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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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 นโยบายการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ 
 ท่ีต้ัง เขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar มีเนื้อที่ 2,217 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศสิงคโปร์ประมาณ    
3 เท่า) มีประชากรอาศัยอยู่ 1.4 ล้านคน ต้ังอยู่ในรัฐยะโฮร์ทางตอนใต้ของมาเลเซียซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของคาบสมุทร
อินโดจีนติดกับประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจสําคัญและมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว 

การวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ 
 เกิดจากการวางนโยบายการพัฒนากายภาพในระดับประเทศ (National Physical Plan: NPP) โดยใน
ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) กฎหมายการวางผังเมืองและผังประเทศของมาเลเซีย กําหนดให้มีการวางผังเมืองรวม 
ปี พ.ศ. 2568 (Comprehensive Development 2025) ให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนามาเลเซียให้เป็นประเทศ
รายได้สูง (High-income Developed Nation) ภายในปี 2563 ผังกายภาพดังกล่าวได้ครอบคลุมพื้นที่อิสกันดาร์
โดยระบุถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ต่อมารัฐบาลท้องถิ่นของรัฐยะโฮร์ได้แปลงแผนดังกล่าวสู่       
ผังโครงสร้างของรัฐยะโฮร์และพิมพ์เขียวการพัฒนาพ้ืนที่อิสกันดาร์ ซึ่งนํามาสู่กรอบการวางผังพัฒนาเฉพาะพื้นที่ 
(Special Area Plan: SAP) ของเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
 การแบ่งช่วงเวลาการพัฒนา (Development Phases) เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์แบ่งช่วงการพัฒนา
เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2550-2553) เป็นช่วงวางแผนและสร้างรากฐานการพัฒนาตลอดจนกําหนด
กลุ่มเป้าหมายการลงทุนหลักช่วงท่ี 2 (พ.ศ. 2554-2558) เป็นช่วงเสริมความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตของเขต
เศรษฐกิจตลอดจนกําหนดกลุ่มเป้าหมายการลงทุนที่มีความยั่งยืนและช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2559-2568) เป็นช่วงสร้าง
ความยั่งยืนและคิดค้นนวัตกรรม 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสัยทัศน์เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ คือ “การเป็นมหานคร
ระดับโลกอย่างยั่งยืน” (Strong Sustainable Metropolis of International Standing) และได้แปลงวิสัยทัศน์
มาสู่ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) การเป็นพื้นที่ชายแดนระดับนานาชาติ 2) การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและ
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3) การสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม 4) โครงสร้างกลไกการขับเคลื่อน
และ 5) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ประเภทกิจกรรมเศรษฐกิจ เน้นด้านการบริการที่ต้องใช้แรงงานวิชาชีพ (ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์
ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว และสันทนาการ และด้านธุรกรรมการเงิน) และ
อุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานมีทักษะ (ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และไบโอดีเซล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร/วัตถุดิบทางการเกษตร) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศรายได้สูง 
 ท้ังนี้ เขตเศรษฐกิจอิสกันดาร์แบ่งพ้ืนที่การพัฒนาออกเป็น 5 เขต (โซน A, B, C, D, และ E) (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) ดังนี้ 
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 1) โซน A (Johor Bahru City Centre) มีบทบาทเป็นประตูเศรษฐกิจทางใต้ของมาเลเซีย โดยมี
เป้าหมายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงิน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรองรับการกระจายและเชื่อมโยงเส้นทาง
ธุรกิจกับสิงคโปร์ ปัจจุบันมีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เข้ามาตั้งสํานักงานเป็นจํานวนมาก อาทิ Citigroup, HSBC, 
Kuwait Finance House, YKK, Lion Group, Sumitomo นอกจากนี้ยังมีแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ส่วนอ่ืน ๆ ในอิสกันดาร์อีกด้วย (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, 2556) โครงการ Flagship 
ที่สําคัญในโซนนี้ ได้แก่ (1) Danga Bay เมืองริมน้ําและศูนย์กลางธุรกิจขนาด 1.82 ตร.กม. (2) Bangunan Sultan 
Ibrahim CIQ Complex ศูนย์ CIQ ที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของมาเลเซียขนาด 0.23 ตร.กม. (3) Johor – Singapore 
Causeway เส้นทางพิเศษเชื่อมสู่สิงคโปร์ความยาว 1 กม. ซึ่งจะพัฒนาให้มีทั้งถนนรถไฟฟ้าและทางเท้ารวมทั้ง
ระบบท่อน้ําประปาสู่สิงคโปร์ 
 2) โซน B (Nusajaya) มีบทบาทเป็นแหล่งรวมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์ราชการ ศูนย์การแพทย์ แหล่งท่องที่ยวและโลจิสติกส์ฮับ
ประกอบด้วย การพัฒนาที่อยู่อาศัย สถานที ่ท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งสันทนาการ หน่วยงานราชการ   
แหล่งธุรกรรมการเงิน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรม (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
โครงการ, 2556) Flagship ที่สําคัญในโซนนี้ ได้แก่ (1) ศูนย์กลางธุรกิจและที่อยู่อาศัยMedini (2) ศูนย์รวม
