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โพสต์ ทูเดย์
ITD ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาเศรษฐกิ จท้องถิ่ นเพื่ อรองรั บ โอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้ง เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้” ร่ วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า การ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้เป็ นนโยบายหนึ่ งของภูมิภาคในการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ของทั้งสองด้านทางตอนใต้ของภูมิภาค คือ พื้นที่ต้ งั แต่เมียนมา ไปจนถึงเวียดนาม ซึ่งเป็ นการเปิ ดพื้นที่
เชื่อมต่อทางทะเลทั้งสองด้าน คือ จากมหาสมุทรอินเดีย ไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก
โดยใช้ก ารเชื่ อมต่ อทางถนนภายในพื้ นที่ ส่ วนที่ เป็ นภาคพื้ นดิ น ท าให้ป ระเทศที่ อยู่ภายใต้ข อบเขตนี้ ไ ด้รับ
ประโยชน์ร่วมของการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคนี้ ได้แก่ เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
งานวิจยั นี้ได้ศึกษากรณี พฒั นาเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดตราดเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า
ตราดเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพสู งเมื่อเทียบกับจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ความเชื่อมโยงของตราดกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกาะกง กัมพูชา ปัจจุบนั มีจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก มีศกั ยภาพด้านโลจิสติกส์ เป็ นช่องทางการนาเข้า
สิ นค้าจากกัมพูชาที่สาคัญ
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยผูป้ ระกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง เช่นชุดสายไฟ
รถยนต์สาเร็จรู ป ยางในลูกบอล ฯลฯ และสิ นค้าในกลุ่มอาหารทะเลสดและแปรรู ป ยอดการนาเข้าในปี 2561 อยูท่ ี่
ประมาณ 2,881 ล้านบาท แต่มูลค่านี้ อาจไม่กระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดตราดมากนัก เนื่ องจากเป็ น
การค้าแบบผ่านแดนเพื่อขนส่งไปยังจังหวัดอื่นต่อไป
นอกจากนั้น เส้นทางนี้ ยงั มี ศกั ยภาพของเส้นทางการท่องเที่ ยวสาย R10 เชื่ อมโยงแหล่งท่องเที่ยวซึ่ งสามารถ
เดินทางไปได้ถึง พนมเปญ หรื อเวียดนามตอนใต้ ในรู ปแบบของ “ One Market, Three Destination” โดยเชื่อมตราดเข้า

กับโครงการดาราซากอร์ ในเกาะกง และหมู่เกาะฟูก๊วกเวียดนามด้วย นักท่องเที่ยวซึ่ งเน้นกลุ่ม Hi-end สามารถ
เดินทางทางเรื อเพื่อเชื่อมการเดินทาง 3 ประเทศได้ อาจมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น
โดยเฉพาะในรู ปแบบของการเดินทางเป็ นหมู่คณะ อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กคือ
ลักษณะทางกายภาพของด่านมีขนาดเล็ก เข้าออกลาบาก ถนนบางส่ วนมีสภาพไม่ดีและมีเพียงสองช่องทาง ซึ่ง
เป็ นอุปสรรคในช่วงที่มีความต้องการขนส่งหนาแน่น และมีอุปสรรค เช่น ไฟฟ้าที่ส่องสว่างไม่เต็มที่ในบางช่วง
การเดินทางของชาวกัมพูชา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการเข้ามาท่อ งเที่ยวและซื้ อขายสิ นค้าในไทยที่ ยงั มี
ข้อจากัดเรื่ องการข้ามแดนที่ตอ้ งใช้เอกสารมากและมีข้นั ตอนยุง่ ยาก
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สาคัญของตราดที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข อาทิ ขนาดพื้นที่ และ ทาเลที่ต้ งั
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ยังมีขนาดที่ไม่กว้างมากเมื่อเทียบกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ปั ญหาด้าน
เงื่อนไขการลงทุนบางประการ เช่น กิจการศูนย์กลางสิ นค้าเกษตรจะต้องมีพ้นื ที่มากกว่า 50 ไร่
ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า ระบบทัน สมัย ต้อ งมี ทุ น จดทะเบี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า 10 ล้า นบาท ล้ว นเป็ นข้อ จ ากัด ใน
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางหรื อเล็กในท้องถิ่นไม่สามารถเข้าถึงสิ ทธิ ประโยชน์ได้ รวมถึงปั ญหาการขาดแคลน
แรงงาน เนื่ องจากแรงงานชาวกัมพูชาในปั จจุบนั ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานจากเกาะกง นิ ยมไปทางานในนิ คม
อุตสาหกรรมเกาะกงแทน รวมทั้งมี การจ้างงานเกิ ดขึ้นในเขตจังหวัดสี หนุ วิลล์ และกัมพูชามากขึ้น จากการ
ขยายตัวของการลงทุนโดยนักลงทุนจีน ปั ญหาด้านที่ ดินและระบบสาธารณู ปโภคการประกาศเป็ นพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ มีผลให้ราคาที่ดินบางส่ วนปรับตัวสู งขึ้น
ในขณะที่พ้ืนที่เป้ าหมายก็ยงั ไม่มีการลงทุนในสาธารณู ปโภคพื้นฐานอย่างระบบน้ าประปาและไฟฟ้าการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดตราดเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาได้ ควรร่ วมมือกันหลายฝ่ ายและพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การใช้โอกาสด้านการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( SEZ) จังหวัดตราดให้เอื้อต่อการเกิดผลเชิ งการ
กระจายรายได้ (spillover effects) ต่อประชาชนในตราดให้มากที่สุดเช่น เข้ามาเติมเต็มห่วงโซ่ คุณค่า (value chains)

