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โครงการ EEC : ความหวังใหม่ในการพลิกฟื้นวัฏจักรการลงทุน
ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล

“โครงการ EEC เป็นการ re-launch
การลงทุนในพื้นที่ Eastern Seaboard
อีกครั้ง ด้วยเม็ดเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับแผนการลงทุนนาร่อง
ที่รอบด้านกว่าในอดีต
EEC จึงถูกคาดหวังให้เป็นหัวจักรเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป”
Source: https://www.eeco.or.th/sites/default/files/EEC%20Information%20Board_0.pdf

การลงทุนภาคเอกชนจัดเป็นหนึ่งในหัวใจสาคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ แต่สาหรับกรณีของ
ประเทศไทย บทบาทดังกล่าวกลับลดลงมากในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากข้อจากัดทั้งด้านแรงงาน ด้านเทคโนโลยี และ
เสถียรภาพทางการเมือง ดังนั้น เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะต่อไป ภาครัฐจึงต้องเร่งกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนครั้งใหญ่รอบใหม่ด้วยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor
(EEC) ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดของพื้นที่ ประกอบกับการมอบสิทธิประโยชน์
เพื่อส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี ระดับนวัตกรรมสูง สอดคล้องนโยบาย Thailand
4.0 เพื่อให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ในภาพรวม การพัฒนาโครงการ EEC ถือว่ามาถูกทาง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายด้าน ทั้งด้านพื้นที่
ที่ มี ฐ านการผลิ ต ขนาดใหญ่ แ ละโครงสร้ า งพื้ น ฐานตั้ ง ต้ น อี ก ทั้ ง ภาครั ฐ ยั ง มี ก ารผลั ก ดั น โครงการอย่ า งชั ด เจน
อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดด้านการลงทุนโดยเฉพาะด้านการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาด
ยังเป็นความท้าทายสาคัญที่รอการก้าวข้าม เพื่อให้การลงทุนยกระดับขีดความสามารถในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน

บทนา
การลงทุ นภาคเอกชน นั บเป็ นหนึ่ งในเครื่องยนต์
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนานาประเทศ แต่สาหรับ
กรณีของประเทศไทยนั้น บทบาทดังกล่าวกลับลดลงมากเมื่อ
เทียบกับในอดีต ดังนั้น การกระตุ้นให้เกิดวัฏจักรการลงทุน
ครั้งใหม่ จึ งเป็ นสิ่ งจ าเป็ น ที่ จะท าให้ เศรษฐกิจไทยกลั บมา
เติ บโตได้ อย่ างยั่ งยื นอี กครั้ง ผ่ านการเพิ่ มการจ้ างงานและ
รายได้ ส่งผลต่อเนื่องให้กาลังซื้อและการใช้จ่ายในประเทศ
ขยายตัว นอกจากนี้ การลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต
และเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศทั้ งด้ านการส่ งออกสิ นค้ าและบริ การในอนาคต
อย่างไรก็ดี การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่
ครั้งใหม่ในปัจจุบันอาจทาได้ไม่ง่ายนัก จึงต้องอาศัยภาครัฐ
1

ชื่อเดิมคือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการเป็ นผู้ จุ ดชนวนเครื่ องยนต์ การลงทุ นให้ ติ ด เพื่ อ
เหนี่ยวนาให้การลงทุนภาคเอกชนได้ไปต่อ ด้วยการเลือกเฟ้น
พื้นที่ที่มีความพร้อมและความเหมาะสมในการพัฒนาต่อยอด
จึงเป็นที่มาของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก1
หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งเป็นเสมือนภาคสอง
ของโครงการ Eastern Seaboard ที่เคยดึงดูดการลงทุนและ
ยกระดับรายได้ของประเทศได้อย่างมหาศาลในอดีตนั่นเอง
บทความนี้ต้องการนาเสนอข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ
โครงการ EEC พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพการดึงดูดนักลงทุน และ
ประเมินผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนทั้งในช่วงที่ผ่านมา2
รวมถึงแนวโน้มในระยะต่อไป ก่อนที่จะสรุปด้วยข้อเสนอแนะ
ทางนโยบาย ที่ต้องมีควบคู่กับการพัฒนา EEC ต่อไป
2

