีนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้ังนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นมีการจัดการ
อุตสาหกรรมครบวงจรมีการแข่งขันกันในสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก อาหาร เป็นต้น 
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) เดิมเมืองเซินเจิ้นนั้น ประกอบด้วย 6 เขต มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.กม. 
ต่อมาในปี 2523 รัฐบาลจีนได้มีการทดลองระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นขึ้น 
กําหนดให้ 4 เขตของเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ หลัวหู ฝูเถียน หนานซานและเหยียนเถียน 
มีพื้นที่ประมาณ 400 ตร.กม. และอีก 2 เขต ได้แก่ เป่าอัน และหลงกั่งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เฉลิมพงศ์ 
ต้ังบริบูรณ์รัตน์ และ เจตนา เหล่ารักวงศ์,มปป.) 
 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกก่อตั้ง ระหว่าง 1980-1991 และระยะที่สอง ต้ังแต่ 1992-ปัจจุบัน
ระยะแรกก่อต้ัง (1980-1991) เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศจีน 
ต้ังขึ้นตามกฎหมายของมณฑลกวางตุ้ง (Regulations on Special Economic Zones in Guangdong Province) 
ซึ่งต่อมากฎหมายน้ีได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาชนจีนซึ่งมาจากการเลือกต้ังคร้ังที่ 5 (The Fifth National 
People’s Congress) ในสมัยการประชุมที่ 15 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1980 และโดยที่เต้ิงเสี่ยวผิงประสงค์ให้
เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเป็นแม่แบบในการเปิดประเทศเพื่อการพัฒนา จึงมักถูกเรียกว่า “The Testing Bed of Deng 
Xiaoping’s Reform and Opening Up”  
 ระยะที่สอง (1992-ปัจจุบัน) เมื่อการดําเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นเป็นระบบแล้ว ในปี 1992 
(2535) คณะรัฐมนตรี (State Council) ได้มีมติให้เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen Municipal) มีอํานาจตรากฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นแทน GPC ซึ่งเท่ากับถ่ายโอนอํานาจในการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นคืนให้แก่เมืองเซินเจิ้น(Shenzhen Municipal) มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้รับการรับรองจาก
สภาประชาชนซึ่งมาจากการเลือกต้ังครั้งที่ 7 (The Seventh National People’s Congress) เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ดังนั้น เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen Municipal) จึงเป็นองค์กรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจิ้นในปัจจุบัน และองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอําเภอ แขวง และหมู่บ้านภายในเขต 4 อําเภอที่เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็กลับมาขึ้นตรงต่อเมืองเซินเจิ้นเช่นเดมิ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) 
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 การพัฒนาของเมืองเซินเจิ้นภายหลังการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ประสบการณ์การพัฒนาเมืองเซินเจิ้นนั ้นได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความแตกต่างระหว่าง 
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special economic zone)” และ “เขตอุตสาหกรรม (Industrial/high-tech park)” 
โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจัดเป็นเขตเศรษฐกิจนําร่องสําหรับการใช้นโยบายการปฏิรูประบบเศรษฐกิจอย่าง
เต็มรูปแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างสําหรับการพัฒนาพื้นที่อ่ืน ส่วนเขตอุตสาหกรรมคือส่วนประกอบหนึ่ง         
ที่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเขตอุตสาหกรรมจะเน้นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก อีกทั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนน้ันต้องได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลกลาง แต่เขตอุตสาหกรรมสามารถได้รับการอนุมัติ  
จากมณฑลหรือรัฐบาลท้องถิ่น โดยในปี 2550 ที่ผ่านมาประเทศจีนมีเขตอุตสาหกรรมกว่า 1,500 แห่ง แต่มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษอยู่เพียง 5 แห่งเท่านั้น อีกท้ังในปัจจุบันมีไม่กี่ประเทศที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพียงเขต
อุตสาหกรรม ซึ่งนโยบายรัฐบาลส่วนมากจะคาดหวังให้เขตอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แต่ก็ไม่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั ่งยืน ดังนั ้นการให้ความสําคัญกับ      
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนาการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ความสําเร็จในพื้นที่อ่ืน จึงมีความสําคัญ
เป็นอย่างย่ิง ในขณะเดียวกันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ นอกจากจะเป็นการชักจูงคนหนุ่มสาวที่มีฝีมือจาก
ต่างประเทศให้มาทํางานในประเทศแล้ว ยังดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
เพื่อนําการพัฒนาหมู่บ้านชายทะเลสู่ศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุน อีกท้ังยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ   
