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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา บนฐานบริบท
ภายใต้จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (2) เพ่ือศึกษาการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
(3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร
และกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
หรือก าหนดโยบายการค้าชายแดน การก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับต่าง ๆ กลุ่มภาคเอกชน
และประชาชน  กลุ่มนักวิชาการ  ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา บนฐานบริบทจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา มีการพัฒนาการที่ก้าวหน้าและ
ด าเนินไปบนพ้ืนฐานของความเข้าอกเข้าใจกัน โดยมีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เป็นพลังขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันคือความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสินค้าเกษตร การเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างกัน การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ความร่วมมือ
ด้านวิชาการ ความร่วมมือสาขาใหม่ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
โดยใช้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีส่วนร่วม ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่และท้องถิ่นในจังหวัด  
ศรีสะเกษโดยมีการระดมความคิดเห็นทั้งงานส่วนภูมิภาคเชิงยุทธศาสตร์และเชิงปฏิบัติการผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้อง 
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 2. การก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร  
ช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ การบริหารจัดการเชิงนโยบายเป็นการบริหาร การจัดสรร
ทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี การประสานงานและวิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชาน ามาสู่ความมั่นคงตาม
แนวชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ โดยพ้ืนที่บริเวณนี้มักเป็นจุดเส้นทางคมนาคมหรือเป็นเส้นทางที่ผ่าน
ไปผ่านมาออกไป ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจ าเป็นต้องใช้แนวทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความอ่อนไหว
ของทั้ง 2 ฝ่าย การจัดการทางกายภาพการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกส์ของด่านช่องสะง า  
การจัดการทางสถาบันโครงสร้างสถาบัน การจัดการระดับประชาชนเป็นการเชื่อมโยงด้านศาสนา 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การศึกษา และความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น ศักยภาพ
ของด่านช่องสะง าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
มีมุมมองเรื่องโอกาสของการขยายการค้าและการลงทุนที่เติบโตขึ้นจากฐานตลาดที่ใหญ่ขึ้นของ
ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นของภาครัฐและ
เอกชนที่ต้องการแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากรแรงงานและความเชี่ยวชาญ การเติบโตของการค้าและการ
ลงทุนยังส่งผลกระทบทางบวกให้ภาคการบริการ เช่น การบริการทางการแพทย์ การศึกษาและการ
ท่องเที่ยวที่จะเติบโตไปพร้อมกัน การเติบโตในภาคส่วนต่าง ๆ 
 3. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า การก าหนดนโยบายรัฐมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือให้
สอดคล้องกับการแถลงนโยบายในด้านอุตสาหกรรม  ด้านพาณิชย์  และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนโยบายการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่ามีทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก มีส่วนส าคัญกับพัฒนาการของนโยบายการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาที่เกิดขึ้นขับเคลื่อน
นโยบายที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการค้าชายแดนให้ทันสมัย การพัฒนา
ศักยภาพตลาดการค้าชายแดน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในจังหวัดสระแก้วเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: การเมือง, นโยบายพื้นที่เศรษฐกิจ, การค้าชายแดน 
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 ABSTRACT 
 
 This research aims to 1)study the relation between Thailand and Cambodia 
on the basis of Chongsangam Border Crossing contexts. Phusing District. Sisaket; 2 ) 
study the making of policy to develop trading economic at Chongsangam Border 
Crossing. Phusing District. Sisaket; and 3) study the way to improve  trading economic 
competency  at  Chongsangam Border Crossing. Phusing District. Sisaket. The author 
applied qualitative research to this paper. The populations in this research were groups 
of government agencies who related to policy driving process in each level. groups of 
private organizations and residents. and academicians. 
 The result showed that: 
 1 ) The relation between Thailand and Cambodia on the basis of 
Chongsangam Border Crossing contexts. Phusing District. Sisaket. the author found  
relation between Thailand and Cambodia on trading economic has been being 
developed on the basis of understanding each other. There were cooperation 
frameworks to drive the good relationship to trade and invest for agricultural products.  
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strengthening links. investment supporting encouragement. academic cooperation. and 
new field of cooperation which both sides agreed to extend to tourism cooperation 
by using the stage of cooperation discussion with many participants who related to 
the area of Sisaket including brainstorming from region strategies and staffs. 
 2) The making of trading economic policy for Chongsangam Border Crossing 
Phusing District Sisaket there was policy management to manage resources. knowledge. 
technology. cooperation. approach to achieve the objectives by establishing Thai-
Cambodian Trade Center which makes the stability along the border of Sisaket. For 
this place. it is way of traveling between 2  countries – so. the staffs from 2  countries 
have to care much about sensitivity. There were physical logistic linking infrastructure 
management of Chongsangam Border Crossing; institute structure management; and 
resident management which linked to religions. cultures. environment. tourism. 
education. and cooperation between community and agencies. The competency of 
Chongsangam Border Crossing for being in AEC. the author found the establishment of 
Special Economic Border Area which expressed the point of trading and investment 
expansion – as we can see that the trading has been being grown up in ASEAN market. 
Also. there had been being the investment cooperation between 2 countries: both 
governments and private enterprises to exchange labors and experts. The growing of 
trading and investment made positive effects to service business: medical service. 
education and tourism which have been being grown up respectively 
 3 )  The way to develop business activity competency in Thailand and 
Cambodia border at  Chongsangam Border Crossing. The governments had defined the 
policy of establishing border economic zone to accord industry. commerce. and 
international economic. For influenced factors which affected to the development of 
Thailand and Cambodia border trading policy. the author found that there were both 
internal and external factors which were very important to develop Thailand and 
Cambodia border trading policy and drove the policy to encourage expansion of 
trading continuously. There were improvement of infrastructure and logistic system  
to adjust laws and rules for border trading to be up to date. the development of  
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border trading competency. and the development of resident competency in Sisaket 
to be the member of AEC. 
 
Keywords: Politics. Economic Area Policy. Border Trading    
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์  
จรรยาสุทธิวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ร่างวิทยานิพนธ์
เสมอมา จึงขอกราบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยต้องขอ
กราบขอบพระคุณ ท่านเลขาธิการฯและคณะเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าฯและเจ้าหน้าที่จังหวัดศรีสะเกษ นายกฯและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ก ากับและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ พลตรีธัญญา  เกียรติสาร ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ที่ให้ค าแนะน า และให้ข้อมูล 
รวมถึงการอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงพ้ืนที่จาก ดร.ปกรณ์ชัย  สุพัฒน์  ที่ช่วยเหลือในการแนะน า
เพ่ือเข้าไปเก็บข้อมูลในหน่วยงานต่าง ๆ 
 ขอขอบคุณครอบครัว บรรดาพ่ี เพ่ือน และน้องที่คุ้นเคยและรู้จักกันที่คอยเป็นก าลังใจ 
อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ในท่ีสุด 
 สุดท้ายนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลายจงปกปักรักษา
บุคคลทั้งหมดช้างต้นอันเป็นคุณูปการต่อการท าวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยด้วยเทอญ 
 
 

นางสาวทิพย์สุดา  ธรรมลาภากุล 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    
 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์  ลาว 
และกัมพูชา ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นการค้าตามแนวชายแดนเกิดที่ขึ้นจากลักษณะของความเป็นพ่ี
น้องและความสัมพันธ์ฉันท์มิตร  เป็นการค้าที่ท ารายได้เข้าประเทศมาอย่างต่อเนื่องและมีความส าคัญ
เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2560 (มกราคม-กันยายน) 1 การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีมูลค่า
การค้ารวม 725,371.52 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 6.53% โดยเป็นการส่งออก 437,241.19 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึน 5.91% และเป็นการน าเข้า 288,130.33 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7.49% โดยไทยยังคงเกินดุล
การค้าอย่างต่อเนื่องที่ 149,110.86 ล้านบาท ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การค้าชายแดนขยายตัวเ พ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง คือ2 นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน  
การคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีการค้าชายแดนจึงนับว่ามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านท าให้มีต้นทุนค่าขนส่งต่ าและยังเป็นแหล่ง
ระบายสินค้าที่ล้นตลาดของไทย ตลอดจนยังเป็นช่องทางในการหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกเพ่ือป้อนเข้าสู่
โรงงานผลิตสินค้าภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตท าให้สินค้าดังกล่าวมีราคาต่ าลง  
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคภายในประเทศของไทยและสามารถส่งออกสินค้าที่มีราคาต้นทุนต่ าลง
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น   
  

                                                           
1 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “สรุปรายงานสถานการณ์การค้าชายแดนไทย

กับประเทศเพ่ือนบ้าน,” สืบค้นเมื่อวันที่  1 ธันวาคม  2560, http://www.dft.go.th/  
2 กรมศุลกากร, “การเตรียมการของกรมศุลกากรเพ่ือรองรับการค้าชายแดนในปี 2560,” 

สืบค้นเมื่อวันที่  16 มีนาคม 2561, http://www.customs.go.th 
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 รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการค้าชายแดนมาโดยตลอด แต่ที่ส าคัญคือ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) 3 ได้ก าหนดไว้ในด้าน
การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายหนึ่ง
คือ การเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านให้ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 15 % และ 10 % ต่อปี ตามล าดับ โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้า
ที่เก่ียวข้อง เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน และเชื่อมโยง
ระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 กัมพูชาเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทยที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม
อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงท าให้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา 
และวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาคล้ายคลึงกันมาก เมื่อรูปแบบการทูตระหว่างประเทศพัฒนามากยิ่งขึ้น
ไทยกับกัมพูชาจึงได้ร่วมมือกันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวั นที่ 19 
ธันวาคม 24934 แต่แม้ว่าไทยและกัมพูชาจะมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน แต่การค้าและการลงทุน
ระหว่างทั้งสองประเทศ ก็มีความผันผวนมาตลอดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองของทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจตามไปด้วย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน  รวมถึงปัญหาเรื่องการแบ่งพรมแดนที่ยังไม่ชัดส่งผลต่อทัศนคติ
และความรู้สึกของประชาชนระหว่างสองประเทศ โดยเมื่อปี พ.ศ.  2504 ได้เกิดกรณีพิพาทเรื่องเขา
พระวิหารและกัมพูชาเป็นฝ่ายชนะคดี และไทยได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชา 
รัฐบาลทั้งสองประเทศได้สั่งปิดพรมแดนห้ามให้ประชาชนทั้งสองประเทศติดต่อค้าขายกัน ท าให้
กัมพูชาขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงได้มีการค้าขายติดต่อกันระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชา
โดยการลักลอบค้าที่ชายแดนที่เรียกว่า “ตลาดมืด” ซึ่งตลาดในประเทศกัมพูชาขาดแคลนสินค้า
อุปโภคบริโภคจึงท าให้สินค้ามีราคาแพงขึ้นอย่างลิบลิ่ว ประเทศไทยเวลานั้นสามารถผลิตสินค้าอุปโภค

                                                           
3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564,” สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560, 
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 

4 บัญญัติ  สาลี, การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา  และ
นัยเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของรัฐไทย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ : ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560), 1. 
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บริโภคได้เองแล้วทดแทนการน าเข้าและปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ก็มากเพียงพอจะส่งออกขายให้กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ด้วยข้อห้ามทางการเมืองจึงไม่อาจติดต่อค้าขายกันได้โดยตรงด้วยก าไรที่จะเกิด
จากการค้าอย่างมหาศาลจึงเป็นแรงจูงใจให้พ่อค้าคนไทยกล้ากระท าผิดน าสินค้าออกสู่ตลาดมืดกับ
พ่อค้าคนกัมพูชา ค้าขายกับชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยและค้ากับทหารของกองก าลังเขมรแดง กองก าลังเขมร
เสรี และกองก าลังของเจ้าสีหนุ การค้าในช่วงนั้นจะไม่มีการใช้เงินตราซื้อ ขายแต่จะเป็นการ
แลกเปลี่ยนสินค้ากับวัตถุที่มีค่า5 เมื่อสิ้นสุดสงครามอุดมการณ์ (หรือสงครามเย็น) และการล่มสลาย
ของเศรษฐกิจระบบสังคมนิยมใน พ.ศ.2532 จึงเป็นจุดปรับเปลี่ยนจากภายนอกที่ท าให้ไทยและ
กัมพูชาหันมาปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยในขณะนั้นรัฐบาลของไทยซึ่งมี  พลเอกชาติชาย  
ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายปรับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในแถบอินโดจีน 
โดยมุ่งเน้นการเปิดตลาดการค้า ด้วยนโยบายการแปรสนามรบเป็นตลาดการค้า ไทยกับกัมพูชาจึง
กลับมาติดต่อค้าขายระหว่างกันเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าระหว่างไทย
กับกัมพูชาเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้าขายและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้ง
สองประเทศนโยบายของรัฐบาลไทยในช่วงนี้ได้รับการตอบสนองอย่างดีจากรัฐบาลกัมพูชา เนื่องจาก
ภายหลังที่เวียดนามถอนทัพออกจากกัมพูชาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2532 รั ฐบาลสมเด็จฮุน เซน 
ได้ปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของกัมพูชาจากระบบสังคมนิยมเป็นระบบเสรีนิยมมากขึ้น  โดยมีการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติให้เอ้ืออ านวยต่อการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยที่
เกื้อหนุนความสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้กรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ มีส่วนสนับสนุนท าให้การพัฒนา
และส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง6    
 การค้าระหว่างไทย-กัมพูชาระหว่าง พ.ศ. 2538-25477  มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 18,066 ล้าน
บาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 17,033 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้าเฉลี่ยปีละ 973 ล้าน
บาทโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด เฉลี่ยปีละ 16,060 ล้านบาท และจากการที่ไทย
ได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นหลายประการ เช่น ชาวกัมพูชาบางส่วนเกรง
ว่าไทยจะเข้าไปครอบง าด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับในระยะที่ผ่านมากัมพูชามีทัศคติที่ไม่ดีต่อคนไทย
ว่าจะเข้าไปเอารัดเอาเปรียบ ท าให้ชาวกัมพูชาต่อต้านคนไทยจนเกิดเหตุบานปลายถึงขั้นก่อการ

                                                           
5 พรพิมล ตรีโชติ, การค้าชายแดนไทยกับอนุภูมิภาคแม่น้้าโขง (กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ด

ยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), 2560), 58. 
6 ธัญญาทิพย์ ศรีพนา, “จุดแข็งของเวียดนามสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ,” วารสาร

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ, (2556) : 213-238. 
7 กรมการค้าต่างประเทศ, ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนา การค้าชายแดนเพ่ือพัฒนาการ

เอกภาพและสันติสุขแห่งอาเซียน (นนทบุรี : กระทรวงพาณิชย์, 2544), ก. 
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จลาจลบุกเผาสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงพนมเปญและที่ท าการบริษัทสัญชาติไทย  
ในกรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาเพ่ือ
รักษาลประโยชน์ของชาติ ด้วยการประกาศปิดด่านการค้าตามแนวชายแดน และลดสถานะทางการ
ทูตของกัมพูชาในไทยจากเอกอัครราชทูตเหลือเพียงชั้นอุปทูตเท่านั้น ซึ่งต่อมารัฐบาลกัมพูชาได้
ออกมาแสดงความรับผิดชอบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องจากฝ่ายไทยทุกประการ ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น8   
 จากพัฒนาการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการค้า
ชายแดนของทั้งสองประเทศ  ซึ่งมีความใกล้ชิดและสัมพันธ์ทางการค้ากันมาอย่างยาวนานแม้จะมี
ปัญหาทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ท าให้การค้าชายแดนต้องชะงักลงไป
บ้างก็ตาม แต่ไทยและกัมพูชาก็ยังมีการพัฒนากรอบความร่วมมือกับทั้งที่เป็นพหุภาคและทวิภาคีอีก
หลายกรอบ เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao 
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Great Mekong Sub-Region Economic Cooperation: GMS-EC)  
และมีความพยายามที่จะพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในภูมิภาค ท าให้เกิดการก าหนดแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจร่วมกันโดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น East-West Economic  Corridor หรือ 
ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในรูปแบบการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภูมิภาคเป็นไปได้ด้วยดี  
และคาดว่าในระยะต่อไปการค้าขายชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาจะ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีกมาก เนื่องจากได้รับผลดีจากยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic  
Cooperation  Strategy : ECS) โดยแผนปฏิบัติการภายใต้ ECS มีหลายโครงการที่ไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านจะร่วมมือกันในลักษณะทวิภาคี  ซึ่งจะสนับสนุนให้การค้าชายแดนระหว่างกันเติบโตยิ่งขึ้น 
อาทิเช่น การส่งเสริมการผลิตและการรับซื้อสินค้าแบบท าสัญญาผูกพัน (Contract  Farming) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมระหว่างกัน ส่วนในระดับจังหวัดก็ได้มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลยุทธ์เปิดจุดผ่านแดนบริเวณ
ชายแดนที่มีศักยภาพเพ่ือประโยชน์การค้าและการท่องเที่ยว9 

                                                           
8 พงษ์รัตน์ดา บุตรโต, “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วง พ.ศ. 2544 

ถึง พ.ศ. 2547,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2548), 2. 

9 บัญญัติ  สาลี, การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และนัย
เพ่ือการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของรัฐไทย, 1-2. 
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 สภาพภูมิศาสตร์พรมแดนทางบกไทยกับกัมพูชาระยะทางโดยประมาน 789 กิโลเมตร 
และมีเขตน่านน้ าร่วมกัน ฝั่งทะเลกัมพูชาติดต่อกับอ่าวไทยเป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร  
การก าหนดเส้นเขตแดนทางบกส่วนใหญ่ใช้เส้นเขตแดนธรรมชาติได้แก่ สันปันน้ า  ร่องน้ า และห้วย  
ช่องทางที่ติดต่อของประเทศกัมพูชากับประเทศไทยอยูใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์และบุรีรัมย์) และ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
(สระแก้ว จันทบุรี และตราด) ส่วนทางด้านกัมพูชาครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ อุดรมีชัย พระวิหาร 
บันเตียเมียเจย ไพลิน พระตะบอง และเกาะกง ท าให้ประเทศไทยสามารถค้าขายกับกัมพูชาได้หลาย
รูปแบบ ทั้งการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน ซึ่งการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชานั้น 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า10 ท าให้การค้าท้ังในระบบ
โดยผ่านพิธีการศุลกากร และการค้านอกระบบในระดับชาวบ้านด้วยรูปแบบการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
สินค้าไปมาหาสู่ฉันท์ญาติมิตร รวมทั้งยังสามารถท าการค้าเชื่อมผ่านแดนไปยังประเทศใกล้เคียงใน
แถบประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  สินค้าไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงในตลาดกัมพูชา 
เนื่องจากความได้เปรียบด้านคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาด
กัมพูชา ทั้งยังมีความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ผ่านทางการค้าชายแดน การค้าของไทย
กับกัมพูชา ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 3,145 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 44.5 ต่อปี ใน ปี 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) การค้ารวมไทย-กัมพูชา มีมูลค่า 
4,611.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 14.5 โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 3,901.01 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยางยานพาหนะ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น 
ส่วนสินค้าน าที่เข้าส าคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ลวดและสายเคเบิ้ล ที่หุ้มฉนวน
อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์  
เป็นต้น11 
  

                                                           
10 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง, “การค้าชายแดนสายสัมพันธ์การค้าไทย-กัมพูชา,” เอเชีย

ปริทัศน ์31, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2553) : 93-94. 
11 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “ข้อมูลการค้าไทย-กัมพูชา,” สืบค้นเมื่อวันที่  22 

มีนาคม 2561, http://www.thaifta. com/trade/aec/tradedata_th-khfeb57.pdf 
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 จังหวัดศรีสะเกษ12เป็นจังหวัดที่มีการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา โดยในพื้นท่ีจังหวัด
ศรีสะเกษ มีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาระยะทาง 127 กิโลเมตร เริ่มจากช่องโพย อ าเภอ 
น้ าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ถึง ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี 3 อ าเภอที่มีอาณาเขต
ติดกับจังหวัดพระวิหาร และจังหวัดอุดรมีชัย ของประเทศกัมพูชา คือ อ าเภอกันทรลักษ์ระยะทาง 76 
กิโลเมตร อ าเภอขุนหาญ ระยะทาง 18 กิโลเมตร และอ าเภอภูสิงห์ ระยะทาง 33 กิโลเมตร มีช่องทาง
ที่สามารถสัญจรไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 16 ช่องทาง คือ ช่องโพย ช่องตาเกียรติ 
ช่องกุยมะดึก ช่องค าผกา ช่องกระบือ ช่องตาเซ็ม ช่องก าเปรี๊ยบ ช่องจักแจร็ง ช่องกกเนย์ ช่องเชิงพระ
พุทธ ช่องโดนตวล ช่องแปดหลัก ช่องตาเฒ่า ช่องพระพะลัย ช่องบันไดหัก (ผามออีแดง) และ  
ช่องสะง า ซึ่งมีช่องทางที่ประกาศเป็นจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน 2 ช่องทาง คือ 1) จุดผ่อนปรนเขา
พระวิหาร ชายแดนอ าเภอกันทรลักษ์ ปัจจุบันไม่สามารถเดินทางไปมาได้ เนื่องมาจากกัมพูชาได้ปิด
ประตูท่ีด่านชายแดนแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2551 และ 2) จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ชายแดนอ าเภอภูสิงห์ 
เป็นช่องทางการติดต่อด้านการค้าที่ส าคัญของจังหวัดศรีสะเกษ  ส่วนช่องทางอ่ืน ๆ นั้ นจะใช้ส าหรับ
การสัญจรไปมาระหว่างประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศเท่านั้น 
 จากแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง 
( Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ต า ม
ปฏิญญาพุกามที่ผู้น าทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ได้ลงนามร่วมกัน 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ณ เมืองพุกาม เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง โดยเห็นชอบให้เกิด
โครงการร่วมกันของทุกประเทศ และโครงการระดับทวิภาคี (Bilateral Project) รวมทั้งโครงการ
เมืองคู่มิตร (Sister Cities) ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่มีร่วมกัน คือ  เชื่อมโยงธุรกิจบริการ 
การค้า ธุรกรรมการเงิน (Account Trade)  การขนส่ง (Logistics Industry) ตลาดกลางสินค้าเกษตร
ร่วม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เขตประกอบการอุตสาหกรรม เขตการผลิตร่วม เน้นอุตสาหกรรม 
ใช้แรงงาน  และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน13 จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเสียมเรียบ 
ได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นเมืองคู่มิตร(Sister Cities) ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี 
เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS) โดยคณะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย และคณะ

                                                           
12 “ระบบข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัดศรีสะเกษ,” สืบค้นเมื่อวันที่  22 มีนาคม 2561, 

http://www.sisaket.go.th /ssis/traded_sangam.php 
13 “ข้อตกลงร่วมด้านการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา : เมืองคู่แฝด,” สืบค้นเมื่อวันที่  22 

มีนาคม 2561, http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_cambodia/2010_cam_5_ 
2.html  
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ประชุมว่าด้วยความร่วมมือเมืองคู่มิตร (SISTER 
CITIES) ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547  โดยมีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีกับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ 
ในด้านการค้า-การลงทุนและด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร(Sister Cities) 
ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีการ
ด าเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และ
หรือความตกลงร่วมมือ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ ด้าน
สาธารณสุข/ด้านการค้า การลงทุน/ ด้านการท่องเที่ยว /ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม14 
 การผลักดันให้มีการเปิดด่านพรมแดนถาวรช่องสะง า ทางด้านอ าเภอภูสิงห์ จังหวัด  
ศรีสะเกษ กับ อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2546  จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดศรีสะเกษและกัม พูชา  
เพราะต่อมาได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ 966 ไร่ บริเวณบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ ให้เป็น
ที่ตั้งของเมืองใหม่ช่องสะง า  เพ่ือใช้เป็นเมืองคู่ค้าระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดเสียมราฐและ
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดอุดรมีชัยและพระวิหาร ลักษณะการค้าชายแดนในบริเวณด่านถาวรช่อง
สะง ามี 2 รูปแบบ คือ แบบผ่านพิธีการศุลกากร หรือ การค้าชายแดนในระบบ และแบบไม่ผ่านพิธีการ
ศุลกากร หรือ การค้าชายแดนนอกระบบการค้าขายส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่
จ าเป็นเพ่ือการอุปโภค บริโภคประจ าวัน วัสดุและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
และผลผลิตทางการเกษตร สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์จากรากไม้ เครื่องยาและเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ และ
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามตามระเบียบกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ15  การค้าชายแดนบริเวณด่านถาวรช่องสะง ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในปีที่มี
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา เช่น ความขัดแย้งกรณีเขาพระวิหารที่ท าให้มีการปิดด่าน
และการปิดทางขึ้นเขาพระวิหาร ซึ่งสร้างความล าบากให้กับคนท้องถิ่นเพราะส่งผลกระทบต่อการค้ า
ชายแดนและความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในพ้ืนที่ซึ่งหมายถึงคนกัมพูชาที่อาศัยในรอยตะเข็บ
ชายแดนและคนไทยเชื้อสายกัมพูชา รวมทั้งคนนอกพ้ืนที่ที่มาท าการค้าชายแดนในจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยในปี 2549 มีมูลค่าส่งออก - น าเข้ารวม 292 ล้านบาท ปี 2550 มูลค่ารวม 537.5 ล้านบาท  

                                                           
14 “ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ,” สืบค้นเมือ่วันที่  17 มีนาคม 2561, http://103.28.101.10/ 

briefprovince/filedoc/ 33000000.pdf  
15 ภัควัฒน์  จรรยาสุทธิวงศ์, “การพัฒนาด่านช่องสะง าสู่ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในการ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2556), 2-3. 
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ปี 2551 มูลค่ารวม 1,425.8 ล้านบาท ปี 2552 มูลค่ารวม 1,090.7 ล้านบาท ปี 2553 มูลค่ารวม 
754.1 ล้านบาท ปี 2554 มูลค่ารวม 224.4 ล้านบาท ปี 2555 มูลค่ารวม 667.3 ล้านบาท และปี 
2556 มูลค่ารวม 826.1 ล้านบาท16 
 นอกจากความส าคัญของการเปิดการพรมแดนถาวรช่องสะง าในด้านเศรษฐกิจและ
การค้าแล้ว  จังหวัดศรีสะเกษยังได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดเสียมราฐ ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวลักษณะ “เส้นทางอารยธรรมขอม” เนื่องจากด่านผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปยังปราสาทนครวัด-นครธม จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา  
มีระยะทางเพียง 151 กิโลเมตรโดยเริ่มต้นจากจังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มี
ปราสาทขอมโบราณตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป แล้วเดินทางผ่านทางด่านพรมแดนถาวรช่องสะง า  
ไปยังปราสาทนครวัด - นครธม โดยในการร่วมมือดังกล่าวประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศกัมพูชาแบบให้เปล่าจ านวน 126 ล้านบาท ในการก่อสร้างถนนลาดยางตามเส้นทางคมนาคม
หมายเลข 67 ของประเทศกัมพูชา จากด่านพรมแดนถาวรช่องสะง า ถึงอ าเภออัลลองเวง จังหวัด 
อุดรมีชัย ระยะทาง 15 กิโลเมตร และอนุมัติเงินกู้ให้แก่ประเทศกัมพูชา จ านวน 1,300 ล้านบาท 
ส าหรับการก่อสร้างถนนลาดยางจากอ าเภออัลลองเวง ถึงจังหวัดเสียมราฐ ระยะทางประมาณ 136 
กิโลเมตร ซึ่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2552 เส้นทางดังกล่าวจึงเป็นเส้นทางไปยังปราสาทนครวัด-
นครธม ที่ใกล้ที่สุดและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางที่สุด17 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการค้า
ชายแดนบริเวณด่านถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ถือว่าเป็นแหล่งที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจการค้าแห่งหนึ่งที่จะรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มอีสานตอนใต้ ทั้งในด้านการค้า  
การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นด่านการค้าชายแดนที่หลายฝ่ายให้ความสนใจที่จะผลักดันให้
เป็นด่านเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต ดังนั้น การค้าชายแดนบริเวณนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับภาครัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน ประชาชนที่มีการ
ติดต่อค้าขายด้วย   
 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้เอง งานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์
ที่จะท าการศึกษาถึง ความสัมพันธ์ทางการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ภายใต้จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทิศทางการ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ให้ก้าวไปสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

                                                           
16 “ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ,” สบืค้นเมื่อวันที่  17 มีนาคม 2561, http://103.28.101.10/ 

briefprovince/filedoc/ 33000000.pdf 
17 เรื่องเดียวกัน. 
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จากมุมมองของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการค้า
ชายแดนด่านถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ยังมีผู้ศึกษาน้อยมาก การศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศต่อไป 
 
1.2 ค าถามในการวิจัย 
  
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งประเด็นค าถามหลักเพ่ือน าไปสู่เนื้อหาการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. ความสัมพันธ์ทางการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ภายใต้จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  มีความเป็นมาอย่างไร   
 2. การก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่อง 
สะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างไรบ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการผลักดันให้เกิดนโยบาย
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  อย่างไร 
 3. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทิศทางการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้า
ชายแดน ไทย-กัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ควรเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ไทย -กัมพูชา  บนฐานบริบทภายใต้จุดผ่านแดนถาวรช่อง 
สะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. เพ่ือศึกษาการก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา  
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่
ครอบคลุม ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในการเปิดด่านช่องสะง า การก าหนดนโยบายการพัฒนาการ
เชื่อมโยงของเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันหลังจาก
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เป็นประชาคมอาเซียนในระดับท้องถิ่น จังหวัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศว่าเป็น
อย่างไร ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่  
 1. กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหรือก าหนดโยบายการค้าชายแดน 
การก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษที่เก่ียวข้อง   
  2. กลุ่มภาคเอกชนและประชาชน ได้แก่ นักธุรกิจที่ด ารงต าแหน่ง ประธาน/รองประธาน
หอการค้า/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/สมาคมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการค้าและประชาชนที่ประกอบ
การค้าเกี่ยวกับสินค้าส่งออก-น าเข้า บริเวณด่านถาวรช่องสะง า  
  3. กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการที่มีความสนใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ชายแดน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพเิศษ  
 
1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็นสองส่วน คือ 
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   
  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางราชการ ข่าวหนังสือ บทความวิชาการ 
รายงานประจ าปี รายงานการประชุม ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา จากห้องสมุด 
สถานที่ราชการต่าง ๆ และค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต 
 2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตามประเด็นการสัมภาษณ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการครบหมดแล้วผู้วิจัยจะได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน า
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เชื่อมโยง
ปรากฏการณ์กับแนวคิดทางทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ น ามา
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพ่ือให้สามารถตอบ
โจทย์การวิจัยและความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ได้โดยสมบูรณ์ 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา บนฐานบริบทภายใต้จุดผ่านแดนถาวร 
ช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. ท าให้ทราบถึงการก าหนดนโยบายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 3. ท าให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทิศทางการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจชายแดน ไทย-กัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ   
 4. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศทั้ งในปัจจุบันและ
อนาคตต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษา  การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา :  จุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ อธิบายผลการศึกษาวิจัย ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการค้าชายแดน 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.3 ทฤษฎีการพ่ึงพาอาศัยกัน 
 2.4 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์  
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 กรอบในการศึกษาวิเคราะห์ 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดน 
  
 2.1.1 ความหมายของการค้าชายแดน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนพบว่า
นักวิชาการหลายท่านรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนได้ให้
ความหมายของค าว่า “การค้าชายแดน” ในหลากหลายความหมายด้วยกัน  ดังนี้ 
  การค้าชายแดน1 คือ การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ 
สปป.ลาว และกัมพูชา โดยการส่งออกและน าเข้าผ่านทางจุดผ่านแดน ที่จัดตั้งขึ้นบริเวณชายแดนไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างเป็นทางการ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
ตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน 

                                                           
1 “กรมการค้าต่างประเทศ,” สืบคืนเมื่อวันที่  25 มีนาคม 2561, http://bts.dft.go.th/ 

btsc/ index.php/aboutus/define/ bordertrade  
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  การค้าชายแดน2 หมายถึงการค้าที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชน หรือ
ผู้ประกอบการค้า ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด อ าเภอ หมู่บ้าน ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้
ท าการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างประชาชน ที่อาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่าย โดย
มูลค่าครั้งละไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้
จากธรรมชาติ เช่น ของป่า ซากสัตว์ เป็นต้น เป็นการค้าท่ีมีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก และรวดเร็ว ” 
  การค้าชายแดน3  เป็นการค้าระดับท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนระหว่าง
ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มีถิ่นที่อยู่คนละประเทศ โดยไม่จ าเป็นต้องมีสัญญาการค้าระหว่างกัน 
สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยใช้เงินสกุลท้องถิ่น การค้านั้น
จึงมีรูปแบบทั้งการค้าในระบบและนอกระบบ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้าสามารถท าได้ง่ายและ
ยากต่อการควบคุม 
  การค้าชายแดน4  หมายถึง การติดต่อค้าขายของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายแดนในระดับท้องถิ่น ซึ่งกระท ากันตามจุดผ่านแดนที่มีด่านศุลกากรถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเรียก
การค้าในระบบ และรวมถึงการลักลอบค้าขายบริเวณชายแดน ทั้งการน าเข้าและส่งออกสินค้าบาง
ประเภทโดยไม่ผ่านด่านศุลกากรเรียกว่าการค้านอกระบบ 
  จากความหมายของการค้าชายแดนที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นสรุปได้ว่า การค้า
ชายแดนเป็นการค้าที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดน หรือนอกเขต
ชายแดน ระหว่างประเทศคู่ค้าที่มีชายแดนติดต่อกันเข้ามาท าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ โดยอาศัยจุด
ผ่านแดนท าการค้าในหลายรูปแบบที่ไม่สลับซับซ้อน และมูลค่าการซื้อขายมีไม่มาก ผ่านระบบการ
ขนส่งสินค้าหลายวิธี การค้าชายแดนจะน ามาสู่การพัฒนาความเจริญ การมีรายได้ การมีงานท าใน
ท้องถิ่นและภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งมีท้ังการท าการค้าที่ถูกกฎหมายและการค้านอกระบบ  

                                                           
2 กระทรวงพาณิชย์ อ้างถึงใน ผุสดี พลสารัมย์ และคณะ, การค้าระหว่างประเทศทางบกด้าน

เหนือ, รายงานฉบับสมบูรณ์ (สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 2555).  

3 นุชรีย์ ดีเจริญ, “การวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีศุลกากรของด่านศุลกากรในเขตภาคเหนือ,” 
(การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2547), 13.  