ราชกิจจานุเบกษาได้ป ระกาศเผยแพร่ พ ระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ในวันที่ 14 พ.ค. 2561
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป
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ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง กล่ า วได้ ว่ า โครงการ EEC เป็ น
การ re-launch การลงทุ นในพื้ นที่ Eastern Seaboard
โครงการ EEC ถื อเป็ นเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ 3 ที่ อีกครั้ง ด้วยเม็ดเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับแผนการ
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกของไทย ได้แก่ ลงทุนนาร่องที่รอบด้านกว่าในอดีต EEC จึงถูกคาดหวังให้
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดย EEC มีจุดกาเนิดจาก เป็นหัวจักรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
โครงการพั ฒนาพื้ นที่ ชายฝั่ งทะเลภาคตะวั นออก หรื อ
Eastern Seaboard ที่ ริ เ ริ่ ม ช่ ว งปี พ.ศ. 2524 โดยมี 2. เป้าหมายของ EEC
จุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศ
เป้าหมายของโครงการ EEC ที่ภาครัฐต้องการ
เช่นกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวถูกตั้งให้เป็นวาระแห่งชาติ และ ผลักดันให้เกิดขึ้น สามารถสรุปได้เป็น 3 ข้อใหญ่ ดังนี้
ได้รับการบรรจุเข้าไปในกรอบงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน และ GDP:
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529)4
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยัง
การลงทุ น ในโครงการ Eastern Seaboard ได้ เน้นการพึ่งพาอุปสงค์ต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งอาจส่งผล
กลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่ส่งผลให้ทั้งเศรษฐกิจ ให้การขยายตัวของเศรษฐกิจหยุดชะงักได้ง่ายหากเกิด
และภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ปัญหากับเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อาทิ
ทั้งยังทาหน้าที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน สร้าง ช่วงปี 2556 – 2558 ที่มูลค่าการส่งออกสินค้า ของไทย
งานและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็น หดตั ว ถึ ง สามปี ซ้ อ น 6 ขณะที่ ก ารส่ ง ออกของประเทศ
การยกระดับภาคตะวันออกให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ เพื่ อนบ้ านขยายตัว ได้ สะท้ อนถึงความสามารถในการ
สาคัญของไทย สะท้อนจากข้อมูลสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม แข่ ง ขั น ของไทยที่ ล ดลง ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากปั ญ หาเชิ ง
รายภู มิ ภ าค (Gross Regional Product: GRP) ต่ อ GDP โครงสร้า งทั้ งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้
ของภาคตะวันออกที่สูงขึ้นต่อเนื่อง5 (ตารางที่ 1)
2 ใน 3 ของการลงทุนในช่วงดังกล่าวยังเป็นการลงทุนเพื่อ
ตารางที่ 1 สัดส่วน GRP ต่อ GDP ของภูมิภาคต่างๆ (%/GDP) ทดแทนค่าเสื่อม ไม่ได้มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่
ที่รวมถึงการลงทุนในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ7

1. ที่มาของ EEC

P = Preliminary Data (ข้อมูลเบื้องต้น)
ที่มา: สานัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
คานวณโดยผู้เขียน
3

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือเขตพื้น ที่ ที่ จัด ตั้งขึ้น เป็น การเฉพาะ เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มระดับศัก ยภาพให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผ่านวิธีการต่างๆ
ได้ แ ก่ 1) ผ่ อ นคลายกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่อ
การค้าการลงทุนในเขตปกติ 2) บริหารจัดการพื้น ที่แบบพิเศษ เพื่อ
อานวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุ นในพื้น ที่ 3) ได้รับ จัด สรร
ทรัพยากรและงบประมาณจากภาครัฐเป็นพิเศษ อาทิ การลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภค และ 4) ได้รับสิทธิพิเศษบางประการในการ
ดาเนินกิจการต่างๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
4 นโยบายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 คือการกระจายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้ไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคอย่างเป็น

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดั ง นั้ น การที่ เศรษฐกิ จ ไทยจะเติ บ โตได้ อย่ า ง
ยั่งยืนในระยะต่อไป ต้องส่งเสริมให้ อุปสงค์ในประเทศมี
บทบาทสาคัญมากขึ้น ซึ่งในจุดนี้ การบริโภคภาคเอกชน
ถือว่ามีทิศทางที่ดี ส่วนหนึ่งจากปัจจัยสนับสนุนกาลังซื้อที่
ปรับดีขึ้น ประกอบกับได้รับมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
จากนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การลงทุน
ภาคเอกชนที่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนนั้นยังทาได้ไม่ดีนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต สะท้อนจากมูลค่าการลงทุนที่

ระบบ โดยมีทั้งศูนย์อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
เพื่อเสนอทางเลือกแหล่งที่ตั้งให้กับอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต โดย
ไม่จากัดให้อยูเ่ ฉพาะบริเวณเมืองหลวงเท่านั้น
5 สัดส่วน GRP ต่อ GDP ของภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2525 อยู่ที่
ระดับ 3.6% (กอบศักดิ์ ภูตระกูล, 2559)
6 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOP Basis)
7 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงานศึกษาเรื่อง 8 ข้อเท็จจริง
การลงทุนไทย
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/
DocLib_/Article_23Aug2017.pdf
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อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม และสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP8
ที่ ปรับ ลดลงต่อเนื่องในระยะหลัง (รูปที่ 1) นอกจากนี้
สัดส่วนการลงทุนรวม9ต่อ GDP ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ ที่สัดส่วน
ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (รูปที่ 2)
รูปที่ 1 มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน
และสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อ GDP ของไทย

ที่มา: สานัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
คานวณโดย ธปท.