หน่วยราชการรัฐยะโฮร์ (KotaIskandar) (3) ศูนย์การศึกษา EduCity ซึ่งจะมีโรงเรียนนานาชาติมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์วิจัยต่าง ๆ (4) แหล่งท่องเท่ียวและสวนสนุก (5) พ้ืนที่สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น โรงถ่ายภาพยนตร์
ระดับโลก Pinewood Iskandar Studio (6) นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ 5.26 ตร.กม. ภายใต้การบริหารจัดการของ
กลุ่มบริษัท UEM Sunrise Berhad ซึ่งเป็น Government–Linked Company 
 3) โซน C (Western Gate Development) มีบทบาทเป็นท่าเรือสินค้าระดับโลก มีเป้าหมายเป็น
ประตูการค้ารองรับทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการขนส่งน้ํามัน นอกจากนี้พื้นที่น้ียังเป็นที่ต้ังของ
โรงงานปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้าสําคัญอีกหลายแห่ง (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, 2556)  
ประกอบด้วย คลังน้ํามันนิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษีและกิจกรรมโลจิสติกส์ โครงการ Flagship ที่สําคัญในโซนนี้
ได้แก่ (1) ท่าเรือTanjungPelepas (PTP) ที่จะสามารถรองรับตู้สินค้าได้ 12 ล้านที.อี.ยู. (2) โรงไฟฟ้าถ่านหิน
Tanjung Bin ที่จะพัฒนาให้มีกําลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 2,100 เมกาวัตต์ 
 4) โซน D (Eastern Gate Development) มีบทบาทเป็นศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ของมาเลเซียตอนใต้ โดยอุตสาหกรรมที่สนับสนุนให้พัฒนาในพื้นท่ี ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี
และพลังงานไบโอดีเซลโครงการ Flagship ที่สําคัญในโซนนี้ ได้แก่ (1) TanjungLangsat Industrial Complex 
ในพื้นท่ี 17 ตร.กม. สําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมหนัก (2) สวนอุตสาหกรรม PasirGudang
ขนาด 15 ตร.กม. สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต และ (3) Asia Pacific Trade & Expo City (APTEC) ซึ่งจะเป็น
ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์การค้าปลีก-ส่ง 
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 5) โซน E (Senai-Skudai Development) มีบทบาทเป็นเมืองผ่าน (Transit Town) ที่เชื่อมต่อมาเลเซีย
กับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากเป็นท่ีต้ังของสนามบินนานาชาติ Senai โดยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได้แก่ 
บริการโลจิสติกส์ เขตปลอดภาษี การท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้สูง และอุตสาหกรรมการบินและ
อวกาศโครงการ Flagship ท่ีสาคัญในโซนนี้ ได้แก่ (1) Senai Aviation and Airport City และ (2) MSC Cyberport 
Johor (Cybercity) สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
 กลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ 
 อาศัยกลไกในลักษณะคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนโดยได้รับ
มอบอํานาจให้รับผิดชอบการบูรณาการแผนแม่บทการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับชาติและ         
ได้มาตรฐานระดับโลกภายใต้กฎหมายเฉพาะ (IRDA Act) เพ่ืออํานวยความสะดวกส่งเสริมการลงทุนวางแผน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเป็นตัวกลางประสานและอํานวย
ความสะดวกระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
โดยเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลัก เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์บริหารจัดการโดย Iskandar Regional 
Development Authority หรือ IRDA เป็นกลไกกํากับดูแลลักษณะพิเศษ มีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้ว่าการ
รัฐยะโฮร์ เป็นประธานกรรมการร่วมและมีคณะกรรมการ (Members of IRDA Authority) รวม 10 คนประกอบด้วย 
ผู้แทนภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นของรัฐยะโฮร์ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักงาน IRDA เป็นเลขานุการปัจจุบันสํานักงาน IRDA มีเจ้าหน้าที่รวมประมาณ 250 คน ทั้งนี้ IRDA จะบริหารงาน
โดยประสานควบคู่กับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการอนุมัติและดําเนินการ 
(Approval and Implementation Committee) และสภาที่ปรึกษา (Advisory Council) อันประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีและ/หรือผู้ว่าการรัฐยะโฮร์ ทั้งนี้ อํานาจหน้าที่ของ IRDA 
ภายใต้กฎหมายเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2550 (IRDA Act 2007) คือ การอํานวยความสะดวกส่งเสริมวางแผนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ โดยมีบทบาทสําคัญในการบูรณาการแผนแม่บทการพัฒนา
เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานในมาตรฐานระดับโลก ดังนี้ 
 1) การวางแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่โดยออกแบบผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง แผนการพัฒนาทางสังคม 
การวางคลัสเตอร์กิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดจนให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 
 2) การส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอิสกันดาร์โดยเสนอมาตรการจูงใจการลงทุนเป็น
กรณพีิเศษในโครงการสําคัญ ๆ ให้รัฐบาลกลางพิจารณาอนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ต่อนักลงทุน 
 3) การอํานวยความสะดวกและประเมินผลการพัฒนาซึ่งครอบคลุมในแต่ละภาคอุตสาหกรรม 
 นอกจากนี้ IRDA ยังพัฒนาระบบการให้บริการธุรกิจแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Centre: OSC) 
พร้อมขับเคลื่อนงานโดยจัดต้ังศูนย์ข้อมูลอิสกันดาร์ (Iskandar Service Centre: ISC) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ทํา