4 ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า, “ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจุดผ่อนปรนทางการค้า 
ชายแดนไทย-พม่า ช่องทางก่ิวผาวอก อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่,” (การค้นคว้าแบบอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541), 10.  
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 2.1.2 สภาพทั่วไปของการค้าชายแดนไทย 
  สภาพการค้าชายแดนไทยแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ5 
  1. การค้าชายแดนแท้จริง เป็นการค้าระหว่างประชาชนที่อยู่อาศัยตามพ้ืนที่
ชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีการด าเนินการค้าขายแลกเปลี่ยน ของกินของใช้ที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันมูลค่าการค้าต่อครั้งต่อคนมีปริมาณน้อย 
  2. การค้าชายแดนที่ท าการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันเอง โดยไม่ผ่านระบบ
ราชการ หรือพิธีการศุลกากร บางกรณีอาจเป็นธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมาย กล่าวกันว่ามีการค้าขายเป็น
ระบบ หรือเป็นขบวนการใหญ่ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจหรือกลุ่มทุนการเมือง และอิทธิพล
ท้องถิ่น จ าหน่ายสินค้าที่ไม่เสียภาษีประเภทต่าง ๆ กิจการนี้เดิมนิยมมากในบริเวณชายแดนด้านใต้
และต่อมาถึงด้านตะวันออก กิจการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้คนจ านวน
มาก จนเรียกกันว่า “กองทัพมด” 
  3. การค้าผ่านชายแดน (Cross-border Trade) คล้ายกับการค้าระหว่างประเทศ
ทั่วไป การค้าชายแดนแบบนี้ ได้กลายเป็นด้านหลักของการค้าชายแดนในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าการค้า
ผ่านระเบียบพิธีการศุลกากร มีมูลค่าการค้าหลายแสนล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบการค้า ไม่ใช่เพียง
เฉพาะผู้ประกอบการที่มีที่อยู่บริเวณชายแดน แต่จะรวมถึงผู้ผลิตหรือคนกลางที่ ท าหน้าที่รวบรวม
สินค้าที่มีปริมาณการซื้อ-ขาย ในมูลค่าสูง มีการสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก การค้าแบบนี้มีทั้งเพ่ือน าเข้ามา
ใช้ในประเทศและส่งออกต่อไปประเทศที่สาม ซึ่งเรียกว่าสินค้าผ่านแดน การค้าขายลักษณะนี้เริ่มมี
การค้าสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ เช่น เม็ดพลาสติก ผลประโยชน์น่าจะตกแก่
ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ใช่นักธุรกิจท้องถิ่นท่ีเป็นประชาชนหรือชาวบ้านในบริเวณชายแดนนั้น ๆ  
 2.1.3 ช่องทางการน าเข้าและส่งออกสินค้าชายแดน 
  ช่องทางการน าเข้าและส่งออกสินค้าชายแดน ที่ได้ก าหนดไว้มี 4 ประเภท ดังนี้6 
  1. จุดผ่อนปรนการค้า (Check Point For Border Trade) การเปิดจุดผ่อนปรน 
เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์
ทางด้านมนุษยธรรม การส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ตลอดจนการค้าขายสินค้าเครื่อง
อุปโภค-บริโภค และการสัญจรไปมาของประชาชน การก าหนด ประเภทสินค้า ระยะเวลาเปิด และ

                                                           
5 ผุสดี พลสารัมย์ และคณะ, การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ (กรุงเทพฯ : สถาบัน

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา, 2557), 3-2. 
6 สุภัสสร มาบางยาง, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดจุดผ่อนปรนค้าชายแดน 

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี,” (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550), 16-17. 
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มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหมายถึงจุดที่
กระทรวงมหาดไทยมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนผ่อนปรน ให้มีการค้าขายบริเวณ
ชายแดนในพ้ืนที่และประเภทสินค้าที่ก าหนดไว้ได้เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ สินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่
จ าเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนทั้งสองประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจ
ประกาศ 
  2. จุดผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Crossing Point) การเปิดจุดผ่านแดน
ชั่วคราวมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจของฝ่ายไทยเป็นส าคัญ โดยมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน และไม่
มีผลกระทบทางด้านความมั่นคง โดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ใช้อ านาจตาม พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง พ.ศ.2522 ประกาศเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว ตามความเห็นชอบ/หลักการของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวของสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) หรือหมายถึงจุดผ่านแดนที่ทาง
ราชการไทยเปิดให้มีการสัญจรไปมา ของบุคคลและ/ หรือสิ่งของในห้วงเวลาที่แน่นอน ปกติจะเปิด
เป็นคราว ๆ ไป โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะและ สิ้นสุดตามห้วงเวลา การเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว เป็น
อ านาจของกระทรวงมหาดไทย ที่จะประกาศเปิด โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนของสภาความม่ันคงแห่งชาติก่อน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้
อ านาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (กระทรวงมหาดไทยประกาศเปิด โดยอาศัยมติ
ครม. เมื่อ 30 มีนาคม 2525) 
  3. จุดผ่านแดนถาวร (Permanent Crossing Point) การเปิดจุดผ่านแดนถาวร 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ใช้อ านาจ ตาม พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การค้า การสัญจรไปมา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือหมายถึงจุดที่รัฐบาลไทยและรัฐบาล
ของประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน ประกาศเปิดให้มีการสัญจรไปมาทั้งบุคคลและสิ่งของ โดยทั่วไป
แล้วจุดผ่านแดนถาวรจะมีการด าเนินงานเรื่อง การตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรตามกฎหมาย
ของทั้งสองประเทศเป็นจุดที่มีการสัญจร สินค้าเข้า และออกเป็นการทั่วไปการประกาศเปิดจุดผ่าน
แดนถาวร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้
อ านาจตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวร (กระทรวงมหาดไทย
ประกาศเปิดโดยอาศัยมติครม. เมื่อวันที่12 เมษายน 2519) 
  4. จุดผ่านแดนล าลองตามสภาพภูมิประเทศ (Geography Crossing Point) เป็น
จุดผ่านเข้าออกของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติมิได้มีหลักฐานการรับรองจากทาง
ราชการของทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่จะเป็นจุดผ่านของสินค้าที่ผิดกฎหมาย 
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  อ านาจในการเปิด-ปิดจุดผ่านแดน (ถาวรและชั่วคราว) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยใช้อ านาจตามมาตรา 11 และมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในการ
ประกาศ เปิด-ปิดจุดผ่านแดนฯ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง ปลอดภัย 
บริเวณชายแดนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ก็สามารถที่จะระงับการเข้า -ออก
บริเวณจุดผ่านแดนฯ ได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์เป็นปกติโดยไม่ต้องประกาศปิดจุดผ่าน
แดนฯ 
  ปัจจุบันประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมีจุดผ่านแดนมากกว่า 80 จุด โดย
ทั้งหมดนี้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 33 แห่ง7 
  1. จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมาร์ มี 4 แห่งในเขต 3 จังหวัดของไทย ได้แก่ 
เชียงราย ตาก และระนอง ทั้งนี้มีจุดผ่อนปรนระหว่างไทย-เมียนมาร์อีก 13 แห่ง 
  2. จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว มี 15 แห่งในเขต 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน 
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี โดยมีจุดผ่อนปรน 31 แห่ง และมีจุด
ผ่านแดนชั่วคราวอีก 1 แห่ง เพื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 บริเวณเชียงของ-ห้วยทรายของ 
สปป. ลาว ซึ่งจุดนี้จะเปิดด าเนินการก่อนสิ้นปีนี้แน่นอน 
  3. จุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา มี 6 แห่งในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด มีจุดผ่อนปรน 9 แห่ง และเป็นจุดผ่อนปรนเพ่ือการท่องเที่ยว
บริเวณเส้นทางขึ้นเขาพระวิหารอีก 1 แห่ง 
  4. จุดผ่านแดนถาวรไทย-มาเลเซีย มี 9 แห่งในเขต 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา 
นราธิวาส ยะลา และสตูล 
 2.1.4 ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการขยายตัวของการค้าชายแดนไทย 
  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การค้าชายแดนของไทย ขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะ 10 
กว่าปีที่ผ่านมาเกิดจากปัจจัยส าคัญ ดังนี้ คือ8 
  2.1.4.1 ปัจจัยภายนอกประเทศไทย ประกอบด้วย 
   1. การด าเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน พ.ศ. 2522 การ
เปลี่ยนนโยบายส าคัญท าให้ประเทศจีน เปลี่ยนจากระบบสังคมนิยมสู่ประเทศก าลังพัฒนาขนาดใหญ่ 
ที่ต้องการปฏิรูปประเทศเพ่ือก้าวให้ทันประเทศท่ีพัฒนาแล้ว รัฐบาลจีนมีการเปิดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ

                                                           
7 “จุดผ่านแดนไทยกับเพ่ือนบ้าน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561, http://thanonline. 

com/index.php?option=com _content&view=article&id=190244&catid=231&Itemid= 
621#.VSShV_msXz4 

8 ผุสดี พลสารัมย์ และคณะ, การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ, 3-3 – 3-5. 
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พิเศษ ตามบริเวณชายฝั่งตะวันออก ปัจจุบันจีนได้รับสมญานามว่าเป็น “โรงงานโลก” ผู้ผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคทุกอย่างประเทศจีน จึงเป็นแม่เหล็กส าคัญของการค้าชายแดนทางภาคเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
   2. การปรับนโยบายของ 3 ประเทศในอินโดจีน คือ เวียดนาม สปป.ลาว 
และกัมพูชาสู่การเปิดเศรษฐกิจเสรี ประเทศเวียดนามได้ปฏิรูปเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2529 เรียกว่า  
โด๋ยเม้ย (Doi Moi) สปป. ลาวมีการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ เรียกว่า กลไกเศรษฐกิจใหม่ (New 
Economy Mechanism) ทั้งสองประเทศนี้ยังคงระบบการปกครองแบบสังคมนิยม แต่ก็เปิดประเทศ
กว้างขึ้นเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ และประเทศที่สามคือ กัมพูชามีการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไป ภายใต้การดูแลขององค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2536 เปิดประเทศอย่างเสรีใน
ด้านการค้า การลงทุนท าให้กัมพูชาเป็นคู่ค้าส าคัญทางชายแดนตะวันออกของประเทศไทย  
   แต่ส าหรับประเทศเพ่ือนบ้านทางด้านตะวันตก คือ เมียนมาร์ ในขณะ
นั้น (2529) รัฐบาลทหารยังคงรักษาสถานะเดิมคือการปิดประเทศ ไม่ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
ได้รับการคว่ า บาตรทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป อีกทั้งมีความขัดแย้งภายประเทศเองกับ
กลุ่มชนชาติส่วนน้อยแต่ในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลเมียนมาร์ได้เปิดกว้างต่อการเป็นประชาธิปไตย
และการค้าเสรีมากข้ึนท าให้เกิดมูลค่าการค้าชายแดนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยมีเพ่ิมข้ึน 
   3. การได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินระดับโลก
และภูมิภาค เพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การสนับสนุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้แก่ 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และธนาคารโลกเป็นต้น ที่สนับสนุนการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ เช่น ถนน สะพาน เขื่อน การเปิดสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขงเชื่อมโยงระหว่างไทย-สปป.
ลาว ท าให้การค้าชายแดน และการลงทุนในสปป.ลาว เพ่ิมขึ้น รวมถึงการค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ 
และเวียดนาม 
   4. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ส่งผลต่อ
การขยายตัวด้านการค้าระหว่างประเทศในอาเซียน 
   ประเทศที่ได้รับสมญานาม เสือเอเชีย คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้ง
ประเทศไทยเอง ก็ได้รับการจับตาดูว่า ก าลังจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้ ท าให้เกิดการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น สัดส่วนการค้าภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนค่อนข้างสูง 
  2.1.4.2 ปัจจัยภายในประเทศไทย ประกอบด้วย 
   1. การปรับนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นตลาดการค้า นโยบายเปลี่ยน
สนามรบเป็นสนาม การค้านี้ได้ประกาศในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (4 ส.ค. 2531 – 23 
ก.พ. 2534) และปฏิบัติจริงในรัฐบาลชุดต่อมานั้น ท าให้เกิดสภาพความสงบในกลุ่มประเทศอินโดจีน 
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และการที่พล.อ.ชาติชายได้เป็นผู้น าที่ร่วมเปิดความสัมพันธ์กับประเทศจีน ความสัมพันธ์ที่ดีนี้ โยงใย
ไปสู่ความพยายามกับประเทศเพ่ือนบ้านของไทยต่าง ๆ ส่งผลต่อการเสริมสร้างการค้า การลงทุน 
   2. นโยบายการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และในระดับอนุภูมิภาค อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง 
(Ayeyawady-ChaoPhraya-Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) โครงการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ที่
ส่งผลต่อการขยายการค้าระหว่างประเทศต่อกัน 
 2.1.5 ประโยชน์ของการค้าชายแดน 
  การค้าชายแดนสร้างประโยชน์ต่อประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ ดังนี้ 
  1. ลดปัญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภคระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2. การค้าขายระหว่างกัน ท าให้ประชาชนทั้งสองประเทศตามแนวชายแดนมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีอาชีพที่เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
  3. ท าให้ประชาชนบริเวณแนวชายแดนมีรายได้ที่จะใช้ท ามาหากิน รายได้มีทั้ง
เกิดจากผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก การน าสินค้าตามธรรมชาติมาขาย การเป็นพ่อค้าคนกลาง และ
รวมถึงการใช้/ขายแรงงาน 
  4. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว จากคนที่อยู่ในอ าเภอ จังหวัด จากส่วนกลาง 
หรือจากต่างประเทศ 
  5. ท าให้ประชาชนเกิดความรักถ่ินที่อยู่ ไม่เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ไปท่ีอ่ืน ๆ 
  6. ก่อให้เกิดก าลังซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  7. ส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างคนแต่ละท้องถิ่น เพราะมีการไปมา
หาสู่กัน มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตผ่านสินค้า บริการ ท าให้เกิดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีระหว่างกัน 
 2.1.6 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของการค้าชายแดนไทย 
  การค้าชายแดนมีจุดแข็งและสามารถสร้างโอกาสส าหรับธุรกิจของไทย สรุปได้
ดังนี้ 
  1. ระยะทางระหว่างผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย ของทั้งสองประเทศคือ พ่อค้าไทยและ
พ่อค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน มีระยะใกล้ ท าให้มีต้นทุนในการด้านค่าขนส่งมีน้อยกว่าการค้าขาย
ระหว่างประเทศไปยังประเทศที่อยู่ไกล เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
  2. เป็นกิจกรรมทางการค้าที่สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่น 
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  3. เสริมความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
ในภูมิภาค 
  4. ลดทอนการแข่งขันและเสริมจุดแข็งของกันและกัน 
  5. ลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงมีความไม่แน่นอนสูง เช่นการเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายบริเวณชายแดนในประเทศ
ก าลังพัฒนา 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดนดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการค้า
ชายแดนในประเทศก าลังพัฒนาอาจเป็นกลไกของรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นยุทธศาสตร์ส าหรับการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ เสริมความเข้มแข็งของประเทศและอนุภูมิภาค หรือภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามตลาด
การค้าชายแดนค่อนข้างเป็นตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมาก  
ซึ่งหากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปได้ด้วยดีแล้ว สถานการณ์การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศจะได้รับอานิสงค์และสามารถขยายตัวต่อไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตรงข้ามกับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศที่จะสร้างความผันผวนและน ามาสู่ภาวะหดตัวของมูลค่าการค้า ดังนั้น
จ าเป็นต้องระมัดระวังต่อความอ่อนไหวของบริบททางการเมืองประกอบด้วย 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  
 ด้วยนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ด้านการตลาด การค้า และการลงทุนจะ
เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของรัฐบาล โดยให้ความส าคัญต่อ
จังหวัดชายแดนเพ่ือส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และเป็น
เครื่องมือในการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ท าให้รัฐบาลได้ประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.
2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจจากต่างประเทศ ซึ่งเห็นได้ว่าเขต
เศรษฐกิจพิเศษเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศและถูกน ามาใช้
เป็นอีกเครือ่งมือหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสและการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาค  
 ค าว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นที่รู้จักของคนไทยมานานพอสมควร แต่หากถามว่า
ลักษณะใดจึงเรียกว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” จะได้รับค าตอบที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป  
สิ่งที่เรียกว่าพิเศษในที่นี้จะหมายถึงการได้รับสิทธิพิเศษทางด้านต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการลงทุน ไม่ว่าจะ
เป็นสิทธิพิเศษทางภาษีอากร การส่งเสริมการลงทุนความพร้อมของปัจจัยการผลิต การอ านวยความ
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สะดวกในการด าเนินธุรกรรมและบริการพื้นฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบขนส่งไฟฟ้า ประปา ฯลฯ และจะมี
ค าเรียกเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เขต
อุตสาหกรรม เ พ่ือการส่ งออก (Export Processing Zone)  คลั งสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded 
Warehouse)และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ว่าจะให้ความส าคัญกับการประกอบกิจกรรมประเภทใด หรือค าใดจะเป็นที่น่าดึงดูดนักลงทุนมาก
ที่สุด9  
 ศูนย์การเงินและการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไอโอว่าได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค าว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ว่าหมายถึง พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์กรหนึ่งซึ่ง
ได้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่บริษัทที่เลือกที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือ
เพ่ิมการค้าในภูมิภาคโดยการให้สิทธิพิเศษทางการค้า เพ่ือกระตุ้นการลงทุนทั้งภายในท้องถิ่นและจาก
ต่างประเทศ  
 2.2.1 แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  แนวความคิดเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระจายการ
พัฒนาไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือมิให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่หลากหลายเป็นตัวน าในการพัฒนาซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่
ใกล้เคียงโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย  
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พ้ืนที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการก าหนดและ
พัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมายและการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ ซึ่งภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดังกล่าวนั้น จะมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะ
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจการและบริการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบขนส่งระบบไฟฟ้า ระบบประปา นอกจากนี้ ยัง
จัดให้มีกิจการสนับสนุนและกิจการต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้นให้มี
ความเจริญมากยิ่งขึ้น10 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการ

                                                           
9 ด ารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช, “เขตเศรษฐกิจพิเศษ : แนวคิดใหม่ในการพัฒนา

พ้ืนที่เฉพาะ,” วารสารเศรษฐกิจและสังคม 39 (2), (2545) : 42. 
10 รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2551 
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ลงทุนภายในประเทศโดยมีรูปแบบการบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
กฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับปกติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นประตูการค้าในฐานการผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพ้ืนที่โดยรอบทั้งภายในและประเทศเพ่ือนบ้าน ผ่อน
คลายกฎระเบียบที่กีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและปรับปรุงกฎหมายนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  (One Stop 
Service) การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนใน
ฐานรากให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดระดับภาคและ
ประเทศ น าไปสู่การจ้างงานลดปัญหาการว่างงาน เพ่ิมรายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น11  
  ส าหรับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศนั้น ประเทศท่ีพัฒนา
แล้วและประเทศในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรี ยกว่า OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development) ไม่มีแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่
เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะเน้น “การพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบ” 
โดยการลดกฎระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น มีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ในฐานข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้บริการใน
ลักษณะของศูนย์บริการร่วม (Service Center) รวมทั้งมีการน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งท าให้ผู้รับบริการใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
กรณีสหภาพยุโรป (European Union) นั้น ถือหลัก Free Trans-bordering of goods. labor and 
capital ประเทศสมาชิกจึงไม่มีการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษข้ึนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เน้นการพัฒนาระบบ
การให้บริการทั้งระบบเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่ม OECD หากประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่มีการ
ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เดิมก็ต้องยกเลิก12  
  ประเทศท่ีน าแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
มาปรับใช้นั้น ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนาทั้งสิ้น เนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศเหล่านี้ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบในคราวเดียวกัน หรือหากจะท า

                                                           
11 สิริวษา สิทธิชัย, “สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551) 
12 ชาติรส สัมมะวัฒนา, “แต้มต่อการค้าชายแดนไทย : เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน,” สืบค้น 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561, bts.dft.go.th/btsc/files/Documentanalysiselse/4.pdf, 2557 
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ให้ส าเร็จต้องใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนานซึ่งไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโลกในยุคไร้พรมแดน ประเทศเหล่านี้จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะก่อน อันจะ
ท าให้การพัฒนาระบบการให้บริการกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของประเทศในระยะเวลาต่อไป 
(สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกที่พัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ)โดยการ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่รัฐจะลงทุนด้านการจัดท าผังเมืองที่เหมาะสม การจัดหาสาธารณูปโภคที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการและที่อยู่อาศัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งน าระบบการให้บริการที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของประเทศตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเน้นการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดนอกจากนี้ ยังสร้างเงื่อนไขอ่ืนที่กระตุ้นให้นักลงทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมายด้วย เช่น การให้สิทธิพิเศษ
ด้านภาษีอากร การส่งเงินตราต่างประเทศเข้าออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้สิทธิพิเศษในการเข้า
มาท างานของแรงงานผู้มีประสบการณ์เป็นต้น แม้ในปัจจุบันอินเดียและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศเสรี
ประชาธิปไตยก็ได้น าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไปประยุกต์ใช้แล้ว แต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น 
Special Economic Zone. Free Economic Zone. Free Zone เป็นต้น13  
  ตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการจัดตั้งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดีก็มี เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถา ในมณฑลกวางตุ้งของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน – เวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน 
– เมียนมาร์ เป็นต้น14 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการกระตุ้น
เศรษฐกิจนั้น มีทั้งการก าหนดพ้ืนที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะมีความได้เปรียบ
ในเรื่องพ้ืนที่ที่ติดต่อกับอีกประเทศหนึ่งอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการ
ลงทุนและการจ้างแรงงาน ในต่างประเทศการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  

                                                           
13 เรวดี แก้วมณี, “สรุปผลเสวนา Morning Talk เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด : โอกาส

และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 http://www. 
oie.go.th/sites/default/files/ attachments/article/Maesot_SpecialEconomicZone_ 
220254.doc, 2556  

14 ชรินทร์ หาญสืบสาย, “เรื่องเล่าจากส.ว.เขตเศรษฐกิจพิเศษ“แม่สอด”,” สืบค้นเมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2561, http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/warasarn 
/feb.pdf, 2556  
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  ชายแดนเริ่มด าเนินการครั้งแรกระหว่างประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2508 ซึ่งโดยทั่วไปเรียกกันว่ามาควิลาดอร่า (Maquiladora) หรือเขตการผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ือการส่งออก โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานในเมืองชายแดน มาควิลาดอร่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่
บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่รู้จักกันในชื่อ “Zona Libre” หรือเขตเสรีซึ่งประกอบด้วย
รัฐบาจา แคลิฟฟอเนียและบางเมืองในรัฐโซโนร่าที่มีบทบาทเป็นเมืองท่าเสรีซึ่งการค้าและการลงทุน
จากสหรัฐอเมริกาในเขตนี้เป็นไปอย่างเสรี อุตสาหกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจชายแดนเหล่านี้
ประกอบด้วยสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์  
 2.2.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 
  หากพิจารณาในส่วนของแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 
พบว่าแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย ที่ผ่านมามีการพัฒนาใน
ลักษณะนี้ภายใต้รูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate: IE) เป็นรูปแบบการ
พัฒนาของพ้ืนที่เฉพาะ เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) เป็น
รูปแบบการพัฒนาของเมืองใกล้ท่าเรือหรือสนามบิน คลังสินค้าทัณฑ์บน  (Bonded Warehouse: 
BW) หรือร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop: DFS) และเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone 
:FTZ) หรือเขตการค้าปลอดภาษี (Duty Free Port) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองท่า และเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone: SBEZ) เป็นรูปแบบการพัฒนาของ
พ้ืนที่ตามแนวชายแดน นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาใน
ลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ 
อีสต์เทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard Development Program) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 
ครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนาระยะแรก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่รัฐบาลในสมัยนั้น
มีนโยบายให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พ้ืนที่นี้เป็น
แกนหลักของการพัฒนาประเทศที่ เป็นประตูเปิดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือพร้อมกับเชื่อมเส้นทางการค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
  การพัฒนาพื้นที่เฉพาะในประเทศไทยเริ่มจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 ใน
ปี พ.ศ. 2515 ให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต่อมาจ านวน
นิคมอุตสาหกรรมก็เพ่ิมมากขึ้นโดยผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจะได้สิทธิประโยชน์ตามที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสิทธิ
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ประโยชน์ทั่วไปซึ่งใช้กับนิคมทุกแห่ง และสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับผู้ประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมส่งออก แต่การด าเนินการของนิคมอุตสาหกรรมยังมีข้อจ ากัดหลายด้าน15 ได้แก่ 
  1. ขอบเขตของกิจกรรม ยังจ ากัดอยู่เฉพาะการประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
  2. ขาดอิสระด้านการเงิน บุคลากร และการบริหารจัดการ 
  3. ขาดความคล่องตัวในการจัดหาที่ดินเพ่ือจัดตั้งหรือขยายพ้ืนที่นิคม 
  4. ไม่มีอ านาจในการจดทะเบียน อนุมัติ และอนุญาตแทนหน่วยงานอื่น ๆ (บริษัท 
ส านักงานกฎหมาย 
  แม้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาแต่แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกมีข้อจ ากัดที่
ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่  
  ประการที่หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกจ ากัดประเภท
ธุรกิจไว้เฉพาะ “อุตสาหกรรม” “อุตสาหกรรมส่งออก” และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้น ท าให้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกไม่
สามารถรองรับธุรกิจอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้  เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว การ
ขนส่ง และการบริการ เป็นต้น 
  ประการที่สอง องค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และเขต
อุตสาหกรรมส่งออกไม่มีอ านาจในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขต
อุตสาหกรรมส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ท าให้การให้บริการแก่ผู้ประกอบการล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ
ตามที่ควรจะเป็นข้อจ ากัดทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดการพัฒนาแนวคิด “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” (Special Economic Zone) ขึ้น เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดทั้งสองประการดังกล่าว โดยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมีสาระส าคัญ ๆ 3 ประการ คือ 
  1. เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีการจ ากัดประเภทของธุรกิจ โดยนอกจากการ
อุตสาหกรรมแล้ว ผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถประกอบธุรกิจการเกษตร การ
ปศุสัตว์ การประมง การท่องเที่ยว การขนส่งการเคหะและการก่อสร้าง การวิจัยและการผลิตที่ต้องใช้
เทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการค้าและการบริการด้วย 
  2. ผู้อาศัยและผู้ประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีอากร 

                                                           

 15 มีชัย ฤชุพันธุ์ จ ากัด, “รายงานฉบับย่อส าหรับผู้บริหารโครงการรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2547,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561, www.nakhonmaesotcity.go.th 
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  3. องค์กรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีอ านาจอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเรื่อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจ
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  สาระส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้น จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศ รวมทั้งช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงในพ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่
ใกล้เคียงด้วย16 
  เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาพ้ืนที่ 
อ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศ
เพ่ือนบ้านของไทยได้เปิดประเทศและให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเจริญให้
ประเทศ และให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจึง
เริ่มได้รับความสนใจ ประกอบกับพ้ืนที่ชายแดนของไทยเองได้มีการพัฒนามาแล้วระยะหนึ่ง  
ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ โดยบางพ้ืนที่ มีสภาพทางกายภาพและศักยภาพ
เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมาก  
  การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่มีการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความได้เปรียบและเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มากกว่า
พ้ืนที่อ่ืนการพัฒนาการค้าชายแดนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเหมือน
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบ ได้แก่ เมียนมาร์ 
สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีแนวชายแดนระยะทางประมาณ 5.656 กิโลเมตร มีด่านการค้า
ชายแดนจ านวน 91 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 38 จุด จุดผ่อนปรนการค้า 53 จุด นอกจากนี้การ
รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุนมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ยังคงหดตัวประเทศมหาอ านาจหลายประเทศมีก าลังซื้อ
ลดลง ดังนั้น ประเทศไทยจึงหันมาให้ความส าคัญกับการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่ม
ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น 1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย  
เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) 2) ความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ า 
อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee – Chaopraya - Mekong Economic Coorperation : 

                                                           
16  สมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย, “การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติเขต

เศรษฐกิจพิเศษ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561, www.nakhonmaesotcity.go.th 
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ACMECS) เป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และ 3) โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การค้าชายแดนมี
บทบาทส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค และเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน17  
  มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศมีอัตราการ
เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนมา
ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความ
ตกลงทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์ที่เกิดจากการค้าชายแดนนั้น
ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความใกล้ชิดและความ
ร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มากขึ้นอีกด้วย โดยประมาณ 80% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ในรูปการค้าชายแดน (Border trade) ทั้งนี้ แม้ว่าการค้าชายแดนจะ
มีสัดส่วนเพียงแค่ราว 3-5% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศท้ังหมดของไทย แต่หากพิจารณาเฉพาะ
มูลค่าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับไทยทั้ง 4 ประเทศแล้วพบว่า มากถึงราว 
80% ของธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดอยู่ในรูปของ Border trade ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมากนัก 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติเป็นต้น โดยพบว่า
ปัจจุบันไทยมีจุดการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศ ทั้งในส่วนของจุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนทางการค้า18 ภาพรวมของ 31 จังหวัดชายแดนของไทย มีมูลค่า 
GPP รวมในปี 2555 เท่ากับ 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของ GDP รวมของ
ประเทศ และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (2550-2555) เท่ากับร้อยละ2.9 การค้าชายแดน  
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 ปี (2551-2556) โดยในปี 2556 มีมูลค่าสูงถึง 9.24 แสนล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 28.5 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.08 ต่อปี รวมถึงมีสัดส่วน
ส าคัญในการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมาโดยตลอดบทบาทของเมืองชายแดน 

                                                           

 17 ชาติรส สัมมะวัฒนา, “แต้มต่อการค้าชายแดนไทย : เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561, bts.dft.go.th/btsc/files/Documentanalysiselse/4.pdf, 2557 

18 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, “ค้าชายแดนโอกาสใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม,” สืบค้นเมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561, http://www.scbeic.com/THA/document/topic_border_trade/ 
SCB Biz Circle 3/2012, 2552. 
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ส่วนใหญ่เป็นด้านโลจิสติกส์และการค้าข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับฐานผลิตในภาคกลางของประเทศ 
แต่ยังไม่มีฐานการผลิตหลักในพ้ืนที่เมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงกับภูมิภาค  
จึงควรส่งเสริมการพัฒนาในลักษณะของคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ตอนในหรือจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อสร้าง
กิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถสร้างประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ โดยไม่
เป็นเพียงทางผ่าน รวมถึงกระจายประโยชน์ในการพัฒนา และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ แต่
ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า เมืองชายแดนก็ยังคงมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการขาดการจัดระเบียบ
พ้ืนที่และการลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัญหาความมั่นคงตามแนวเส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจนปัญหา
ด้านสังคมข้ามพรมแดน การขาดกลไกบูรณาการ การท างานเรื่องชายแดนเป้าหมาย แนวคิด 
(Concept) และการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ภูมิภาค สร้างเครือข่ายระบบการผลิตร่วมที่สร้างสรรค์เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง รวมถึงตั้งเป้าหมายการขยายตัวมูลค่าการค้าชายแดนของไทยให้เท่ากับร้อยละ 15 
ต่อปีจึงเป็นที่น่าสนใจว่า พ้ืนที่เมืองชายแดนถือว่ามีความส าคัญในเชิงการค้าการลงทุน การค้าบริเวณ
ชายแดนจึงควรมีการพัฒนาให้เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน ซึ่งการพัฒนาเมืองชายแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องด าเนินการด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพพ้ืนที่ชายแดนของ
ไทยและเพ่ือนบ้านพร้อม ๆ ไปกับการรักษาผลประโยชน์และการอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นท่ี19  
  การพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็น
การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ สร้างประโยชน์จากความ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและ
ต่างประเทศ และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่และการส่งเสริมกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ดีขึ้น มีการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบและแนว
ทางการก ากับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง มี
การแก้ปัญหาข้อจากัดเดิมในพ้ืนที่และการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ เช่น ปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ไร้ทักษะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือความแออัดของด่านพรมแดนเป็นพ้ืนที่ล าดับความส าคัญสูง
ที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจากภาครัฐ

                                                           
19 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเพื่อเชื่อมโยง

ประเทศเพ่ือนบ้าน” , เอกสารโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัด
การเมืองใหม่ ช่องสะง าอ าเภอภูสิงห์, 2557 
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สามารถเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งของหน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ตั้งแต่การ
วางแผน บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล20  
  เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพ้ืนที่พิเศษหรือบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการค้าสินค้าและบริการหรือการ
ลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรี
ภายใต้กรอบอาเซียน ซึ่งประโยชน์ของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือจะเป็นพ้ืนที่มีการผ่อนปรนใน
เรื่องกฎระเบียบการลงทุน และมีการให้สิทธิพิเศษหลายประการแก่นักลงทุน รวมไปถึงสิทธิประโยชน์
ด้านภาษี เพ่ือดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีการอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล การอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมบริการ
พ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งศักยภาพด้านการจัดการด่านพรมแดนไทยในการพัฒนา 
“ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ 
  (1) เมืองชายแดนต้องมีระบบการบริหารจัดการ ยกตัวอย่างกรณีเมืองชายแดน
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากได้มีการวางแนวทางการพัฒนาไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด มาตั้งแต่
ปี 2547 แต่ความคืบหน้าก็เป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งตรงข้ามกับเมืองเมียวดีของพม่าที่เปรียบเสมือนเมือง
คู่แฝดกับแม่สอด ที่ขณะนี้ถูกยกระดับขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เพ่ือเตรียมพร้อมรับการลงทุน
จากนักลงทุนต่างชาติแล้วตั้งแต่ปี 2554 
  (2) เมืองชายแดนต้องมีระบบกระจายความรับผิดชอบ และทรัพยากรที่เพียงพอ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตามกฎหมายแล้วจะท าให้องค์กรท้องถิ่นสามารถพัฒนาพ้ืนที่เอง
ได้ สิ่งที่ส าคัญคือ องค์กรท้องถิ่นนั้นจะต้องมีองค์ความรู้และน าองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
พ้ืนที่ และเอ้ือให้กับภาคเอกชนที่เขามีเงินทุนอยู่แล้วสามารถพัฒนาศักยภาพหรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
เมืองได ้
 2.2.3 โอกาสและผลกระทบในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะน ามาซึ่งการกระตุ้นทาง
เศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุนการจ้างแรงงาน ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จจะต้องผ่านการศึกษา 
การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในการพัฒนานั้นแม้จะน ามาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อ
ภาคเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันก็น ามาซึ่งผลกระทบในหลายมิติโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมที่
จ าต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย ดังนั้น จ าต้องมีการศึกษาและวางแผนการด าเนินการไม่ว่า
จะเป็นการศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจในต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับของประเทศไทย การสร้าง

                                                           
20 เรื่องเดียวกัน. 