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ GDP ของกลุ่มอาเซียน
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ได้รับผลดีจากการขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและ
การดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนา EEC เป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ขณะที่การบริโภค
จะได้รับผลดีตามรายได้รวมที่เพิ่ มขึ้นจากการสร้างงาน
ใหม่ ดังนั้ น ภาครัฐจึงคาดการณ์ว่าภายในปี 2564 EEC
จะส่งเสริมให้ GDP สามารถขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า 5% ซึ่ง
เป็นระดับเป้าหมายของการขยายตัวทางเศรษฐกิจตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
2.2 ยกระดับโครงสร้างการผลิตของไทย: ในยุคปัจจุบัน
ที่ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมต่ า งๆ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า ง
รวดเร็วนั้น สินค้ารูปแบบเก่าจะค่อยๆ ถูกทดแทนหรือมี
ความต้องการลดลง ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้น พบว่า
สินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไม่ได้
มี ความซั บซ้ อนมากนั ก กล่ าวคือ ไทยผลิ ตและส่ ง ออก
สิ น ค้ า ที่ ค วามต้ อ งการในตลาดโลกเติ บ โตต่ าหรื อ เริ่ ม
อิ่มตัวแล้ว สอดคล้องกับข้อมูลสัดส่วนการส่งออกสินค้า
เทคโนโลยีสูง10ต่อสินค้าส่งออกทั้งหมดของไทย ที่ทรงตัว
อยู่ในระดับค่อนข้างต่าเป็นเวลานาน (รูปที่ 3) ส่งผลให้
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศมีแนวโน้ ม
ลดลงต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไทยจึง
ต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพการผลิต ผ่านการสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ที่มีนวัตกรรมสูงขึ้น เพื่อนามาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ที่จะ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไป
รูปที่ 3 สัดส่วนสินค้าเทคโนโลยีสูงต่อสินค้าส่งออกทั้งหมด

ที่มา: CEIC คานวณโดย ธปท.

ดั ง นั้ น โครงการ EEC จึ ง เป็ น ความหวั ง ที่ จ ะ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนที่มีผลทวีคูณทั้งในการ
ลงทุนด้านก่อสร้าง ผ่านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมและ
โรงงานใหม่ และด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ ผ่านการซื้อขาย
และนาเข้าเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายกาลังการผลิต เป็นต้น ที่มา: ธนาคารโลก
ทั้งนี้ นอกจากระดับการลงทุนภาครัฐและเอกชน
สาหรับประเด็นนี้ การจัดตั้งโครงการ EEC ถือ
จะเพิ่ มขึ้นแล้ ว คาดว่ าการส่ งออกสิ นค้าและบริการจะ ว่าตอบโจทย์ได้ ถูกต้อง เนื่องจากเป้าประสงค์ หนึ่งของ
8

งานศึกษาของ Chuenchoksan et al, 2008 ประเมิน ว่า ระดับ
การลงทุนภาคเอกชนต่อ GDP ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยสามารถ
ขยายตัวได้เต็มศักยภาพ ควรอยู่ที่ 26%
9 การลงทุนรวม คือผลรวมของการลงทุนภาคเอกชน และการลงทุน
ภาครัฐ
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10

สินค้าเทคโนโลยีสูงตามนิยามของธนาคารโลก คือสินค้าที่ต้องใช้
R&D ในกระบวนการผลิตมาก อาทิ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ ยา
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และเครื่องจักรกลไฟฟ้า
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EEC คือการดึงดูดและสนับสนุนให้ เกิดการลงทุน ขนาด
ใหญ่ โดยเฉพาะจาก 10 อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ซึ่ ง
แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิ มที่ไทยมี ศักยภาพ (First SCurves) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curves)
(รูปที่ 4) ซึ่งล้วนมีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added) ต่อระบบ
เศรษฐกิจสูง
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รูปที่ 5 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

รูปที่ 4 แผนผัง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่มา: ธนาคารโลก

ตารางที่ 2 ค่าแรงขั้นต่าของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2561)

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโนบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.)