ลดความยากจนของประชาชนลงได้ โดยเฉพาะการเป็นเมืองตัวอย่างสําหรับการอยู่ร่วมกันระหว่างเขตอุตสาหกรรม
และเขตชนบท ท่ีสามารถสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนนําไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างย่ังยืน (เฉลิมพงศ์ 
ต้ังบริบูรณ์รัตน์ และ เจตนา เหล่ารักวงศ์, มปป.) ซึ่งจากการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทําให้เซินเจิ้นได้รับการพัฒนา
จากเมืองเศรษฐกิจแบบธรรมดา สู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศจีน ที่มีความโดดเด่นทางด้าน
อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยในปี 2550 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดประมาณ 50% ของอุตสาหกรรมทั้งหมดในเมืองเซินเจิ้น โดยบริษัทและ
ผู้ประกอบการในเซินเจิ้นมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเอง โดยเมื่อสิ้นปี 2548 มี อย่างน้อย 5 แบรนด์ 
(Brand) ของเซินเจิ้นที่มียอดขายรวมกันแล้วถึง 10,000 ล้านหยวนหรือประมาณ (1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
ตัวอย่างบริษัทท่ีเป็นท่ีรู้จักเช่น Huawei และ Zhongxingในธุรกิจอุปกรณ์สื่อสาร China International Marine 
Containers (Group) Ltd ที่ถือครองส่วนแบ่งตลาดโลกมากกว่า 30% รวมถึงหลายบริษัทในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เครื่องวีดีโอโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ยารักษาโรค และเครื่องแต่งกาย เป็นต้น นอกจากนั้น เซินเจิ้น
ยังเป็นแหล่งลงทุน  ที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยในปี 2522 เซินเจิ้นได้รับเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศกว่า 153.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปี 2549 เซินเจิ้นได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนจากต่างประเทศกว่า 
3.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งจาก Ricoh, Toshiba, Epson, Copier และ Xerox รวมถึงการลงทุนจาก Wal-Mart, 
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Compaq, Sony, Intel, IBM และ Siemens ในเซินเจิ้น (เฉลิมพงศ์ ต้ังบริบูรณ์รัตน์ และ เจตนา เหล่ารักวงศ์, 
มปป.) 
 นโยบายที่สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของเมืองเซินเจิ้น 
 1. การอนุญาตให้ลงทุนในกิจการที่ถือหุ้น 100% จากนักลงทุนจากต่างประเทศ 
 2. สามารถให้นักลงทุนเข้าถึงทุนทางที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วยการให้เช่า 99 ปี 
 3. การอนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถส่งกําไรกลับประเทศได้ 
 4. ส่งเสริมนโยบายการนําเข้าและส่งออก 
 ซึ่งการพัฒนาในช่วง 10 ปีแรกนั้น เงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าจะเน้นการลงทุนไปที่ธุรกิจท่ีใช้
แรงงานและมีการดําเนินงานที่มีขนาดเล็ก ส่งผลให้ช่วงที่สองระหว่างปี 1993-2000 ของการพัฒนาเมืองเซินเจิ้น
เป็นการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจ
จาก “headquarter” ด้วยการเชิญชวนบริษัทข้ามชาติย้ายบริษัทแม่ให้มาอยู่ในเซินเจิ้น โดยใช้การจูงใจ กลยุทธ    
และวิธีการต่าง ๆ เช่น  
 1. การออกแบบระบบการบริหารและดําเนินนโยบายสําหรับการดําเนินธุรกิจที่ให้ความมั่นใจแก่ 
Headquarter จากต่างประเทศ ทั้งมาตรการที่สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทข้ามชาติและพัฒนาระบบการ
บริหารและบริการภาครัฐที่เป็นพิเศษสําหรับบริษัทที่เลือกจะต้ัง headquarter ที่เมืองเซินเจิ้น เป็นต้น 
 2. การรวมเขตอุตสาหกรรม (Industrial Parks) ต่าง ๆ กว่า 100 แห่งที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้น 
(ซึ่งกว่า 90 % อยู่นอกตัวเมืองเซินเจิ้น) เข้าไว้ด้วยกัน 
 3. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม clusters ของธุรกิจเพื่อให้เกิด economies of scale ตัวอย่างการรวมกลุ่ม cluster 
ในเมืองเซินเจิ้น เช่น อุตสาหกรรม garments รถจักรยาน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
 4. เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาเซินเจิ้นมีการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลท้องถิ่นมีนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจการนํากลับมาใช้ใหม่ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดทรัพยากร โดยเมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2549 เซินเจิ้นได้ผ่านกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการนํากลับมาใช้ใหม่ ที่มีมากกว่า 10 นโยบายสําหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เมื่อปี 2549 รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นได้ออกยุทธศาสตร์การส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเซินเจิ้นให้เป็น
เมืองแห่งนวัตกรรม (National Innovation City) ของประเทศจีน ด้วยการลงทุนกับการวิจัยและพัฒนากว่า 4% 
ของ GDP เมืองเซินเจิ้นและมีเป้าหมายที่จะมีการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีระดับสูงปีละไม่ตํ่ากว่า 20% 
ในอนาคตอันใกล้ (เฉลิมพงศ์ ต้ังบริบูรณร์ัตน์ และ เจตนา เหล่ารักวงศ์, มปป.) 