Ref. code: 25605603011122TXO



29 

ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพ้ืนที่และการเตรียมความพร้อมซึ่ง
การพัฒนาพืน้ที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษน ามาซึ่งโอกาส ดังนี้21 
  1. ท าให้ปริมาณและมูลค่าการค้าและบริการตามแนวชายแดนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
เมื่อมีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One - Stop Service) ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN 
Single Window ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุน
มากขึ้น 
  2. รายได้จากการท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้น และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคให้สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว 
  3. รายได้จากการเก็บภาษีจะเพ่ิมขึ้น ทั้งภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ ภาษี
ยานพาหนะรวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท า มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีการพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านภาษาทักษะ และองค์ความรู้อ่ืน ๆ เพ่ือปรับตัวเองให้ทันกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
  5. เมื่อมีโครงการใหญ่ ๆ เกิดข้ึนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา จะท าให้
การพัฒนาทางด้านอื่น ๆ ตามมา 
  6. ได้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้าน และแก้ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายเข้าเมือง 
  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยจะเลือกแบบใด
ก่อนหลัง ความละเอียดอ่อนผลกระทบด้านบวกและลบในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน นอกจาก
เรื่องผลดีต่อภาคเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยหลักแล้วจ าเป็นที่จะต้องหารูปแบบที่เหมาะสมในระเบียบ
กฎเกณฑ์ การเห็นพ้องต้องกันของคนในพ้ืนที่ การรับรู้ที่เท่าเทียมกันในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต22 
เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมา  

                                                           
21 ชรินทร์ หาญสืบสาย, “เรื่องเล่าจากส.ว.เขตเศรษฐกิจพิเศษ“แม่สอด”,” สืบค้นเมื่อวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2561, http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/warasarn 
/feb.pdf 2556 

22 อาคม สุวรรณกันธา, “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2557, http://www.goldenworld-inter.com/index.php  
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 2.2.4 การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจน ามาซึ่งผลกระทบ ดังนี้23 
  ผลกระทบ 
  1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ใด ๆ อาจมีผลกระทบกับคนใน
ท้องถิ่นในอ านาจและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ด้วยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสามารถจัดการทรัพยากรทั้งหมดในพ้ืนที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ดินการ
จัดระบบชลประทานการจัดการป่าไม้และทะเล ซึ่งอาจมีผลให้เศรษฐกิจชุมชนและสังคมท้องถิ่น
อ่อนแอลง 
  2. ระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 
   ชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยหรือท ามาหากินในพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อาจได้รับผลกระทบในการสูญเสียอาชีพถิ่นฐานบ้านเกิดวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม
เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจะด าเนินการตามกฎหมายให้มีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินของชุมชน เพ่ือ
ด าเนินการใช้พื้นที่เพ่ือการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
  3. ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 
   การด าเนินการในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถสร้างรายได้และผลก าไร
จากสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นภาษีการจ้างแรงงานราคาถูกและการได้รับ
การละเว้นข้อบังคับทางกฎหมายรวมถึงการโหมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติแต่รายได้เหล่านี้อาจ
กระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มขณะที่ประชาชนนพ้ืนที่ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรอาจมีรายได้จากเพียง
ค่าจ้างรายวันหรืออาจไม่ได้ผลประโยชน์จากส่วนนี้เลยหากเจ้าของกิจการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่ง
ค่าแรงถูกกว่า 
  4. การจ้างงานและการกระจายรายได้ 
   การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ใด อาจน ามาซึ่งการย้ายถิ่นฐานอพยพ
แรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษแทนคนในท้องถิ่นเนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงถูกกว่า คนในท้องถิ่นอาจว่างงานและการ
เข้าไม่ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะใช้ในการผลิตของคนในท้องถิ่น  
  

                                                           
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, “รู้ทันร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 

25 สิงหาคม 2560, http://www.sea-cr.com/Data%20for%20website/E2%20 tsunami 
%20sec/Tsunami2.pdf 2548 
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 2.2.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  แนวคิดและแนวนโยบายของรัฐไทยในการมุ่งพัฒนาเขตพ้ืนที่เฉพาะหนึ่ง  ๆ เพ่ือ
เป้าประสงค์ในทางเศรษฐกิจนั้นเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในช่วงปี พ.ศ. 2515-2516 ผ่านประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 339 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งน าไปสู่การจัดตั้ง “การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย” และการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมบางชัน” ในปี พ.ศ. 25162 ทั้งนี้ แนวนโยบายใน
ลักษณะดังกล่าว ได้ถูกกล่าวถึง ผลักดันและมีการขับเคลื่อนจริงโดยรัฐบาลต่อ  ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ส่งผลเป็นรูปธรรมเพ่ือเป้าประสงค์ในการยกระดับการพัฒนา
และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐไทยที่ชัดเจนที่สุดได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกหรืออีสเทอร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard Development Program) ในสมัย
รัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
  อย่างไรก็ดี  การกล่าวถึงแนวนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ภายใต้แนวคิด  
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone) น่าจะปรากฏครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 สมัย
รัฐบาลอานันท์ ปัณยารชุน ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2535 ที่มีแผนในการ
ด าเนินการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ แนวคิดและการกล่าวถึง
แนวนโยบายในลักษณะนี้ก็ปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องในรัฐบาลต่อ ๆ มา เป็นที่น่าสังเกตว่า การหยิบยก
และกล่าวถึงแนวนโยบายดังกล่าว น่าจะเป็นผลมาจากอิทธิพลทางความคิดส าคัญใน 2 ประการ ได้แก่ 
  ประการที่หนึ่ง ความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่ริเริ่มในสมัยประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยว ผิง ผ่านโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีความส าเร็จของเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) และเมืองจูไห่ (Zhuhai) ที่ถูก
ปรับฐานะจากเขตพิเศษไปสู่เมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zones)” ซึ่งมีการปรับประยุกต์ใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
หลากหลายทั้งในด้านการจัดตั้งโซนอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจูงใจนักลงทุนใน
ด้านแรงงาน การให้สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการลงทุนที่จูงใจ ฯลฯ 
  ประการที่สอง ได้แก่ กระแสของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค 
(sub-regional economic cooperation) อันเป็นผลจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นและความ
ขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ในเขตพ้ืนที่อินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม ก็นับเป็นแรงกระตุ้น
ส าคัญในการผลักดันและน าเสนอกรอบแนวคิดทางนโยบายใหม่  ๆ ในการมุ่งเน้นพัฒนาเขตพ้ืนที่
ชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านกระนั้น หากเราทบทวนถึงแนวคิดและข้อเสนอทางนโยบาย
ของรัฐบาลต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกลับพบว่า การกล่าวถึงแนวนโยบายด้านการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือเป้าหมายในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกล่าวถึง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” กลับกลายเป็นวลี
หลวม ๆ ที่ขาดความชัดเจนในความหมายและองค์ประกอบของมาตรการทางนโยบายที่เด่นชัด และ
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ถูกระบุถึงอย่างเลื่อนไหลและขาดความคงเส้นคงวา กรอบแนวคิดภายใต้วลี “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”  
จึงปรากฏความหมายที่เชื่อมโยงถึงเขตส่งเสริมการลงทุน เขตพ้ืนที่เพ่ือการเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรม 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ 
อนุภูมิภาค การจัดตั้งเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การพัฒนาเมืองชายแดน ฯลฯ 
แม้นจะปรากฏความไม่ชัดเจนและความสับสนในความหมาย แต่การปรากฏขึ้นของกรอบแนวคิดทาง
นโยบายดังกล่าว ก็สะท้อนถึงลักษณะส าคัญของแรงขับเคลื่อนและประเด็นปัญหาในกระบวนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของรัฐไทย รวมถึงเป็นภาพสะท้อนส าคัญของประเด็นปัญหาในการกระบวนการทางนโยบาย
และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐไทยด้วยเช่นกัน โดยในที่นี้มีข้อสังเกตเบื้องต้น 2 ประการ ดังนี้ 
  (1) การปรากฏขึ้นของกรอบนโยบายดังกล่าว ด าเนินไปภายใต้แรงผลักส าคัญที่
ใหญ่กว่า ได้แก่ แรงขับเคลื่อนทางนโยบายว่าด้วย “การกระจายความเจริญ” อันเป็นผลมาจาก
โครงสร้างอ านาจการตัดสินใจในทางการเมืองและนโยบายที่มุ่งเน้นการกระจุกตัวรวมศูนย์มาช้านาน 
ดังนั้น การพัฒนาเขตพ้ืนที่พิเศษหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม้ว่าจะถูกริเริ่มหรือกล่าวถึงโดยรัฐ
ส่วนกลาง  แต่ก็มักจะได้รับการหนุนเสริมและร่วมเร่งรัดผลักดันโดยนักการเมือง กลุ่มธุรกิจ และภาค
ส่วนอ่ืน ๆ ในระดับพ้ืนที่อย่างน่าสนใจ ด้วยมุ่งหวังว่าโครงการที่รับริเริ่มไม่ว่าจะปรากฏในรูปใดจะ
น ามาซึ่ง “การพัฒนา” และ “ความเจริญ” ในภูมิภาคหรือท้องถิ่นของตนเอง 
  (2) แม้ว่าชุดนโยบายดังกล่าวจะถูกกล่าวถึงและถูกเอาเป็นนโยบายส าคัญของ
ทุกๆรัฐบาลในระยะกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ความส าเร็จและรูปธรรมของการขับเคลื่อนนโยบาย
กลับมีผลสัมฤทธิ์อย่างจ ากัด กล่าวคือ แม้นโยบายดังกล่าวจะสามารถสร้างกระแสได้ในสังคมวงกว้าง 
แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีเพียงไม่กี่โครงการเท่านั้นที่มีการด าเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะภายหลังรัฐบาลพลเอกเปรมฯ แนวนโยบายที่ถูกประกาศและกล่าวถึงโดยรัฐบาล
หลังจากนั้นกลับไม่มีมาตรการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  จากข้อสังเกตข้างต้นจึงน าไปสู่ค าถามส าคัญใน 2 ประการ ได้แก่  
  หนึ่ง เหตุใดนโยบายดังกล่าวจึงปรากฏผลส าเร็จอย่างจ ากัด แม้ว่าจะได้รับการให้
ความส าคัญและเร่งรัดผลักดันจากผู้มีอ านาจตัดสินใจในเชิงนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิง
นโยบายมาอย่างต่อเนื่อง? 
  สอง การปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องของแนวคิดและข้อเสนอทางนโยบายดังกล่าว มี
นัยยะและความส าคัญอย่างไร? และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับบริบทในทางการเมือง การบริหาร 
เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทย? 
  ค าถามข้างต้นจึงถูกใช้เป็นกรอบความคิดส าคัญในบทความนี้เพ่ือมุ่งพิเคราะห์
และส ารวจถึงองค์ความรู้และข้อค้นพบต่าง ๆ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่ได้มีการด าเนินการศึกษา ทั้งนี้ 
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ก็เพ่ือมุ่งทบทวนให้เห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่พิเศษและแนวนโยบายในการพัฒนาและการ
จัดการพ้ืนที่เพ่ือเป้าประสงค์ในการยกระดับและพัฒนาการทางเศรษฐกิจนั้น มีสิ่งใดที่เรารู้และยังมีสิ่ง
ใดที่เรายังไม่รู ้
 2.2.6 ความหลากหลายในกรอบแนวคิดและนโยบายในการจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อ
การพัฒนา 
  ในเบื้องต้นในที่นี้ได้ชี้ให้เห็นว่า การปรากฏขึ้นของกรอบทางนโยบายภายใต้วลี 
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในสังคมไทยนั้น มีความหมายและมาตรการทางนโยบายที่เลื่อนไหลเป็นอย่าง
มาก จึงอาจมีความจ าเป็นที่เราจะต้องส ารวจและทบทวนถึงแนวคิดและประสบการณ์ของการพัฒนา
พ้ืนที่ “พิเศษ” ในประเทศต่าง ๆ ว่า ปรากฏรูปแบบในลักษณะใดบ้าง ทั้งนี้ก็เพ่ือช่วยแจกแจงให้เห็น
ถึงความหลากหลายของการก าหนดนิยาม การจัดวางวัตถุประสงค์ เงื่อนไขในเชิงพ้ืนที่ มาตรการและ
ลักษณะการด าเนินงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขเฉพาะของรูปแบบต่าง  ๆ ในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากการส ารวจถึงประสบการณ์ของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใน
เชิงพ้ืนที่ภายใต้อาณาบริเวณเฉพาะหนึ่ง ๆ ก็ปรากฏรูปแบบในการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาอย่าง
น้อย 9 รูปแบบ ดังต่อไปนี้31 
  1) นิคมอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Estate) 
  2) นิคม/เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zones) 
  3) เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agro-Economic Zone) 
  4) เขตส่งเสริมการลงทุน (Enterprise Zones) 
  5) เขตประกอบการเสรี (Free Zones) 
  6) เขตการค้าเสรี (Free Trade Zones) 
  7) ท่าเรือสินค้าปลอดภาษี (Free Ports) 
  8) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) 
  9) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone)24 

                                                           

 24 รูปแบบต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงตารางที่ 1 ซึ่งแสดงรายละเอียดของเขต
เศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ นั้น เป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในบทที่ 2 จากรายงานการวิจัยโดย สกนธ์ วรัญญู
วัฒนา และคณะ,รายงานการวิจัยเรื่อง “โครงการจัดท าแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพ่ือรองรับการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC),” เสนอต่อ เทศบาลนครแม่สอด, 
2558. 
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ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบและลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รูปแบบ นิยาม/การด าเนินการ และเงื่อนไขของพ้ืนที ่ วัตถุประสงค ์ สิทธิประโยชน ์ ประเทศ 

1.นิคมอุตสาหกรรมทั่วไป  
(General Industrial 
Estate) 
- Industrial Park 
- Industrial Zone 
-Industrial Cluster 
- Business Park 
- Science and Research 
Park 

นิยาม/การด าเนินการ 
เขตพื้นท่ีซึ่งจัดสรรไว้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้า
ไปอยู่รวมกันอยา่งเป็นสดัส่วน ประกอบด้วย พื้นที่
อุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณปูโภค
และสาธารณูปการ เช่น ถนน ท่อระบายน้ า โรง
ก าจัดน้ าเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ าท่วม ไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรศัพท์ นอกจากน้ันยงัประกอบด้วย 
บริการอื่นที่จ าเป็น อาทิ ท่ีท าการไปรษณีย์ ธนาคาร 
ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยส าหรับคนงาน สถานีบริการ
น้ ามัน เป็นต้น โดยเป็นพื้นที่ท่ีก าหนดไว้ส าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์
หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม 
เง่ือนไขของพ้ืนที ่
เป็นพ้ืนท่ีในภูมิภาคทีไ่ม่ได้มีความเจริญมากเหมือน
พื้นที่ในเมืองหลวง มีระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
รวมถึงระบบคมนาคมขนส่งที่มีความพร้อม
พอสมควร 

-เป็นฐานการผลิตที่ช่วย
เสรมิสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการ 
-เป็นการผลิตเพื่อประหยดัจาก
ขนาด (Economy of scale) 
-เพื่อลด ต้นทุนโลจิสติกส ์

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่
ภาษี 
-อนุญาตให้ท้ัง
ผู้ประกอบการไทยและ
ต่างชาติ สามารถถือครอง
กรรมสิทธ์ิในที่ดินได ้
-อนุญาตให้แรงงานท่ีมี
ฝีมือ/ทักษะความช านาญ 
เข้ามาท างานได ้
-สามารถน าเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามา หรือ
ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรได ้
-สทิธิประโยชน์เพิ่มเตมิใน
กรณีขอรับการส่งเสรมิ
การลงทุน 

ไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
อินเดีย ศรลีังกา 
เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง 
ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร 
สหรัฐฯ ซาอุดิอาราเบีย 
บราซิล ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบและลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ) 

รูปแบบ นิยาม/การด าเนินการ และเงื่อนไขของพ้ืนที ่ วัตถุประสงค ์ สิทธิประโยชน ์ ประเทศ 

2.นิคม/เขตอุตสาหกรรม
ส่งออก (Export 
Processing Zones) 

นิยาม/การด าเนินการ 
มีลักษณะการจดัตั้งเขตฯ ที่เหมือนกับนิคมอุตสาหกรรม
ทั่วไป กล่าวคือ เป็นเขตพื้นท่ีซึ่งจดัสรรไวส้ าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้าไปอยูร่วมกันอย่างเป็นสัดส่วน 
ประกอบด้วย พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความ
สะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แตเ่ขต
อุตสาหกรรมส่งออก เป็นเขตที่ก าหนดไวส้ าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมการค้าหรือการบริการเพื่อส่ง
สินค้าออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศเป็นหลัก และ
กิจการอื่นท่ีเป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมการค้าหรือการบริการเพื่อส่ง
สินค้าออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
เงื่อนไขของพื้นที่ 
- มีพื้นท่ีอยู่ใกล้ท่า หรือเป็นพ้ืนท่ีที่อยู่ติดชายแดนท่ีมี
ความสะดวกในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 
- พื้นที่มีความพร้อมพอสมควรในด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ รวมถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 

-เพื่อสนับสนุนการผลิต
เพื่อการส่งออก 
-เป็นฐานการผลิตที่ช่วย
เสรมิสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
ผู้ประกอบการในเวที
โลก 

-ได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี
เช่นเดียวกับ นิคมอุตสาหกรรม
ทั่วไป (General Industrial 
Estate) 
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษสีรรพสามิต 
ส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้ในการผลิต 
-ได้รับยกเว้นอากรขาออก 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษี
สรรพสามติ ส าหรับของที่น าเข้า
เพื่อการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณชิ
ยกรรม 
-ได้รับยกเว้นอากรขาออก 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษี
สรรพสามติ ส าหรับวัตถุดิบรวมทั้ง
ผลิตภณัฑ์สิ่งพลอยได้และสิ่งอื่นที่
ได้จากการผลิต 

ไต้หวัน เกาหลีใต้ 
ฮ่องกง สิงคโปร์ ไทย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม อินโดนีเซีย 
อินเดีย 
บังคลาเทศ ศรลีังกา 
จอร์แดน ไนจเีรีย 
แทนซาเนีย คิวบา 
โคลัมเบีย โดมินิกัน 
บราซิล ปากีสถาน 
เคนยา เม็กซโิก สหรัฐ
ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบและลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ) 

รูปแบบ นิยาม/การด าเนินการ และเงื่อนไขของพ้ืนที ่ วัตถุประสงค ์ สิทธิประโยชน ์ ประเทศ 

   -ลดหรือยกเลิกภาษีเงินได้นิติบุคคล 
-ละเว้นจากภาษีซ้อน (Double 
Taxation) กล่าวคือ เงินได้ จ านวน
เดียวกัน จะไม่ถูกน ามาใช้เป็นฐานในการ
ค านวณเรียกเก็บภาษีเกินกว่าหนึ่งครั้ง 
-ละเว้นภาษเีงินปันผล (Dividend Tax) 
ซึ่งโดยปกติจะถูกเก็บภาษี หัก ณ ที่จ่าย 
ร้อยละ 10 จากการไดร้ับเงินปันผล 

 

3.เขตเกษตรเศรษฐกิจ 
(Agro Economic 
Zone) 
-Agricultural Export 
Zone 

นิยาม/การด าเนินการ 
เขตการผลติทางการเกษตร ซึ่งรวมทั้งการ
เลี้ยงสตัว์ และการปลูกป่า ท่ีก าหนดขึ้นให้
เหมาะสมกับภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
การเกษตรของประเทศ อาจส่งออกหรือ
บริโภคภายในประเทศ 
เง่ือนไขของพ้ืนที ่
- เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทัง้ดิน น้ า 
รวมถึงภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูก
และเลี้ยงสตัว ์

- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
-มีการผลิตที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที ่
-ลดปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรจาก
การใช้ที่ผิดประเภทและ
ท าให้มีระบบการผลิตมี
เสถียรภาพยิ่งข้ึน 

- ความช่วยเหลือทางการเงิน การวิจัย
และพัฒนา รวมถึงระบบโครงสรา้ง
พื้นฐานและการตลาด 
-การลดภาษีน าเข้าปุ๋ย ยาก าจัดศตัรูพืช 
รวมถึงเครื่องมือ/เครื่องจักรทาง
การเกษตร 

อินเดีย ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบและลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ) 

รูปแบบ นิยาม/การด าเนินการ และเงื่อนไขของพ้ืนที ่ วัตถุประสงค ์ สิทธิประโยชน ์ ประเทศ 

4.เขตส่งเสริมการลงทุน 
(Enterprise Zones) 
-Rural Enterprise 
Zones 
-Urban Enterprise 
Zones 

นิยาม/การด าเนินการ 
จัดตั้งในพื้นที่เฉพาะ เช่น พ้ืนท่ีเขตเมือง พ้ืนท่ี
เขตชนบท พื้นที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ท่ีมีรายได้
ต่ า เพื่อท่ีจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ภาคเอกชน หรือนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ 
ผ่านการใหส้ิทธิประโยชน์ในด้านภาษี การ
สนับสนุนทางการเงิน และสิ่งจูงใจอื่นๆ 
เง่ือนไขของพ้ืนที ่
- เป็นพื้นที่เขตชนบท พ้ืนท่ีห่างไกล หรือพ้ืนท่ี
ที่มีรายได้ต่ า 

-กระตุ้นให้เกดิการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
-สนับสนุนให้อุตสาหกรรม
พัฒนาระบบคณุภาพ และ
มาตรฐานการผลิตเพื่อแข่งขัน
ในตลาดโลก 
-กระจายความเจริญไปยัง
ภูมิภาคหรือท้องถิ่นที่มีรายได้ต่ า 
และมสีิ่งเอื้ออ านวยต่อการ
ลงทุนน้อย 

-ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับ
เครื่องจักร 
-ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
วัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วน
ที่ผลิตเพื่อการส่งออกตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไทย สหราชอาณาจักร 
สหรัฐฯ จอร์แดน เยเมน 
ฯลฯ 

5.เขตประกอบการค้า
เสรี (Free Zone) 

นิยาม/การด าเนินการ 
เป็นเขตพื้นท่ีที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของ
ประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย 
 

- เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการใน
เขตประกอบการเสร ี

- ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์โดยไม่ก าหนดเง่ือนไขใน
การส่งสินคา้ออกไปนอก
ราชอาณาจักร และไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนในการน าของหรือ
วัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการ
เสร ี
 

สหภาพยโุรป:บัลเกเรีย 
โครเอเชีย ไซปรสั 
สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก เอสโตเนีย 
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน กรซี อิตาลี 
เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์  
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ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบและลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ) 

รูปแบบ นิยาม/การด าเนินการ และเงื่อนไขของพ้ืนที ่ วัตถุประสงค ์ สิทธิประโยชน ์ ประเทศ 

 ของที่น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตา่งๆ ทางภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
เง่ือนไขของพ้ืนที ่
- เป็นพื้นที่เมืองที่มีลักษณะเป็นศนูย์กลางทาง
เศรษฐกิจ ศูนย์กลางการค้าและการลงทุน 

 -การยกเว้นภาษีน าเข้า ส่งออก 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษสีรรพสามิต 
ส าหรับเครื่องจักร วัตถดุิบที่น าเข้า
มาผลิต และสินค้า 
-ไม่จ ากัดอายุการจดัเก็บสินค้าท่ี
น าเข้า 
-นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครอง
หุ้นได้ 100% 
-ได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี
เช่นเดียวกับ นิคมอุตสาหกรรม
ทั่วไป (General Industrial 
Estate) 

โปตุเกส โรมาเนีย สเปน 
สโลเวเนีย 
-ดูไบ สิงคโปร์ ไทย 
กานา จีน เกาหลีใต้ 
ลิเบีย โมร็อกโก ไนจีเรยี 
ฯลฯ 

6.เขตการค้าเสรี 
 (Free Trade Zones) 

นิยาม/การด าเนินการ 
เป็นเขตที่ได้รับอนญุาตให้จดัตั้งเปน็เขตการค้า
ซึ่งจะต้องจัดตั้งขึ้นในบริเวณใกล้ทา่ (Port) 
เช่น ท่าเรือ ท่าอากาศยาน สินค้าที่น าเข้ามา
ในเขตนี้เพื่อรอการขนถ่าย เปลี่ยนบรรจภุัณฑ์  

-เพื่อให้เกิดก าไรจากการท า
การค้าหรือการส่งออก โดย
ปราศจากภาษี  
-เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เนื่องจากต้นทุนการ
ผลิตจะลดลง 

-ไม่มีการเก็บภาษีการน าเข้าและ
สินค้าส่งกลับ 
-ยกเว้นภาษีท้องถิ่นส าหรับสินค้า
น าเข้า 
-ลดต้นทุนด้านประกันภัย เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ท่ีมีความปลอดภัยสูง 
 

จอร์แดน อินโดนเีซีย 
ปานามา อียิปต์ ลเิบีย 
ตูนิเซีย กาบอง ไนจีเรีย 
อุรุกวัย โคลมัเบีย 
บราซิล ปารากวัย  
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ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบและลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ) 

รูปแบบ นิยาม/การด าเนินการ และเงื่อนไขของพ้ืนที ่ วัตถุประสงค ์ สิทธิประโยชน ์ ประเทศ 

 จัดเรยีงใหม่ หรืออื่นๆ ไม่ต้องเสียภาษีน าเข้า 
ยกเว้นเมื่อน าออกนอกเขตนี ้
เง่ือนไขของพ้ืนที ่
- เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ใกล้ท่า อาจจะเปน็ท่าเรือ หรือท่า
อากาศยานก็ได้ (แต่ส่วนใหญต่้องอยู่ใกล้ท่าอากาศ
ยาน) 

-เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลติ
สินค้าของประเทศนั้น เพื่อ
ส่งไปขายแข่งกับตลาดโลกมาก
ขึ้น 

 เม็กซิโก โดมินิกัน 
สหรัฐฯ แคนาดา 
ญี่ปุ่น มองโกเลยี บรูไน 
ฟิลิปปินส์ อินเดยี ฯลฯ 

7.ท่าเรือสินค้าปลอด
ภาษี (Free Ports) 

นิยาม/การด าเนินการ 
เมืองท่าท่ีขนของขึ้นลงได้โดยไมเ่ก็บภาษีศุลกากร 
โดยเป็นการจัดตั้งบนพื้นที่ท่ีมีอาณาเขตกว้างขวาง 
และสามารถใช้สถานท่ีในการด าเนินการต่างๆ ได้
อย่างหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยว การค้าปลีก 
การอนุญาตให้อาศยัอยู่ช่ัวคราว (permit on-site 
residence) อีกทั้งมีการให้ผลประโยชน์ และ
ข้อเสนอเพื่อการลงทุนแก่นักลงทุนท่ีหลากหลาย 
เง่ือนไขของพ้ืนที ่
- เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ใกล้ท่าเรือโดยเฉพาะ ที่สามารถ
ติดต่อค้าขาย น าเข้าส่งออกกับต่างประเทศได้อย่าง
หลากหลาย 

-เพื่อท าก าไรจากการให้บริการ 
โลจสิติกส์ การค้าหรือการจดั
แสดงสินค้า 

-อัตราภาษีท่ีต่ า หรือ ไมม่ีภาษี
ในการส่งผ่านสินค้าผ่านท่า 
-มีการควบคุมน้อยจากรัฐบาล
ในการขนส่งสินค้า 

จอร์แดน ฟิลิปปินส์ 
บาฮามาส แคนาดา ฮา
ติ สหรัฐฯ ไอร์แลนด์ 
ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบและลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ) 
รูปแบบ นิยาม/การด าเนินการ และเงื่อนไขของพ้ืนที ่ วัตถุประสงค ์ สิทธิประโยชน ์ ประเทศ 

8. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic 
Zones) 

นิยาม/การด าเนินการ 
เขตที่รัฐบาลก าหนดเพื่อพัฒนาให้เป็นตัวเมืองใหม่
ที่ทันสมัยอย่างรอบดา้น เป็นสถานท่ีดึงดูดการ
ลงทุนทั้งภายในและตา่งประเทศ มีนโยบายส่งเสริม
พิเศษ มีระบบเศรษฐกิจ การเงิน การบริหาร
จัดการ มรีะบบรับประกันความสงบปลอดภยั และ
ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 
เงื่อนไขของพื้นที่ 
- เป็นพื้นที่ภูมิภาคที่ไม่ได้มีความเจริญมากเหมือน
พื้นที่ในเมืองหลวง แต่พื้นท่ีมีความโดดเด่นอาจจะ
ทั้งในแง่ของการอยู่ใกล้แหล่งวัตถดุิบรวมถึงใกล้
ตลาดและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม 
มีความพร้อมพอสมควร 

-ช่วยท าให้เกิดการลงทุน และ
ช่วยเพิ่มตัวเลขการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้
สูงขึ้น 
-กระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่
ต่างๆ 
-เพื่อมิให้การพัฒนากระจุกตัว
เฉพาะในเมืองใหญ่โดยใช้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
หลากหลายเป็นตัวน าในการ
พัฒนา 

-ได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี
เช่นเดียวกับ นิคมอุตสาหกรรม
ทั่วไป (General Industrial 
Estate) 
-ส่วนลดอากรขาเข้า (Import 
Duty)ของสินค้าน าเข้าเพื่อเป็น
วัตถุดิบในการผลิต 
-ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษี
อุตสาหกรรม (Tax on 
Industrialized Product; IPI) 
-ได้รับส่วนลดภาษีนิติบคุคล 
-ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(PIS) และภาษีขาย(COFINS) 

จอร์แดน เบลารสุ จีน
คองโก กรีซ อียิปต์ 
อิหร่าน จาไมกา 
มาเลเซีย เมียนมาร์ 
ไนจีเรยี เกาหลีเหนือ 
ปานามา 
ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ 
เกาหลีใต้ รัสเซีย ยูเครน 
อาเซอร์ไบจานแซมเบีย 
ฯลฯ 

9.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (Special 
Border Economic 
Zone) 
 

นิยาม/การด าเนินการ 
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบหนึ่งที่มีเขตพื้นท่ีติด
ชายแดน โดยส่วนใหญ่ก าหนดไวส้ าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรือ
อุตสาหกรรมส่งเสริมและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 

-พัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน 
-พัฒนาปัจจัยการผลิตและการ
เชื่อมโยงฐานการผลติ 

-ได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี
เช่นเดียวกับนิคมอตุสาหกรรม
ทั่วไป (General Industrial 
Estate) 
-การยกเว้นภาษีน าเข้า 

เมียนมาร์ ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบและลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ) 
รูปแบบ นิยาม/การด าเนินการ และเงื่อนไขของพ้ืนที ่ วัตถุประสงค ์ สิทธิประโยชน ์ ประเทศ 

 กับการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรือ
อุตสาหกรรมส่งเสริมภายในเขตดังกล่าว
ประกอบด้วยศูนย์บริการด้านศลุกากร แบบ One 
Stop Service เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับการ
ส่งออกและน าเข้าสินค้าชายแดน คลังสินค้า และ
อาคารพาณิชย ์
เงื่อนไขของพื้นที่ 
- มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนท่ีชายแดน และเป็น
พื้นที่ท่ีมีศักยภาพพอสมควรในเรื่องของระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค รวมถึงความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 

อุตสาหกรรมเป้าหมายระหว่าง
เมืองคู่แฝด 
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีงานท า มีธุรกิจใหม่ๆ 
เกิดขึ้น มีการพัฒนาตนเองทั้ง
ทางด้านภาษา ทักษะ และองค์
ความรู้อื่นๆ เพื่อปรับตัวเองให้
ทันกับความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

-การยกเว้นภาษเีงินได ้
-การตั้งคลังสินคา้ทัณฑ์บนและ
ศูนย์กระจายสินคา้ด้านโลจิ
สติกส ์

 