2.3 สร้างสิ่งดึงดูดการลงทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง: การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ( ASEAN Economic
Community: AEC) ส่ งผลให้ ภูมิ ภาคอาเซี ยนมี ลั กษณะ
เป็นตลาดเดียวกัน มีฐานการผลิตเดียวกัน การเคลื่อนย้าย
แรงงาน โรงงาน หรือฐานการผลิตสามารถทาได้ง่ายและ
รวดเร็ว ดั งนั้ นบริษัทต่ างชาติจึ งมี ตัวเลือกในการลงทุน
มากขึ้น นอกจากนี้ ความน่าลงทุนของไทยยังปรับลดลง
จากในอดี ต สะท้ อนจากข้ อมู ล การลงทุ น โดยตรงจาก
ต่ า งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ที่ มี
แนวโน้ ม ต่ ากว่ า ประเทศคู่ แ ข่ ง (รู ป ที่ 5) โดยเฉพาะ
เวียดนามที่มีข้อได้เปรียบด้านแรงงานที่มีจานวนมากกว่า
และมี ค่ าแรงต่ ากว่ า ส่ งผลให้ ต้ นทุ นการผลิตมี ราคาถูก
สวนทางกับไทยที่กาลังประสบปัญหาด้านแรงงานจากทั้ง
สังคมผู้สูงอายุ และค่าแรงขั้นต่าที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบ
กับภูมิภาค (ตารางที่ 2) ไทยจึงต้องเร่งหาช่องทางในการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ในรูปแบบอื่น ซึ่งโครงการ
EEC ก็ เ ป็ น ความคาดหวั ง หนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ ไ ทยสามารถ
แข่งขันด้านการลงทุน FDI กับคู่แข่งในระยะต่อไปได้
11

อ้างอิงจาก https://www.boi.go.th/upload/content/BOIbook%202016-EEC-EN-TH-20161129_88126.pdf
12 ยุคสมัยของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทย แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ
1. Thailand 1.0: เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรกรรม
2. Thailand 2.0: เศรษฐกิจขับ เคลื่อนด้วยภาคอุต สาหกรรมเบา
และยั ง เน้ น การใช้ แ รงงานจ านวนมาก (Labor Intensive) อาทิ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: บรูไนและสิงคโปร์ไม่มีการกาหนดค่าแรงขั้นต่า
ที่มา: ASEAN Briefing

ทั้ ง นี้ เป้ า หมายสู ง สุ ด ของโครงการ EEC คือ
การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุด และทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน11 นอกจากนี้ EEC จะเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ส่งเสริมให้ไทยสามารถก้าวไปสู่โมเดล Thailand
4.012 โดยสมบูรณ์ และจะยกระดับให้ไทยเป็ นประเทศ
รายได้สูงหรือประเทศพัฒนาแล้วได้ภายในปี 2575 ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

3. วิเคราะห์ศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนของ EEC
หลังจากที่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและ
ความสาคัญของโครงการแล้ว คาถามลาดับถัดมาคือ EEC
3. Thailand 3.0 (ยุ ค ปั จ จุ บั น ): เศรษฐกิ จ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยภาค
อุ ต สาหกรรมหนั ก และการส่ ง ออก มี ก ารลงทุ น จากต่ า งประเทศ
เพิ่ ม ขึ้ น ใช้ เ ทคโนโลยี และใช้ เ ครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต มากขึ้ น อาทิ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กกล้า ยานยนต์ และก๊าซธรรมชาติ
4. Thailand 4.0: เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุม
การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง อาทิ อุ ต สาหกรรม
หุ่นยนต์ ดิจิทัล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ Smart Farming
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จะสามารถท าหน้ า ที่ เ ป็ น แม่ เ หล็ ก ดึ ง ดู ด การลงทุ น
โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติได้อย่างไร
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก ร ณี ตั ว อ ย่ า ง ที่ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จสูง อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นของจีน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ของมาเลเซีย พบว่า
ปั จ จั ยร่ วมแห่ ง ความส าเร็จ ของโมเดลเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่สาคัญ คือปัจจัยด้านความเหมาะสมเชิง พื้นที่
และด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ (รูปที่ 6) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
รูปที่ 6 ปัจจัยร่วมแห่งความสาเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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เกือบ 1 ล้านล้านบาท (ตารางที่ 3) ซึ่งจะเป็นแผนหลักที่
นามาใช้ขับเคลื่อนการลงทุนใน EEC ในระยะต่อไป
การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดของพื้นที่ในสายตา
ของนั ก ลงทุ น และเพิ่ ม Ease of Doing Business แก่
ผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า และประปาแล้ว ภาครัฐ
ยั งให้ ความส าคัญกั บการพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้ า น
อื่นๆ เช่นกัน อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) เพื่ออานวยความสะดวกแก่เอกชนในด้าน
การขออนุ มั ติ ห รื อ ขออนุ ญ าตต่ า งๆ รวมถึ ง การสร้ า ง
โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ และที่อยู่อาศัย ซึ่งอยู่
ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองใหม่ที่ มีระดับการพัฒนาไม่
น้อยกว่ากรุงเทพฯ ภายใน 10 ปีข้างหน้า13
ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EEC
ระยะ 5 ปี (2561 – 2565)