ที่ยงั ขาดไปสาหรับตราดในอุตสาหกรรมการเกษตรหรื อการท่องเที่ยว และทาให้ผผู ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การต้นน้ าใน
ตราด ได้รับประโยชน์ร่วมด้วย การมีแรงจูงใจทางการเงิน เช่น การลดหย่อนภาษีสาหรับอุตสาหกรรม SMEs ใน
ตราดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( SEZs) การส่ งเสริ มการนาสิ นค้าที่ผลิตในตราดไปขายยังกัมพูชา โดยเฉพาะสิ นค้า
เกษตรประเภทผลไม้ต่า ง ๆ เนื้ อสั ตว์ และสิ นค้า ประมง ซึ่ ง ยัง มี ค วามต้องการซื้ อจากกัม พู ช าค่ อนข้า งมาก
โดยเฉพาะหากมีการเปิ ดด่านท่าใหม่ในอนาคต
โดยเฉพาะสิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการซื้ อของชนชั้นกลางในกัมพูชาได้ เช่น สิ นค้าคุณภาพต่าง ๆ ฯลฯ การ
ส่ งเสริ มการจับคู่ทางธุ รกิจระหว่างผูป้ ระกอบการในตราดและพระตะบอง โพธิสัตว์ หรื อแม้กระทัง่ ในพนมเปญ
การเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาและการ
ลงทุนด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
รวมถึงส่ งเสริ มพื้นที่ การค้าการลงทุนสาหรั บผูป้ ระกอบการในตราด เช่ นศูนย์กระจายสิ นค้า ท่าเรื อพาณิ ช ย์
พัฒนาธุ รกิจโกดังกระจายสิ นค้า รวมทั้งมีห้องเย็นและห้องแช่แข็ง มีตลาดกลางสิ นค้าเกษตร จุดจาหน่ายของที่
ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนในตราด ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและโฮมสเตย์ ให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
การแสวงหาแนวทางร่ วมกับ กระทรวงการคลังหรื อองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่ อก าหนดนโยบายบาง
ประการซึ่ งเป็ นแรงจูงใจทางภาษีที่เหมาะสม เช่น การลดหย่อนเพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจใน
จังหวัดมากขึ้น เช่น สาหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผูป้ ระกอบการโรงแรมที่ได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจและมีมาตรฐานที่ดีจากมุมมองของนักท่องเที่ยว เป็ นต้น
การส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพมาตรฐานสาหรับสิ นค้าเกษตรหรื อผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นที่ผลิตในตราด เช่นการทา
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ การส่งเสริ มการตลาดสิ นค้า OTOP และสิ นค้าเกษตร GI การส่งเสริ มการได้รับมาตรฐาน
ฟาร์ม เช่น GAP, Organic Thailand ฯลฯ มุ่งเน้นให้เป็ นสิ นค้าพรี เมี่ยม มีมาตรฐาน GAP รับประกันความปลอดภัย

การส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกต่อการเข้ามาซื้ อสิ นค้าและท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา เช่น การ
ออกใบอนุ ญาตผ่านแดน การยกระดับด่านท่าเส้นเป็ นด่านถาวร และขยายระยะเวลาเปิ ดด่าน การเพิ่มศักยภาพ
ด้านศุลกากรเพื่อลดความแออัดของด่าน การพัฒนาสาธารณูปโภคของด่านและตลาดชายแดนให้มีความทันสมัย
และเป็ นจุดท่องเที่ยวได้
การสร้างความร่ วมมือและประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวในฐานะเส้นทางร่ วมด้านการท่องเที่ยวที่สามารถ
เดินทางต่อไปยังกัมพูชาและเวียดนามได้ โดยมีบริ การด้านการขนส่ งและนาเที่ย วจากตราด ฯลฯและรักษา
คุ ณ ภาพมาตรฐานด้า นการท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เช่ น การพัฒ นา
สาธารณู ปโภคด้านการท่องเที่ยว เช่น ถนนและท่าเรื อ การทาการตลาดการท่องเที่ยวการส่ งเสริ มธุ รกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พรี เมี่ยมสาหรับผูส้ ูงอายุ
สาหรับผูม้ ารัก ษาพยาบาลชาวกัมพู ชาและต้องการพัก อาศัย ชั่วคราวในตราด ฯลฯ ธุ รกิ จโรงเรี ย นฝึ กอบรม
บุคลากรรวมถึงการส่ งเสริ มการถ่ายทาภาพยนตร์ หรื อ ละครที่ใช้ภูมิทศั น์จงั หวัดตราดเป็ นสถานที่ถ่ายทาเพื่อ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศตลอดแนวเส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ยงั มีปัจจัยต่างๆ
ที่มาเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของยุทธศาสตร์ และนโยบายของแต่ละประเทศ ดังนั้นในทางปฏิบตั ิจึงเป็ นโอกาสและ
ความท้าทายของแต่ละประเทศในการที่จะพัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะข้อตกลงทวิภาคี
เพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างประเทศ ควบคู่พร้อมกับการเป็ นความร่ วมมือแบบข้อตกลงพหุภาคี ที่ทาโดยทั้ง
4 ประเทศ เช่น การเจรจาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงที่เป็ นความร่ วมมือระหว่างไทยและกัมพูชา