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน

41 

Ref. code: 25605603011122TXO



42 

 2.2.7 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  แนวนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการน าเสนอและวางหลักการมาอย่างต่อเนื่อง 
ในที่นี้หากจะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดประโยชน์ต่อประเทศและพ้ืนที่ เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบ ความขัดแย้งและประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะตามมาจากการขับเคลื่อน การวางหลักการใน
การขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษควรยึดหลักส าคัญ 3 ประการ 
  หนึ่ง การออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสัมพันธ์กับทรัพยากร ทุน และ
ศักยภาพของพ้ืนที่หนึ่ง ๆ เป็นส าคัญ เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นเป็นกลไกหลักในการสร้างความเจริญเติบโต 
(growth engine) ของประเทศโดยรวมและพ้ืนที่ ย่อมหมายความว่าการออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ย่อมมีความหลากหลาย มีลักษณะเป็น “tailor-made” ให้รับกับพ้ืนที่มากกว่าการออกแบบที่เน้น
มาตรฐาน หรือแบบแผนเดียวกันจากส่วนกลาง เช่น บางพ้ืนที่เหมาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ความหมายที่เป็นการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจชายแดน บางพ้ืนที่อาจเป็นเขตการพัฒนาเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ หรือเขตส่งเสริมการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมชนิดใหม่ กล่าวโดยสรุปความ
พิเศษต้องสัมพันธ์กับลักษณะพิเศษ หรือลักษณะจ าเพาะของพ้ืนที่ 
  สอง กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มคนใน
พ้ืนที่เป็นส าคัญหมายความว่ากลุ่มคนในพ้ืนที่ต้องถูกก าหนดให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใน
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนั้น การก าหนดหรือขับเคลื่อนพ้ืนที่หนึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ทรัพยากรและคนในพ้ืนที่ให้เต็มที่ก่อน เว้นแต่ทรัพยากรในพ้ืนที่ขาดหรือมีไม่
เพียงพอจึงใช้ทรัพยากรจากภายนอกเข้าไปเติมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กล่าวโดยสรุปเขตเศรษฐกิจ
พิเศษต้องได้รับการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนจากส่วนกลางในลักษณะบนลงล่าง (Top-down) แต่
กระบวนการก าหนดเนื้อหาสาระในการพัฒนาพื้นที่ต้องมีลักษณะจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) 
  และ สาม การออกแบบโครงสร้างการบริหารงาน (Governance Structure) 
ด้านหนึ่งจะต้องเป็นกลไกที่ขึ้นตรงกับรัฐบาล เพ่ือให้มีอ านาจตัดสินใจ รวมถึงการปรับแก้ข้อติดขัดอัน
เกิดจากกฎระเบียบ หรืออ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ในอีกด้านหนึ่งกลไกดังกล่าวจะต้องให้อ านาจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใน
พ้ืนที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ต้น เพ่ือให้
กลไกดังกล่าวสามารถสะท้อนความต้องการจากพ้ืนที่พร้อมกับเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและข้อ
ขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย 
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 2.2.8 ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย 
  จากการส ารวจและติดตามกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคส าคัญ ดังนี้ 
  หนึ่ง  จากความไม่ชัดเจนในเนื้อหาสาระเชิงนโยบาย ที่ผ่านมาแม้นโยบายจะถูก
ประกาศและขับเคลื่อน แต่ว่ายังไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจนถึงความพิเศษของนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษว่าจะมีลักษณะรูปร่าง หน้าตาแบบใด ท าให้เกิดความสับสนในทิศทางเชิงนโยบาย น าไปสู่การใช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ หรือสูญเปล่า 
  สอง  ขาดกลไกในการตัดสินใจและรับผิดชอบในเชิงนโยบายอย่างชัดเจน หา
ผู้รับผิดชอบไม่ได้ อ านาจการตัดสินใจกระจายตัวอยู่หลากหลายหน่วยงาน ท าให้แต่ละหน่วยต่างก็ใช้
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือขับเคลื่อนงานและโครงการภายใต้อ านาจหน้าที่ของตนเองเป็น
เอกเทศ แต่ขาดการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  สาม การขับเคลื่อนนโยบายที่ผ่านมามีลักษณะจากบนลงล่าง (Top down) ขาด
การหารือ ร่วมคิด ร่วมท ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่อย่างจริงจัง เมื่อการก าหนดนโยบายขาดการมี
ส่วนร่วมของพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทาง จึงน าไปสู่ปัญหาหลายประการ เช่น ผู้เสียประโยชน์จากนโยบาย
ออกมาต่อต้าน ผู้มีส่วนได้ประโยชน์จากพ้ืนที่จะมองว่าไม่ได้ดึงศักยภาพในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์อย่าง
สูงสุด 
  และ ส่ี ขาดการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอ่ืน  ๆ รวมถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค 
 2.2.9 ข้อเสนอแนะเชิงในนโยบาย 
  แนวนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนับเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่สอดรับกับ
สภาพการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันและสามารถเป็นยุทธศาสตร์เรือธงต่อการเสริมสร้างสมรรถนะใน
การแข่งขันของประเทศได้ การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยก าหนดเอาพ้ืนที่ประเทศทั้งประเทศเป็น
หน่วยตั้งต้นในวิเคราะห์ไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป แต่การใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์ ทรัพยากร และ
ศักยภาพที่แต่ละอาณาบริเวณมีอยู่นั้นนับเป็นทุนส าคัญที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการส่งเสริมให้เป็น 
“เครื่องจักรในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” (Growth Engines)  ของประเทศโดยรวมได้ 
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  ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีดังนี้ 
  1. “ความพิเศษ” ที่สัมพันธ์กับศักยภาพเชิงพื้นที่และทรัพยากร 
   รัฐบาลจะต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนถึง “ความพิเศษ” ในการส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่เป้าหมายซึ่งแตกต่างจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
   ความพิเศษของเขตการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องสัมพันธ์โดยตรงกับศักยภาพใน
เชิงพ้ืนที่และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาทิ ภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงกับพ้ืนที่อ่ืนและต่างประเทศ 
ทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
   การก าหนดเขตพ้ืนที่รองรับนโยบายและการจัดวาง “ต าแหน่งแห่งหนในเชิง
ยุทธศาสตร์” (Strategic Positioning) จะต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและทรัพยากรในเชิง
ประจักษ์บนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง และจะต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในการก าหนดเขตพ้ืนที่ด้วย
เหตุผลของการผลักดันในเชิงการเมือง 
   เมื่อความพิเศษสัมพันธ์กับ พ้ืนที่ดั งนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความ
หลากหลาย ผ่านการก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพตนเอง 
ดังนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจเป็นได้ทั้งเขตการค้าขายชายแดน เขตการค้าเสรี เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เขตการค้าขายชายแดน เขตศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น 
  2. การเชื่อมต่อ (Connectivity) กับพื้นที่อ่ืน 
   การก าหนดและใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการ
เชื่อมต่อมากกว่าการก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ตัดขาดและแยกตัวออกจากพ้ืนที่รอบนอก กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษมิใช่เขตนิคมอุตสาหกรรม หากแต่เป็น “อาณาบริเวณ” ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่
สามารถเชื่อมต่อทุนทางสังคมและเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ที่มีอยู่เพ่ือเป้าประสงค์ในการพัฒนาได้
โดยง่าย การก าหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมิได้ที่ดินจัดสรรที่ตายตัว หากแต่เป็น “โครงข่ายการ
เชื่อมต่อของทุน” ภายในอาณาบริเวณหนึ่ง ๆ ที่สามารถใช้ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตภายในพ้ืนที่ได้ 
อาทิ ศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัย เขตอุตสาหกรรม ศูนย์กลางการขนส่งคมนาคม ศูนย์ราชการ 
แหล่งที่พักอาศัย แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์กลางชุมชนและวัฒนธรรมถิ่นดั้งเดิม ฯลฯ เหล่านี้จะต้อง
กระจายตัวอยู่ในอาณาบริเวณท่ีสามารถเชื่อมต่อกันได้ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษหนึ่ง ๆ จะต้องพิจารณาถึงการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ภายนอก 
ประเทศเพ่ือบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อ และช่องทางในการเชื่อมโยงเข้ากับโลกให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไป
ได้ทั้งในเชิงของระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมถึงระบบและกลไกที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของคน ของสินค้า ของปัจจัยการผลิต ของความรู้และเทคโนโลยี เหล่านี้
จะต้องอ านวยความสะดวกให้สามารถเคลือ่นย้ายได้อย่างลื่นไหลมากท่ีสุด 

Ref. code: 25605603011122TXO



45 

  3. ความเป็นเอกภาพในเชิงอ านาจหน้าที่และยุทธศาสตร์ 
   เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในเชิงยุทธศาสตร์และสามารถก้าวข้ามสภาวะ
แตกกระจายในเชิงอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนั้น จะต้องมีกลไกกลางระดับชาติภายใต้
การบัญชาการโดยตรงของคณะรัฐมนตรี เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่
ชัดเจน 
   การสร้างความเป็นเอกภาพสามารถกระท าได้ใน 2 แนวทาง ได้แก่ หนึ่ง การ
ก าหนดกฎหมายของเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะและยกเว้นอ านาจของส่วนราชการ
อ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้กลไกการบริหารในเชิงพ้ืนที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ (คล้ายคลึงกับการก าหนดเขต
นิคมอุตสาหกรรม) หรือ สอง การสร้างความเป็นเอกภาพในเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการให้อ านาจกลไก
กลางของฝ่ายบริหารสูงสุดในการท าหน้าที่จัดแบ่งอ านาจหน้าที่และจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นแก่ส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ในที่นี้มุ่งเน้นวางข้อเสนอบนแนวทางที่สอง เนื่องจากจะมีความเสี่ยงจากการใช้
อ านาจน้อยกว่ารวมถึงเป็นการลดข้อขัดแย้งอันเกิดจากการเพิกถอนอ านาจเดิมที่ส่วนราชการต่าง  ๆ 
เคยม ีบทบาทของกลไกกลางดังกล่าวจะท าหน้าที่ส าคัญอย่างน้อย 4 ด้าน ดังนี้ 
  (1) ก าหนดปรับแก้ข้อกฎหมายและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง  ๆ ให้
เกื้อกูลต่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ 
  (2) จัดสรงบประมาณและทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ แก่ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะใน “กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์” หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่แยก
ออกจากภารกิจปกติของหน่วยงาน 
  (3) ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบอ านาจในการด าเนินภารกิจแก่ส่วนราชการหรือ
องค์กรในภาคส่วนอ่ืน ๆ ในกรณีที่หน่วยงานข้าวของอ านาจไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานตามกรอบเวลาที่ก าหนดได้ 
  (4) สนับสนุนการด าเนินงานของกลไกการบริหารในระดับพ้ืนที่ในการขับเคลื่อน
งานต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์ 
  4. โครงสร้างการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ (Governance Structure) 
   จะต้องมีการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ โดยให้ถือเป็นกลไก
กลางในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการด าเนินงานต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง โดยกระบวนการตัดสินใจจะต้องเป็นองค์คณะที่มีองค์ประกอบของตัวแสดงส าคัญต่าง  ๆ ใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ตัวแทนของรัฐบาล ตัวแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตัวแทนของภาคเอกชน และตัวแทนของภาคประชาสังคม ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร
นโยบาย (Governing Board) 
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   ก าหนดให้มี “ส านักงานการบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ขึ้นเพ่ือรองรับ
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารนโยบาย โดยมีผู้อ านวยงานและส านักงานรองรับ ทั้งนี้ 
ส านักงานจะต้องมีสถานะและระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความคล่องตัว โดยอาจก าหนดสถานะให้
เป็นองค์การมหาชน 
  5. การก าหนดกิจกรรมและโครงการบนฐานยุทธศาสตร์ การก าหนดกลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะต้องก้าว
ข้ามการมองบทบาทและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมซึ่งมีอ านาจแตกกระจายไป
ตามภารกิจหน้าที่เฉพาะหนึ่ง ๆ ของตนเอง การก าหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กลไกกลาง
ระดับชาติและระดับพื้นท่ีจะต้องขับเคลื่อนนั้นอาจจ าแนกออกเป็น 4 ด้านใหญ่ ๆ ดังนี้ 
  (1) People หมายถึง กิจกรรมและโครงการตามยุทธศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการคนหรือทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการแรงงาน การจัด
สวัสดิการและบริการแก่คนกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 
  (2) Place หมายถึง การจัดการในเชิงยุทธศาสตร์อันเก่ียวเนื่องกับกายภาพต่าง ๆ 
ของพ้ืนที่ อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง แหล่งน้ า ที่พักอาศัย แหล่งสันทนาการและการ
พักผ่อนเป็นต้น 
  (3) Business หมายถึง กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเศรษฐกิจ
โดยตรง อาทิยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด การส่งเสริมภาคเอกชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เป็นต้น 
  (4) Law and Order หมายถึง บทบาทที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษากฎเกณฑ์กติกา
ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อาทิ การรักษาความปลอดภัย การก ากับมาตรฐานด้านโรงงานและ
มลภาวะ การก ากับมาตรฐานด้านการจราจรและการขนส่ง เป็นต้น 
 เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 
 หัวใจส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในรูปของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษให้เกิดผลส าเร็จนั้น ได้แก่ 
 หนึ่ง การผูกมัดเชิงนโยบาย (Commitment) ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้จะต้องอาศัย
ระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างยาวนาน และที่ส าคัญต้องอาศัยการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
จากรัฐบาล ดังนั้นการผูกมัดเชิงนโยบายจากรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว 
 สอง การศึกษาวิจัย (Research) ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา
นี้ขึ้นอยู่กับการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวที่ถูกต้อง กล่าวคือ จะต้อง
สัมพันธ์โดยตรงกับศักยภาพในเชิงพ้ืนที่ที่เป็นจริง รวมถึงเป็นกลยุทธ์และแผนงานที่ใช้ประโยชน์จาก
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ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างสูงสุดซึ่ งจะต้องอาศัยการศึกษาวิจัยบนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง รวมถึง
สามารถประเมินสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ 
 
2.3 ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน  
 
 ทฤษฎีการพ่ึงพาอาศัยกัน31 เป็นทฤษฎีที่ได้รับความสนใจศึกษาค้นคว้ากันเป็นอย่างมาก 
นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ เสนอแนวความคิดนี้คือ Robert 
O.Keohane และ Joseph S. Nye.Jr ในหนังสือของเขาที่พิมพ์เมื่อปี ค.ศ.1977 ในหนังสือชื่อ Power 
and interdependence : World Politics in Transition โดย Robert O.Keohane และ Joseph 
S. Nye.Jrมีความตั้งใจจะให้การพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นรูปแบบอุดมคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เขียนทั้งสอง
คนพยายามจะเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรูปแบบของ Interdependence 
กับรูปแบบของ Realism โดยสมมติฐานที่ส าคัญ 3 ประการ ของส านักRealism ที่ถูกโต้แย้งโดยส านัก
นี้ ได้แก่ 
 - รฐัทั้งหลายไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยที่เหนียวแน่น (Coherent Units) และไม่ใช่เป็นตัว
แสดงที่ส าคัญเสมอไป 
 - ก าลัง (Force) โดยตัวมันเองอาจจะเป็นเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพของนโยบาย 
 - ระบบการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นนโยบายแบบเก่าที่ให้ความส าคัญกับเรื่อง
การทหารและความม่ันคงเหนือเศรษฐกิจและสังคมนั้น ขณะนี้เป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว 
 การพ่ึงพาอาศัยกันเป็นค าที่ใช้เพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพของความจริงสมัยใหม่ ในฐานเป็น
รูปแบบหนึ่งของการอธิบายเกี่ยวกับการเมืองโลก ที่เชื่อว่าจะมีช่องทางการติดต่อหลายทางระหว่าง
สังคม (Societies) ต่าง ๆ ไม่มีการจัดล าดับความส าคัญระหว่างประเด็นปัญหาต่าง ๆ และเชื่อในการ
ไม่ใช้ก าลังทหารหรืออย่างดีที่สุดก็ใช้ก าลังทหารให้น้อยที่สุด 
 โดยรูปแบบการพ่ึงพาอาศัยกันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นนักทฤษฎีได้จัดล าดับแบ่ง
ความส าคัญออกเป็น 3 รูปแบบคือ 
 1) การพ่ึงพาในยุคอาณานิคม (Colonial Dependence) เป็นการพ่ึงพาในด้านการส่ง
สินค้าออกโดยนายทุนด้านการค้าและด้านการเงิน จะร่วมมือกับรัฐล่าอาณานิคมผูกขาด การค้า
ระหว่างยุโรปกับอาณานิคมพร้อมทั้งมีการผูกขาดที่ดิน เหมืองแร่ และก าลังคนในอาณานิคม นั่นคือ

                                                           

 31 สุรชัย ศิริไกร, ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 7) (กรุงเทพฯ :
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), 55-56. 
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ประเทศแม่ที่เป็นเจ้าอาณานิคมจะเป็นผู้ก าหนดการค้าการลงทุน เทคโนโลยีต่าง ๆ ของประเทศ
บริวาร อีกท้ังประเทศเจ้าอาณานิคมยังร่วมมือกับรัฐบาลประเทศอาณานิคมอีกด้วย 
 2) การพ่ึงพาด้านการเงินและอุตสาหกรรม (Financial – industrial Dependence) 
เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือการ
ส่งออก ในระยะนี้จะถูกครอบง าโดยทุนและการลงทุนแก่ประเทศศูนย์กลาง และโครงสร้างการผลิต
โดยทั่วไปก็มุ่งตอบสนองการบริโภคในประเทศศูนย์กลางเป็นส าคัญ นั่นคือ ประเทศเล็กจะกู้เงินจาก
ประเทศศูนย์กลาง และประเทศที่ให้กู้มีสิทธิ์ก าหนดว่าจะให้ผลิตสินค้าอะไร ใช้แรงงานที่ไหน เป็นต้น 
 3) การ พ่ึงพาด้ าน เทคโนโลยีและ อุตสาหกรรม ( Technological – Industrial 
Dependence) เกิดตั้งแต่หลังสงครามโลกเป็นต้นมา ประเทศด้อยพัฒนาจะพ่ึงพาบรรษัทข้ามชาติใน
ด้านเทคโนโลยีและการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นหนักการผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศ 
 การพ่ึงพาตามรูปแบบที่ 1 และ 2 การผลิตจะมุ่งสู่การส่งออกเป็นหลัก รูปแบบการผลิต
จึงถูกก าหนดโดยอุปสงค์จากประเทศศูนย์กลาง โครงสร้างการผลิตมีลักษณะเป็นการแบ่งงานตาม
ความเชี่ยวชาญอย่างเข้มงวด การผลิตการเกษตรจะเน้นการปลูกพืชชนิดเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งการ
ผลิตแบบนี้ตลาดภายในประเทศไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะการบริโภคภายในประเทศถูก 
จ ากัดด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) รายได้ของประเทศที่มาจากการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ถูกน าไปซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือ
การส่งออกหรือซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศส าหรับคนชั้นสูง 
 2) กรรมกรมีรายได้ส าหรับการบริโภคอย่างจ ากัด เพราะได้รับการขูดรีดแรงงานอย่างหนัก 
 3) การบริโภคของคนงานในบางส่วนอาศัยระบบการผลิตแบบยังชีพเป็นส่วนเสริม 
รายได้มีอยู่อย่างจ ากัด 
 4) ส่วนเกินที่สะสมไว้ถูกส่งออกนอกประเทศในรูปของก าไรเสียเป็นส่วนใหญ่ 
 ส าหรับรูปแบบที่สามซึ่งเป็นรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศโลกที่สามมักประสบปัญหาด้านเงินทุนมาก เพราะการพัฒนาในลักษณะนี้ต้องอาศัยเงินตรา
ต่างประเทศ เพ่ือซื้อเทคโนโลยีการผลิตทั้งเครื่องจักรและวัตถุดิบแปรรูปที่ผลิตเองไม่ได้ เพราะ มี
อุปสรรค คือ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกกับการผูกขาดสิทธิบัตรของบรรษัทผูกขาด สภาพการ
พ่ึงพาในด้านทุนและเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการพัฒนาหลายด้าน ซึ่งสภาพดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ 
 - การพัฒนาอุตสาหกรรมต้องพ่ึงพาภาคการส่งออกในด้านเงินตราต่างประเทศ เพ่ือใช้
ซื้อปัจจัยในการผลิตที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรม ผลคือ การพ่ึงพาแบบนี้ท าให้ภาคการส่งออกที่เก่าแก่
ด ารงอยู่ได้ ทั้งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดภายใน 
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 - การพัฒนาอุตสาหกรรมถูกวางเงื่อนไขให้เป็นไปตามสภาพขึ้น ๆ ลง ๆ ด้านดุลการช าระเงิน
ซึ่งมักจะประสบกับปัญหาการขาดดุล โดยการขาดดุลการช าระเงินมีที่มาจากความสัมพันธ์เชิงการ
พ่ึงพาใน 3 ลักษณะคือ 
 1. ความสัมพันธ์ด้านการค้าที่เกิดขึ้นในตลาดโลกมีการผูกขาดอย่างสูง ท าให้ราคาสินค้า 
ส่งออกจ าพวกวัตถุดิบตกต่ า และราคาสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมสูง ซึ่งน าไปสู่การขาดดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงินในประเทศด้อยพัฒนา 
 2. ทุนต่างชาติซึ่งควบคุมภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทส าคัญท่ีสุด และส่งก าไรจ านวนมาก 
กลับคืนประเทศตน ท าให้เกิดขาดดุลเงินทุน 
 3. ความจ าเป็นที่ต้องอาศัยทุนจากต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาการขาดดุล หรือเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนา ท าให้ต้องกู้เงินจากต่างประเทศ 
 - การพัฒนาอุตสาหกรรมถูกก าหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์กลาง ประเทศด้อย 
พัฒนาต้องส่งสินค้าพวกเครื่องจักรและวัตถุดิบจากดินแดนศูนย์กลางเข้ามาใช้ในการพัฒนา 
 ผลงานของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye.Jr มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาทางเลือกและแนวคิดพหุนิยมในเรื่องอ านาจ (Power) และความม่ันคง (Security) จากการ
ที่เน้นความสนใจไปที่การพ่ึงพาอาศัยกัน และความสัมพันธ์ข้ามชาติ การพ่ึงพาอาศัยกันในทาง
การเมืองระหว่างประเทศจึงหมายถึง ตัวแสดงทั้งหลายที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือติดต่อกันใน
ลักษณะที่ว่าเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่ตัวแสดงตัวหนึ่งตัวใด ในโอกาสหนึ่งโอกาสใด ในสถานที่หนึ่งสถานที่
ใดก็จะส่งผลกระทบต่อตัวแสดงอ่ืน ๆ ทั้งหมด ดังนั้นไม่ว่าจะในระบบความสัมพันธ์แบบใด ยิ่งมีตัว
แสดงมากเท่าใด สถานที่มากเท่าใด และโอกาสหลาย ๆ หลายโอกาสมากเท่าใด การพ่ึงพาอาศัยกันก็
ยิ่งมีมากข้ึนเทา่นั้น 
 2.3.1 สาเหตุที่ท าให้พึ่งพาอาศัยกัน 
  แนวคิดนี้ได้วิเคราะห์ว่า สาเหตุของการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประเทศนั้นมาจาก
ความจ าเป็นของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศต่าง ๆ ที่ท าให้แต่ละประเทศแสวงหา 
และแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือหรือพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจแบ่งได้ 3 ด้าน คือ32 
  1. ความจ าเป็นด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยด้านเศรษฐกิจ เป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพ่ึงพากัน การพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวจะ
ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพ่ึงพากันเป็นอย่างมาก เพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันใน

                                                           

 32 อรศรี งามวิทยาพงศ์, “การพัฒนาเศรษฐกิจ: การพ่ึงพาอาศัยกันหรือการพ่ึงพิง ศึกษากรณี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ 2504-2509),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530), 30-35. 
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การพัฒนารูปแบบ รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าว ได้ท าให้ประเทศด้อยพัฒนามีเป้าหมายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ท าให้เกิดความจ าเป็นทางเศรษฐกิจที่จะพ่ึ งพากัน
และกันในการพัฒนา  ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจดังกล่าว จะผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แบบพ่ึงพากันเกิดขึ้น เพราะหากไม่พ่ึงพากันแต่กลับเผชิญหน้ากัน หรือมุ่งประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวจะ
ก่อให้เกิดผลเสียที่ท าลายผลประโยชน์ของกันและกันทั้งสองฝ่าย 
  2. ความจ าเป็นทางด้านการเมือง ประเทศมหาอ านาจในโลกเสรีโดยเฉพาะสหรัฐ 
อเมริกา มองเห็นว่าอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและอธิปไตยของ
นานาประเทศทั้งเล็กและใหญ่ สหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศมหาอ านาจที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นภาระหน้าที่
ที่จะต้องปกป้องอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยให้คงอยู่ โดยด าเนินการต่อต้าน และ
สกัดกั้นการแผ่ขยายอ านาจของค่ายคอมมิวนิสต์ ที่เคยมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้หนุนหลัง อย่างไรก็ตาม 
ความส าเร็จในการปกป้องอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยดังกล่าวนี้ มิอาจกระท าได้โดยสหรัฐอเมริกาแต่
เพียงล าพัง หากจะต้องพ่ึงพาความร่วมมือจากประเทศมหาอ านาจอ่ืน ๆ ในโลกเสรีและประเทศก าลัง
พัฒนาทั่วโลกด้วย การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ประเทศด้อยพัฒนาจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะท าให้เป้าหมายการต่อต้านคอมมิวนิสต์ประสบผลส าเร็จได้ รวมทั้งป้องกันมิให้ประเทศด้อยพัฒนา 
ต้องตกอยู่ในอ านาจของสหภาพโซเวียตโดยไม่มีทางเลือกอ่ืน สหรัฐอเมริกา เห็นว่าหากประเทศด้อย
พัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า จะท าให้ประเทศเหล่านี้สามารถต่อต้านแรงกดดัน
จากสหภาพโซเวียตได้ และสามารถเจรจาต่อรองบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันซึ่งการร่วมมือเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า จะท าให้ประเทศเหล่านี้สามารถต่อต้านแรงกดดันจากสหภาพโซเวียตได้ 
และสามารถเจรจาต่อรองบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันซึ่งการร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจ
ดังกล่าวนั้นจะท าให้เกิดระบบใหม่ระหว่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
  ความจ าเป็นทางการเมืองอีกประการหนึ่ง คือ การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ระหว่าง
ประเทศมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อเสถียรภาพการเมืองการปกครอง ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและด้อย
พัฒนา ส าหรับประเทศพัฒนาแล้วนั้น ความสามารถของรัฐในการปรับปรุงความกินดีอยู่ดีของพลเมือง 
มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับความสามารถในการเข้าถึงตลาดสินค้าต่างประเทศและ
ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรในการผลิตทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยี พลังงาน วัตถุดิบจาก
ประเทศอ่ืน หากรัฐใดไม่สามารถดึงทรัพยากรจากที่อ่ืน ๆ ให้ได้อย่างกว้างขวางเพียงพอแล้วย่อมจะ
ส่งผลให้การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนประสบกับอุปสรรคอย่างรุนแรง การสร้างความสัมพันธ์แบบ
พ่ึงพาอาศัยกันจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น ประเทศด้อยพัฒนาก็มิได้แตกต่างออกไปจากนี้ ความชอบธรรมใน
การปกครองและเสถียรภาพของรัฐบาล ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ในการที่จะบรรลุเป้าหมายในลักษณะดังกล่าวได้นั้น จ าเป็นต้องแสวงหา
ทรัพยากร และความก้าวหน้าจากภายนอกจึงจะประสบผลส าเร็จ ดังนั้น เสถียรภาพของรัฐบาล  
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จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับความสามารถของรัฐบาลในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
  3. ความจ าเป็นทางด้านสังคม ความก้าวหน้าในการสื่อสารและคมนาคม ท าให้
เกิดการติดต่อและไปมาหาสู่ข้ามประเทศกันระหว่างประชาชนประเทศต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาสังคม
ระหว่างประเทศที่ไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงล าพัง ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่มีอ านาจมากเพียงใดก็ตาม เช่น ปัญหายาเสพติด การควบคุมโรคระบาด อาชญากรรมและ
การก่อการร้าย เป็นต้น ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพ่ึงพากันในการวางแผนป้องกันและปราบปราม   
นอกจากนี้ การที่ประเทศต่าง ๆ ใช้แม่น้ า ทะเล ภูเขา ป่า ฯลฯ ร่วมกัน ท าให้เกิดความจ าเป็นจะต้อง
พ่ึงพากัน ในการรักษากฎเกณฑ์เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร หรือเพ่ือวางแผนในการป้องกันภาวะมลพิษ
ร่วมกัน 
 2.3.2 ผลที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
  แนวคิดนี้ได้เสนอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
จะก่อให้เกิดผลส าคัญ คือ 
  Keohane และ Nye33 เห็นว่าความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันนี้ จะก่อให้เกิด
การพ่ึงพาอาศัยที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างประเทศต่าง ๆ จนกระท่ังเกิดการพ่ึงพาที่มีความซับซ้อน ท า
ให้ประเทศทั้งหลายมีการติดต่อสัมพันธ์กันหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจะ
ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันมากยิ่งขึ้น เพราะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกับรัฐบาลมีการขยายมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่ขยายขอบเขตมากขึ้นเช่นนี้จะท าให้ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แบ่งแยก เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นระบบมากขึ้น พรมแดน
หรือการถือแบ่งประเทศจะลดความส าคัญลงเพราะแต่ละประเทศต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่อย่าง
แน่นแฟ้น จนการอยู่รอดของโลกโดยรวมทั้งหมดมีความส าคัญกับทุกประเทศมากขึ้นทุกขณะ ส าหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลที่ขยายตัวจากความร่วมมือในการพัฒนานั้น จะมีทั้ง ทวิภาคี 
และพหุภาคี น าไปสู่การเกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาคเกิดขึ้น อันน าไปสู่การก่อให้เกิดผลส าคัญ
ดังนี้ 
  1. ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันนี้ จะท าให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยที่เพ่ิมขึ้น 
เรื่อย ๆ ระหว่างประเทศต่าง ๆ จนกระท่ังเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 
คือ เกดิระบบโลกท่ีมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างซับซ้อนและประเทศทั้งหลายมีทางในการติดต่อ
สัมพันธ์กันหลายช่องทาง นโยบายต่างประเทศของประเทศทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงไป คือ  
จะครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ ที่ล้วนแต่มีความส าคัญจนจัดล าดับของความส าคัญได้ยาก นอกจากนี้

                                                           

 33 Keohane และ Nye, อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 36-38. 
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แสนยานุภาพทางทหารจะมิใช่เครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศที่ได้ผลอีกต่อไป และจะมี
บทบาทท่ีส าคัญน้อยลงด้วย 
  การพ่ึงพาอาศัยกันในการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย จะส่งผลต่อเนื่องให้เกิด
ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันมากยิ่งขึ้น เพราะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลยิ่ง
ขยายมากขึ้น องค์การเอกชน คือ บรรษัทข้ามชาติ ซึ่งมีกิจการเครือข่ายกว้างขวางทั่วโลก จะท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ข้ามชาติ เพราะมีกิจกรรมและนโยบายที่ด าเนินการกันในระดับโลก ความสัมพันธ์ที่
ขยายขอบเขตมากขึ้นเช่นนี้ จะท าให้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แบ่งแยกกันตามประเทศ
ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นระบบโลกมากขึ้นทุกที พรมแดนหรือการถือแบ่งแยก
ประเทศจะลดความส าคัญลง เพราะแต่ละประเทศต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่อย่างแน่นแฟ้นจนการ
อยู่รอดของโลกโดยรวมทั้งหมดมีความส าคัญกับทุกประเทศมากขึ้นทุกขณะ ส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลที่ขยายตัวจากความร่วมมือในการพัฒนานั้นมีทั้งแบบทวิภาคี พหุภาคี ซึ่งมี
ตั้งแต่ระดับโลก และความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคหรือระหว่างกลุ่มภูมิภาค 
  3. ระดับของการพ่ึงพาอาศัยกันที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น มีผลลดความสามารถของ
รัฐบาลอย่างมากในการปกครองตนเองของประเทศ แนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันเห็นว่าการยอมลดหรือ
จ ากัดอ านาจอธิปไตยบางส่วนของประเทศ เพ่ือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในข้อตกลงระหว่างประเทศ
เป็นประโยชน์แก่ประเทศมากกว่าผลเสีย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การแลกเปลี่ยนอ านาจอธิปไตย
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก เพ่ือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วมากกว่า 
  4. การพ่ึงพาอาศัยกัน โดยการจ ากัดอธิปไตยบางส่วนจะมีผลท าให้รัฐลดบทบาท
ความส าคัญลงจากเดิม จากที่เคยถือว่าเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทมากที่สุดในอดีตแต่แนววิเคราะห์ใหม่
จะมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะเป็นระบบโลกหรือมีความเป็นสากลมากขึ้นโดยให้
ความส าคัญกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เช่น บรรษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรความ
ร่วมมือส่วนภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยอ านาจผลประโยชน์ของชาติซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ถูกกระทบให้เปลี่ยนแปลงไปตามความส าคัญของแนวคิดการ
พ่ึงพาอาศัยกันระหว่างประเทศทั้งนี้เพราะผลประโยชน์ของชาติมีความหมายที่ซับซ้อนมากขึ้นจาก
การที่ประเทศต่าง ๆ ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 2.3.3 ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน 
  ในการศึกษาช่วงหลังของแนวคิดนี้พบว่าแนวคิดการพ่ึงพาอาศัยกันในระยะต้น
คือตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ถึงก่อนทศวรรษที่ 1970 แนวคิดส่วนใหญ่วิเคราะห์ว่า ลักษณะ
ของการพ่ึงพาอาศัยกัน มีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันทั้งนี้มาจากการวิเคราะห์ว่า สงครามโลก
ครั้งที่สองได้ท าลายระบอบจักรวรรดินิยมในสมัย ค.ศ. ที่ 19 และระบอบจักรวรรดินิยมที่ยังหลงเหลือ
อยู่ส่วนใหญ่ได้สูญสลายไปจนหมดสิ้นก่อนปี พ.ศ. 2498 ดังนั้นระบบความสัมพันธ์แบบอาณานิคม  
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ที่ประเทศหนึ่งมีอ านาจจะกดขี่ขูดรีดและเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่มีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง
ได้หมดสิ้นไปด้วย การประกาศเอกราชและการได้มาซึ่งอ านาจอธิปไตยของประเทศอาณานิคมท าให้
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ านาจกับประเทศด้อยพัฒนาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
สองนั้นมิใช่เป็นแบบเดียวกับสมัยอาณานิคม หากอยู่ในฐานะของประเทศที่มีอ านาจอธิปไตยโดยเท่า
เทียมกัน การตัดสินใจใด ๆ มาจากการเลือกโดยสมัครใจเพราะเห็นว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
ในทางกลับกัน หากเห็นว่ารูปแบบความสัมพันธ์นั้นให้ประโยชน์ไม่เป็นที่พอใจ ก็สามารถยกเลิกได้ 
เนื่องจากมีอ านาจอธิปไตยของตนเอง ดังนั้น ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
จึงมีลักษณะของความเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากหลักของอ านาจอธิปไตยอย่างไรก็ตาม เมื่อ
รูปธรรมต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น แนวคิดการพ่ึงพาอาศัยกันในช่วงหลังเริ่มวิเคราะห์ว่า 
ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่จ าเป็นจะต้องพ่ึงพาอย่างได้ดุลเสมอไป การที่แต่ละประเทศมีปัจจัย
ของอิทธิพลไม่เท่าเทียมกัน ท าให้ตัวแสดงฝ่ายหนึ่งสามารถจัดการกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ นอกจากนี้ตัว
แสดงที่พ่ึงพาน้อยกว่า จะสามารถมีอ านาจในการต่อรองเรื่องต่าง ๆ ได้มากกว่าถึงแม้จะมีการพ่ึงพา
อาศัยที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น แต่มิได้ท าให้ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพากันหมดสิ้นไป เพราะแต่ละ
ประเทศยังมีความจ าเป็นจะต้องพ่ึงพา34 ดังนั้นแนวคิดการพ่ึงพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจยังเชื่อด้วยว่า 
ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกันจะน าไปสู่การร่วมมือระหว่างประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ทุกประเทศต้อง
ขยายความร่วมมือและการพ่ึงพากันให้มากขึ้น เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มี
เสถียรภาพมั่นคงโดยความร่วมมือของทุกประเทศ แนวคิดนี้ยังได้รับการพัฒนาให้อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนขึ้น ในรูปของแนวคิด Complex Interdependence ซึ่ง
ประกอบไปด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ ดังนี้35   
  1. Multiple Channels ความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะรัฐกับรัฐเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์ต่อตัวแสดงอ่ืน ๆ เช่น 
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการของผู้น ารัฐบาล และผู้น าของหน่วยงานเอกชน พร้อมทั้งมีตัวแสดงที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น ท าให้ความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในระบบระหว่างประเทศมีช่องทาง
หลากหลายมากข้ึน 

                                                           