3.1 ทาเลมีศักยภาพ: หนึ่งในปัจจัยที่สาคัญที่สุดของเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความสาเร็จ คือการที่ทาเลอยู่ใน
จุดยุทธศาสตร์ที่ดี อาทิ มีสถานที่ติดทะเล หรืออยู่ใกล้กับ
เมื อ งเศรษฐกิ จ ส าคั ญ ซึ่ ง จะท าให้ พื้ น ที่ นั้ น ๆ ได้ รั บ
ประโยชน์จากการพัฒนาเมืองที่อยู่ใกล้เคียงไปด้วย อาทิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ได้ประโยชน์จากฮ่องกง เขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษอิ ส กั น ดาร์ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากสิ ง คโปร์
สาหรับกรณีของ EEC ถือว่าทาเลที่ตั้งมีความเหมาะสม
เนื่องจากเป็นเมื องท่าที่ อยู่ ติดทะเล และเป็นยังเป็ น ใจ
กลางของภูมิภาคอาเซียนที่มีพรมแดนติดกับ 4 ประเทศ
(เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย) จึงง่ายต่อการ ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมขนส่ง เชื่ อมโยง รวบรวมโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 26-29 พ.ค. 2562
3.3 หน่วยงานบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ: พ.ร.บ. EEC
ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันอีกด้วย
3.2 โครงสร้างพื้นฐานรองรับเพียงพอ: EEC มีโครงสร้าง บั ญ ญั ติ ใ ห้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมี ค ณะกรรมการนโยบายเขต
พื้นฐานตั้งต้นอยู่แล้ว ทั้งด้านถนน ราง น้า และอากาศ พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีหน้าที่หลักในการกาหนด
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนา Eastern Seaboard ใน นโยบาย ตัดสินใจในประเด็นสาคัญ และมีอานาจในการ
อดีต ส่งผลให้พื้นที่นี้สามารถรองรับการขนส่งมวลชนได้ อนุมัติกิจกรรมตามกฎหมายในพื้นที่ โดยคณะกรรมการฯ
ทุกรูปแบบ อีกทั้งง่ายต่อการพัฒนาต่อยอดสาหรับการ จะมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานโดยต าแหน่ ง เพื่ อ
ขยายตั ว ในอนาคต โดย EEC มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา ประโยชน์ ใ นด้ า นความต่ อ เนื่ อ งของนโยบายและ
โครงสร้า งพื้ น ฐาน 168 โครงการ เม็ ด เงิ น ลงทุ น สู ง ถึง ทิ ศ ทางการพั ฒ นา นอกจากนี้ EEC ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวั น ออก ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ เป็ น ผู้ ประสานงานในกิจ กรรม
13
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EECGameChangerFutureOfThailand