167 

หน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและอํานวยความสะดวกระหว่างนักลงทุนกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการขออนุมัติใบอนุญาตต่าง ๆ และกระบวนการจ้างงานในพื้นที่ 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 กําหนดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐยะโฮร์ให้สูงขึ้น 4.5 เท่า
และต้ังเป้าการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดําเนินการเต็มรูปแบบภายในปี 2568 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ
สําคัญที่จะสนับสนุนให้มาเลเซียยกระดับขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีรายได้สูง 
 สิทธิประโยชน์ในการลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง (Federal State) 

1. สิทธิประโยชน์สนับสนุนการลงทุนจําเพาะในแต่ละพ้ืนที่เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ 
Greenfield เช่น ย่านธุรกิจ Medini ในโซน B เป็นต้น 

2. มาตรการลดภาษีเงินได้สําหรับแรงงานมีภูมิรู้ (Knowledge Workers) เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาทํางานในพื้นที่ 

3. การพัฒนาโครงการ Flagship เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนแบบรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของธุรกิจและอุตสาหกรรม  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสําหรับแต่ละพื้นที่โดยธุรกิจอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมาเลเซีย
สนับสนุนให้มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ ได้แก่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (การผลิตภาพยนตร์) บริการ 
โลจิสติกส์ ธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การบริการสุขภาพ (ศูนย์การแพทย์) การศึกษา (สถาบันการศึกษานานาชาติ) 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กโทรนิกส์ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
 นอกจากนี้การให้นักลงทุนและชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้ (Freehold) ยังเป็นสิทธิพิเศษสําคัญ
อีกประการหนึ่งสําหรับผู้ที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์มาเลเซียซึ่งไม่อาจกระทําได้ในสิงคโปร์ ขณะที่ 
แนวทางการพิจารณามาตรการสนับสนุนการลงทุนในการพิจารณาอนุมัติธุรกิจที่มีสิทธิได้รับมาตรการสนับสนุน
จากภาครัฐขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ IRDA ถึงประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม (catalytic value) 
ของธุรกิจนั้นต่อท้องถิ่น และความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด ผลประโยชน์ต่อประชาชน
ในวงกว้าง (inclusiveness) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นหลัก 
 ผลการดําเนนิงาน 
 การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ
133 พันล้านริงกิต (ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท) โดยเป็นการลงทุนโดยตรงของภาครัฐเพียงร้อยละ 6 ของมูลค่า
การลงทุนทั้งหมด ขณะที่พบว่าภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนสะสมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 36 รองมาคือ    
ภาคอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 25 และภาคอื่น ๆ ได้แก่การท่องเที่ยวการบริการการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และโลจิสติกส์มีการลงทุนสะสมรวมร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดหากพิจารณาเฉพาะในปีพ.ศ. 2556   
มีรายงานการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์รวม 25.3 ล้านริงกิต (ประมาณ 248 ล้านบาท) โดยพบว่า
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 32 รองลงมาเป็นภาคการผลิตร้อยละ 24 ของมูลค่าการ
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ลงทุนรวมในปี 2556 สําหรับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุน 
ในประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ที่เหลือเป็นนักลงทุนต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนจากสิงคโปร์  
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ สเปน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย เลบานอน ฝรั่งเศส
จีน และเยอรมันนี ตามลําดับ 
 ปัจจัยความสําเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ 
 1. ทําเลท่ีตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี โดยมีพ้ืนที่ติดกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่
สําคัญแห่งหนึ่งของโลก จึงได้รับโอกาสในการพัฒนาอันเนื่องมาจากข้อจํากัดทางด้านพื้นที่และค่าครองชีพท่ีสูงของ
ประเทศสิงค์โปร์ส่งผลให้อิสกันดาร์ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากสิงค์โปร์สู่มาเลเซีย 
 2. การมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ํา ระบบไฟฟ้า ถนน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้พร้อมรองรับ
