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ศักยภาพการค้าชายแดนไทยกบัเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนระยะแรก (5 เขตนําร่อง) 
 
 ปัจจุบัน การค้าชายแดนมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาด
ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่เช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทําให้       
มีต้นทุนค่าขนส่งตํ่าและยังเป็นแหล่งระบายสินค้าที่ล้นตลาดของไทย ตลอดจนยังเป็นช่องทางในการหาวัตถุดิบ    
ที่มีราคาถูกเพ่ือป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตสินค้าภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตทําให้สินค้าดังกล่าว      
มีราคาตํ่าลงอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคภายในประเทศของไทย และสามารถส่งออกสินค้าที่มีราคาต้นทุนตํ่าลง
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 
 ท้ังนี้ ประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
โดยมีประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีแนวชายแดนระยะทาง
ประมาณ 5,656 กิโลเมตร มีด่านการค้าชายแดนจํานวน 91 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 38 จุด จุดผ่อนปรนการค้า 
53 จุด โดยช่องทางการค้าชายแดนที่กระจายอยู่ตามจังหวัดชายแดนต่าง ๆ ก็มีกิจกรรมการค้าการลงทุนแตกต่าง
กันไป (ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557) อย่างไรก็ตาม ด่านที่มีศักยภาพและมีมูลค่าการค้ามากท่ีสุดมี 5 ด่านคือ ด่านสะเดา 
ด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านปอยเปต จ.สระแก้ว และด่านผ่านแดนหาดเล็ก คลองใหญ่ 
จ.ตราด ซึ่งด่านสะเดา จ.สงขลา ในเวลานี้ถือว่ามีมูลค่าการค้าชายแดนมากที่สุด ขณะที่ด่านปาดังฯ นั้น เป็นด่านที่
เตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า โดยเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ กับประเทศมาเลเซียไปยังประเทศ
อาเซียน ส่วนด่านแม่สอด จ.ตาก เป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าเป็นอับดับ 2 กับประเทศเมียนมาร์ หากไม่นับด่าน
สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ท่ีมีการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น (เดลินิวส์, 2557) ทั้งนี้ การรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตท้ังด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนมากขึ้น ประกอบการ
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงหดตัวประเทศมหาอํานาจหลายประเทศมีกําลังซื้อลดลง ดังนั้น ไทยจึงหันมาให้ความสําคัญ
กับการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้
การค้าชายแดนมีบทบาทสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค และเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน 
 โดยล่าสุดไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม-มีนาคม) มีมูลค่าการค้ารวม 241,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 
จากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา แยกเป็นไทย-มาเลเซียมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง 130,017 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ 
ไทย-พม่า 46,215 ล้านบาท ไทย-สปป.ลาว 37,629 ล้านบาท และไทย-กัมพูชา 27,958 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นมูลค่า
สินค้าส่งออก 151,021 ล้านบาท นําเข้า 90,800 ล้านบาท โดยเมื่อแยกดูรายด่านสําคัญ (ไตรมาส 1) พบว่า ด่านศุลกากร
สะเดา จ.สงขลา มีมูลค่าส่งออก 37,809 ล้านบาท ด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา 32,822 ล้านบาท ด่านแม่สอด จ.ตาก 
14,011 ล้านบาท ด่านหนองคาย จ.หนองคาย 15,789 ล้านบาท ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 15,039 ล้านบาท 
ด่านแม่สาย จ.เชียงราย 3,481 ล้านบาท ฯลฯ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2557 มูลค่าการค้าชายแดน  
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จะขยายตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 9.5 แสนล้านบาท และน่าจะเติบโตได้ถึง 1 ล้านล้านบาทในปี 2559 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนการส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ การก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น หรือการเติบโตของชนชั้นกลาง    
ในประเทศกลุ่ม CLMV ที่ยังคงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทยเป็นทุนเดิม (ประชาชาติธุรกจิ, 2557) 
 ซึ่งจากแนวโน้มท่ีให้ความสําคัญกับตลาดอาเซียนเพ่ิมขึ้นทําให้ไทยหันมาให้ความสําคัญกับการค้าชายแดน
มากขึ้นโดยเฉพาะได้เล็งเห็นศักยภาพของเมืองใหญ่ที่อยู่บริเวณชายแดน โดยเม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีการประชุมคร้ังที่ 1/2557 ณ กองบัญชาการกองทัพบก 
โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุม
ได้ให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 
พื้นที่ชายแดน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ได้แก่ (1) แม่สอด (2) อรัญประเทศ 
(3) ตราด (4) มุกดาหาร (5) สะเดา (ด่านศุลกากรสะเดา และปาดังเบซาร์) โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมาย 
การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงาน
และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบ 
นําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) ซึ่งท้ัง 5 พื้นที่เป้าหมายนี้ถือได้ว่า เป็นประตูการค้าหลัก
ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงสุดของไทย และเป็นเมืองหน้าด่านรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เออีซี) และยังเป็นพ้ืนที่การพัฒนาสําคัญในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor : EWEC) เช่ือมโยงเวียดนาม-ลาว-ไทย-พม่า 
 ท้ังนี้ เป้าหมายระยะแรก 5 แห่งดังกล่าวได้กําหนดจุดที่ต้ังแล้ว ได้แก่ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) 
 1. ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ติดประเทศพม่า การพัฒนาเน้นโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ 
เกษตร เฟอร์นิเจอร์ 
 2. ด่านศุลกากร อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ติดประเทศกัมพูชา การพัฒนาเน้นอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบพื้นที่ค้าส่งระหว่างประเทศ และการค้าปลีก เพราะเป็นพื้นท่ีเช่ือมโยง 
3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา เวียดนาม การขนส่งสะดวก อยู่ใกล้ท่าเรือส่งออกแหลมฉบัง 
 3. ด่านศุลกากรบ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดประเทศกัมพูชาพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทางบกและทางทะเล การค้าชายแดนแบบปลอดภาษี 
 4. ด่านศุลกากรมุกดาหาร ติด สปป.ลาว การพัฒนาเน้นค้าส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคลังสินค้า 
 5. ด่านศุลกากรสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ติดประเทศมาเลเซียเน้นพัฒนาโลจิสติกส์และ
บริการต่อเนื่อง อุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาล ยางพารา และพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายจากนิคมอุตสาหกรรมฉลุงเพ่ือ
เช่ือมไปยังท่าเรือปีนัง 
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 ท้ัง 5 จุดนี้ถือเป็นประตูการค้าหลักที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงสุดของไทยและเป็นเมืองหน้า
ด่านรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) 
 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นท่ี 
มูลค่าการค้า (ล้านบาท) 