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล

5

FAQ ISSUE 155 โครงการ EEC : ความหวังใหม่ในการพลิกฟื้นวัฏจักรการลงทุน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EEC รวมทั้งนาเสนอประเด็นต่างๆ
ให้คณะกรรมการฯ รับทราบ อาทิ การกาหนดพื้นที่เป็น
เขตส่ ง เสริ ม กิ จ การพิ เ ศษ การก าหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์
เพิ่ ม เติ ม โดยมี ก ฎหมายที่ ส ามารถด าเนิ น การอนุ มั ติ
อนุญาต 8 ฉบับ14 ซึ่งสามารถช่วยลดความซ้าซ้อนและ
ความล่าช้าในการประกอบการต่างๆ ของภาคเอกชนใน
พื้นที่ได้
3.4 สิ ทธิ ประโยชน์ตรงกั บความต้ องการ: ปั จจั ยร่วม
สุดท้ายที่ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความสาเร็จ
คือแรงจูงใจด้านสิทธิ ป ระโยชน์ที่ ต รงกับ เป้าประสงค์ที่
ต้องการ อาทิ เพิ่มความยืดหยุ่นของกฎหมายแรงงาน
เป็นพิเศษ สาหรับพื้นที่ที่ต้องการส่งเสริม อุตสาหกรรม
กลุ่มที่ใช้แรงงานมาก เป็นต้น ในกรณีของ EEC นั้น สิทธิ
ประโยชน์ ในการลงทุนส่ วนใหญ่ จะเกี่ ยวข้ องกั บ การ
ส่งเสริมธุรกิจที่มีนวัตกรรมสูง อาทิ การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสูงสุด 15 ปี สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17%
จากสู ง สุ ด ที่ 35% ส าหรั บ บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะสู ง เช่ น
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย นอกจากนี้ ยังมีสิ ทธิ
ประโยชน์ที่มิใช่ภาษีเพื่อดึงดูดนักลงทุนอีกมากมาย อาทิ
สิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินสูงสุด 99 ปี สาหรับนักลงทุน
ต่างชาติ (เช่าที่ดินสูงสุดได้ 50 ปี และต่ออายุได้สูงสุด 49
ปี) และการให้สมาร์ทวีซ่าสาหรับการทางานในไทย 5 ปี
เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นปัจจัยที่
ช่ ว ยดึ ง ดู ด การลงทุ น โดยเฉพาะกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี
นวัตกรรมสูงได้ จึงสอดคล้องกับเป้าหมายหลักที่ ภาครัฐ
ต้องการผลักดันโครงการ EEC
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กฎหมายที่อยู่ในอานาจของสานักงาน EEC 8 ฉบับ ได้แก่
1. กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
3. กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
4. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
5. กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
6. กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
7. กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
8. กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
15 กิจการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ EV ที่หมดเขตขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนภายใน 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่
1. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กและชิ้นส่วน
(Plug-in Hybrid Electric Vehicles: PHEV)
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4. ผลของ EEC ต่อการลงทุนภาคเอกชนในช่วงที่
ผ่านมา และแนวโน้มการลงทุนในระยะต่อไป
นั บ ตั้ ง แต่ ภ าครั ฐ ได้ เ ริ่ ม ประกาศเรื่ อ งการ
จั ด เตรี ย มโครงการ EEC ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี 2559
ผนวกกับภาคการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วง
ดังกล่าว แนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนของไทยก็ เริ่ มมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากข้อมูลสถิติที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีทิศทางดีขึ้น อาทิ 1) ยอดขอรับ
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของส านั ก งานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุ น (The Board of Investment of
Thailand: BOI) ที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่ มเข้ามา
มากในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวั ด
EEC (ตารางที่ 4) ซึ่งโครงการที่มี แผนการลงทุน ขนาด
ใหญ่ ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตตั้งต้น
ใน EEC อยู่ แ ล้ ว ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี แ ละ
เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ให้ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามการ
เร่งยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการผลิตรถยนต์ พลั งงาน
ไฟฟ้ า (Electric Vehicle: EV) ก่ อ นมาตรการสิ้ น สุ ด 15
และ 2) ยอดขาย-เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ที่เร่งตัว
สูงขึ้นจากนิคมฯ ในพื้นที่ EEC เป็นสาคัญ (รูปที่ 7) ส่วน
หนึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น จาก
ความคืบหน้ าของขั้นตอนด าเนินการในโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเร่งด่วนทั้ง 5 ในพื้นที่ EEC16 ประกอบ
กับการเข้าเจรจาและจัดสัมมนา (Roadshow) เพื่อดึงดูด
นักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ
2. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และชิ้นส่วน
(Battery Electric Vehicles: BEV)
3. กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และชิ้นส่วน
(Battery Electric Bus)
4. กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า
16 โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งด่วนใน EEC ทั้ง 5 โครงการ
และเม็ดเงินลงทุน (มูลค่าปัจจุบัน) ประกอบด้วย
1. รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา
(182.5 พันล้านบาท)
2. สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (290 พันล้านบาท)
3. ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา (10.6 พันล้านบาท)
4. ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (84.4 พันล้านบาท)
5. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (55.4 พันล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จาก สกพอ.
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ตารางที่ 4 เป้าหมายและยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI
(ปี 2560 – 2562)

ที่มา: BOI และข่าวที่เกี่ยวข้อง รวบรวมโดยผู้เขียน

รูปที่ 7 ยอดขาย-เช่าที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม
(ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2562)

Jul 1, 2019

ภาครั ฐ ในโครงการขนาดใหญ่ โ ดยเฉพาะในด้ า น
สาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน จะส่ ง ผลบวกต่ อ การลงทุ น
ภาคเอกชน (Crowding-In Effect) ได้ ม ากกว่ า การ
ลงทุนประเภทอื่นๆ17
นอกจากนี้ โครงการลงทุ น โครงสร้า งพื้นฐาน
หลักใน EEC (อาทิ 5 โครงการเร่งด่วน) ยังใช้รูปแบบของ
การร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน (Public
Private Partnership: PPP) เพื่ อ ให้ ก ารลงทุ น ส าคั ญ
สามารถทาได้อย่างคล่องตัว ลกภาระด้านงบประมาณ
ของภาครัฐ ลดระยะเวลาในการดาเนินงานและก่อสร้าง
และมีความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งการที่ภาคเอกชนเป็นผู้ร่วม
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้ หมายความว่าระดับ
การลงทุนภาคเอกชนในระยะต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นโดยตรง
เช่นกัน