 34 ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า, “ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจุดผ่อนปรนทางการค้า
ชายแดน ไทย-พม่า ช่องทางก่ิวผาวอก อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541), 16. 
 35 สมพงษ์ ชูมาก, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 1990 และแนวโน้ม 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 44. 
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  2. Absence of Hierarchy Among Issues ประเด็นและเรื่องต่าง ๆ ในระบบ
ระหว่างประเทศมีลักษณะที่หลากหลาย แต่ไม่ได้มีการจัดล าดับความส าคัญอย่างชัดเจน ในเรื่องของ
การทหารไม่ใช่ประเด็นที่มีความส าคัญสูงสุดอีกต่อไป หลาย ๆ ประเด็นมีความส าคัญจากปัญหาจาก
ภายในหรือนโยบายของประเทศนั้น ซึ่งอาจเกี่ยวโยงถึงภายนอกประเทศด้วย ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้อย่างเด็ดขาด  
  3. Minor Role of Military Force หมายถึง กองก าลังทหารไม่ได้เป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญที่สุด เมื่อประเด็นทางด้านอ่ืนกลายมาเป็นตัวแสดงที่มีความส าคัญมากกว่า เช่น ประเด็น
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ก าลังทางทหารอาจก่อให้เกิดความเสียหายและความไม่แน่นอน
มากกว่าจะช่วยแก้ไขปัญหา ถึงแม้กองก าลังทหารจะมีความส าคัญ ก็จะเป็นเรื่องภัยที่เกิดจากภายนอก
รัฐ หรือการอยู่รอดของรัฐแนวคิดนี้จึงสามารถอธิบายสภาพการพ่ึงพิงพาอาศัยซึ่งกันและกันของไทย
และกัมพูชาในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ใช้ด่านถาวรช่องสะง าเป็นจุดผ่านแดน พ่อค้า นักธุรกิจของทั้งสอง
ประเทศ สามารถด าเนินการค้าขายกันได้โดยเสรี ที่แม้จะมีการสู้รบในบางช่วงระหว่างไทย – กัมพูชา 
แต่ก็ไม่กระทบถึงการค้าขายของประชาชนทั้งสองประเทศที่ต่างก็ได้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์
แบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
  กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน กล่าวถึงการเมืองและความ
สัมพันธ์ะหว่างรัฐนั้นเป็นไปในลักษณะที่ต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันมากขึ้นทุกที ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคมและการเมือง ก่อให้เกิดพัฒนาการของระบบโลก มีการติดต่อสัมพันธ์ข้ามชาติในหลายระดับทั้ง
ภาคเอกชนและรัฐบาล ในการศึกษาการเมืองระหว่างประเทศจ าเป็นต้องศึกษาให้ครอบคลุมถึงตัว
แสดงที่ไม่ใช่รัฐชาติ เช่นบรรษัทข้ามชาติ องค์การเอกชน ซึ่งอาจประกอบด้วยองค์การระหว่างประเทศ
ในระดับโลกและระดับภูมิภาคด้วย ทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศโดยอาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่
ในขณะเดียวกันก็ถูกวิจารณ์ว่า ทฤษฎีไม่สามารถอธิบายความเป็นจริงเพราะในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ การพ่ึงพาซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอย่างไม่เท่าเทียมกันและก่อให้เกิดลักษณะการพ่ึงพาใต้
อาณัติ ของรัฐที่อ่อนแอต่อรัฐที่เข็มแข็ง ดังนั้น การพ่ึงพาซึ่งกันและกันจึงไม่ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือ
เสมอไป แต่อาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้ 
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2.4  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์  
  
 2.4.1 ความหมายและลักษณะของกลุ่ม 
  ในทางสังคมวิทยา เมื่อพูดถึงกลุ่มย่อมหมายถึง กลุ่มคนที่มีการกระท าต่อกันหรือ
มีปฏิสัมพันธ์กัน มีความรู้สึกผูกพันร่วมกัน เช่น มีความรู้สึกจงรักภักดี มีค่านิยมบางอย่างร่วมกัน  กลุ่ม
ที่เกิดขึ้นมักจะมีความแตกต่างในเรื่องของขนาดและรูปร่าง โดยกลุ่มที่เล็กที่สุดอาจจะมีคนเพียงสอง
คนเท่านั้น 
  ในแง่โครงสร้างของกลุ่ม อาจจะเป็นไปอย่างง่าย ๆ ไปจนกระทั่งมีความยุ่งยาก
สลับซับซ้อน ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกอาจจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไปจนกระทั่ง
อาจจะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
  นอกจากลักษณะของกลุ่มในความหมายที่กล่าวมาแล้ว  ยังมีลักษณะอ่ืนของกลุ่ม
อีก เช่น กลุ่มต้องมีโครงสร้างทางสังคม (Social  Structure) ทุกลุ่มจะต้องมีบรรทัดฐาน (Norm)  
ของการประพฤติปฏิบัติ สมาชิกของกลุ่มจะต้องมีความสนใจและมีค่านิยมบางอย่างร่วมกัน เช่น กลุ่ม
นักธุรกิจ โดยทั่วไปจะมีความสนใจในเรื่องการลงทุนและการแข่งขันกันเหมือนกัน หรือกลุ่มคนจีนจะมี
ค่านิยมร่วมกันในเรื่องความอดทนขยันหมั่นเพียรในการท ามาหากิน เป็นต้น กลุ่มจะต้องมีกิจกรรมที่มี
ขึ้นเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม กลุ่มจะต้องมีระยะเวลาในการอยู่ร่วมกันระยะ
หนึ่ง 
  จากลักษณะดังกล่าวของกลุ่มข้างต้น ถ้าพิจารณาความหมายของกลุ่มอีกครั้ง
หนึ่งสรุปได้ว่า กลุ่ม หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลทางสังคมที่บอกหรือพิสูจน์ได้ มีการจัดล าดับ
ต าแหน่งหรือสถานภาพ บุคคลที่มารวมตัวกันมีการติดต่อระหว่างกันตามบรรทัดฐาน มีความสนใจ
ตลอดจนมีค่านิยมทางการสังคมร่วมกัน36 
  กลุ่มผลประโยชน์มีหลายประเภทและการรวมตัวกันเป็นสมาคม (Associational  
Interest  Group) ก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ชนิดหนึ่ง ตัวอย่างของกลุ่มผลประโยชน์ประเภทนี้ได้แก่ 
องค์กรทางศาสนา องค์กรเอกชน สหภาพแรงงาน สมาคมพ่อค้านักธุรกิจ ในแง่ของหลักการการ
เกิดขึ้นของกลุ่มผลประโยชน์สมัยใหม่เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การมีลัทธิที่ถือว่าอ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน และการยอมรับว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกผู้ปกครองหรือมี
อ านาจในการเลือกรัฐบาล37  

                                                           

 36 จุมพล  หนิมพานิช, กลุ่มผลประโยชน์กับนักการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 8-9. 
 37 เรื่องเดียวกัน, 43. 
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  ดาร์วิน  คาร์ทไรท์  (Darwin Cart-Wright)  และอัลวิน เซนเดอร์  (Alwin 
Zender)38 ให้ความหมายของ “กลุ่ม” ว่าหมายถึง การรวมตัวกันขององค์การที่มีอยู่ในความสัมพันธ์
เพ่ือการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล กลุ่มจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะให้ได้มา
ซึ่งความต้องการ  พื้นฐานของปัจเจกชน   
  ส่วนอาร์เธอร์ เอฟ เบนท์ลี่ย์ (Arthur F. Bentley) 39 ให้ความหมายว่า “กลุ่ม” 
หมายถึงมวลชนมนุษย์ที่มารวมกัน เพราะมีกิจกรรมที่มีจุดหมายร่วมกันและปัจเจกชนแต่ละคนจะใช้
กลุ่มเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ กลุ่มทุกกลุ่มจะมีผลประโยชน์
ในทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ กลุ่มทุกกลุ่มจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ด้วยเหตุนี้
กลุ่มกับผลประโยชน์จึงเป็นของคู่กัน 
  David B.Truman40 ได้น าเอาแนวความคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามา
อธิบายถึงลักษณะพื้นฐานทางธรรมชาติมนุษย์ว่า ชีวิตมนุษย์นั้นมักจะอยู่โดดเดี่ยวตามล าพังไม่ได้ ต้อง
รวมกันเป็นกลุ่ม มนุษย์ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน ในองค์กรหรือสถาบันที่ใหญ่
ขึ้น Truman กล่าวว่าการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นี้เรียกว่า “กลุ่ม” ซึ่ง Trumun หมายถึงชุดของการ
กระท าซึ่งกันและกัน หรือชุดของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในตัวของมันเอง ภายใน
กลุ่มจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ต่างก็เข้าร่วมมีบทบาทร่วมกัน มนุษย์เข้าไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มใด ๆ 
ก็เพราะผลประโยชน์ของกลุ่มนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวของตน เนื่องจากผลประโยชน์แต่
ละคนนั้นไม่เหมือนกัน การรวมกลุ่มเพื่อกระท ากิจกรรมปกป้องหรือได้มาซึ่งผลประโยชน์จึงมีมากมาย
หลายกลุ่มแตกต่างกันไปตามลักษณะของผลประโยชน์แต่ละจุดมุ่งหมายเฉพาะกลุ่ม กลุ่มต่าง ๆ 
เหล่านี้จะมีการปะทะสังสรรค์กันในเชิงแข่งขันเพ่ือผลประโยชน์ การปะทะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ 
เหล่านี้ท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “สังคม” ดังนั้น “สังคม” จึงมีโครงสร้างมาจากกลุ่มต่าง ๆ นั่นเอง 
  

                                                           

 38 ดาร์วิน  คาร์ทไรท์ (Darwin Cart-Wright)  และอัลวิน  เซนเดอร์  (Alwin  Zender) ,
อ้างถึงใน ตระกูล มีชัย, “ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจเอกชนและข้าราชการกับการเมืองไทย,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2526), 173. 
 39 อาร์เธอร์ เอฟ เบนท์ลี่ย์  (Arthur F. Bentley), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. 
 40 David B.Truman, อ้างถึงใน สุกิจ เจริญรัตนกุล, บทบาทของกลุ่มในสังคมไทย 
(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2530), 32-40. 
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  ราม โชติคุต ได้อธิบายว่า กลุ่มผลประโยชน์หมายถึง กลุ่มคนที่มารวมกันเพราะมี
กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และมักใช้กลุ่มเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม ทั้งนี้เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความหลากหลายซับซ้อน มีบุคคลที่แตกต่างกันด้าน
อาชีพ หน้าที่รับผิดชอบ บทบาท สถานภาพ แต่ต้องเข้ามาอยู่รวมกันในสังคม การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์จึงเป็นช่องทางของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ในสังคมประชาธิปไตย กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ มีความสาคัญต่อการเมืองของประเทศ เนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์จะทาหน้าที่
เป็นสะพานเชื่อมความต้องการของบุคคลในการเรียกร้องความสนใจจากรัฐบาล 
  แสวง รัตนมงคลมาศ42 กล่าวว่า “กลุ่มผลประโยชน์” มีอิทธิพลต่อนโยบาย
สาธารณะ กลุ่มผลประโยชน์เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลต่าง ๆ โดยสมัครใจมิใช่
เป็นการรวมในลักษณะที่ถูกบังคับให้รวม หรืออยู่ในภาวะครอบงาบางอย่างที่ทาให้เกิดการรวมตัวกัน
ขึ้น โดยกลุ่มผลประโยชน์มีเจตนาของการเข้ารวมกลุ่ม ก็เพ่ือที่จะใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการปกป้อง
รักษาผลประโยชน์ของตน โดยมิใช่เป็นการรวมกันเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
แต่อย่างใด และกลุ่มผลประโยชน์มีความต้องการที่จะใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการดาเนินทางการเมือง
ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ อันจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มตน 
 2.4.2 ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ 
  Almond และ Powell43  ได้แบ่งกลุ่มผลประโยชน์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  1. กลุ่มผลประโยชน์แบบที่มีการเข้ามารวมตัวกันเมื่อเกิดเหตุวิกฤตร้ายแรง 
(Atomic interest group)  
  กลุ่มผลประโยชน์ในรูปแบบนี้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน
ของฝูงชนที่มีอารมณ์รุนแรง ไม่มีการจัดตั้งองค์กร (Organization) สมาคม (association) สหพันธ์ 
(Union) อีกท้ังไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ในการเข้ามามีบทบาททางการเมือง กลุ่มประเภทนี้จะใช้ความ
รุนแรงในการเรียกร้องผลประโยชน์ อาจเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงได้หากเกิดความ
ผิดหวังจากข้อเสนอที่กลุ่มของตนเรียกร้องให้รัฐบาลตอบสนองไม่ได้รับความพอใจ 
  2. กลุ่มผลประโยชน์แบบที่ไม่ได้รวมตัวกันในรูปของสมาคม (non – 
associational interest group)  

                                                           

 42 แสวง รัตนมงคลมาศและคณะ, สัตว์การเมือง (กรุงเทพฯ : บริษัทเอส.อี.เอ.เอนเตอร์ไพร์ส 
จ ากัด, 2532), 213. 
 43 Almond และ Powell, อ้างถึงใน จิรโชค วีระสัย, สังคมวิทยาการเมือง (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543), 297. 
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  กลุ่มผลประโยชน์ประเภทนี้ คล้ายคลึงกับประเภทแรก คือ ขาดการจัดตั้งองค์กร
ที่ดีและมีกิจกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง กลุ่มประเภทนี้ได้แก่ กลุ่มเครือญาติ กลุ่มท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์หรื อ
กลุ่มชนชั้น เป็นกลุ่มที่แสดงออกถึงความต้องการในผลประโยชน์อย่างเป็นครั้งคราวและใช้วิธีการ
เรียกร้องผลประโยชน์อย่างไม่เป็นทางการ ลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ประเภทนี้จะพบมากในสังคม
ก าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาทั้งหลาย 
  3. กลุ่มผลประโยชน์แบบรวมตัวกันในรูปของสถาบัน ( institutional interest 
group) 
  กลุ่มผลประโยชน์ประเภทนี้ ที่ส าคัญได้แก่พรรคการเมือง บริษัทการค้า กลุ่ม
ธุรกิจ กองทัพ ข้าราชการ และศาสนจักร เป็นต้น กลุ่มผลประโยชน์ประเภทนี้ มักจะมีบทบาทเป็น
ตัวแทนผลประโยชน์ของกลุ่มตนและของกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมด้วย ดังนั้น กลุ่มที่รวมตัวกันในรูปสถาบัน
นี้จึงอาจรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ หรืออาจรวมตัวเป็นกลุ่มย่อย ๆ ก็ได้เช่นกัน ซึ่งได้แก่ กลุ่มนายทหาร
หนุ่ม กลุ่มพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภา กลุ่มลัทธิศาสนา กลุ่มข้าราชการระดับล่าง กลุ่มนักปกครอง
ระดับสูงหรือกลุ่มคณาจารย์เป็นต้น 
  4. กลุ่มผลประโยชน์แบบที่มีการรวมตัวกันในรูปของสมาคม (associational 
interest group) 
  กลุ่มผลประโยชน์ประเภทนี้ที่ส าคัญได้แก่ สหพันธ์กรรมกร หอการค้า สมาคม
ผู้ผลิตและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ลักษณะประการส าคัญคือจะเรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มตน มี
การจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าอย่างถาวร การเรียกร้องผลประโยชน์กระท าได้โดยมีการวางแผน
เป็นอย่างดี อีกท้ังด าเนินการอย่างมีข้ันตอนที่แน่นอนด้วย 
 2.4.3 บทบาททางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์  
  การเรียกร้องผลประโยชน์ต่อสถาบันทางการเมืองสะท้อนถึงบทบาทในการเป็น
ตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับปัจเจกชนของกลุ่มผลประโยชน์ในการการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
“อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มผลประโยชน์เกิดขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ตัดสินใจทางการเมือง
กับปัจเจกบุคคลในสังคม กลุ่มผลประโยชน์เป็นอิทธิพลนอกระบบรัฐสภา (Extra-Parliamentary 
Influence) ที่เข้าไปมีบทบาทในกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐ” โดยบทบาททางการเมืองของ
กลุ่มผลประโยชน์แบ่งออกได้เป็นสองด้านคือ (1) การสื่อสาร: ข้อเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์
เกี่ยวกับนโยบายใดนโยบายหนึ่งเป็นทั้งข้อมูลในทางนโยบาย เช่น รายละเอียดที่จ าเป็นหรือความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย รวมทั้งเป็นข้อมูลในทางการเมืองที่เป็น
ประโยชน์ต่อ นักการเมือง พรรคการเมือง และรัฐบาลเกี่ยวกับต้นทุนทางการเมืองของแต่ละทางเลือก
นโยบาย (Policy Menu) ที่มีอยู่ในขณะนั้น (2) การทดแทนพรรคการเมือง: ในกรณีที่ผลประโยชน์
ของปัจเจกชนบางกลุ่มถูกละเลยจากพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม การรวมตัวเป็น
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กลุ่มผลประโยชน์เป็นทางเลือกทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพของปัจเจกชนกลุ่มนั้นในการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย  ส่วนปัจเจกชนกลุ่มที่ไม่สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์ได้ จะมีความ
เสี่ยงสูงที่จะไมไ่ด้รับความสนใจจากรัฐบาล44 
 2.4.4 ปัจจัยท่ีก าหนดอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ 
  พฤธิสาณ และ Greenwald45 ได้ระบุถึงปัจจัยที่ก าหนดอิทธิพลของกลุ่ม
ผลประโยชน์ไว้ ดังนี้ 
  1. ทรัพยากร  หมายถึงอะไรก็ตามที่ช่วยให้กลุ่มผลประโยชน์สามารถมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของผู้มีอ านาจได้ กลุ่มเหล่านี้ประกอบด้วยผู้คนในสถาบันทางสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ต่าง ๆ เช่น สถาบันศาสนา กองทัพ หน่วยราชการ เป็นต้น ซึ่งอาศัยความเป็นที่ยอมรับในสังคมของ
สถาบันนั้น ๆ เพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มโดยอ้างว่าเป็นไปเพ่ือสถาบัน เช่น จ านวนสมาชิก 
เงินทุน การจัดองค์กรหรือโครงสร้างภายใน ผู้น า สายสัมพันธ์หรือช่องทางเข้าถึงผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม 
ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของกลุ่มผลประโยชน์คือความชอบธรรมเพราะโดยหลักการแล้ว การได้รับ
ความชอบธรรมหมายถึงการได้รับการยอมรับให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
  2. วัฒนธรรมทางการเมือง ในแต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองต่างกัน
ออกไป แม้ว่าสังคมนั้นจะมีระบบการปกครองเหมือนกับสังคมอ่ืน ๆ ก็ตาม และวัฒนธรรมทาง
การเมืองนี้คือเกณฑ์ที่ก าหนดว่าอะไรหรือวิธีการใดเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดพฤติกรรมการเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ 
  3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มมาจาก
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่กลุ่มนั้นครอบครองอยู่ และกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางนี้จะมีอิทธิพลมากเป็นพิเศษในกรณีที่ผู้ที่ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายไม่มีความรู้เพียงพอและ
จ าเป็นจะต้องพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialized Expertise) ในด้านนั้น 
  นอกจากนั้น Ippolito and Walker46 ยังได้ระบุถึงโครงสร้างภายในและเงื่อนไข
ที่มีผลต่อการมีอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ต่อกระบวนการก าหนดนโยบายไว้เช่นกัน โดยโครงสร้าง
ภายในและเงื่อนไขดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้ 

                                                           

 44 พฤทธิสาณ ชุมพล, ระบบการเมือง: ความรู้เบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 177. 
 45 พฤทธิสาณ ชุมพล, ค้าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่มที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 178. 
 46 Ippolito and Walker, อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 178. 
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  1. ระดับของการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ (Range of Represented Interest)  
การที่กลุ่มผลประโยชน์เป็นตัวแทนของสมาชิกจ านวนมากที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน (เช่น หอการค้า) 
จะท าให้กลุ่มผลประโยชน์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั้งหมดได้ การเลือก
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยละเลยผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มที่เหลือ
จะน าไปสู่ความขัดแย้งภายในองค์กร ซึ่งบั่นทอนประสิทธิภาพในการด าเนินการของกลุ่มอย่างส าคัญ 
ดังนั้น กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ที่แคบและชัดเจนจะมีโอกาสเกิดความความ
ขัดแย้งภายในองค์กรน้อยและมีประสิทธิภาพและโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินการ
มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีระดับของการเป็นตัวแทนผลประโยชน์สูงกว่า 
  2. การจัดองค์กร (Organizational Structure) กลุ่มผลประโยชน์อาจมีการจัด
องค์กรได้สองแบบคือ แบบสหพันธ์ (Federation) ที่ตัวองค์กรประกอบขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่ม
ผลประโยชน์ขนาดต่าง ๆ หลายองค์กร และแบบเชิงเดี่ยว (Unitary Structure) ที่ตัวองค์กรประกอบ
ขึ้นจากการรวมตัวของปัจเจกโดยตรงและการด าเนินงานไม่ขึ้นกับองค์กรอ่ืน ๆ ซึ่งองค์กรทั้งสองแบบ
นี้มีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป องค์กรแบบสหพันธ์จะมีข้อเสียเกี่ยวกับการจัดองค์กรที่ซับซ้อนและอาจ
มีการแทรกแซงการด าเนินงานขององค์กรสมาชิกจากส่วนกลาง รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างองค์กร
สมาชิก แต่การบริหารก็สามารถยืดหยุ่นได้โดยการปล่อยให้องค์กรสมาชิกด าเนินงานภายในพ้ืนที่ของ
ตนได้อย่างอิสระในระดับหนึ่ง ในขณะที่องค์กรแบบเชิงเดี่ยวมีการจัดองค์กรที่ซับซ้อนน้อยกว่าซึ่งท า
ให้สมาชิกสามารถเข้าถึงการบริหารได้โดยตรงและมีปัญหาเกี่ยวกับการแทรกแซงและความขัดแย้งใน
การด าเนินงานน้อยกว่า แต่การด าเนินงานอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับองค์กรแบบสหพันธ์ 
  3. ความรุนแรงของประเด็นในการเรียกร้อง (Change versus the Status 
Quo) กลุ่มผลประโยชน์ที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงที่รากฐานของนโยบายหรือระเบียบสังคม 
(Radical/ Fundamental Change) จะประสบกับปัญหาในการเรียกร้องผลประโยชน์ของตน
มากกว่ากลุ่มที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในกรอบนโยบายที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ( Incremental 
Change) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รากฐานจะกระทบผลประโยชน์ของคนจ านวนมาก รวมถึง
ผลประโยชน์ของชนชั้นน านอกจากนั้นยังมีต้นทุนของการด าเนินการที่สูงกว่าการเปลี่ยนแปลงใน
กรอบนโยบายเดิม (Sunk Cost) 
  4. ทุนทางการเมือง (Political Currency) ความส าเร็จของกลุ่มผลประโยชน์ 
ใด ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถแปลงไปเป็นทุนทางการเมืองซึ่งประกอบไปด้วย 
   - ขนาดของสมาชิก ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย จ านวนของ
สมาชิกของกลุ่มแสดงถึงจ านวนของคะแนนเสียงอันเป็นสิ่งที่นักการเมืองให้ความส าคัญมากที่สุด 
ดังนั้น กลุ่มผลประโยชน์ที่มีจ านวนสมาชิกน้อยมักจะไม่ได้รับความส าคัญเท่ากับกลุ่มที่มีจ านวน
สมาชิกมากกว่า  
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   - ความสามารถในการระดมสมาชิก จ านวนของสมาชิกจะปราศจาก
ความส าคัญทางการเมืองหากว่ากลุ่มผลประโยชน์ไม่สามารถควบคุมสมาชิกของตนเองได้ ดังนั้น ใน
การแข่งขันเพ่ือมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ กลุ่มผลประโยชน์ที่มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่าแต่มี
ความสามารถในการระดมสมาชิกดีกว่าจะสามารถเอาชนะกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกมากกว่าแต่ไม่
สามารถควบคุมจ านวนสมาชิกของตนได้  
   - การกระจายตัวและความหลากหลายของสมาชิก การเป็นตัวแทนของคน
ทุกกลุ่มในระดับประเทศสะท้อนถึงความเห็นร่วมกันในระดับประเทศของประเด็นนั้น  ๆ ดังนั้น กลุ่ม
ผลประโยชน์ที่มีการกระจายตัวและความหลากหลายของสมาชิกในระดับประเทศมากกว่าจะมี
อิทธิพลมากกว่ากลุ่มที่มีสมาชิกประเภทเดียวหรือกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเท่านั้น  
   - ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ: กลุ่มผลประโยชน์ที่มีเงินทุนมากกว่าย่อมจะมี
ประสิทธิภาพมากว่าในการเรียกร้องผลประโยชน์ นอกจากนั้น กลุ่มท่ีเป็นตัวแทนของชนชั้นน าทาง 
เศรษฐกิจจะมีโอกาสมากกว่าที่จะได้รับความส าคัญจากรัฐบาล  
   - สถานภาพทางสังคม กลุ่มที่ได้รับการยอมรับหรือมีความน่าเชื่อถือเป็น
พิเศษจะเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบกลุ่มอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องผลประโยชน์  
   - อุดมการณ์ของกลุ่ม กลุ่มผลประโยชน์ที่มีอุดมการณ์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของ
คนทั่วไปหรือไม่มีความยืดหยุ่นทางอุดมการณ์จะประสบกับความยากล าบากในการแสวงหาพันธมิตร
และความร่วมมือจากทั้งจากสาธารณะ กลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ และนักการเมือง  
   - ความเป็นผู้น า ทรัพยากรทั้งหมดที่กลุ่มมีอาจไม่มีความหมายถ้าปราศจาก
การบริหารที่ดี ดังนั้น ความสามารถของผู้น าในการบริหารทรัพยากรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
  5. การตัดสินใจ (Decision Making)  การจัดองค์กรของกลุ่มผลประโยชน์จะ
บอกถึงรูปแบบการตัดสินใจของกลุ่มนั้น กระบวนการตัดสินใจของกลุ่มผลประโยชน์แบบเชิงเดี่ยวจะมี
ความซับซ้อนน้อยกว่าการตัดสินใจของกลุ่มผลประโยชน์แบบสหพันธ์ อ านาจในการตัดสินใจของกลุ่ม
ผลประโยชน์แบบเชิงเดี่ยวมักจะกระท าโดยคณะผู้บริหารหรือผู้น าเท่านั้น แต่กลุ่มผลประโยชน์แบบ
สหพันธ์จะมีการกระจายอ านาจของการตัดสินใจมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของผู้บริหาร
กลุ่มจะต้องสะท้อนความต้องการส่วนมากของสมาชิกเสมอ หากการตัดสินใจของผู้บริหารขัดแย้งกับ
ความต้องการของสมาชิกแล้ว กลุ่มผลประโยชน์นั้นอาจล่มสลายหรือสูญเสียสมาชิกเป็นจ านวนมากได้ 
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 2.4.5 ความสัมพันธ์เชิงนโยบายระหว่างรัฐกับกลุ่มผลประโยชน์ 
  ในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงนโยบายระหว่างรัฐกับกลุ่มผลประโยชน์ มี
ตัวแบบที่น่าสนใจสองตัวแบบ คือ47 
  1. ตัวแบบพหุนิยม (Pluralism) ตามแนวคิดนี้ รัฐจะมีบทบาทไม่มากนักใน
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม กล่าวคือ รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงในการก่อตั้งกลุ่ม หรือจัดความสัมพันธ์ใด ๆ 
ระหว่างรัฐกับกลุ่ม ซึ่งจะท าให้กลุ่มสามารถท างานได้อย่างอิสระ ภายใต้ตัวแบบเช่นนี้ จะถือว่า
การเมืองเป็นเรื่องของการแข่งขันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ด้วยกันเอง โดยการแข่งขันดังกล่าว จะ
ปรากฏในลักษณะที่ว่า กลุ่มผลประโยชน์จะสามารถมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลทั้งในด้านการก าหนด
นโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  2. ตัวแบบภาคีรัฐ-สังคม (Corporatism) เป็นแนวคิดท่ีปรากฏอยู่ทั่วไปในยุโรปที่
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดตามตัวแบบนี้มีลักษณะเด่น สามประการคือ 
   - กลุ่มผลประโยชน์สามารถกดดันกระบวนการนโยบายหรือการออก
กฎหมายของรัฐบาลแต่แนวคิดแบบนี้จะให้ความส าคัญต่อความเป็นอิสระของรัฐ และความสามารถใน
การริเริ่มนโยบายต่าง ๆ จากภาครัฐ 
   - การจัดตั้งกลุ่มจะเป็นไปในลักษณะลาดับชั้นแล้วจึงเชื่อมต่อเข้ากับรัฐ 
ดังนั้น การแข่งขันระหว่างกลุ่มจะมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด เพราะความขัดแย้งที่ส าคัญจะได้รับการแก้ไข
จากองค์กรในระดับที่เหนือกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรระดับรัฐ 
   - ตัวแบบภาคีรัฐ – สังคม มองว่ากลุ่มผลประโยชน์มิได้เป็นเพียงผู้สนับสนุน
นโยบายเท่านั้นแต่จะท าหน้าที่บางประการให้กับรัฐอีกด้วย และเพ่ือเป็นการตอบแทน รัฐก็จะให้การ
รับรองทางกฎหมาย การสนับสนุนทางการเงิน และช่องทางที่จะติดต่อกับหน่วยงานรัฐและเชื่อมโยง
กับกระบวนการท างานของรัฐอย่างถาวรในประเทศอันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถูกก ากับ
ไว้ด้วยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ท าให้กลุ่มผลประโยชน์มีความส าคัญอย่างมาก ยิ่งถ้าความ
หลากหลายของกลุ่มมีมากเพียงใดก็จะเป็นตัวชี้วัดของความเป็นประชาธิปไตยได้มากเท่านั้น เพราะจะ
ก่อให้เกิดการกระจายอ านาจ แต่ละกลุ่มจะคอยถ่วงดุลอ านาจระหว่างกัน เพ่ือให้กลุ่มของตนเองได้รับ
ผลประโยชน์จากรัฐเท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองกลุ่มผลประโยชน์จึงเท่ากับเป็นกลุ่มที่คอย
ก ากับ ดูแล การท างาน การก าหนดนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย 

                                                           

 47 เอเนก  เหล่าธรรมทัศน์, มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ
(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คบไฟ, 2539), 202. 
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  ในบริบทของประเทศไทย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์48 ได้ท าการศึกษากระบวนการ
ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475-2530 และระบุถึงเงื่อนไข 7 ประการที่ท าให้กลุ่ม
ผลประโยชน์สามารถมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐไว้ดังนี้ 
  1. ขนาดของกลุ่ม ในกรณีของประเทศไทย กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบายเศรษฐกิจมักเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากต้นทุนในการรวมกลุ่มต่ าและมีเอกภาพในการ
ด าเนินการมากกว่ารวมทั้งโอกาสที่จะเกิดปัญหา “ตีตั๋วฟรี” น้อยกว่า แต่กลุ่มที่มีขนาดใหญ่บางกลุ่ม 
เช่น กลุ่มชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นข้อยกเว้นเพราะเงื่อนไขของการประกอบการและ
การจัดองค์กรเอื้อให้การรวมกลุ่มมีประสิทธิภาพแม้ว่ากลุ่มจะมีขนาดใหญ่ก็ตาม 
  2. ความชัดเจนของขอบข่ายผลประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์ที่ทรงประสิทธิผลใน
การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจมักจะมีขอบข่ายผลประโยชน์ที่ชัดเจน เพราะการมีขอบข่าย
ผลประโยชน์ที่ชัดเจนช่วยให้การรวมกลุ่มเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมั่นคง และสมาชิกมองเห็น
อานิสสงส์ของการรวมกลุ่ม หากขอบข่ายผลประโยชน์คลุมเครือ สมาชิกท่ีร่วมกลุ่มกันนั้นอาจมีปัญหา
ความขัดแย้งในผลประโยชน์ได้ กลุ่มผลประโยชน์ที่มีขอบข่ายผลประโยชน์ที่ชัดเจนและจ ากัด จะมี
ประสิทธิภาพในการผลักดันนโยบายมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์ที่มีขอบข่ายผลประโยชน์กระจัด
กระจาย 
  3. ฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขส าคัญที่สุดของ
การมีประสิทธิภาพในการเรียกร้องผลประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ต้นทุนของการเรียกร้องนโยบาย
เท่านั้นที่กลุ่มจะต้องแบกรับ แต่ความส าคัญของของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กลุ่มนั้นเกี่ยวข้องยัง
เป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีดึงดูดสมาชิกและความสนใจของรัฐบาล 
  4. พลังต่อรองทางการเมือง อ านาจต่อรองทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์
ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ซึ่งที่ส าคัญคือ สายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับผู้มีอ านาจ ความส าคัญของธุรกิจ
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และความสามารถในการระดมมวลชน แต่กลุ่มผลประโยชน์ไม่สามารถ
ที่จะใช้อ านาจทางการเมืองของตนได้อย่างเปิดเผยเนื่องจากจ าเป็นที่จะต้องรักษาภาพลักษณ์ของตน
ไม่ให้มัวหมองในสายตาของสาธารณะ 
  5. ผู้น าที่เข้มแข็งและชาญฉลาด ความสามารถของผู้น ามีส่วนอย่างมากต่อ
ความส าเร็จของกลุ่มในการเรียกร้องนโยบาย ผู้น ากลุ่มจ าเป็นจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับชนชั้นน า มี

                                                           

 48 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, กระบวนการก้าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บท
วิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 (กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝ่าย
สิ่งพิมพ์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2532). 
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ความสามารถและประสบการณ์ทางการเมืองในการผลักดันนโยบาย และยังต้องรับภาระต้นทุนในการ
เรียกร้องผลประโยชน์มากกว่าสมาชิก 
  ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นเพียงเงื่อนไขอันจ าเป็นที่จะท าให้กลุ่ม
ผลประโยชน์มีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ แต่หาใช่เงื่อนไขที่
เพียงพอไม่ นโยบายที่ต้องการผลักดันเป็นปมเงื่อนสุดท้ายแห่งความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการ
ผลักดันนโยบาย หากนโยบายที่ต้องการผลักดันก่อให้เกิดต้นทุนทางการเมือง (political cost) แก่
รัฐบาลมากจนเกินไป รัฐบาลอาจแข็งขืนต่อข้อเรียกร้องนั้น หรือถ้าหากนโยบายที่ต้องการก่อให้เกิด
ต้นทุนแก่สังคมมากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่มขุนนางนักวิชาการ และ/หรือกลุ่มนัก
เศรษฐศาสตร์วิชาการในมหาวิทยาลัย และ/หรือประชาชนโดยทั่วไป  
  แบบแผนการผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายของกลุ่มผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมีอยู่อย่างน้อย 4 วิธี กล่าวคือ 
  1. กลุ่มผลประโยชน์จะสร้างสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับชนชั้นน าทางอ านาจ และ
กลุ่มขุนนางวิชาการ เนื่องจากพลังอ ามาตยาธิปไตย คือเฟืองหลักในกระบวนการก าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ เนื่องจากกฎหมายเศรษฐกิจที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยล้วนเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจฝ่าย
บริหารในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์นี้เดิมมีแต่ข้าราชการทั้งฝ่ายทหาร
และพลเรือน ต่อมาได้ขยายไปในรูปของเงินบริจาคทางการเมือง พรรคการเมืองและนักการเมืองที่
กลุ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ด้วย 
  2. กลุ่มผลประโยชน์จะว่าจ้างให้นักวิชาการศึกษาวิจัยนโยบายเศรษฐกิจที่
ต้องการปรับเปลี่ยน และน าผลการวิจัยมาเผยแพร่สู่สาธารณะชนเพ่ือสร้างประชามติ หรือพลัง
สนับสนุน 
  3. กลุ่มผลประโยชน์จะสร้างสายสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในรูปความสัมพันธ์ต่าง
ตอบแทน คือ กลุ่มผลประโยชน์ให้ผลตอบแทนแก่สื่อมวลชนในรูปของรายจ่ายในการโฆษณา และการ
ให้อามิสสินจ้าง ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องตอบแทนด้วยการน าเสนอข่าว และความเห็นที่เป็น
ผลประโยชน์แก่กลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ 
  4. กลุ่มผลประโยชน์จะสร้างสายสัมพันธ์กับสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่ง
มีอ านาจทางนิติบัญญัติโดยตรงจากแนวคิดกลุ่มผลประโยชน์ 
  ในขณะที่อเนก  เหล่าธรรมทัศน์49 ได้กล่าวถึงวิธีการในการด าเนินการที่กลุ่ม
ผลประโยชน์มักจะใช้เพ่ือผลักดันหรือเรียกร้องผลประโยชน์ไว้ในหนังสือมองเศรษฐกิจการเมืองไทย