 ปัจจัยสู่ความสําเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น 
 1. ปัจจัยแรกและสําคัญที่สุด คือ รัฐบาลกลางจีนได้ให้สิทธิในการออกนโยบายพิเศษสําหรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมืองเซินเจิ้น ที่ช่วยให้สามารถริเริ่มการสร้างสภาพแวดล้อมที่เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของเมือง 
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โดยเฉพาะการดึงดูดเงินลงทุนสําหรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2523 - 2550 เซินเจิ้น
ได้รับการเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นปีละมากกว่า 10% ทุกปี และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2550 กว่า 168.49 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และยอดนําเข้ากว่า 119.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้น เซินเจิ้นเป็นเมืองแรกในการนําร่อง
การปฏิรูปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนําระบบภาษีนิติบุคคลที่แตกต่างกันมาใช้สําหรับผู้ประกอบการต่างประเทศ 
และผู้ประกอบการจีน กล่าวคือบริษัทต่างประเทศจะเสียภาษีในอัตราเพียง 15% ในขณะที่ผู้ประกอบการจีน
เสียภาษีถึง 33% (ต้ังแต่ปี 2551 อัตราภาษีนิติบุคคลของจีนได้ปรับเป็น 25% เท่ากัน สําหรับผู้ประกอบการทั้งจีน
และจากต่างประเทศ แต่ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีและบริษัทขนาดเล็กในเมืองจะได้รับสิทธิพิเศษ
เช่นเดิม)  
 2. เซินเจิ้นเปรียบเหมือนบ้านสําหรับชาวจีนจากมณฑลอื่น ๆ ชาวต่างประเทศ เป็นเมืองที่มีผู้อพยพจาก
ต่างประเทศรวมถึงชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกพักอาศัยอยู่ ซึ่งประชากรจากต่างถิ่นนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของ
จํานวนประชากรทั้งหมดในเมืองเซินเจิ้น เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
จากท่ัวโลกด้วยการให้สัญชาติจีน ปัจจุบันเมืองเซินเจิ้นมีประชากรที่มีอายุตํ่ากว่า 16 ปี อยู่ประมาณ 21% อายุระหว่าง 
17-24 ปีมีประมาณ 13% ผู้มีอายุระหว่าง 25-44 ปี มีประมาณ 49% และผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี มีประมาณ 6% 
ของประชากรทั้งหมด  
 3. เซินเจิ้นสามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นใจสําหรับสถาบันการเงินจาก
ต่างประเทศ รวมถึงการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขัน  
 4. โครงสร้างพื้นฐานในเมืองเซินเจิ้นที่พร้อมรองรับการพัฒนา โดยท่าเรือเมืองเซินเจิ้นจัดเป็นท่าเรืออันดับ 4 
ในการเป็นเมืองท่าท่ีสําคัญของโลก สนามบินเซินเจิ้นที่จัดอยู่ในอันดับ 4 ของสนามบินภายในประเทศจีนที่มี
ผู้โดยสารทั้งปี 2550 มากถึง 20 ลา้นคน รวมถึงความพร้อมของถนน ระบบโทรคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า ประปา ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการขนส่งในระบบต่าง ๆ สําหรับการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันของเมือง 
 5. เซินเจิ้นมีทําเลที่มีศักยภาพ เช่น มีสถานที่ตั้งติดทะเลบริเวณจีนตอนใต้และอยู่ตรงข้ามเกาะฮ่องกง 
ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของเกาะฮ่องกงอีกด้วย ซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงแรกจะมาจาก
เกาะฮ่องกงเป็นส่วนใหญ่ 
 6. การบริหารงานโดยรัฐบาลของเซินเจิ้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและปฏิรูปการ
ดําเนินงานอยู่เสมอ เพื่อจะสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้เป็น “one stop service” สําหรับผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ในเมืองเซินเจิ้น เน้นความโปร่งใสของการบริหารงาน เช่น แผนพัฒนาเมืองเซินเจิ้นที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