การพัฒนาไว้ล่วงหน้าอีกทั้งยังมีแผนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์กับสิงค์โปร์ให้สามารถรองรับการขนส่งมวลชนได้สูงสุดถึงวันละ 4 แสนคน 
 3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ของ IRDA จากการดําเนินการตามนโยบาย
อย่างเคร่งครัดในการพิจารณาอนุมัติให้สิทธิประโยชน์เฉพาะแก่ธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเท่านั้น
ดังนั้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ เป็นการป้องกันปัญหาการเก็งกําไรที่ดิน 
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม (Real Industrialsector) ในอนาคต 
 4. ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นท่ีได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวของ
นโยบายระดับสูง (รัฐบาลกลาง) ระดับรัฐยะโฮร์และระดับพื้นที่ (รัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและยกระดับการพัฒนาประเทศมาเลเซียสู่
การเป็นประเทศรายได้สูง (High-income Developed Nation) โดยดําเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่
อย่างเคร่งครัดรวมทั้งมีการจัดทําผังรัฐยะโฮร์และการวางผังเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจอิสกันดาร์ (Special Area 
Plan: SAP) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือให้การกําหนดยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่มีความชัดเจนและสามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ระดับประเทศภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนด 
 5. มาตรการให้สิทธิประโยชน์ในพื้นที่โซนต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเพื่อกําหนดธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในวงกว้าง เช่น การศึกษาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นต้น 
 ปัญหาและอุปสรรคของเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ 
 1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตต้องใช้เงินลงทุนสูง ต้องอาศัยการ
วิเคราะห์ประมาณการความต้องการในอนาคตที่แม่นยําและมีการพัฒนาที่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น หากขาด
การลงทุนจริงจากภาคเอกชนตามคาดการณ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะหนี้สาธารณะของรัฐหรือ 
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หากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการอาจกลายเป็นข้อจํากัดต่อการขยายฐานเศรษฐกิจ
ในอนาคตได้ 
 2. การจราจรในระบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนทางบกและการผ่านแดนสําหรับผู้ที่เดินทางไป-กลับ
ระหว่างประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ต้องใช้เส้นทางเดียวกับรถบรรทุกสินค้าส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรด้วย
ข้อจํากัดของเส้นทางถนนจํานวนสะพานด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง ทําให้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการ
ผ่านแดน จึงอาจลดความน่าสนใจในการข้ามมาพักอาศัยในฝั่งมาเลเซียของผู้ที่ต้องเดินทางไปทํางานในสิงคโปร์ 
 3. ปัญหาด้านความปลอดภัยของมาเลเซีย เนื่องจากมาเลเซียมีระบบการตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่เข้มงวด
และยังเป็นระบบน้อยกว่าฝั่งสิงคโปร์ อีกทั้งอัตราการเกิดอาชญากรรมของมาเลเซียยังสูงกว่าสิงคโปร์หลายเท่าตัว
จึงอาจไม่น่าสนใจสําหรับชาวต่างชาติ (Expatriate) หรือนักลงทุนที่ให้ความสําคัญกับประเด็นด้านความปลอดภัย
สูง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
 
ปัจจัยและประสบการณ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีไม่ประสบความสําเร็จ 

1. การพัฒนาบริการ ขั้นตอนและการควบคุมโดยภาครัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนใหญ่ 
2. นโยบายที่ไม่สามารถแข่งขันได้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น 
3. การขาดการพัฒนาการเช่ือมโยงการพัฒนาระหว่างเมือง 
4. ทําเลที่ต้ังที่ไม่เหมาะสม เช่น Bataan EPZ (Export Processing Zone) ในประเทศฟิลิปปินส์ 
5. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง – African countries EPZs 
6. การมีอัตราการก่ออาชญากรรม ปัญหาคอรัปช่ัน และการบริหารงานที่ไม่มีอิสระและยากต่อการ

เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ 
7. การไม่จูงใจหรือไม่สามารถเข้าถึงทุนทางท่ีดินอย่างพอเพียง 
8. การขาดความน่าเช่ือถือของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท้ังไฟฟ้า ประปา ถนน 

ระบบราง เป็นต้น 
9. การพัฒนาที่ช้า ไม่เหมาะสมและไม่ทันต่อการดําเนินธุรกิจ 
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆที่บ่อยเกินไป (เฉลิมพงศ์ ต้ังบริบูรณ์รัตน์ และ เจตนา เหล่ารักวงศ์, มปป.) 
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