5. ความท้าทายในระยะต่อไป

จากจานวนผู้สมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุน
และยอดขายที่ดินในนิคมฯ ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า
นั ก ลงทุ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศให้ ค วามสนใจกั บ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เป็นอย่างดี และมีความ
พร้อมที่จะขยายการลงทุนในพื้นที่ EEC ในระยะต่อไป
ทั้งนี้ นอกจากความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่ดีขึ้นจากด้าน
สิทธิประโยชน์แล้ว อีกหนึ่ง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ แนวโน้ม
การลงทุ น ภาคเอกชนดี ขึ้ น คื อ การลงทุ น น าร่ อ งของ
ภาครัฐ ที่เน้นด้านการสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งด้านถนน ราง น้า และอากาศ
โดยงานศึ ก ษาของทศพล ต้ อ งหุ้ ย (2560) พบว่ า การ
ลงทุ น ภาครั ฐ มี ผ ลบวกต่ อ การลงทุ น ภาคเอกชนทั้ ง ใน
ระยะสั้น จากอุปสงค์สินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น และใน
ระยะยาว จากระดับศักยภาพและผลิตภาพของประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่น ใจในการตัด สิ น ใจ
ลงทุ น ให้ แ ก่ภ าคเอกชน ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การลงทุ น ของ

โครงการ EEC ถือเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพใน
การกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนที่ดีที่สุดของไทยใน
ขณะนี้ สะท้อนจากคุณสมบัติของโครงการที่เป็นไปตาม
สูตรสาเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างดี ซึ่งน่าจะ
ส่งผลให้ระดับการลงทุนขยายตัวตามที่คาดหวังในระยะ
ต่ อ ไปได้ อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐานทั้งในด้านความพร้อมและคุณภาพ และการให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ประเทศอื่นสามารถไล่ตาม
หรือแข่งขันได้ไม่ยาก ดังนั้น การที่ EEC จะเป็นความหวัง
ของเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงได้นั้น จาเป็น ต้องแก้ไข
อุปสรรคที่ฉุดรั้งการลงทุน ได้แก่ (1) ภาครัฐต้องทาให้
กระบวนการบัง คับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์
สามารถทาได้รวดเร็วและสาเร็จเป็นรูปธรรมตามแผนจริง
รวมทั้งนโยบายต่างๆ ต้องมีความชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่
เปลี่ยนแปลงไปมาหากมีการเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความเชื่ อมั่นของภาคเอกชน โดยเฉพาะจากนักลงทุน
ต่างชาติ และ (2) ภาครัฐต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
ด้านแรงงานที่มีทั้งเชิงปริมาณ ส่วนหนึ่งจากการที่ไทยเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่า ประเทศอื่นในภูมิภาค18 และเชิง
คุณภาพ สะท้อนจากคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

17

18

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงานศึกษาเรื่องผลของการลงทุน
ภาครัฐต่อการลงทุนภาคเอกชน
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndRes
earch/FAQ/FAQ_122.pdf

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงานศึกษาเรื่องสังคมสูงวัยกับ
ความท้าทางของตลาดแรงงานไทย
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/
EconomicConditions/AAA/AgePeriodCohort.pdf
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( EF English Proficiency Index)19 แ ล ะ ค ว า ม รู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ (Programme
for International Student Assessment: PISA) 20
ที่ไทยอยู่ในระดับไม่ดีนัก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ มี ข นาดเศรษฐกิ จ ใกล้ เ คี ย งกั น อาทิ มาเลเซี ย และ
เวียดนาม (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบข้อมูลด้านสังคมผู้สูงอายุ คะแนน EF
และคะแนน PISA ระหว่างไทย มาเลเซีย และเวียดนาม

ที่มา: Aging among ASEAN population (Ritthirong et al, 2014),
EF Education First และ Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD)

อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านการศึกษาก็มิได้เป็น
สิ่ ง ที่ ภ าครัฐ นิ่ง นอนใจ สะท้ อนจากการที่อุต สาหกรรม
พัฒนาบุคลากรและการศึกษา กาลังอยู่ในขั้นตอนการ
บรรจุเพิ่มเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 21 โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาลังจัด ทารายละเอี ยดเพื่ อให้ BOI สามารถ
กาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป โดย
ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ภาครัฐก็ได้มีนโยบายส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเข้า มาตั้ง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ EEC โดยเปิดหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ นอกจากนี้ ภาครัฐยัง
มีแผนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และอาชีวะพันธุ์ใหม่
โดยเน้นการผลิตแรงงานปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และ