รัฐบาลกลาง ควบคู่กับการเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิผลในกระบวนการการตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่น 
ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทําธุรกิจในเซินเจิ้นที่ไม่ซับซ้อนและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว 
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กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติอยู่ภายใต้การสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้เป็นมิตรต่อการดําเนินธุรกิจ
(business-friendly)  
 7. ความยืดหยุ่นของกฎหมายแรงงาน 
 8. มีการเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเศรษฐกิจในประเทศ 
 9. มีการจูงใจทางนโยบายทางการคลังในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของธุรกิจ อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ (เฉลิมพงศ์ ต้ังบริบูรณ์รัตน์ และ เจตนา เหล่ารักวงศ์,มปป) 
 
2. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ประเทศมาเลเซีย 
 ความเป็นมา 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ อาจเรียกได้ไม่เต็มปากว่าเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2549 แต่ปัจจุบันถือเป็นเขตเศรษฐกิจสําคัญและมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้ังอยู่ในรัฐยะโฮร์
ทางตอนใต้ฝั่งมาเลเซียตะวันตกติดกับประเทศสิงคโปร์ มีพ้ืนที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร (เทียบกับสิงคโปร์ที่มี
พื้นที่ราว 700 ตารางกิโลเมตร) (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, 2556) โดยจัดตั้งเป็นพื้นท่ีแรก 
ในระเบียงเศรษฐกิจ 5 แห่ง เน้นการพัฒนาการบริการที่ใช้แรงงานวิชาชีพ ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการศึกษา 
ด้านสุขภาพ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการและด้านธุรกรรมทางการเงิน และอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานมีทักษะ ได้แก่ ปิโตรเคมีและไบโอดีเซล อิเล็กทรอนิกส์ และการแปรรูปอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2557) 
 ความน่าสนใจของอิสกันดาร์ คือรัฐบาลมาเลเซียต้ังเป้าหมายให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้เป็นสะพาน
เศรษฐกิจเช่ือมโยงกับสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้โอกาสจากท่ีตั้งที่อยู่
ติดกับสิงคโปร์ อีกท้ังเล็งเห็นข้อจํากัดด้านกายภาพของสิงคโปร์ท่ีไม่สามารถขยายพื้นท่ีอุตสาหกรรมในประเทศ   
ได้มากนัก ล่าสุดผู้ประกอบการสิงคโปร์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ต่างวางแผนย้ายฐานการผลิต  
ไปยังอิสกันดาร์ ซึ่งมีค่าจ้างแรงงานต่ํากว่าสิงคโปร์กว่าเท่าตัว ดังนั้น จึงเริ่มเกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ของ
ผู้ประกอบการสิงคโปร์ โดยมีโรงงานผลติอยู่ในอิสกันดาร์ ส่วนสํานักงานต้ังอยู่ในสิงคโปร์ ปัจจุบันมีโครงการลงทุนของ
สิงคโปร์ในอิสกันดาร์กว่า 300 โครงการ มูลค่าลงทุนไม่ต่ํากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จะเห็นได้ว่าแนวทางการ
พัฒนาอิสกันดาร์เป็นไปอย่างครบวงจร ทั้งการเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในหลายรูปแบบ และกลายเป็น
เครื่องมือสําคัญในการดึงดูดการลงทุนใหม่ ๆ จากต่างประเทศ รวมถึงรองรับโอกาสการลงทุนของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 อีกด้วย (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, 2556) 
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