ด่านศุลกากร ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
ปีงบประมาณ 2557
ต.ค. 56 - มิ.ย. 57 

อ.แม่สอด จ.ตาก 33,968 41,465 4,736 
อ.มุกดาหาร 89,855 67,304 47,725 
อ.อรัญประเทศจ.สระแก้ว 47,715 59,430 53,954 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23,375 26,720 16,060 
อ.สะเดา จ.สงขลา 291,723 330,023 196,315 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557  
  

 ท้ังนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่ (จํานวน 6 ด่าน) ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ัง 
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปเป็นศักยภาพ ปัญหา และแนวทางเพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาได้ดังรูปภาพและตารางต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ประชาชาติธุรกิจ 2557
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ศักยภาพ ปญัหาและแนวทางพฒันาของแต่ละพื้นที่เป้าหมาย 
พื้นทีเ่ป้าหมาย ศักยภาพ ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางการพัฒนา 
ภาคตะวันออก 
พื้นท่ีชายแดน 
จังหวัดตราด  

ติดประเทศกัมพูชา 

1. พื้นที่ชายแดนจังหวัด
ตราดต้ังอยู่ในตําแหน่ง          
เชิงยุทธศาสตร์ท่ีเอื้อต่อ         
การเชื่อมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกับกัมพูชาและ
เวียดนาม จึงเหมาะที่จะ 
เป็นฮับหรือประตูการค้า 
ด้วยการส่งออกสินค้า           
ทางทะเล  
2. มีมลูค่าการค้าระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีความสะดวกในการ
เดินทางทั้งทางบกทางน้ํา
และทางอากาศโดยการ
ขนส่งทางน้ําของตราด          
มีบทบาทสูงถึงร้อยละ 85     
มีท่าเรือเอกชนหลายแห่ง
และอยู่ระหว่างก่อสร้าง        
ท่าเทียบเรือใหม่ 
4. มฐีานการทอ่งเที่ยว          
ในพ้ืนที ่