19

จัดทดสอบทุกปี (ครั้งล่าสุดในปี 2561) โดยผลลัพธ์แบ่งออกเป็น
5 กลุ่ ม ตามอั น ดั บ คะแนน ได้ แ ก่ Very high, High, Moderate,
Low และ Very Low)
20 จัดทดสอบทุก 3 ปี (ครั้งล่าสุด ในปี 2561 แต่ผ ลลัพธ์จะเผยแพร่
วันที่ 3 ธันวาคม 2562)
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วิศวกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อ
รองรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายอีกด้วย
ในด้านปริมาณการจ้างงาน สกพอ. ประมาณ
การว่ า ในระยะ 5 ปี ข้ า งหน้ า (2562 – 2566) จะมี
ตาแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นใน EEC เกือบ 5 แสนอัตรา ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการ
ส่ ง เสริ ม (ตารางที่ 6) ส่ ง ผลให้ สกพอ. ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง
คณะท างานประสานงานด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรภาค
ตะวันออก ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และภาคธุรกิจ
ในพื้นที่ โดยมีหน้าที่หลักในการออกแบบจัดทาหลักสูตร
การเรียนที่เหมาะสม รวมทั้งอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ให้ มี ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม
เป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการในตาแหน่งต่างๆ ได้ปีละเกือบ
1 แสนคน โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีวศึกษาที่ยังมีจานวน
แรงงานน้อย แต่มีความต้องการจ้างงานสูงโดยเปรียบเทียบ
(ตารางที่ 7) ซึ่งหากแผนการลงทุนด้านทุนมนุษย์ หรือ
Human Capital นี้ เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังไว้ เรา
ก็จ ะสามารถผลิ ต แรงงานคุณ ภาพที่ เพี ย งพอกับ อั ต รา
ตาแหน่งงานที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ EEC ในระยะ
ต่อไปได้
ตารางที่ 6 ความต้องการจ้างงานใหม่ใน EEC
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม (ปี 2562 – 2566)

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

21

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ประชุม
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) มีมติให้เพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
EEC จาก 10 เป็น 12 อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
เพิ่ม เข้ามาใหม่เป็น ล าดับ ที่ 11 และ 12 ได้แก่ อุต สาหกรรมการ
ป้องกันประเทศ และ อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึ กษา
ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ความต้องการจ้างงานใหม่ใน EEC
แบ่งตามระดับวุฒิการศึกษา (ปี 2562 – 2566)

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และสานักงานสถิติแห่งชาติ คานวณโดยผู้เขียน

นอกจากความท้ า ทายด้ า นการศึ ก ษาและ
แรงงานแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือผลกระทบจาก
มาตรการกี ด กั น ทางการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ และจี น
ที่ส่งผลให้เกิดกระแสการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ ซึ่งการ
พั ฒนาโครงการ EEC และนโยบายส่ งเสริมการลงทุนที่
เหมาะสม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้นั กลงทุนต่างประเทศ
สนใจและน่าจะทาให้ไทยได้ประโยชน์จากกระแสการย้าย
ฐานการผลิ ต ในครั้ ง นี้ อย่ า งไรก็ ต าม ความท้ า ทายที่
ไม่ ควรมองข้ า ม คื อการออกแบบมาตรการและสิ ทธิ
ประโยชน์ที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไทยได้อย่างแท้จริง แทนที่
จะเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการนาเข้า ชิ้นส่วนมาเพื่อต่อ
ประกอบเท่ า นั้ น เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้อย่างแท้จริง
ทั้ ง นี้ หากการพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ท าได้ ต าม
เป้ า หมาย กล่ า วคื อ 1) ผลิ ต ภาพแรงงานเพิ่ ม ขึ้น ตาม
แผนพัฒนากาลังแรงงาน 2) ปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นตามการ
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ 3) ปัจจัยเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นจากการเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้ระดับผลิตภาพรวม (Total
Factor Productivity: TFP) ของประเทศเพิ่มขึ้นเช่นกัน
และทั้งสามปัจจัยจะทาให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่าง
แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว
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พื้นฐาน เพื่อดึงดูดและสนับสนุนให้การลงทุนภาคเอกชน
ไปต่อได้ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือทาให้ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศสูงขึ้นในระยะยาว ทั้งด้านการ
ส่งออกสินค้าและบริการ
บทบาทที่สาคัญของภาครัฐ ณ ขณะนี้ คือการ
เรี ย กความมั่ น ใจในการลงทุ น ผ่ า นความชั ด เจนและ
ต่อเนื่องของนโยบายที่สามารถเห็นผลได้จริง และมีการ
แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน
การสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ และมีทักษะสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ขณะที่
ภาคเอกชนก็ ต้ อ งปรั บ ตั ว โดยการเรี ย นรู้ ดู ด ซั บ และ
ต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะที่ได้จากการลงทุนที่มี
นวัตกรรมสูงของต่างชาติ ซึ่งหากรัฐและเอกชนร่วมมือกัน
อย่ า งจริ ง จั ง EEC ก็ จ ะสามารถเป็ น ความหวั ง ใหม่ ที่
ทาให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ของประเทศในอนาคตได้อย่าง
สมบูรณ์
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