                                                           

 49 เอเนก  เหล่าธรรมทัศน์, มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ 
(กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557), 119-156. 
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ผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อสรุปถึงวิธีการที่กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ธุรกิจ)                      
ในประเทศไทยเลือกใช้ ข้อสรุปดังกล่าวมีความส าคัญในเชิงลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากแนวคิดวิธีการ
ในข้างต้น โดยวิธีการที่กลุ่มน ามาใช้ด าเนินการ คือ 
  - การท าหนังสือร้องเรียน เพ่ือเสนอความต้องการไปยังกลไกของรัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
  - การแถลงข่าวทางสื่อมวลชน 
  - การเข้าพบข้าราชการที่มีอ านาจตัดสินใจ 
  - การจัดสัมมนาทางวิชาการ 
  - การท าวิจัยข้อมูลมาสนับสนุนข้อเรียกร้อง 
  - การส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องให้หน่วยงานรัฐบาลพิจารณา 
  - การคัดค้านและประท้วงหากวิธีการแบบสันติใช้ไม่ได้ผล 
  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า กลุ่มผลประโยชน์อาจใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
มากมายในการที่จะมีอิทธิพลและน าเสนอข้อเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มต่อผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบาย วิธีการต่าง ๆ ได้มีนักวิชาการหลายท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแสดงความ
คิดเห็นไว้ตามที่ได้เสนอไว้ในข้างต้น ต้องพยามยามมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน และมีภาพลักษณ์ที่
ดีในสายตาสังคมอันเป็นวิธีการส าคัญที่นักวิชาการทุกคนกล่าวถึง ซึ่งการจะเลือกวิธีการใดและวิธีการ
นั้นจะใช้มากหรือน้อยและใช้อย่างประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวย่อมขึ้นกับลักษณะของระบอบ
การเมืองเปิดโอกาสให้กลุ่มหรือไม่ รวมถึงกลุ่มมีทรัพยากรทางการเมืองและช่องทางการเข้าถึงผู้
ตัดสินใจทางการเมืองเพียงใด 
 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
  
 2.5.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
  การให้ความหมายของนโยบายสาธารณะนั้นได้มีนักวิชาการทั้งต่างประเทศและ
นักวิชาการไทยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้50 
  โธมัส ดาย (Thomas Dye) ได้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า รัฐบาลจะต้องการท าอะไร ท าไมต้องกระท าเช่นนั้น และอะไรที่เป็นความ
แตกต่างที่รัฐบาล 

                                                           

 50 ศุภชัย ยาวะประภาษและปิยากร หวังมหาพร, นโยบายสาธารณะไทย : ก้าเนิด พัฒนาการ
และสถานภาพของศาสตร์ (กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2552), 48-57. 
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  โกนิค (Koenig) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะหมายถึง กิจกรรมของรัฐที่มีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
  บริจแมนและเดวิส (Bridgman & Davis) กล่าวว่า นโยบาย เป็นเครื่องมือของ
การปกครอง เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นโยบาย
เป็นผลจากการแข่งขันระหว่างความคิด ผลประโยชน์และอุดมการณ์ในระบบการเมือง 
  สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ ให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่า เป็นกิจกรรมที่รัฐบาล
เลือกจะกระท าหรือไม่กระท าโดยใช้อ านาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพ่ือตอบสนองค่านิยมของ
สังคมมีผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะได้แก่ ผู้น าทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ข้าราชการ และประมุขของประเทศ  กิจกรรมที่รัฐบาล
เลือกที่จะกระท าต้องเป็นชุดของการกระท าที่มีแบบแผน มีเป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าให้
ปรากฎเป็นจริง กิจกรรมที่เลือกกระท าต้องมีผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาที่ส าคัญของสังคม เป็นการ
ตัดสินใจกระท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนจ านวนมาก เป็นการเลือกทางเลือกที่จะกระท าโดย
พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการต่อรองหรือประนีประนอมระหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่
รัฐเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าซึ่งอาจก่อให้เกิดผลทางบวกและทางลบต่อสังคม และเป็นกิจกรรมที่
ชอบด้วยกฎหมาย 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะหมายถึงแนวทาง
ปฏิบัติหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่ง ๆ ก าหนดขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่าจะกระท าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของสาธารณชน โดยอาจมีแผนและโครงการรองรับเพ่ือเป็นแนวทางชี้น าให้มีการปฏิบัติ
หรือการกระท าต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยสิ่งที่รัฐบาล
เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท านั้น อาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
 2.5.2 กระบวนการก าหนดนโยบาย51  
  นโยบายสาธารณะย่อมมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเช่นเดียวกับกิจกรรมในรูปแบบอ่ืน 
จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด หรือแปรสภาพไปเป็นนโยบายอ่ืน ๆ หรือกิจกรรมอ่ืนนั้น กระบวนการ
ก าหนดนโยบายจึงประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1. การระบุปัญหาและนิยามปัญหา (Problem Identification and Difinition)  
  2. การน าปัญหาเข้าสู่ผู้ก าหนดนโยบาย (Agenda-Setting) 
  3. การสร้างและก่อตัวของนโยบาย (Formulation) 

                                                           

 51 พัชรี  สิโรรส, พลวัตนโยบายสาธารณะจากรัฐ  เอกชน สู่ประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คบไฟ, 2557), 3-28. 
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  4. การน านโยบายมาปฏิบัติ (Implementation) 
  5. การประเมินผลนโยบาย (Evaluation) 
  กระบวนการก าหนดนโยบายนั้นที่จริงแล้วเป็นเรื่องทางการเมืองอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็นขั้นตอนการระบุปัญหา การน าปัญหาเข้าสู่ผู้ก าหนดนโยบาย การสร้างและก่อตัวของนโยบาย  
การน านโยบายไปปฏิบัติ หรือการประเมินผลนโยบาย ล้วนแต่เป็นการเมืองทั้งสิ้น และยังเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างอ านาจในสังคมและผลประโยชน์ ว่าใครเป็นผู้มีอ านาจที่แท้จริงและ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ใครได้ใครเสีย นโยบายที่ออกมาเป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มใด ใครมีส่วนร่วม
หรือถูกกีดกันจากกระบวนการก าหนดนโยบาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้น อย่างไร
ก็ตามขั้นตอนของการก าหนดนโยบายอาจกล่าวโดยละเอียดได้ดังนี้ 
  1. การระบุปัญหาและนิยามปัญหา (Problem Identification and Difinition)   
   เป็นขั้นแรกของกระบวนการนโยบาย เป็นขั้นตอนที่บ่งบอกหรือแสดงว่าอะไร
คือปัญหาและข้อเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐบาล หรือผู้มีอ านาจตัดสินนโยบายรับไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาซึ่งจะเก่ียวข้องตั้งแต่การรับรู้ และการให้ค าจ ากัดความ ว่าอะไรคือปัญหา   
   การรับรู้จึงหมายถึงการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น กล่าวคือมีจิตส านึกในบางสิ่ง
บางอย่างที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ใด ๆ จากการที่ได้มองเห็น ได้ยินเสียง ได้สัมผัส ได้กลิ่น ส่วนการให้ค า
จ ากัดความก็คือ การตีความภายหลังจากที่ได้มีการรับรู้แล้วว่าสิ่งที่ได้รับรู้มานั้นเป็นปัญหาหรือไม่  
การรับรู้จึงหมายถึงเหตุการณ์ ส่วนการให้ค าจ ากัดความจึงหมายถึงปัญหาต่าง ๆ 
   การรับรู้ เป็นสิ่งส าคัญมากในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพราะเป็ น
ตัวก าหนดเงื่อนไขการนิยามปัญหาหรือการให้ค าจ ากัดความของปัญหา แต่การรับรู้นั้นก็แตกต่างกันไป
แล้วแต่ประสบการณ์ภูมิหลังของแต่ละคน ฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ หรือมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
บางคนเท่านั้นที่จะรับรู้ตลอดจนตีความสิ่งนั้นเป็นปัญหา 
  2. การน าปัญหาเข้าสู่ผู้ก าหนดนโยบาย (Agenda-Setting) 
   เมื่อได้ผ่านการรับรู้และตีความว่าเป็นปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือปัญหา
ดังกล่าวจะเข้าไปถึงรัฐบาลหรือผู้มีอ านาจตัดสินนโยบายได้อย่างไร ซึ่งขั้นตอนนี้ก็เป็นยุทธวิธีที่ส าคัญ
มากเช่นกัน แม้ในสังคมที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นสังคมแบบเปิด การติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงรัฐบาลมัก
กระท าได้ง่าย ปัญหาต่าง ๆ จึงได้รับการพิจารณาในรัฐบาลหรือผู้มีอ านาจตัดสินนโยบายได้ง่ายและ
รวดเร็วก็ตาม แต่ก็ยังได้รับการกลั่นกรอง ต่อต้านหรือคัดค้านจากชนชั้นปกครองที่มีอ านาจในสังคม  
ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้มีอ านาจทางการเมืองหรือผู้มีอ านาจทางเศรษฐกิจ หรือทั้งผู้มีอ านาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจร่วมกัน ส าหรับในสังคมก าลังพัฒนาการรับรู้และตีความว่าสิ่งใดเป็นปัญหา รวมทั้งการน า
ปัญหาเข้าสู่รัฐบาล หรือผู้ก าหนดนโยบายนั้นมักจะเป็นชนชั้นน า เนื่องจากประชาชนมักไม่ค่อยเอาใจ
ใส่หรือไม่เข้าใจ หรือถูกปิดกั้นมิให้รับรู้และเห็นว่าเป็นปัญหา 
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  3. การสร้างและก่อตัวของนโยบาย (Formulation) 
   หลังจากประเด็นนโยบายผ่านเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจแล้ว ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายก็จะมาร่วมกันปรึกษาหารือ ระดมความคิด ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
ของนโยบาย จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายนโยบาย มีการค้นคว้าหาข้อมูล ตีความข้อมูล ติดต่อ
พบปะกับผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาและแสวงหานโยบายทางเลือกต่าง ๆ ไว้ คาดหมายและวิเคราะห์จาก
ทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือให้เป้าหมายนโยบายบรรลุผลสมบูรณ์ที่สุด เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่
จะได้รับจากบรรดาทางเลือกต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น 
   ในกระบวนการสร้างและก่อตัวของนโยบายมักกระท าโดยฝ่ายข้าราชการ
ประจ าซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานวางแผนและก าหนดนโยบาย เช่น ในกรณีของประเทศไทยก็กระท า
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ขัดแย้งกันก็อาจมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมพิจารณา ดังนั้นกลุ่มผลประโยชน์และผู้น าทางการเมืองจึงมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ 
  4. การน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) 
   การน านโยบายไปปฏิบัติไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการทางเทคนิคที่ต้องอาศัย
ความรู้และเครื่องใช้ ตลอดจนประสิทธิภาพของระบบบริหารเท่านั้น หากแต่เป็นกระบวนการที่
ซับซ้อนและครอบคลุมถึงพฤติกรรมของบุคคลและปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ รวมไปถึงการท าความ
เข้าใจกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความแตกต่างของท้องถิ่นที่เป็นผู้รับ
ผลิตผลของนโยบายนั้นด้วย ฉะนั้น ในขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติค าถามที่มักจะตั้งขึ้นมาได้แก่ 
ใครจะได้ผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากนโยบายของรัฐ รัฐจะหาวิธีการประสานผลประโยชน์กับ
กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร เพ่ือให้นโยบายที่ร่างขึ้นมาสามารถด าเนินการต่อไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ 
   ข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการก าหนดนโยบายในประเทศที่พัฒนาแล้วกับ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาก็คือ ในประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มผลประโยชน์เช่นกลุ่มธุรกิจและพรรคการเมือง
จะมีอิทธิพลสูงในขั้นตอนการก่อตัวของนโยบาย (Formulation stage) มีการเจรจาต่อรองและใช้
ยุทธวิธีต่าง ๆ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนา กลุ่มผลประโยชน์
โดยเฉพาะนักธุรกิจ จะมีอิทธิพลสูงเหนือผู้น านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าผู้สร้างนโยบาย ซึ่งอาจเป็น
ผู้น าการเมืองและเทคโนแครต จึงกล่าวได้ว่า กระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศด้อยพัฒนามี
ลักษณะเป็นการเมืองสูง นักธุรกิจจ าต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ก าหนดนโยบายและ
ข้าราชการประจ าผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนอย่างมีประสิทธิผล  
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   การที่มีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการน านโยบายและโครงการ
ไปปฏิบัติอาจท าให้โครงการต่าง ๆ บิดเบือนไปจากเป้าหมาที่ก าหนดไว้ได้ เพราะการน านโยบายไป
ปฏิบัติจะเป็นเรื่องของการแย่งชิงรักษาผลประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
เพราะมีปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้องเป็นอันมาก 
  5. การประเมินผลนโยบาย (Evaluation) 
   การประเมินผลนโยบาย เป็นการศึกษาวิเคราะห์แผนงานโครงการเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเป้าหมาย การเสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไขในนโยบาย การประเมินผลในแง่ของ
การเมืองจะเป็นเรื่องการแจกแจงทรัพยากร ผลกระทบในด าเนินโครงการ ดูว่าใครได้และใครเสีย การ
ขยายโครงการที่ประสบความส าเร็จหรือล้มเลิกโครงการที่ล้มเหลว โดยทั่วไปการประเมินผลมักรวม
กิจกรรมสามอย่างไว้ด้วยกัน คือ  
   1. การระบุเจาะจง (Specification) ว่าจะประเมินผลอะไร 
   2. วิธีการประเมิน (Measurement) ว่าใช้วิธีการแบบไหน 
   3. การวิเคราะห์ (Analysis)  เป็นการวิเคราะหข์้อมูลออกมาเพ่ือประเมินผล 
   การประเมินนโยบายและการวิเคราะห์นโยบายอาจเกิดขึ้นตลอดเวลาที่
นโยบายนั้นใช้อยู่ นักการเมือง นักบริหาร และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจพิจารณาถึงคุณธรรมและ
คุณค่าของนโยบายหรือโครงการตอนใดตอนหนึ่ง โดยเฉพาะทั้งก่อนและหลังที่นโยบายนั้นออกมาแล้ว 
การประเมินผลนโยบายแบบนี้เรียกว่า Impressionist  style คือ เป็นการประเมินผลโดยขึ้นกับ
หลักฐานที่อ่อนมาก ๆ แต่เป็นการประเมินผลที่ท าให้เกิดความเป็นไปได้ในทางการเมือง (Political  
feasibility) การประเมินผลเช่นนี้จะดูจากการก่อตัวของนโยบายและโยงไปถึงการที่ นโยบายหรือ
ข้อเสนอนั้นจะได้รับความเห็นชอบด้วยหรือไม่ 
   การประเมินผลอีกชนิดหนึ่งเป็นการประเมินผลผู้บริหารนโยบาย การ
ประเมินผลแบบนี้มีการตั้งค าถามว่าใครได้ประโยชน์จากโครงการบ้าง โครงการนี้ซื่อสัตย์หรือไม่ มี
ค่าใช้จ่ายเท่าไร การกระจายแจกแจงท าได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพไหม การประเมินผลแบบนี้ช่วย
บอกได้ว่าโครงการนั้นซื่อสัตย์และยุติธรรมหรือไม่ แต่จะบอกได้เล็กน้อยเท่านั้นเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สังคมของโครงการ หรือเก่ียวกับว่าโครงการจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
   ส่วนการประเมินผลแบบที่สามเป็นการประเมินผลแบบมีระบบและมีลักษณะ 
Objective ที่สุด ใช้ในการดูผลกระทบทางสังคมและดูว่าโครงการนั้นบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และยัง
เป็นการเปรียบเทียบโครงการต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร อันไหนบรรลุเป้าหมายได้มากกว่า
กัน การประเมินผลแบบนี้นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้นในหน่วยงานของรัฐ 
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   กล่าวโดยสรุป กระบวนการก าหนดนโยบายเริ่มต้นจากการรับรู้ปัญหา และ
การให้ค าจ ากัดความของปัญหา การน าปัญหาเข้าถึงมือผู้มีอ านาจตัดสินใจเรื่องนโยบาย การก่อตัว
ของนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย เป็นกระบวนการที่โยงกับ
ผลประโยชน์ว่าใครได้อะไร เมื่อไร และอย่างไร จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างอ านาจในสังคม 
และช่วยหาค าตอบของค าถามที่ว่า ใครเป็นผู้มีอ านาจที่แท้จริง ใครได้ผลประโยชน์และเสีย
ผลประโยชน์ รัฐมีวิธีการประสานผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร เพ่ือรักษาความชอบธรรมของ
ระบบการเมือง ซึ่งแต่ละประเทศจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงอันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ในแต่ละระบบการเมืองก าหนดให้กระบวนนโยบายมีลักษณะรวบอ านาจแบบ
เบ็ดเสร็จหรือเปิดช่องให้กลุ่มเบื้องล่างเข้ามามีบทบาทในเวทีการก าหนดนโยบาย 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์52 ได้ศึกษาการพัฒนาด่านช่องสะง าสู่ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา 
ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ความส าคัญของจุดผ่านแดนช่องสะง า คือ 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีการพ่ึงพาอาศัยกันบนฐาน
ผลกระทบจากปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพทาง
การเมืองภายในประเทศกัมพูชา ส าหรับปัจจัยภายนอกได้แก่ ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทย
กับกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านจุดผ่านแดนช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุด
ผ่านแดนถาวรที่เป็นเส้นทางส าคัญในการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจน าไปสู่
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง สู่ความเป็นเมืองคู่มิตรกับจังหวัด
เสียมเรียบ  พร้อมทั้งยังมีความใกล้ชิดกับจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพระวิหาร และขยายเส้นทาง
เชื่อมโยงสู่เวียดนามและลาวสู่โครงการวงกลมเศรษฐกิจได้อีกด้วย อันจะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2015 
 ศักยภาพในการเชื่อมโยงจังหวัดศรีสะเกษผ่านการประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวร 
ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย ตรงข้ามกับช่องจวม อ าเภออัลลองเวง จังหวัด
อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้แก่ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศผ่านการพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง า  
เพ่ือให้เป็นสถานที่ให้ประชาชนไทยและกัมพูชาได้มาค้าขายและมีศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดน  

                                                           

 52 ภัควัฒน์  จรรยาสุทธิวงศ์, “การพัฒนาด่านช่องสะง าสู่ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2556). 
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เพ่ือให้นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน การเชื่อมโยงทางกายภาพใน
ด้านคมนาคมด้วยถนนเส้นทางหมายเลข 67 เดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านจังหวัดอุดรมีชัย เข้าสู่
จังหวัดเสียมเรียบ อันเป็นที่ตั้งของนครวัด นครธม สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกการเชื่อมโยง
ทางสถาบันด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดประชุมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการ
เป็นเมืองคู่มิตรกับจังหวัดเสียมเรียบ การเชื่อมโยงในระดับประชาชนด้วยการส่งเสริมด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข การกีฬา แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งผลแห่ง
การพัฒนาความสัมพันธ์นี้จะท าให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกัน 
 ข้อเสนอแนะที่ส าคัญของงานวิจัยนี้ คือ ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีการจัดการบริ
หารชายแดน เน้นการพึ่งพาอาศัยกัน มีการค้า การลงทุน ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยบริเวณ
ชายแดนของทั้งสองประเทศ ภายใต้เงื่อนไขความสัมพันธ์ด้านความม่ันคง ความสัมพันธ์ด้านการเมือง 
ฉะนั้น ด่านช่องสะง าจึงเป็นด่านที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาได้
พร้อมกันทั้งยังเป็นด่านที่เปรียบเสมือนประตูให้ประเทศทั้งสองสามารถท าการค้า การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ.2015 
 รวิวรรณ หิรัญสุข53 ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา : ภายหลัง
การเลือกตั้งปี ค.ศ.1993 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาทางด้านการเมืองเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีสาเหตุมาจาก
การเมืองภายในประเทศกัมพูชา ส าหรับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ส่วนใหญ่
แล้วเกิดจาการปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการทางการค้า การลงทุนของประเทศกัมพูชาที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง และปัญหาที่เกิดจากฝ่ายไทยในเรื่องของมาตรการทางการค้าและการขาดข้อมูลทาง
การตลาดที่ส าคัญในประเทศกัมพูชา และปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศที่มีการ
เอารัดเอาเปรียบกัน ความไม่ซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ ปัญหาดังกล่าวทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจ การค้า ทั้งในระดับการค้าปกติและการค้าชายแดน รวมถึงการเข้าไป
ลงทุนของนักธุรกิจไทยในกัมพูชา   
 ผศ.สุเทพ พันประสิทธิ์, ผศ.ดร.เลิศพร ภาระกุล และวันเพ็ญ พินเผือก54  ได้ศึกษาวิจัย
กลยุทธ์การจัดการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชา กรณีศึกษา : จังหวัด

                                                           

 53 รวิวรรณ หิรัญสุข, “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา : ภายหลังการเลือกตั้งปี ค.ศ.
1993,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544). 

54 สุเทพ พันประสิทธิ์, เลิศพร ภาระกุล  และวันเพ็ญ  พินเผือก, “กลยุทธ์การจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชา กรณีศึกษา : จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์  
และศรีสะเกษ”, (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),2547). 
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สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนหนึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี โดยผลการวิเคราะห์การเชื่อมโยงจังหวัด
ชายแดนไทยกับเมืองเสียมราฐ นครวัด นครธม ตามเส้นทางอรัญประเทศ ศรีโสภณ เสียมราฐ และ
ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กับเมืองอัลลองเวง เชื่อมต่อไปถึงเสียมราฐ และการเชื่อมโยง
แหล่งวัฒนธรรมขอมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทยโดยใช้ศักยภาพการท่องเที่ยวของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ และปราสาทเขาพระวิหาร เป็นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสของจังหวัดชายแดนได้ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ คือ  
 1. กลยุทธ์การเชื่อมสระแก้ว ศรีสะเกษ สุรินทร์ โยงกับเมืองเสียมราฐ ด้านการค้า
ชายแดน เพ่ือการส่งสินค้าไปตลาดประเทศกัมพูชา และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกลุ่ม
โบราณสถาน นครวัด นครธม 
 2. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพด้านบริการและแรงดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด  
เสริมความน่าสนใจของแหล่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดแสดงสีเสียง การท่องเที่ยวสร้าง
เสริมความรู้ ประวัติศาสตร์-โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพการกีฬา  
รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึนทางด้านนันทนาการ 
 3. กลยุทธ์การยกระดับมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกด้วยการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 4. กลยุทธ์การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่น  การสร้าง 
Brand  ของภูมิภาค  และจังหวัด 
 5. กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและท้องถิ่น  มีการ
ร่วมกันของการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีและหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
 6. กลยุทธ์การพัฒนาความพร้อมของประเทศเพ่ือบ้านในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเงิน
ช่วยเหลือในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 7. การเปิดประตูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่อินโดจีน สร้างความเชื่อมโยงทั้งการค้า  การ
ลงทุน  และการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน 
 8. กลยุทธ์การณรงค์ท่องเที่ยวทางรถยนต์  เพ่ือขยายตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวอิสระ 
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 พงษ์รัตน์ดา บุตรโต55  ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
กัมพูชาในช่วง พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2547  ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับกัมพูชาในช่วงดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของกัมพูชายังไม่เข้มแข็ง จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาไทย โดยเฉพาะด้านเงินทุนและสินค้าอุปโภค
บริโภค และการที่ไทยช่วยเหลือกัมพูชาด้วยการซื้อสินค้าเกษตรผ่านโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร ท าให้ไทยได้ใช้วัตถุดิบราคาต่ า แต่โดยที่โครงสร้างสินค้าส่งออก-น าเข้า ระหว่างไทยกับ
กัมพูชามีความแตกต่างกันด้านมูลค่า  จึงท าให้ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด ปัญหา
และอุปสรรคของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา เกิดจากความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา และความขัดแย้งเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ท าให้ชาว
กัมพูชามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อชาวไทย โดยมองว่านักธุรกิจไทยมุ่งแต่จะเข้าไปฉกฉวยและแสวงหา
ผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจด้วยการลงทุนระยะสั้น ประกอบกับกัมพูชาเองมีปัญหาด้าน
การเมืองภายในท าให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชาขาดความต่อเนื่อง แม้ว่าใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยจะได้ด าเนินนโยบายและมาตรการทางการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในกัมพูชาหลายประการ โดยเฉพาะปฏิญญาพุกาม ซึ่งเป็นความ
ตกลงความร่วมมือที่ให้ผลประโยชน์กับประเทศกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็ยังไม่สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์และความเข้าใจที่มีพลังเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยใน
ภาพรวมได้ อย่างไรก็ตามการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อกัมพูชาในครั้งนี้อาจต้องใช้เวลา
ในการปรับเปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์  เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จากการด าเนินนโยบายดังกล่าว 
 พรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล56 ได้ท าการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของ
กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไม่มี
บทบาทมากนักในการมีส่วนร่วมและก าหนดเงื่อนไขของการเจรจาเพราะมีจุดอ่อนหลายประการ เช่น  
ปัจจัยเรื่องเงินทุน ท าให้ขาดงานวิจัย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ท างานประจ า ท าให้ไม่

                                                           
55 พงษ์รัตน์ดา บุตรโต, “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงพ.ศ. 2544 

ถึง พ.ศ. 2547,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2548). 

56 พรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล, “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
ทางธุรกิจในประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการเจรจา
ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551). 
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สามารถท างานในเชิงรุกและให้ความรู้  ตลอดจนสร้างศักยภาพแก่สมาชิกเพ่ือการแข่งขันในตลาดโลก
ภายใต้เงื่อนไขของการค้า การลงทุนที่ถูกก าหนดโดยประเทศพัฒนาแล้วที่ยังคงใช้นโยบายกีดกัน
การค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าที่มีจุดประสงค์ให้เกิดระบบการค้าที่เสรีมากที่สุด สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยจึงต้องเพ่ิมค่าสมาชิกให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กรรมการต้องเพ่ิมเวลาท างาน เพ่ิม
นักวิชาการ เพ่ือน าไปสู่ยุคใหม่ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่เป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือและเป็น
กลุ่มผลประโยชน์ที่มีพลังในการก าหนดแนวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
2.7 กรอบในการศึกษาวิเคราะห์ 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีเพ่ือน าสู่การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ชายแดน ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา บนฐานบริบทภายใต้จุดผ่านแดนถาวรช่อง 
สะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพและบริบทของพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและ
ความสัมพันธ์ของจังหวัดศรีสะเกษกับประเทศเพ่ือนบ้านกัมพูชา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มี
ผลต่อการค้า การขาย การลงทุน การค้าบริเวณชายแดน และการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงทางการ
ค้าชายแดนบริเวณด่านถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กับ 3 จังหวัดของประเทศ
กัมพูชา คือ จังหวัดเสียมเรียฐ จังหวัดพระวิหาร และจังหวัดอุดรมีชัย ที่จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง
ชาวไทยกับชาวกัมพูชาให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกันของประชาชนทั้งสอง
ประเทศ เกิดกระบวนการให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการซื้อขายสินค้ากันไปมา ข้าราชการของ
ทั้งสองประเทศมีการเยือนพบปะเพ่ือกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 
 ประเด็นที่สอง “การก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ” ในกรอบแนวคิดนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา กระบวนการ
ในการก าหนดนโยบาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ   ซึ่งในอดีตกระบวนการ
ก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการค้ามักจะเป็นกระบวนการที่สั่งหรือด าเนินการจากเบื้องบนลงสู่  
เบื้องล่าง (Top– Down Process) เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์การก าหนดนโยบายได้
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากนโยบาย   
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 ประเด็นที่สาม “แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทิศทางการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ” 
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงมุมมองของฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดต่อการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้าหลังจากเป็นประชาคมอาเซียน 
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บทที่ 3 
บริบทของพื้นที่ศึกษา 

 
3.1 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ1 
  
 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฎ
หลักฐานแน่นอน มีการจดบันทึกไว้พอสังเขป ส่วนมากได้จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่าต่อ ๆ กันมา 
เอาความแน่นอนไม่ได้นัก นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พ้ืนที่ภาคอีสานในปัจจุบัน
เคยเป็นที่อยู่ของพวกละว้าและลาว มีแว่นแคว้นอาณาเขตปกครองเรียกว่า “อาณาจักรฟูนัน” 
ประมาณปี พ.ศ.1100 พวกละว้าที่เคยมีอ านาจปกครอง อาณาจักรฟูนันเสื่อมอ านาจลง ขอมเข้ามามี
อ านาจแทนและตั้งอาณาจักรเจนละหรืออิศานปุระขึ้น พวกละว้าถอยร่นไปทางเหนือ ปล่อยให้พ้ืนที่
ภาคอีสานรกร้างว่างเปล่าเป็นจ านวนมากเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจึงถูกทิ้งให้
เป็นที่รกร้างและเป็นป่าดง ขอมได้แบ่งการปกครองเป็น 3 ภาคโดยมีศูนย์การปกครองอยู่ที่ละโว้
(ลพบุรี) พิมาย (นครราชสีมา) และสกลนคร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อศูนย์กลางการ
ปกครองใหญ่ที่นครวัดในยุคที่ขอมเรืองอ านาจ  ศรีสะเกษน่าจะเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่ขอมใช้เป็น
เส้นทางไปมาระหว่างเมืองประเทศราชดังกล่าวแล้ว เพราะปรากฎโบราณสถานโบราณวัตถุของขอม
ซึ่งกรมศิลปากรส ารวจในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ พ.ศ.2512 จ านวน 15 แห่ง ไม่รวมเขาพระวิหารซึ่งเป็น
เทวะสถานของขอมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปราสาทหินสระก าแพงใหญ่สระก าแพงน้อย 
ปราสาทลุมพุก ปราสาทบ้านทามจาน (บ้านสมอ) ปราสาทเยอ ปราสาทโดนต็วล (ช่องตาเฒ่า อ าเภอ
กันทรลักษ์) สันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่านี้มีอายุประมาณ 1,000 ปีเศษมีอยู่ตามท้องที่อ าเภอ 
ต่าง ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ขอมคงสร้างข้ึนเพื่อเป็นที่พักและประกอบพิธีทางศาสนาระหว่างเดินทาง
จากนครวัด นครธมข้ามเทือกเขาพนมดงรักษ์มาสู่ศูนย์กลางการปกครองภาคอีสานทั้ง 3 เมืองดังกล่าว
แล้ว เมื่อขอมเสื่อมอ านาจลง ไทยเริ่มมีอ านาจครอบครองดินแดนเหล่านี้ ขณะเดียวกันจังหวัด  
ศรีสะเกษมีสภาพเป็นป่าดงอยู่นานเพราะแม้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางก็มิได้บันทึกกล่าวถึง
จังหวัดศรีสะเกษในเอกสารใด สันนิษฐานว่าเมืองศรีสระเกศถูกยุบลงเป็นอ าเภอขึ้นกับเมืองขุขันธ์ซึ่ง
เป็นเมืองเก่ามาแต่เดิม พ.ศ.2447 ย้ายที่ตั้งเมืองขุขันธ์ (ซึ่งอยู่ที่บ้านแตระ ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอ  
ขุขันธ์ในปัจจุบัน) มาอยู่ที่ต าบลเมืองเก่า (ปัจจุบันคือ ต าบลเมืองเหนือในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ในปัจจุบัน) และยังคงใช้ชื่อ “เมืองขุขันธ์” ยุบเมือง ขุขันธ์เดิมเป็นอ าเภอห้วยเหนือ (อ าเภอขุขันธ์ใน

                                                           
1 ประวัติเมืองศรีสะเกษ ใน งานวันดอกล าดวนบาน 17-18 มีนาคม 2532, พิมพ์ครั้งที่ 3  

(ศรีสะเกษ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2532)  
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ปัจจุบันนี้) พ.ศ.2459 กระทรวงมหาดไทย มีประกาศให้เปลี่ยนชื่อเมืองทุกเมืองเป็นจังหวัด เมือง  
ขุขันธ์จึงเป็นเป็นจังหวัดขุขันธ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2459 ราชการเมืองเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดพ.ศ.2481 มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์ เป็นจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
3.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ2 
  
 3.2.1 สภาพภูมิประเทศ 
  จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เรียกว่า อีสานใต้ 
ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 571 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 551 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ เขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอศิลาลาด และอ าเภอยางชุมน้อย ติดต่อกับ
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศใต้ เขตอ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอกันทรลักษ์ ติดต่อกับประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย 
  ทิศตะวันออก เขตอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรารมย์ และอ าเภอโนนคูณ 
ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันตก เขตอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอห้วยทับทัน และ
อ าเภอบึงบูรพ์ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์  
 3.2.2 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
  จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1. การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อ าเภอ 204 ต าบล 
2,626 หมู่บ้าน และ 220 ชุมชน 
  2. การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 191 แห่ง 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,463,907 คน จ าแนกเป็นชาย 
731,794 คน เป็นหญิง 732,113 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557)  

                                                           
2 “ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด” ใน แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2557 – 2560), 