1. สภาพพื้นที่ที่มีข้อจํากัด       
ในแง่ที่ไมส่ามารถรวบรวม
พื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อจัดทํา
โรงงานอุตสาหกรรม 
2. แนวเขตแดนระหว่างไทย-
กัมพูชายังไม่ชัดเจน จึง
จําเป็นต้องมีการประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อหา
ข้อสรุปแนวทางการกําหนด
เสนอเขตแดนร่วมกันระหว่าง
ไทย-กัมพูชาอย่างเหมาะสม 
3. เศรษฐกิจมขีนาดเล็ก 
4. ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ 

1. พัฒนาพื้นทีท่่องเที่ยว
ให้ไปสู่การเป็นเมืองท่อง
เท่ียงเชิงนิเวศ 
2. พัฒนาการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ      
ทั้งทางบกและทางทะเล
เพ่ือให้กลายเป็นคลังสินค้า 
ศูนย์โลจิสติกส์ 
3. พัฒนาการค้าชายแดน
ให้กลายเป็นพ้ืนที่การค้า
ชายแดนปลอดภาษี 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
พื้นท่ีชายแดน 
มุกดาหาร 

ติด สปป.ลาว 

1. มุกดาหารมศีักยภาพ        
ในการเชื่อมโยงกิจกรรม       
ทางเศรษฐกิจกับ สปป.ลาว 
และเวียดนามตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก East West 

1. ขาดแคลนแรงงาน             
มีฝีมือศักยภาพบุคลากร          
ยังไม่พอเพียง 
2. โครงสร้างพื้นฐานและ
เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้
มาตรฐาน อีกท้ังขาดการ

1. พัฒนาไปสูก่ารเป็น
ประตูการค้าชายแดน      
และการค้าผ่านแดนไปยัง
เวียดนามและจีนตอนใต้
โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า
จําพวกชิ้นส่วนประกอบ 
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Economic Corridor        
และเป็นประตูการค้าที่
สําคัญของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือที่มีมูลค่าการค้า
สูงเป็นอันดับสองรองจาก
หนองคาย  
2. มีโรงงานอุตสาหกรรม
รองรับปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร ทั้งนี้
อุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพ
ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป อุตสาหกรรมแปรรูป
ปศุสัตว์ 
3. เป็นแหล่งท่ีรู้จักของ
นักท่องเที่ยว โดยข้อมูล        
จากการท่องเท่ียว 3 ปี 
ย้อนหลังของจังหวัด
มุกดาหาร (2552-2554) 
พบว่า มีสัดส่วนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ        
การท่องเที่ยวข้ามพรมแดน
ในเชิงประวัติศาสตร์และ
ธรรมชาติ  

พัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมยั
และครอบคลมุทุกพื้นที ่
3. อุตสาหกรรมต่อเนื่อง          
ที่รองรับการผลิตระดับต้น       
มีน้อย และขาดการรวมกลุ่ม
เพ่ือเชื่อมโยงในด้านการผลิต 
การแปรรูปและการตลาด 
4. ปัญหาการค้านอกระบบ 
 

ในฮาร์ดดิสก์ คอมพิวเตอร์ 
รวมถึงชิ้นส่วนประกอบ
กล้องดิจิตอล 
2. การพัฒนาเส้นทาง     
เพ่ือนําไปสู่การท่องเที่ยว
ข้ามพรมแดนในเชิง
ประวัติศาสตร์และ
ธรรมชาติ 
3. การพัฒนาเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
เช่ือมโยงการผลิตร่วม        
ที่เริ่มก่อตัวขึ้นโดยใช้
ประโยชน์แนวระเบียง
เศรษฐกิจ  
 

อ. อรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว้ 

ติดประเทศกัมพูชา 

1. มีพื้นที่ติดชายแดนไทย-
กัมพูชาและตั้งอยู่ในแนว
เส้นทางเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic 
Corridor) โดยเป็นประตู
เช่ือมโยงระหวา่งประเทศไทย

1. ขาดแคลนแรงงาน           
ด้านการเกษตร และแรงงาน     
มีฝีมือ 
2. ปัญหาความมั่นคง เช่น  
การแบ่งเขตพรมแดน 
3. การจราจรบริเวณด่าน

1. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน        
เพ่ือเสริมสร้างและขยาย
โอกาสทางการค้าการ
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กับกลุ่มประเทศในภูมิภาค
อินโดจีนในด้านการค้า         
การลงทุน และการท่องเที่ยว
เนื่องจากเป็นจุดผ่านแดน      
ท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยอยู่ห่างจาก
ท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 
200 กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 300 
กิโลเมตร 
2. มีศักยภาพสูงด้าน          
การค้าชายแดนเนื่องจาก
เป็นจุดพักสินค้า ตลาดค้าส่ง
และค้าปลีกสินค้าทุกชนิด      
สู่กลุ่มประเทศอินโดจีน        
โดยมีย่านการค้าชายแดน      
ท่ีสําคัญ คือ ตลาดโรงเกลือ
ซึ่งเป็นตลาดสินค้ามือสอง      
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
3. เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูป           
สินค้าเกษตร 
 

พรมแดนแออัด
4. โครงข่ายเส้นทางคมนาคม
ในประเทศเพื่อนบ้านไม่
สะดวก 

ลงทุนและการท่องเท่ียว
ร่วมกันระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. จัดเตรียมระบบ
โครงสร้างบริการพื้นฐาน
บริเวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนให้ได้มาตรฐาน 
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน      
ในพื้นที่ การท่องเที่ยว 
การลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ภาคเอกชนในการทํา
ธุรกรรมทางการค้า 
3. การพัฒนาด่าน
ชายแดนควรพิจารณา
สนับสนุนเครื่องมือ       
ในการตรวจสอบให้มี 
ความทันสมัยเพื่อป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติซึ่งเป็นปัญหาสําคัญ
ของประเทศ 
4. สนับสนุนให้เกิดเขต
อุตสาหกรรมใน อ.อรัญ
ประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร 
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5. พัฒนาการขนส่ง
ต่อเนื่อง ค้าส่งและปลีก 
ระหว่างประเทศ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่เชื่อมโยง 3 
ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา 
เวียดนามเพ่ือให้กลายเป็น
คลังสินค้าระหว่างประเทศ

ภาคตะวันตก 
อ.แม่สอด   
จังหวัดตาก 

ติดประเทศพม่า 

1. อําเภอแม่สอดเป็นประตู
เศรษฐกิจเช่ือมโยงไทย- 
เมียนมาร์บนแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก East West 
Economic Corridor 
(EWEC) ที่สามารถเช่ือมโยง
ไปยังเมืองสําคัญของรัฐ
กะเหรี่ยงและรัฐมอญ อาทิ 
ผะอัน และเมาะละแหม่ง 
รวมถึงเชื่อมโยงไปถึง
กรุงย่างกุ้ง  
2. การค้าชายแดนผ่านด่าน
ศุลกากรแมส่อดมีมูลค่าสูง
ท่ีสุดในภาคเหนือ และ          
มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสอง 
ของด่านการค้าชายแดน
ไทย-เมียนมาร์รองจาก         
ด่านสังขละบุรี  
3. ความพร้อมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลิตผลเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ

1. โครงสร้างพื้นฐาน              
ไม่เพียงพอในการรองรับ 
ความเจริญ อาทิ เส้นทางถนน
สายรองเชื่อมโยงต่อจากสาย
หลักเข้าสู่พื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยว 
ระบบประปา ไฟฟ้าการกําจัด
ขยะและของเสีย เป็นต้น       
อีกท้ังการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมทั้งในไทยและ       
เมียนมาร์ยังไม่ได้มาตรฐาน
และบางจุดไม่ปลอดภัย 
2. ข้อจํากัดทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพในการพัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรม 
ของอําเภอแม่สอด เน่ืองจาก
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
แรงงานจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม และสภาพ
เศรษฐกิจของอําเภอแม่สอด
ยังมีความเกี่ยวพันกับการเมือง
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีความ      