สืบค้นเมื่อวันที่  22 มีนาคม 2561, http://www.sisaket.go.th/  
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 3.2.3 ลักษณะทางกายภาพ 
  จังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่ประมาณ 8,839,976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,985 
ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นล าดับที่ 21 ของประเทศ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุด คือ อ าเภอกันทรลักษ์  
มีพ้ืนที่ 1,236.6 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของพ้ืนที่จังหวัด รองลงมาคือ อ าเภอภูสิงห์ 
มีพ้ืนที่ 940.1 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 10.63 ของพ้ืนที่จังหวัด และอ าเภอที่มีพ้ืนที่น้อย
ที่สุด คือ อ าเภอบึงบูรพ์ มีพ้ืนที่ 49,582 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 ของพ้ืนที่จังหวัด 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับทุ่งนา มีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ และพ้ืนที่ 
จะค่อย ๆ ลาดลงสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปด้วยห้วย คลอง หนอง บึงต่าง  ๆ ตลอด
ระยะทางที่ล าน้ ามูลไหลผ่าน สภาพดินร้อยละ 60 เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ าดีแต่
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเพียงร้อยละ 4.5 ของพ้ืนที่เท่านั้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้าง
สูง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขา ซึ่งสามารถท าการเกษตรได้
บางส่วน มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอ าเภอขุนหาญสูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาประมาณ 127 กิโลเมตร (อ าเภอ
กันทรลักษ์ 76 กม. อ าเภอขุนหาญ 18 กม. และอ าเภอภูสิงห์ 33 กม.) 
 3.2.4 ลักษณะทางสังคม 
  ในจังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนหลายกลุ่มตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เป็นผลมา
จากการอพยพย้ายครัวเข้ามาของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันยังคงปรากฏ
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่ ชาวลาว 
ชาวเขมร ชาวกูย (หรือส่วยหรือกวย) และเยอ 
  กลุ่มชาติพันธุ์ลาว มีภาษาในการสื่อสารเป็นของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียนได้แก่อักษรไทยน้อยและอักษรธรรมอีสาน ซึ่งมีพ้ืนฐานและตัวอักษรใกล้เคียงกับอักษรลาว 
ส าเนียงภาษาพูดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาว จัดอยู่อยู่ในตระกูลภาษาไท(หรือไต) -กะได ในจังหวัด 
ศรีสะเกษมีความแตกต่างจากส าเนียงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดทางตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพ้ืนฐานการพัฒนาและถิ่นฐานเดิมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งชาวลาวที่
เคลื่อนย้ายมาจากทางตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบัน ทั้งนี้ ภาษาลาวอีสานมีการพูด
ทั่วไปในทุกอ าเภอของจังหวัดศรีสะเกษ 
  กลุ่มชาติพันธุ์กูย (หรือส่วย หรือกวย) มีเพียงภาษาพูด ส าเนียงและค าศัพท์ร่วม
หลายค าคล้ายภาษาข่า แสก โส้ ล้วนจัดอยู่ในตระกูลภาษามอญ-เขมร(หรือขแมร์) ช่วยให้สามารถ
สื่อสารกันได้ ภาษากวยยังเป็นภาษาพิเศษที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของหมอควาญช้าง ส าหรับการ
บวงสรวงผีก่อนการออกจับช้างป่า มีกลุ่มชาติพันธุ์กวยตั้งถิ่นฐานอยู่ในบางส่วนของอ าเภอราษีไศล 
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อ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอไพรบึง อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอกันทรลักษ์ 
  กลุ่มชาติพันธุ์เยอ มีเพียงภาษาพูด ซึ่งมีค าศัพท์ส่วนใหญ่คล้ายกับภาษากวยแต่มี
ส าเนียงที่แตกต่างและเพ้ียนไปจากภาษากวยตามสภาพแวดล้อม นักภาษาศาสตร์ให้ความเห็นว่า
ภาษาเยอคือภาษากวยที่มีความใกล้ชิดกับภาษาลาว ส่วนภาษากวยคือภาษาเยอที่ใกล้ชิดกับภาษา
เขมร อย่างไรก็ตาม ภาษาเยอจัดเป็นภาษาในตระกูลมอญ-เขมร เช่นกัน โดยพบว่ามีการพูดภาษา
ดังกล่าวนี้ในบางพ้ืนที่ของอ าเภอไพรบึง อ าเภอพยุห์ อ าเภอศรีรัตนะ และอ าเภอน้ าเกลี้ยง 
  กลุ่มชาติพันธุ์ เขมร มีภาษาพูดที่จัดเป็นภาษาเขมรถิ่นไทย หรือเขมรสูง  
(ขแมร์เลอ) เนื่องจากมีส าเนียงและค าศัพท์หลายค าแตกต่างไปจากภาษาพูดของชาวเขมรในเขต
ประเทศกัมพูชาซึ่งจัดเป็นชาวเขมรลุ่มหรือเขมรต่า(ขแมร์กรอม) อย่างไรก็ดี ภาษาเขมรสูงหรือเขมร
ถิ่นไทยในจังหวัดศรีสะเกษสามารถใช้พูดสื่อสารกับชาวเขมรในเขตประเทศกัมพูชาได้ โดยในพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขมรอาศัยอยู่หนาแน่นในอ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอ  
ขุนหาญ อ าเภอกันทรลักษ์ รวมทั้งบางส่วนของอ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอไพรบึง อ าเภอปรางค์กู่และ
อ าเภอห้วยทับทัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัด 
 3.2.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1. ป่าไม้ ลักษณะป่าไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง ประกอบด้วย 
ป่ายาง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้กระบาก และไม้เบญจพรรณ จังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่ป่าไม้ แยกเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 25 ป่า รวม พื้นที่ 1,274,312 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 23.06 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
และอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 3 ป่า รวมพ้ืนที่ 190,625 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ของพ้ืนที่จังหวัด) 
  2. ทรัพยากรน้ า ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งน้ าที่ส าคัญและมีผลต่อกิจกรรม
การเกษตร การประมง ดังนี้ 
   (1) แม่น้ ามูล ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็น ในท้องที่อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมาไหลเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณอ าเภอราษีไศล ไหลผ่านอ าเภอยางชุมน้อย 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ และอ าเภอกันทรารมย์ ไปบรรจบแม่น้ าชี ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางที่
ไหลผ่านจังหวัดศรีสะเกษ ยาว 121 กิโลเมตร พ้ืนที่ทางทิศเหนือของแม่น้ ามูลลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมี
สภาวะน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
   (2) ห้วยทับทัน ไหลมาจากอ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษในเขตอ าเภอห้วยทับทัน ไหลลงไปบรรจบแม่น้ ามูลบริเวณ
อ าเภอราษีไศล ความยาวช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดศรีสะเกษ 104 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 3,592 ตาราง
กิโลเมตร 
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   (3) ห้วยส าราญ ไหลมาจากเขตอ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอปรางค์กู่ 
อ าเภอวังหิน อ าเภออุทุมพรพิสัย แล้วไหลลงแม่น้ ามูล ที่เขตอ าเภอเมืองฯ มีความยาวประมาณ 210 
กิโลเมตร และมีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 3,417 ตารางกิโลเมตร 
   (4)  ห้วยทา-ห้วยขะยุง ต้นก าเนิดที่เทือกเขาพนมดงรัก อ าเภอกันทรลักษ์ 
ไหลผ่านอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอโนนคูณ และไหลลงล าน้ ามูลที่
อ าเภอกันทรารมย์ รวมความยาว 194 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 3,317 ตารางกิโลเมตร 
   (5) อ่างเก็บน้ าห้วยศาลา เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ดัดแปลงเป็นอ่างเก็บน้ าที่
ไหลมาจากห้วยส าราญ มีต้นน้ าจากห้วยพนมดงรัก สามารถบรรจุน้ าได้สูงสุด 52.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 
มีพ้ืนที่ท าการชลประทาน จ านวน 20,400 ไร่ มีน้ าตลอดท้ังปี 
   (6) ฝายราษีไศล เป็นเขื่อนระบายน้ าที่สร้างขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ าในล าน้ ามูล 
สามารถกักเก็บน้ าได้ 74.43 ล้านลูกบาศก์เมตร รองรับพ้ืนที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่อ าเภอราษีไศล 
อ าเภอบึงบูรพ์ อ าเภอรัตนบุรี (จังหวัดสุรินทร์) และอ าเภอโพนทราย (จังหวัดร้อยเอ็ด) จ านวน
ประมาณ 34,420 ไร่ เขื่อนระบายน้ าราษีไศล มีปริมาณน้ าต้นทุนจากการกักเก็บ แต่คลองส่งน้ ามี
ความยาวไม่ต่อเนื่องเต็มตลอดท้ังสาย 
   นอกจากนี้ ยังมีล าน้ าสายสั้น ๆ อีกมากที่เกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก  
ล าห้วยเหล่านี้มีน้ าเฉพาะในฤดูฝนบึงและหนองน้ าธรรมชาติ มีกระจัดกระจายอยู่บริเวณที่แม่น้ ามูล
ไหลผ่านส่วนมาก อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอยางชุมน้อย 
และอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
 3.2.6 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษขึ้นอยู่กับ ภาคการเกษตรและการ
ป่าไม้ภาคการศึกษาและภาคการขายส่งขายปลีก เป็นส าคัญ โดย มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) เป็น 15,120 ล้านบาท (28.72%) 9,529 ล้านบาท (18.10 %) และ 5,131 ล้านบาท (9.74 %) 
ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งสิ้น 52,638 ล้านบาท และรายได้เฉลี่ยของประชากร 34,042 บาท/
คน/ปี เป็นล าดับที่ 61 ของประเทศ 
  1. ด้านเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5,574,285 ไร่ เป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตรประมาณ 4,002,604 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ประมาณ
ร้อยละ 70 แบ่งเป็นพ้ืนที่ท านาประมาณ 3,225,643 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ผลผลิต/ปี 
จ านวน 1,529,945.06 ตัน เป็นข้าวเจ้านาปี 1,406,539.67 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 500.64 
กิโลกรัม) 
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  จังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่นาผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดออกสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ จะทยอยสู่ตลาดช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
โดยมีช่องทางการจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง โรงสีข้าวในท้องถิ่นที่รวบรวมข้าวเปลือกสีเป็นข้าวสาร 
จ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดมาก จังหวัด  
ศรีสะเกษได้มีการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลอดภัยจากสารพิษ ในปี 2554 ได้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3,600 ราย และผ่านการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว
หอมมะลิที่ปลอดภัยจากสารพิษ จ านวน 3,515 ราย พ้ืนที่เพาะปลูก 18,000 ไร่ ใน 22 อ าเภอ ซึ่งจะ
ท าให้ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดศรีสะเกษเป็นข้าวหอมมะลิที่ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและ
ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 
  หอม กระเทียม ศรีสะเกษ ขึ้นชื่อว่าเป็นผลผลิตชั้นเยี่ยมยังไม่มีที่ใดเทียบได้
เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เพาะปลูกหอมแดง 2 สายพันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ลับแล อายุเก็บเกี่ยว 
50-60 วัน และพันธุ์ศรีสะเกษ อายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – มีนาคม หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญที่ท ารายได้เข้าจังหวัดมากเป็นอันดับสองรอง
จากข้าว แต่หอมแดงศรีสะเกษ มักประสบปัญหาราคาตกต่ าเกือบทุกปี มากบ้าง น้อยบ้าง จากปัจจัย
หลายประการ ทั้งการผลิตและการตลาด ซึ่งจังหวัดได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้ นและ
ระยะยาวโดยตลอด ส่วนกระเทียมของศรีสะเกษ เป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพมานานจนเป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปว่าเป็นกระเทียมที่มีกลิ่นหอมแรงและเก็บไว้ได้นาน ปลูกมากที่ อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอ  
ศรีรัตนะ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอกันทรารมย์ ให้ผลผลิตมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มีการแปรรูปผลผลิต กระเทียมโทนดองน้ าผึ้ง OTOP ชั้นเยี่ยมของกลุ่มแม่บ้านบ้านกล้วย ต าบล 
สระเยาว์ อ าเภอศรีรัตนะ 
  นอกจากจังหวัดจะเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน หอม-กระเทียม
พันธุ์ดีหนึ่งเดียวและให้ผลผลิตมากท่ีสุดของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่รวมผลไม้คุณภาพดีเยี่ยม
แทบทุกชนิดจากทุกภาคของไทยสร้างรายได้ให้คนศรีสะเกษ เพราะมีพ้ืนดินอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับความ
เย็นชุ่มชื้นจากแนวป่าบนเทือกเขาพนมดงรัก เหมาะอย่างยิ่งส าหรับสวนไม้ผล อ าเภอกันทรลักษ์ 
อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอ ศรีรัตนะ จึงเป็นแหล่งผลิตไม้ผลแหล่งใหญ่ของศรีสะเกษ ทั้งสวนเงาะ 
ทุเรียน มังคุด มะไฟหวาน จากภาคตะวันออก สะตอ ลองกอง ยางพารา จากภาคใต้ ล าไย ลิ้นจี่ จาก
ภาคเหนือ มะปรางหวาน กระท้อน ชมพู่ ส้มโอและมะม่วงพันธุ์ดีจากภาค สวนไม้ขอ งจังหวัด 
ศรีสะเกษก าลังโด่งดัง ด้วยคุณภาพระดับ Q หรือ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่ได้รับ
การรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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  2. ด้านอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนทั้งสิ้น 445 โรงงาน เงิน
ลงทุนรวม 5,959.28 ล้านบาท มีการจ้างงาน 4,223 คน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก 425 แห่ง 
และมีโรงงานขนาดใหญ่ (เงินทุนมากกว่า 200 ล้านบาท) จ านวน 3 โรงงาน ได้แก่ บริษัท เอสพีพีทรี 
จ ากัด (1,189.92 ล้านบาท) บริษัท เอสพีพีโฟร์ จ ากัด (892.40 ล้านบาท) และบริษัท เอ่ียมศิริแป้งมัน 
จ ากัด (375 ล้านบาท) ประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมากที่สุดคือ โรงงานซ่อม เคาะพ่นสี
รถยนต์ (78 โรงงาน) โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในเขตอ าเภอต่าง ๆ 
  3. ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งอารยธรรมขอม
โบราณ ได้เห็นจากโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่งที่มีความส าคัญและเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  
เช่น ปราสาทสระก าแพงใหญ่ ปราสาทปรางค์กู่ปราสาทห้วยทับทัน ปราสาทต าหนักไทร (ปราสาท
ทามจาม) วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) ผามออีแดง พระธาตุ เรืองรอง สวนสมเด็จ  
พระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ น้ าตกห้วยจันทร์ และอ่างเก็บน้ าห้วยศาลาในปี พ.ศ. 2556 จังหวัด  
ศรีสะเกษ มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด จ านวน 327,938 คน มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 935.74 ล้านบาท 
 3.2.7 แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
  (1) ปราสาทสระก าแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด  
ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่วัดสระก าแพงใหญ่ ในเขตเทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่ อ าเภออุทุมพรพิสัย ใกล้
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร 
  (2) ปราสาทห้วยทับทัน (ธาตุบ้านปราสาท หรือปราสาทโนนธาตุ) เป็นปราสาท
ขอมโบราณ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ใช้เป็นที่ประดิษฐานเทพ
เจ้าตีมูรติ ตัวปราสาทประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์ บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนวเหนือ -ใต้  
มีก าแพงล้อมรอบพร้อมซุ้มประตู ก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ที่วัดปราสาทพนาราม บ้านปราสาท หมู่ที่ 12 
ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน ใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
39 กิโลเมตร 
  (3) พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุแบบศิลปะพ้ืนบ้าน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2525 มี
จ านวน 6 ชั้น ความสูง 49 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระอรหันต์ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน  
สี่เผ่า (กูย เขมร ลาว เยอ) ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ห่างจาก
ตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ-ราษีไศล) 
  (4) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เป็นสวนสาธารณะขนาด 234 ไร่ 
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสะเกษ เป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรกของไทย และเป็ นสวนที่ม ี
ต้นล าดวนมากที่สุดในประเทศมีจ านวนกว่า 50,000 ต้น และภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
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ศรีสะเกษ เป็นสถานที่ตั้งของ สวนสัตว์ ซึ่งจัดแสดงพันธุ์สัตว์ไว้จ านวนมาก อาทิ กวาง นกกระจอกเทศ 
จระเข้ ฮิปโปโปเตมัส และนกประเภทต่าง ๆ 
  (5) อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี และอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ มีทัศนียภาพและ
ทิวทัศน์สวยงามหลายแห่ง อาทิ จุดชมวิวผามออีแดง สระตราว ถ้ าฤๅษี สถูปคู่ ภาพสลักนูนต่ าใต้ผา
มออีแดง ภูเซี่ยงหม้อ ปราสาทโดนตวล และปราสาทเขาพระวิหาร เป็นต้น 
  (6) ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
(เกาะกลางน้ า) อ าเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ าแห่งแรกของอีสานใต้ ภายใต้การดูแล
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 3.2.8 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อได้กับจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งอ าเภอ 
ต่าง ๆ ภายในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยทางรถยนต์และรถไฟ ซึ่งสามารถให้บริการรับส่งผู้โดยสาร 
และขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก แบ่งออกเป็น 
  (1) การคมนาคมโดยรถไฟ ขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านสถานีจังหวัดศรีสะเกษ เที่ยวขึ้น-
เที่ยวล่อง มีวันละ 22 ขบวน ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงสถานีจังหวัดศรีสะเกษ 515 กิโลเมตร ขบวน
รถไฟวิ่งผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและสิ้นสุด
ปลายทางท่ีอ าเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
  (2) การคมนาคมโดยรถยนต์ ปัจจุบันการขนส่งทางถนนได้เพ่ิมบทบาทมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้า
ทัดเทียมกับอารยะประเทศ ดังนั้นจังหวัดได้จัดระเบียบการขนส่งทางบกในเขตจังหวัดโดยอาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และนโยบายของจังหวัด เพ่ือสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยการจัดเส้นทางเดินรถยนต์ ถึง 4 หมวด ด้วยกันคือ 
   - เส้นทางหมวดที่ 1 เป็นเส้นทางขนส่งภายในเทศบาล มีจ านวน 2 เส้นทาง 
   - เส้นทางหมวดที่ 2 เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ มีจ านวน 10 
เส้นทาง 
   - เส้นทางหมวดที่ 3 เป็นเส้นทางระหว่างจังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหว่าง
จังหวัด มีจ านวน 16 เส้นทาง 
   - เส้นทางหมวดที่ 4 เป็นเส้นทางย่อย ซึ่งจากจังหวัดหรืออ าเภอเข้าสู่ชุมชน
ย่อย เช่น ต าบล หรือหมู่บ้าน มีจ านวน 27 เส้นทาง 
  (3) การคมนาคมโดยทางอากาศ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากจังหวัด
อุบลราชธานี เพียง 60 กิโลเมตร ซึ่งมีเครื่องบินที่สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ อีกทั้งสนามบิน
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อุบลราชธานี เป็นสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ โดยมิต้องแวะพักที่กรุงเทพฯ ประกอบกับขณะนี้เส้นทางรถยนต์ จากศรีสะเกษ-
อุบลราชธานี ก าลังปรับปรุงเพ่ือรองรับการขยายตัวของจังหวัดศรีสะเกษ ในอนาคต 
 3.2.9 ด้านการค้าชายแดน 
  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา และมีจุด
ผ่านแดนถาวร ช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เป็นเส้นทางส าคัญ
ในการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ซึ่งสถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีมูลค่าการค้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี 
 

3.3  แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
  
 จังหวัดศรีสะเกษได้มีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าชาแดน
กับประเทศกัมพูชา โดยเป็นแผนในระยะ 4 ปี ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2557 - 2560) 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
  “ประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐาน” 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
 2. เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตร 
 3. ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬาและเพ่ิมความร่มรื่นของพ้ืนที่สีเขียว 
 4. สร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 5. บูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
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 3. ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่น ผู้คนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬา
เพ่ิมสูงขึ้น 
 4. ชุมชนและสังคมมีระเบียบมีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา 
  
 3.4.1 ความสัมพันธ์ด้านพื้นที่ 
  จังหวัดศรีสะเกษมีอาณาเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทางประมาณ 
127 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศกัมพูชา  ดังนี้ 
  - อ าเภอกันทรลักษ์ ที่ตั้งผามออีแดง เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีอาณา
เขตติดกับ อ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร  
  - อ าเภอขุนหาญ มีอาณาเขตติดกับ อ าเภอตรอเปียงประสาท จังหวัดอุดรมีชัย  
  - อ าเภอภูสิงห์ที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง ามีอาณาเขตติดกับอ าเภออัลลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย  
  การที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีการเดินทางที่ใกล้กับ 
3 จังหวัดของกัมพูชาคือ จังหวัดเสียมราฐ จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดพระวิหาร ท าให้จังหวัด  
ศรีสะเกษมีการผูกมิตรเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับ 3 จังหวัดของกัมพูชาอยู่ เสมอ โดยลักษณะ  
ภูมิประเทศของทั้ง 3 จังหวัดมีรายละเอียด ดังนี้ 
  จังหวัดเสียมราฐ (เสียมเรียบ)  เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ริมฝั่งทะเลสาบเขมรห่างจากกรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร โดยใช้
เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ ประมาณ 5 ชั่วโมง ปัจจุบันนี้จังหวัดเสียมราฐเป็นที่รู้จักดีในฐานะเป็นที่ตั้ง
ของนครวัด และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นอีก อาทิ หมู่ปราสาทหินจากอาณาจักขอม ได้แก่ 
ปราสาทนครวัด กลุ่มปราสาทนครธม (ตาพรหม และบายน บันทายศรี บากอง โลเลย พนมบาเค็ง
พนมกุเลน และบารายตะวันตก เมืองเอกของจังหวัดนี้ (เทียบได้กับอ าเภอเมืองในจังหวัดของไทย)  

Ref. code: 25605603011122TXO



86 

ก็มีชื่อว่า เสียมราฐ เช่นกัน โดยเมืองเสียมราฐนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดของประเทศกัมพูชา  
แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนครวัดประมาณ 1,600,000 คน3  
  อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวมิได้มีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัดเสียมราฐมากนัก แม้ว่าจังหวัดเสียมราฐจะประกอบด้วยโรงแรมประมาณ 115 แห่งและเกส
เฮาส์อีกกว่า 200 แห่ง แต่กิจการส่วนใหญ่เป็นของชาวต่างชาติ ซึ่งใช้วัตถุดิบ เช่น ผัก ผลไม้น าเข้าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านมากกว่า ดังนั้น จังหวัดเสียมราฐจึงถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่ประชากรยากจน
ที่สุดของกัมพูชา โดยประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดมีประมาณ 9 แสนคน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพ่ือยังชีพเป็นหลัก มีรายได้ต่ า การศึกษาน้อย สาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
สุขอนามัย จึงส่งผลต่อก าลังซื้อโดยรวมของประชาชนในจังหวัดยังมีค่อนข้างจ ากัด4 
  จังหวัดอุดรมีชัย มีประชากร 185,443 คน มากเป็นอันดับ 17 ของประเทศ 
อัตราการเจริญเติบโตของจ านวนประชากรอยู่ที่ร้อยละ 8.62 ต่อปี จ านวนสมาชิกต่อครัวเรือนเฉลี่ย 
4.8 คน อัตราการบริโภคต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,139 เรียลต่อวัน หรือประมาณ 22 บาทต่อวัน เป็นแหล่ง
สินค้าเกษตรที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศและจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดเสียมเรียบ โดยรัฐบาลมี
แผนเร่งรัดพัฒนาการเกษตร เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพทั้งข้าวและพืชผลทางการ
เกษตรอ่ืน ๆ พัฒนาช่องทางบริการสินเชื่อและการจ าหน่าย พัฒนาระบบชลประทาน ส่งเส ริม
อุตสาหกรรมการเกษตร จัดตั้งองค์กรชาวนาเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
ลงทุนจากภาคเอกชนมากขึ้น นอกจากนี้ ตลาดช่องจอมของจังหวัดสุรินทร์ ที่ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 40-50 กิโลเมตร เป็นช่องทางค้าขายชายแดนไทยกัมพูชาที่ใหญ่และสะดวกแห่งหนึ่ง โดย
เปิดท าการค้าขายและสัญจรไปมาเฉพาะวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.5 
  จังหวัดพระวิหาร หรือแคตเปรี๊ยะวิเฮียร์ (Preah Vihear  Province) เป็นจังหวัด
ส าคัญทางภาคเหนือของประเทศกัมพูชา  มีประชากร 170,852 คน มากเป็นอันดับ 18 ของประเทศ 
มีอัตราการเจริญเติบโตของจ านวนประชากรอยู่ที่ร้อยละ 3.59 ต่อปี จ านวนสมาชิกต่อครัวเรือนเฉลี่ย 
5.1 คน อัตราการบริโภคต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,139 เรียลต่อวัน หรือประมาณ 22 บาทต่อวัน มีแหล่งแร่
เหล็ก พลอย (ทับทิมและไพลิน) รัฐบาลมีโครงการพัฒนาชนบทโดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเสียมราฐ  จังหวัดพระวิหาร และจังหวัดกัมปงทม ได้มีการสร้างถนนเชื่อมต่อ

                                                           
3 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักร

กัมพูชา (กรุงเทพฯ : ส านักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554), 3. 
4 “ศักยภาพของจังหวัดเสียมเรียบ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561, http://122. 

155.9.68/talad/index.php/cambodia /area/siemriap 
5 เรื่องเดียวกัน. 
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ประเทศอ่ืน ๆ ของภูมิภาคอาเซียน โดยหลังจากนี้รัฐบาลมีแผนจะออกกฎหมายทางหลวงเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนสร้าง ปรับปรุงเส้นทางในชุมชนและหมู่บ้าน มีการบริหาร
งบประมาณอย่างสอดคล้องกันกับแผนงานอ่ืน ๆ ตลอดจนมีการแบ่งความรับผิดชอบของกระทรวง
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน6 
  

 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงแนวพรมแดนไทย – กัมพูชา ของจังหวัดศรีสะเกษ, สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2561, http://www.nesdb.go.th. 
  

                                                           
6 “จังหวัดพระวิหาร,” สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561, http://www.touraseanworld. 

com 

Ref. code: 25605603011122TXO



88 

 3.4.2 ความสัมพันธ์ในลักษณะ “เมืองพ่ี เมืองน้อง” 
  เมืองคู่มิตรมีความหมายเช่นเดียวกับเมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister cities) เมืองคู่แฝด 
เมืองคู่ค้า  ซึ่งหมายถึง การสถาปนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในระดับจังหวัดโดยรวมถึง
ความสัมพันธ์ในระดับที่เท่าเทียมกันระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดของต่างประเทศ หรือชื่อเรียก
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย เช่น มลรัฐ มณฑล นคร เป็นต้น โดยไม่รวมถึงความสัมพันธ์ใน
ระดับที่ต่ ากว่าจังหวัด การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องควรด าเนินการในระดับจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและง่ายต่อการควบคุมทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป จังหวัดของไทยจะมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยค านึงถึงพันธะ 
ต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณและจัดเตรียมบุคลากรที่จะรองรับการติดต่อและ 
การแลกเปลี่ยนความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ กับจังหวัดของต่างประเทศที่เป็นเมืองพ่ีเมืองน้อง  การ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเป็นเรื่องที่จะส่งผลผูกพันต่อจังหวัดในระยะยาว จังหวัดของ
ไทยจึงมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดของ
ต่างประเทศ 7 การสถาปนาเมืองคู่มิตร (Sister city) ได้กลายเป็นกลไกอ านวยโอกาสให้รัฐระดับ
จังหวัดท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการทางการค้า (Trade facilitator) โดยอาศัยสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade facilities) เช่น ตลาดค้าส่ง ถนน ด่านศุลกากร และการขนส่งที่สะดวกเป็นต้นเพ่ือ
รองรับการค้าชายแดนและการค้าข้ามพรมแดนมาโดยตลอด8   
  จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเสียมราฐ ได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นเมืองคู่มิตร 
(Sister Cities) ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)  
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 การพัฒนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร (Sister Cities) ระหว่างจังหวัด 
ศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีการด าเนินการพัฒนา
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ สาธารณสุข การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
อาท ิ

                                                           
7 ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี, “เมืองพ่ีเมืองน้อง SISTER CITIES,” สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

2561, http:// fad.moi.go.th/ download_sources/6/city.pd 
8 กนกวรรณ มะโนรมย์, ชายแดนอีสานกับเพ่ือนบ้าน ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิง

นโยบาย กรณีศึกษา กัมพูชามองไทย คนไร้รัฐ และ เมืองคู่มิตร (เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง, 2554), 49. 
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  - ด้านสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษได้ให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่เข้ามา
รักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลตามแนวชายแดน ได้แก่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  โรงพยาบาลขุนหาญ 
โรงพยาบาลภูสิงห์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ   
  - ด้านวิชาการ/การศึกษา เช่น โครงการความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ รับนักศึกษาจากกัมพูชา ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2550 และเสร็จสิ้น ในปีการศึกษา 2553 รวมระยะเวลา 4 ปี จ านวน 14 คน โครงการทุนพระราช
ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นักศึกษาราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่ปี 
2550-2553 จ านวน 4 รุ่น รวม 12 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ เป็นต้น 
  - ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลไทย โดยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการ
ต่างประเทศ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บนถนนหมายเลข 67 (ช่องสะง า-อัลลองเวง เสียมราฐ) บ้านโอโกกีกันดาน ต าบลลุมโตง อ าเภอ 
อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ในปีงบประมาณ 2549 งบประมาณ 1 ล้านบาท เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ชาวกัมพูชา ในด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น โดยบันทึกความร่วมมือระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัด ปีงบประมาณ 2550 ได้จัดท าโครงการ
พัฒนาเด็ก เคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านโอโกกีกันดาน งบประมาณ 1.5 
ล้านบาท เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และปีงบประมาณ 2552 ด าเนินโครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่อง
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ดีมีสุข ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงประชาชนชาวกัมพูชา 
งบประมาณ 1 ล้านบาท 
  - ด้านคมนาคม ในปี 2546 ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ในการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมหมายเลข 67 ของประเทศกัมพูชาเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางจากจังหวัดศรีสะเกษ 
(ด่านช่องสะง า) – อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ระยะทาง 15 กิโลเมตร งบประมาณ 126 ล้าน
บาท และได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่ประเทศกัมพูชา จ านวน 1,300 ล้านบาท ในปี 2549 เพ่ือก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคมหมายเลข 67 จากอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย – จังหวัดเสียมราฐ ระยะทาง 136 
กิโลเมตร และได้มีพิธีเปิดใช้ถนนเส้นดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที 4 กรกฎาคม 2552 
  - ด้านการค้า กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ได้น าสินค้า OTOP 
ไปร่วมจ าหน่ายที่จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ท าให้ผู้ประกอบการ OTOP ของไทยมี
ประสบการณ์และโอกาสในการน าสินค้า OTOP ไปจ าหน่ายในประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นโอกาสที่จะเพ่ิม
ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ในประเทศเพ่ือนบ้าน 
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  - ด้านอ่ืน ๆ เช่น หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสนับสนุนงบ
สมทบจัดซื้อเก้าอ้ี มอบให้จังหวัดพระวิหาร จ านวนเงิน 117,000 บาท เป็นต้น 
  การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา นอกจาก 
จะด าเนินการ ในระดับรัฐบาล ระดับจังหวัดแล้วยังมีการสร้างความสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่ ระหว่าง
อ าเภอชายแดนของ เช่น  การแข่งขันกีฬามิตรภาพเชื่อมสัมพันธ์ เ พ่ือนบ้าน และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์เพ่ือนบ้านไทย-กัมพูชา การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเชื่อมความสัมพันธ์
ชายแดน 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา (อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ-อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย) 
ณ ด่านถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ โครงการความสัมพันธ์ระหว่างอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย กับอ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา 
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย กับอ าเภอ  
ตรอเปียงปราสาท จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ระหว่างอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทยกับ
อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียน
พรรษา 2 แผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา) จังหวัดศรีสะเกษ ถวายเทียน พรรษาและผ้าอาบน้ าฝน วัดใน
อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย เป็นต้น 
  ในการการบริหารจัดการและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันจะมีองค์กร
คณะกรรมการระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
  1. คณะกรรมการระดับอ าเภอ จังหวัดมีพ้ืนที่ติดต่อกัมพูชา ได้แก่ อ าเภอกันทรลักษ์ 
อ าเภอขุนหาญ อ าเภอภูสิงห์ โดยอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือบริหารจัดการ เสริมสร้างกลไก
ความร่วมมือ ในระดับท้องถิ่น กับเมืองท้องถิ่นของกัมพูชา เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มี
ความสัมพันธ์ความร่วมมือ ในด้านชายแดน การป้องกันปราบปรามการกระท าผิด กฎหมาย  
การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ฯ อยู่แล้ว แต่อาจมีหรือไม่ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะท างานเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการจาก
ตัวแทน ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพ่ือร่วมประชุมปรึกษาหารือ และหรือร่วม
ด าเนินการ ได้แก่ 
   1) คณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มี 7 คณะ (ประกาศจังหวัด 
ศรีสะเกษ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ) 
   2) คณะกรรมการจังหวัด ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 

Ref. code: 25605603011122TXO



91 

   3) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 
   4) คณะกรรมการ กรอ. จังหวัด 
   5) คณะกรรมการอ านวยการและบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่ช่องสะง า
จังหวัดศรีสะเกษ (ค าสั่งจังหวัดที่ 3934/2554 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554) 
   6) คณะท างานจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดศรีสะเกษ (ค าสั่ง
จังหวัด ที่ 68/2554 ลงวันที่ 13 มกราคม 2554) 
  3. คณะกรรมการอื่น ๆ เช่น 
   1) คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยจัดให้มีการประชุม
คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ผลัดกันเป็นเจ้าภาพระหว่างกระทรวงมหาดไทยของ
ราชอาณาจักรไทย และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศกัมพูชา 
การประชุมมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา 
เป็นประธานร่วม การประชุมมีกลุ่มเป้าหมายผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย 7 จังหวัดชายแดน ได้แก่ 
จังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัด
กัมพูชา 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระตะบอง เกาะกง โพธิสัต กรุงไพลิน บันเตียเมียนเจย อุดรมีชัย 
พระวิหาร เสียมราฐ และกรุงสีหนุวิลล์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือท า
ให้เกิดความร่วมมือทวิภาคีที่แนบแน่นใกล้ชิด ส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและประชาชน
ทั้งสองฝ่าย เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่าง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้งสองฝ่าย มุ่งเน้นความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา 
สาธารณสุข การท่องเที่ยว และกีฬาในระดับจังหวัด 
   2) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 
(ฝ่ายไทย) โดยมีแม่ทัพภาคท่ี 2 เป็นประธาน เสนาธิการกองทัพภาคท่ี 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นรองประธาน และมีพาณิชย์
จังหวัด 4 จังหวัดเป็นกรรมการ การจัดตั้งคณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน9  
  