1. การพัฒนาการ
คมนาคมขนส่งและ         
โลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้าง 
และขยายโอกาสทาง
การค้า การลงทุน ร่วมกัน
ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
2. พัฒนาอุตสาหกรรม
และแรงงานใหม้ีความ
เข้มข้นมากขึ้น 
3. การพัฒนาบริหาร
จัดการด่านพรมแดนและ
การอํานวยความสะดวก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ข้ามพรมแดน 
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สําหรับอุตสาหกรรม
4. ความพร้อมด้าน
ทรัพยากรแหลง่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและ 
ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใน
พ้ืนที่และกับประเทศเพื่อน
บ้านตามแนวพัฒนาหลัก 
5. มฐีานการผลิต
อุตสาหกรรมดั้งเดิม         
หลายชนิด รวมถึงแรงงาน  
ท่ีสามารถพัฒนาเป็นฐาน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การเชื่อมโยงการผลิตข้าม
พรมแดน โดยในพื้นที่อําเภอ
แม่สอด มีการลงทุนของ
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ      
ใช้ประโยชน์จากแรงงาน       
ในพ้ืนที่  

ไม่แน่นอนสูง
3. ขาดการกําหนดทิศทางการ 
และการวางแผนพัฒนาเมือง
อย่างเป็นระบบ 
4. การมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตอนุรักษ์/ป่าสงวนแห่งชาติ 
ทําให้ยากต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ 
5. การจราจรแออัดบริเวณ
พรมแดน 
6. การลักลอบขนสินค้าข้าม
แดนผิดกฎหมาย 

ภาคใต้ 
อ.สะเดา  

จังหวัดสงขลา  
(ด่านสะเดาและ 
ด่านปาดังเบซาร์) 
ติดประเทศมาเลเซีย 

1. เป็นแหล่งปลูก แปรรูป
ยางพารา และไม้ยางพารา     
ท่ีสําคัญของประเทศ รวมถึง
ปาล์มน้ํามัน 
2. มีการทําการค้ากับ
ประเทศมาเลเซีย โดยมี
มูลค่าการค้าชายแดนสูงสุด
ของประเทศ โดยในปี           
2556 มีมูลค่ารวม 
501,401.99 ลา้นบาท         

1. อุตสาหกรรมต่อเนื่อง         
ที่รองรับการผลิตระดับต้น       
มีน้อย และขาดการรวมกลุ่ม
เพ่ือเชื่อมโยงในด้านการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้ํามัน 
2. ปัญหาความไม่สงบใน        
3 จังหวัดชายแดนใต ้
 

1. พัฒนาโลจิสติกส์
2. พัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล อาหาร
ทะเล และยางพารา 
3. พัฒนาพื้นทีส่่วนต่อ
ขยายจากนิคม
อุตสาหกรรมฉลุง เพื่อ
เช่ือมไปยังท่าเรือปีนัง 
4. พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ        
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คิดเป็นร้อยละ 54.25         
ของการค้าชายแดนทั้งหมด 
3. สามารถเปน็แหล่งผลิต
อาหารฮาลาล 
4. มีพื้นที่ติดทะเลทั้ง            
ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน       
มีท่าเรือสําหรบัขนส่งสินค้า 
และเส้นทางคมนาคมขนส่ง  
5. มีปริมาณนกัท่องเที่ยว
ผ่านเข้าออกในแต่ละปี         
เป็นจํานวนมาก 

3. มีความแตกต่างของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสูง 
เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่     
มีทั้งพุทธ มุสลมิ จีน 
4. ปัญหาระบบขนส่งภายใน 
ทําให้เกิดปัญหาจราจรแออัด 
5. ขาดการวางแผน             
พัฒนาเมือง 
6. ขาดการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรแบบครบวงจร 
7. สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

ให้ชัดเจน 
5. พัฒนาความพร้อม
ระบบสาธารณูปโภค 
ปรับปรุงถนนเชื่อมด่าน
และถนนจากชายแดน      
ถึงถนนใหญ ่
 

 
(ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557; เรวดี แก้วมณี, 2554; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2557; กระทรวงพาณิชย์, 2557; สมชาย ศักดาเวคีอิศร, 2557; งานเสวนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC, 2557; คมชัดลึก, 2557; 
เดลินิวส์, 2557;  กรุงเทพธุรกิจ,2557; ประชาชาติธุรกิจ, 2557) 
 
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นับเป็นความเคลื่อนไหวที่เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ประกาศสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนการพิจารณาจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรม โดยลําดับ
ความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ เร่ิมต้ังแต่การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    
การจัดต้ัง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ระยะแรกใน 5 พ้ืนที่เป้าหมาย และการดําเนินการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ. ท่ีจัดต้ังขึ้นตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ   
ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
อาเซียน และข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ. ที่มีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งมีองค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
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