                                                           
9 “ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ,” สบืค้นเมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2561, http://103.28.101.10/ 

briefprovince/filedoc/33000000 .pdf 
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 3.4.3 ความสัมพันธ์ด้านการค้าชายแดน 
  ในปี พ.ศ. 254310  ยังไม่มีการเปิดจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัด 
ศรีสะเกษอย่างเป็นทางการ มีเพียงจุดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมเขาพระวิหารโดยผ่านช่องตาเฒ่า บริเวณ
ผามออีแดง ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ เท่านั้น เนื่องจากความไม่สงบตามแนวชายแดนอันเกิด
การสู้รบในประเทศกัมพูชาที่เคยเป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน
ด้านนี้ เมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดศรีสะเกษได้พยายามผลักดันให้
มีการเปิดจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้า โดยการประสานการด าเนินงานกับกองก าลังสุรนารี กองทัพภาคท่ี 2  
จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นหลายครั้ง เพ่ือเตรียมเปิดจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าไทย
กัมพูชาที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ และในคราวประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-
กัมพูชา เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ.2540  ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศกัมพูชามาร่วม
ประชุมด้วย ได้บรรลุความเห็นพ้องต้องกันเบื้องต้นเก่ียวกับการค้าชายแดนระหว่างประเทศท้ัง 2 ดังนี้ 
  1. ให้ทั้งสองประเทศเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนเพ่ือการค้าโดยเร็ว 
  2. ให้ทั้งสองประเทศร่วมกันแก้ปัญหาการค้าชายแดน โดยควรให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นของทั้งสองประเทศได้ทราบข้อตกลงทางการค้าหรือสัญญาซื้อขายระหว่างกันของผู้ค้าทั้งสอง
ประเทศได้ทราบข้อตกลงทางการค้าหรือสัญญาซื้อขายระหว่างกันของผู้ค้าทั้งสองประเทศเพ่ือป้องกัน
การผิดสัญญากัน 
  3. ให้ทั้งสองประเทศได้ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามหรือตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขาย 
  จังหวัดศรีสะเกษ เคยมีจุดการค้าชายแดนที่ส าคัญที่เป็นช่องทางการติดต่อตาม
แนวชายแดนที่ประชาชนทั้งสองประเทศสัญจรไปมาทั้งหมด 7 ช่องทาง ได้แก่  
  1) ช่องสะง า บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ ตรงข้ามอัลลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย  
  2) ช่องพระพะลัย ต าบลส าโรงเกียรติ อ าเภอขุนหาญ ตรงข้ามกับบ้านชัยนิวัตร  
  3) ช่องโดนเอาว์ บ้านโดนเอาว์ อ าเภอกันทรลักษ์  
  4) ช่องโพย อ าเภอกันทรลักษ์ ติดกับอ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  
  5) ช่องค าผกา บ้านโคกขามป้อม อ าเภอกันทรลักษ์ ตรงข้ามกับบ้านห้วยสมบูรณ์  
  6) ช่องตาเฒ่า อ าเภอกันทรลักษ์ อยู่ติดกับเขาพระวิหาร  

                                                           
10 ภัควัฒน์  จรรยาสุทธิวงศ์, “การพัฒนาด่านช่องสะง าสู่ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในการ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2556), 129-132. 
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  7) ช่องจะบก อ าเภอภูสิงห์  
  จุดผ่านแดนช่องทางต่าง ๆ ระหว่างชายแดนจังหวัดศรีสะเกษและกัมพูชามีหลาย
จุดที่สามารถเปิดจุดผ่อนปรนได้ แต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคในหลาย ๆ ด้าน ปัจจุบันมีเพียงช่องสะง า 
บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ ที่เปิดเป็นจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าของจังหวัดศรีสะเกษ
เท่านั้น  
 3.4.4 ความสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว    
   จังหวัดศรีสะเกษมีอาณาเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทางประมาณ 
127 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางที่ใช้ผ่านแดน เพ่ือการค้าและการท่องเที่ยว 2 เส้นทาง คือ  
  1. จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย 
มีอาณาเขตติดกับ อ าเภออัลลอง-เวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา  
  2. จุดผ่อนปรนเพ่ือการท่องเที่ยว บริเวณผามออีแดง เขตอุทยานแห่งชาติ 
เขาพระวิหาร อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย มีอาณาเขตติดกับ อ าเภอ  
จอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ปี 2546 ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม หมายเลข 67 ของประเทศกัมพูชา เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางจากจังหวัดศรีสะเกษ (ด่านช่อง 
สะง า ) - อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ระยะทาง 15 กิโลเมตร งบประมาณ 126 ล้านบาท และ
ปี 2549 ประเทศไทยได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่กัมพูชา จ านวน 1,300 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมหมายเลข 67 จากอ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย - จังหวัดเสียมราฐ ระยะทาง 135 
กิโลเมตร และได้มีพิธีเปิดใช้ถนนเส้นดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 
  ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับประเทศกัมพูชา นอกจากจะมีพรมแดน
ติดต่อกันแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ที่ท าให้เกิดการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ประชาชนทั้งสองประเทศมีการสัญจรไป-มาอย่างสม่ าเสมอ และเกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคนี้   
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บทที่ 4 
ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพชูา บนฐานบริบทภายใต้ 

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
4.1 ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา 
 
 ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 และเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศขึ้น ณ กรุงพนมเปญ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยและกัมพูชาเข้าร่วม โดยกัมพูชาและไทยมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ศาสนา และรูปแบบการด ารงชีวิตของประชาชนที่คล้ายคลึงกัน มีความสัมพันธ์ในระดับประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนบริเวณแนวชายแดนที่ใกล้ชิด และมีการแลกเปลี่ยนทางการค้าปริมาณมาก 
(สินค้าเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภค) ซึ่งกัมพูชายึดถือการด าเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นกลาง
และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดตามที่ได้ประกาศไว้ต่อสภาแห่งชาติ ภายหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายใน
ประเทศสงบลงกัมพูชาเริ่มแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศ ได้แก่ การเพ่ิมบทบาทในสหประชาชาติ อาทิ การสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของประชาคม
โลก การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคระบาดต่าง ๆ นอกจากนี้ กัมพูชายังมองว่าสหประชาชาติเป็น
องค์กรส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในกัมพูชา เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ  (National Strategic Development Plan - NSDP) ช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ1 
 ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชานับได้ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและด าเนินไปบน
พ้ืนฐานของความเข้าใจกัน โดยมีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เป็นพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - 
Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) กรอบความร่ ว มมื อ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS) กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยม
มรกต มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - กัมพูชา (ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 
                                                           

1 Paul Wilkinson, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา, แปลโดย กษิร  
ชีพเป็นสุข, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์, 2558), 30-32. 
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2546) ที่เมืองเสียมราฐและจังหวัดอุบลราชธานี (ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนความสัมพันธ์ไทย 
- กัมพูชาให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์แบบภายหลังการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ในกรุงพนมเปญ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546) และมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 5 ที่กรุงพนมเปญ (ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549) นอกจากนี้ ยังมี
กลไกความร่วมมืออีกมากทั้งในระดับรัฐบาลและระดับท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น2 
 4.1.1 ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง 
  ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาที่ส าคัญในปัจจุบันและถือเป็น
สัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ ได้แก่ การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 55 ปี 
ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา (ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 - 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2549) โดยมีกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายฉลองร่วมกัน 55 โครงการ ซึ่งหลายโครงการได้
ด าเนินการลุล่วงไปแล้วและประสบความส าเร็จด้วยดี ทั้งนี้ ผู้น าไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนการเยือน ระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ความร่วมมือ
ระหว่างสองประเทศด าเนินไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส าหรับความร่วมมือที่ส าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ การส ารวจและปักปันเขต
แดนทางบกไทย - กัมพูชา ไทยกับกัมพูชามีพรมแดนทางบกติดต่อกันประมาณ 798 กิโลเมตร มีหลัก
เขตทั้งสิ้น 73 หลักเขต โดยมีคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมและ คณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมเป็น
กลไกส าคัญที่ก ากับดูแลภารกิจการส ารวจปักปัน และแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบก นอกจากนี้รัฐบาล
ไทยกับกัมพูชายังสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ไหล่ทวีปที่ทั้งสองฝ่าย อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันเพ่ือให้
สามารถแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทะเลได้อย่างเต็มความร่วมมือชายแดน ปัจจุบัน
ไทยกับกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน 6 จุด และจุดผ่อนปรนอีก 9 จุด เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการสัญจรข้ามแดนระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายบนพ้ืนฐาน ของความตกลงสัญจรข้าม
แดนไทย - กัมพูชา ปี 2540 ซึ่งก าหนดให้ผู้สัญจรข้ามแดนต้องใช้เอกสารเดินทางที่ถูกต้อง ได้แก่ 
หนังสือเดินทางและบัตรผ่านแดน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามเอกสาร Concept 
Paper on Thailand - Cambodia Border Points of Entry: Ways towards New Order. 
Effective Border Management and Greater Bilateral Cooperation ซึ่งส่งเสริมการสัญจรข้าม
แดนที่ถูกต้อง การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในพ้ืนที่ชายแดน การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน  

                                                           
2 ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ข้อมูลพ้ืนฐานราชอาณาจักร

กัมพูชา (ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 4. 
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  ความร่วมมือด้านแรงงานและการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทยกับกัมพูชาได้จัดท า
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน ไทย - กัมพูชา และบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือในการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2546 เพ่ือจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายชาวกัมพูชาใน
ประเทศไทย รวมทัง้ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์  
  การพัฒนาร่วมเขาพระวิหาร รัฐบาลไทยกับกัมพูชาเห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนา
ปราสาทเขาพระวิหารเพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีงามที่ยั่งยืน โดยได้จัดตั้งกลไกขึ้น
ก ากับดูแล การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญคือคณะกรรมการร่วมเพ่ือพัฒนาเขาพระวิหาร และ
คณะอนุกรรมการอีก 2 คือ (1) คณะอนุกรรมการวางแผนการพัฒนาร่วมเขาพระวิหาร และ (2) 
คณะอนุกรรมการเพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์ปราสาทเขาพระวิหาร โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้เริ่ม
โครงการพัฒนาภายหลังจากท่ี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกแล้ว และ
ให้เชื่อมโยงการพัฒนาช่องตาเฒ่า (ห่างจากเขาพระวิหาร 5 ก.ม.) ซึ่งฝ่ายกัมพูชามีตวามต้องการให้
ฝ่ายไทยเปิดเป็นจุดผ่านแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาร่วมเขาพระวิหาร โดยให้ด าเนินการ
ทั้งสองเรื่องควบคู่กันในลักษณะการพัฒนาส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
 4.1.2 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
  ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาในทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีคน
ไทยอาศัยอยู่ในกัมพูชาประมาณ 1,500 คน ส่วนใหญ่เข้าไปประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร และค้าขาย ประเทศไทยถือเป็นคู่ค้าที่ส าคัญและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา แต่โดยที่
ระบบการบริหารจัดการภายในของกัมพูชา อาทิ การจัดเก็บภาษี การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
ความโปร่งใส ฯลฯ ยังขาดมาตรฐานและไม่เป็นสากล ท าให้การค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชามี
ต้นทุนสูงและเติบโตช้าซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพและสถานะทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ รัฐบาลสอง
ฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตกลงที่จะร่วมมือกันเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างกันให้ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
  มูลค่าการค้าไทย – กัมพูชา ในปี 2561 ในเดือนมกราคม 2561 มีมูลค่าการค้า
รวม 12,457.27 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 
10,913.15 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 9,211.59 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.69 และการ
น าเข้ามูลค่า 3,245.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.27 ไทยได้ดุลการค้า 5,965.91 ล้านบาท สินค้า
ส่งออกที่ส าคัญของไทย ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้าเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องดื่มและเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค 
พลาสติกและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนสินค้าส าคัญที่น าเข้าจากกัมพูชา ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า 
และผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากไม้ สินค้ากสิกรรม สินค้าประมงและปศุสัตว์ สิ่งทอ 
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ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการค้าชายแดนมีความส าคัญในความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าหลังการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมทางบกระหว่างไทย – 
กัมพูชาแล้วเสร็จ ได้แก่ ถนนหมายเลข 5 (ช่วงปอยเปต – ศรีโสภณ) และหมายเลข 6 (ช่วงศรีโสภณ – 
เสียมราฐ) หมายเลข 67 (สะง า – อันลองเวง – เสียมราฐ) และหมายเลข 48 (เกาะกง – สแรอัมเบิล) 
การค้าชายแดนจะขยายตัวอีกมาก นอกจากนี้ ไทยกับกัมพูชายังขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ภายใต้กรอบต่าง ๆ โดยเฉพาะ ACMECS อาทิ การจัดท า Contract Farming การรับซื้อผลิตผล
การเกษตร 10 ชนิด ในอัตราภาษีน าเข้าร้อยละ 0 การส่งเสริมการซื้อขายสินค้าแบบหักบัญชี 
(Account Trade) การจัดตั้ง One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีศุลกากร การ
ฝึกอบรมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร โครงการจัดท าแปลงเกษตรสาธิตในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ของกัมพูชา เป็นต้น 
 
4.2 ความเป็นมาด่านช่องสะง า 
  
 “ศรีสะเกษ” เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น “เมืองเศรษฐกิจชายแดน” 
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษเป็นประตูการค้ามีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
เชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนกับกัมพูชาผ่านเส้นทางหมายเลข 67 (ช่องสะง า - 
อัลลองเวง-เสียมราฐ) ระยะทาง 135 กิโลเมตร ในด้านการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยว อารยธรรม
ขอมโบราณ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ปราสาทสระก าแพงใหญ่ สามารถเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับเสียมราฐ (นครวัด-นครธม) ซึ่งเป็นมรดกโลกได้ภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และสามารถ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสามเหลี่ยมมรกต (ไทย-ลาว-กัมพูชา) ได้ในด้านการเกษตรปลอดภัย 
เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ยางพารา มันส าปะหลังที่ได้คุณภาพสูง แหล่งปลูกหอมแดง กระเทียม
มากที่สุดของประเทศ และยังเป็นแหล่งปลูกไม้ผล อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกองมากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อ าเภอกันทรลักษ์ และขุนหาญ)4 
  

                                                           
3 กรมการค้าต่างประเทศ, “สถิติการค้า,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561, 

http://www.dft.go.th/bts/trade-statistics/cid/153/-4 
4 กรุงเทพธุรกิจ, “รุกการค้าชายแดนอีสานใต้ เมืองใหม่ช่องสะง า ที่ศรีสะเกษ,” สืบค้นเมื่อ

วันที่ 12 มกราคม 2561, http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/791261. 
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 อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของศรีสะเกษ คือมีสัดส่วนคนยากจนสูงเป็นอันดับ 2 ของภาค
อีสาน เกษตรกรว่างงานหลังเก็บเกี่ยว ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ปัจจัยการผลิตที่ต้นทุนสูง ระบบบริหาร
จัดการแหล่งน้ าไม่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย มีความแห้งแล้ง 
แรงงานอพยพออกนอกพ้ืนที่ และมีปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน และแนวเส้นเขตแดนไม่
ชัดเจน แต่ส าหรับโอกาสในการเชื่อมโยงภูมิภาคนั้น กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ -
อุบลราชธานี-ยโสธร-อ านาจเจริญ) มีศักยภาพเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิและเกษตรปลอดสารพิษ 
สามารถเป็นประตูการค้า ท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางการผลิตของอีสานใต้เชื่อมโยงประเทศเพ่ือน
บ้าน ขณะที่การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น มีโครงการส าคัญ ได้แก่  
 1. เมืองใหม่บนเส้น R67 ปัจจุบันบริษัทร่วมทุนกัมพูชา-เกาหลี ได้รับสัมปทานก่อสร้าง
สนามบินเมืองใหม่ นิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ห่างจากศรีสะเกษไปตามเส้นทาง 67 
ประมาณ 90 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า 
 2. โครงการสร้างสามเหลี่ยมมรกต เชื่อม 3 ประเทศ 7 จังหวัด/แขวง ได้แก่   
จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ กับ จังหวัดพระวิหาร อุดรมีชัย และสตึงเตร็ง (กัมพูชา) แขวง
สาละวันและจ าปาสัก (ลาว) เน้นความร่วมมือด้านท่องเที่ยว 
 3. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชื่อมโยงลาวตอนใต้ ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี-จ าปาสัก  
 ในส่วนของการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ต้องมีการปรับปรุง/ขยายช่องจราจรถนน
เชื่อมโยง โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีแผนพัฒนาต่อเนื่องไปถึงปี 2562 เช่น เส้นทางหมายเลข 24 ช่วง  
อ าเภอนางรอง-อ าเภอปราสาท (บุรีรัมย์) เตรียมปรับปรุงขยายเป็น 4 ช่องจราจร อยู่ระหว่างหาแหล่ง
เงินในการด าเนินการ โครงการรถไฟทางคู่ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี 
 เศรษฐกิจ จังหวัดศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีมูลค่า 61,832 ล้านบาท รายได้
ต่อหัว 58,858 บาท/ปี ประชากร 1,051 ล้านคน เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 4.8% ต่อปี การค้าชายแดน
ผ่านด่านศุลกากรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ ในปี 2556 มีมูลค่า 826.10 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อนร้อยละ 
22 โดยไทยได้ดุลการค้า ทั้งนี้ ช่องสะง าเคยมีการค้าสูงถึง 1,090.70 ล้านบาทในปี 2552 แต่ปรับตัว
ลดลงโดยเฉพาะในปี 2554 เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา สินค้า
ส่งออกส าคัญ ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์บรรจุถุง เกลือป่น กระเบื้อง ตู้เสื้อผ้าท าด้วยไม้อัด  
รถแทรกเตอร์เก่าใช้แล้ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตร และสินค้าน าเข้าส าคัญ คือ มันส าปะหลัง  
(มันเส้น) ชัน ขี้ไต้ท าด้วยน้ ามันยาง น้ ามันยาง เปลือกบง ผักหวานป่า กบมีชีวิต 
 ปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษ มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
อ าเภอภูสิงห์ ตรงข้ามช่องจวม อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย และจุดผ่อนปรนเพ่ือการท่องเที่ยว 
1 แห่ง คือช่องทางขึ้นเขาพระวิหาร อ าเภอกันทรลักษ์ ขณะที่ในฝั่งกัมพูชามีตลาดการค้าชายแดน  
มีกาสิโนเปิดแล้ว 1 แห่ง และเตรียมเปิดเพ่ิมอีก 1 แห่ง โดยพ้ืนที่ช่องสะง า ตั้งอยู่ในต าบลไพรพัฒนา 
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อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอภูสิงห์เป็นอ าเภอที่มีบริเวณชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักร
กัมพูชาในทางด้านตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ 940,105 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
587,565.62 ไร่ มีจ านวนต าบล 7 ต าบล 85 หมู่บ้าน มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ร าบสูงและ
ภูเขาสลับด้วยป่าไม้เบญจพรรณ ทางทิศใต้ของอ าเภอมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นเขตกั้นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับพระราชอาณาจักรกัมพูชา ในอดีตการค้าชายแดนบริเวณช่องสะง าจะใช้
เส้นทางหมายเลข  2201 ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นทางขึ้นภูเขามีความสูงชันต้อง ใช้รถโฟวิลขับเคลื่อน  
สี่ล้อเข้า-ออกล าบากมาก  ต่อมาต้องใช้เส้นทางเบี่ยงเข้าเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า กระทั่งปี 2535-2537 
มีบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง มหาดไทย อนุมัติโดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย (ในสมัยนั้น) ให้น าไม้ซุงจากกัมพูชาเข้ามาประเทศไทย ส าหรับช่องสะง า บริษัท
ได้ น าเครื่องจักรกลหลายชนิด เข้าไปด าเนินการก่อสร้างเส้นทางเพ่ือที่จะชักลากไม้ ซุงท่อนใหญ่  ๆ 
ออกมา เพราะรถสารี่บรรทุกไม้ซุงสามารถบรรทุกได้ 25-30 ลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นต้องก่อสร้างเส้นทาง
ให้รับน้ าหนักได้ ช่องสะง าจึงได้รับการพัฒนา เส้นทางเบื้องต้นจากบริษัทท าไม้ซุงในปีนั้น บริษัทที่
ได้รับอนุญาตจากกระทรวง มหาดไทยมีจ านวน 4 บริษัท  คือ 1. บริษัทไม้อัดไทยม.ล.ล.33 จ ากัด  
2. บริษัท อุดรซีพีซัพพราย 3. บริษัทสุรินทร์ธนพงศ์ จ ากัด และ 4. บริษัทขุขันธ์อนุณสวัสดิ์ จ ากัด  
ช่องสะง า5   
 การเปิดด่านถาวรช่องสะง า เป็นการเปิดประตูสู่ประเทศกัมพูชาของจังหวัดศรีสะเกษที่
มีการริเริ่มในสมัยนายสุจริต นันทมนตรี (23 เมษายน 2544 – 30 กันยายน 2545) มาด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และได้เห็นความส าคัญของ “ช่องสะง า” ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีถนนลูกรังระยะทางเพียงประมาณ 135 กิโลเมตร ก็สามารถเดินทางไปยัง 
นครวัด-นครธม ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา  
ซึ่งหากมีเปิดจุดผ่านแดนนี้ได้จะสามารถส่งเสริมยุทธศาสตร์การค้า และการท่องเที่ยว ช่วยแก้ปัญหา
ความยากจนของประชากรในพ้ืนที่ได้ จึงได้ท าโครงการจ้างบริษัทที่ปรึกษาวิจัยการเปิดจุดผ่านแดน
ช่องสะง า และในที่สุดก็ได้ข้อสรุปในสมัยของผู้ว่าราชการจังหวัด นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี (ด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง 30 ตุลาคม 2546) ว่าช่องสะง า เป็นจุดผ่านแดนที่มีความส าคัญ
ต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทย และทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะ
ทางด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว และในปฏิญญาพุกาม (ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง : ACMECS) โดยก าหนดให้จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัด
เสียมเรียบเป็นเมืองคู่มิตร (Sister Cities) จึงได้มีการของบประมาณและขอเปิดจุดผ่านแดนถาวร 

                                                           
5 ย้อนรอยช่องสะง าในอดีต, วารสารหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 9 ฉบับที่ 48 

(พฤษภาคม-มิถุนายน 2558) : 19.  
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ด่านช่องสะง า ในสมัยของผู้ว่าราชการจังหวัด นายถนอม ส่งเสริม (ด ารงต าแหน่ง 1 ตุลาคม 2546  
ถึง 30 กันยายน 2548) รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างราชอาณาจักรไทย 
กับราชอาณาจักรกัมพูชา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ฯพณฯท่านวัน มูหะมัดนอร์มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
จึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย ตรงกันข้ามกับช่องจวมของอ าเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างเวลา 07.00 - 20.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 
เป็นต้นไป โดยก่อนเปิดจุดผ่านแดนได้มีการเตรียมการล่วงหน้า ได้มอบหมายให้ นายจารุพงศ์ พลเดช
และนายศุภกิจ บุญญาฤทธิ์พงษ์ ในสมัยนั้นด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าฯศรีสะเกษ จัดเตรียมโครงการ
พัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง า รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว โดยใช้
พ้ืนที่จ านวน 966 ไร่ 2 งาน 31 ตรว. แบ่งเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรมเพ่ือการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 
ตลาดสด ศูนย์การค้า และพ้ืนที่ส าหรับสถานที่ราชการและสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา สถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน สถานีต ารวจ พ้ืนที่ส าหรับที่พักอาศัยและศูนย์บริการชุมชน เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในลักษณะ One Stop Services6  ซึ่งโครงการพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง าได้รับการสานต่อ 
และจัดสรรเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการค้า ซึ่งการจัดท าโครงการพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง ามีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
ประตูการค้า การคมนาคม การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือพัฒนาให้เป็น
ศูนย์การค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทย -กัมพูชา –ลาว ซึ่งจะท าให้ประชาชนตามแนวชายแดนไทย 
-กัมพูชา มีรายได้และมีอาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
 
4.2 การบริหารจัดการจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
  
 จังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ช่องสะง าและได้มีการประชุม
ติดตามความก้าว หน้ามาเป็นล าดับ ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ และมีการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ช่องสะง าตั้งแต่ พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ผลจากการ
เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งบุคลากรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่  
ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยตามระเบียบกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ อาจจะเกิด

                                                           
6 ภัควัฒน์  จรรยาสุทธิวงศ์, “การพัฒนาด่านช่องสะง าสู่ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2556), 236-238. 
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ปัญหาในอนาคตได้โดยเฉพาะเรื่องแนวเขตแดน จังหวัดศรีสะเกษจึงมอบอ านาจการบริหารจัดจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะง าให้อยู่ภายใต้การสั่งการของศูนย์สั่งการชายแดน ซึ่งมีนายอ าเภอภูสิงห์เป็น
ผู้อ านวยการศูนย์สั่งการชายแดนโดยมีภารกิจ ดังนี้ 
 1. รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถิ่น 
 2. รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน และจุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะง า ตามวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 
 3. รับผิดชอบการบริหารจัดการ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าให้เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ กับ จังหวัดอุดรมีชัย โดยเฉพาะการควบคุมสินค้าเข้า - ออก การ
ควบคุม คนเดินทางเข้า - ออก การวางผังพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 4. อ านวยการ ควบคุม ประสานงาน แก้ไขปัญหา การด าเนินงานของส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ภาคเอกชน ผู้ร่วมลงทุน ให้อยู่ในกรอบนโยบายความมั่นคงของชาติ 
 4.2.1 ประเภทสินค้าที่ท าการซื้อขายกัน 
  1. สินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคประจ าวัน วัสดุและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์จากรากไม้ เครื่อง
ยาและเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ และน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามตาม
ระเบยีบกฎหมายของแต่ละประเทศ 
  2. การปฏิบัติต่อสินค้าที่จุดผ่านแดน หากเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ด ซึ่งต้องช าระภาษี 
ณ ที่ตั้งของศุลกากรของทั้งฝ่ายที่จุดผ่านแดน 
  3. เมื่อมีข้อพิพาทของประชาชนทั้ งสองฝ่ าย ณ จุดผ่านแดนถาวร ให้
คณะกรรมการของทั้ง สองฝ่ายแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อกฎหมายของแต่ละฝ่ายเพ่ือประโยชน์และเกิด
ความสงบสุข ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
  ด่านถาวรช่องสะง าไม่มีด่านศุลกากรเป็นของตนเองยังคงใช้ด่านศุลกากรร่วมกับ
ด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ แต่แนวโน้มการค้าชายแดนบริเวณด่านถาวรช่องสะง ายังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในปีที่มีภาวะความสงบตามแนวชายแดน สถิติการค้าจะลดลงบ้างตาม
ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งมีลักษณะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเมื่อเปรียบเทียบกันความ
ขัดแย้งระหว่างไทยและลาว ปมความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาที่เด่นชัดมากที่สุดคือการขัดแย้ง
กรณีสงครามแย่งปราสาทหินเขาพระวิหารที่มีที่ตั้งคาบเกี่ยวของสองจังหวัดคือจังหวัดพระวิหารของ
กัมพูชาและจังหวัดศรีสะเกษของประเทศไทย อันน ามาสู่ความบาดหมางทางการเมืองระหว่าง
ประเทศและสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเสมอ นับแต่ปี 2500 เป็นต้นมา รวมทั้ง
อุบัติการณ์เรื่องนครวัดที่ส่งผลต่อการเผาสถานทูตในปี 2546 ทั้งสองกรณีความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศได้ส่งผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บนพรมแดนในจังหวัดอีสานตอนล่างโดยเฉพาะในพ้ืนที่พรม
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แดนที่มีข้อพิพาทระหว่างประเทศคือจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งความขัดแย้งเรื่องปราสาทเขาพระวิหารท า
ให้พรมแดนระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในเขตอีสานล่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
อย่างเลี่ยงไม่พ้น ซึ่งผลของความขัดแย้งระดับประเทศท าให้การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีปริมาณ 
ขึ้น ๆ ลง ๆ  
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในบางขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปแบบลุ่ม ๆ  
ดอน ๆ คนในพ้ืนที่พรมแดนทั้งสองชาติยังคงด าเนินชีวิตค้าขายตามปกติ ดังที่หัวหน้าด่านช่องจอม 
อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า การค้าขายชายแดนไทย-กัมพูชาผ่านด่านชายแดนถาวร 
ช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และด่านผ่านแดนถาวรช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรช่องจอมยังคงเป็นไปตามปกติ แม้จะมีสถานการณ์
ความขัดแย้งกรณีเขาพระวิหาร ระหว่าง 2 ประเทศ เกิดขึ้นก็ตาม ทั้งนี้นักธุรกิจพ่อค้า ประชาชนชาว
กัมพูชา ในจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดพระวิหาร และจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนติดกับไทย
ด้านจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ซื้อสินค้าไทยเข้าไปจ าหน่ายให้แก่ประชาชนในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง7  โดยในปี 2549 มีมูลค่าส่งออก - น าเข้ารวม 292 ล้านบาท ปี 2550 มูลค่ารวม 537.5 
ล้านบาท ปี 2551 มูลค่ารวม 1,425.8 ล้านบาท ปี 2552 มูลค่ารวม 1,090.7 ล้านบาท ปี 2553 
มูลค่ารวม 754.1 ล้านบาท ปี 2554 มูลค่ารวม 224.4 ล้านบาท ปี 2555 มูลค่ารวม 667.3 ล้านบาท 
และปี 2556 มูลค่ารวม 826.1 ล้านบาท ซึ่งปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 สถิติข้อมูลการค้าชายแดนด่านถาวรช่องสะง า ระหว่างปี 2544-2556 

ปี มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2544 44.3 3.9 48.1 

2545 11.9 0.6 12.5 
2546 36.8 40.8 77.6 

2547 78.8 129.2 208.0 

2548 213.3 135.8 349.1 
2549 285.4 6.6 292.0 

2550 508.4 29.1 537.5 

2551 1.368.5 57.3 1.425.8 

                                                           
7 กนกวรรณ มะโนรมย์, ชายแดนอีสานกับเพ่ือนบ้าน ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิง

นโยบาย กรณีศึกษา กัมพูชามองไทย คนไร้รัฐ และ เมืองคู่มิตร (อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคม
อนุภาคลุ่มน้ าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554), 30-32. 
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ตารางที่ 4.1 สถิติข้อมูลการค้าชายแดนด่านถาวรช่องสะง า ระหว่างปี 2544-2556 (ต่อ) 

ปี มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2552 905.6 185.0 1,090.7 

2553 720.3 33.8 754.1 

2554 199.8 24.6 224.4 
2555 642.9 34.4 677.3 

2556 779.1 46.9 826.1 
ที่มา : ด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
 
 4.2.2 การก าหนดมาตรการบริเวณจุดผ่านแดน 
   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นาย
ประจวบ ไชยสาส์น) ราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (นายอึง ฮวด) ได้ลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศท้ังสอง ดังนี้ 
  1. จุดที่ท าการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร คือ บริเวณช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับช่องจวม อ าเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 
  2. ระยะเวลาเปิด - ปิด ให้ท าการค้าสัญจรไป -มา ระหว่างเวลา 07.00-20.00 น. 
ของทุกวัน 
  3. ให้ทั้งสองฝ่ายจัดสถานที่ส าหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าห่างจากจุดผ่านแดน
ช่องสะง า - ช่องจอม ออกมาไม่น้อยกว่า 500 เมตร ทั้งนี้ สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นไป
ตามท่ีทางราชการของแต่ละฝ่ายก าหนด 
 4.2.3 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้า - ออก ของบุคคล 
  1. บุคคลต่างชาติประเทศที่สาม การเดินทางเข้า - ออก ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
  2. กรณีคนไทยเดินทางไปกัมพูชา ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยปฏิบัติโดยออกหนังสือ
เดินผ่านแดน (BORDER PASS) ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
พระราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2540 โดยอนุญาตให้เดินทางถึงจังหวัดอุดรมีชัย ทุกอ าเภอ ภายในระยะเวลา 7 วัน ส าหรับการออก
บัตรผ่านแดน (BORDER PASS) จะออกให้เฉพาะบุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอภูสิงห์เท่านั้น 
การท าบัตรผ่านแดนสามารถติดต่อท าบัตรผ่านแดนได้ที่ที่ว่าการอ าเภอภูสิงห์ ทุกวันท าการ  
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  3. กรณีกัมพูชาเดินทางเข้ามาประเทศไทย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติโดย
ออกหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ
รัฐบาลแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2540 โดยอนุญาตให้เดินทางถึงจังหวัดอุดรมีชัย ทุกอ าเภอ ภายในระยะเวลา 7 วัน 
   4.2.4 แนวทางปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทย
กับกัมพูชา 
  หนังสือที่จะใช้เดินทางข้ามแดนบริเวณชายแดนระหว่างประเทศทั้งสอง มี 2 
ประเภท คือ 
  1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ส าหรับประชาชนไทย ประชาชนกัมพูชา และ
ประชาชนประเทศที่สาม 
  2. หนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) ส าหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในพื้นท่ีชายแดนที่ระบุในความตกลง ฯ (ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือผ่านแดน ฉบับละ 200 บาท) 
 4.2.5 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้า - ออก ของยานพาหนะทั้งสองฝ่าย 
  1. ยานพาหนะประเภทรถเข็ญ หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ ที่ใช้เพ่ือขนถ่ายสินค้าให้
อนุญาตเข้า - ออก ได้เพียงเพ่ือขนถ่ายสินค้า ซึ่งไม่เกินจุดถ่ายสินค้าที่ก าหนดไว้ เสร็จแล้วต้องกลับ
ออกทันที 
  2. กรณีน ายานพาหนะเข้า- ออก ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
ข้อตกลงทั้งสองฝ่าย8 
  ตั้งแต่ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าผ่านมากว่าสิบปีแล้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษทุกยุคทุกสมัยมีการเดินทางไปเยือนกัมพูชา จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเสียมราฐ จังหวัด
พระวิหาร มีความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันตลอดมา จังหวัดพระวิหาร จัดงานวันประกาศเอกราช 
(วันชาติ) หลายปีที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษได้รับเชิญไปร่วมเฉลิมฉลองงานทุกปี รวมทั้งได้น าสินค้า  
โอทอปไปจ าหน่ายในงานนี้ด้วย เนื่องจากสินค้าของไทย เป็นที่นิยมชมชอบของชาวกัมพูชา จึงเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศที่ต้องการขยายความร่วมมือ
การค้า การท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในอนาคต9  
  

                                                           
8 ทักษพร น้อยแก้ว, “ช่องสะง า,” สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561, http://www.sisaket. 

go.th/ssis/ traded_sangam.php. 
9 สุนทร เหล่าศักดิ์ศรี, “ย้อนรอยช่องสะง าในอดีต,” วารสารหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 

(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557) : 19. 
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4.3 ความสัมพันธ์ของไทย – กัมพูชาบริบทแห่งด่านช่องสะง า 
  
 บริบท 8 ยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ10 ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า
และการลงทุน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการคุ้มครองทางสังคม มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐาน        
มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกทั้งการค้า
และการลงทุน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน 
รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 - การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 - การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของ
อาเซียน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 - การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร การ
บริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 - การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือท าให้
เมืองมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทุนและ
การค้าชายแดน  
 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของเมืองส าคัญในด้านต่าง ๆ อาท ิเมือง
หลวง เมืองเกษตร เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองการค้าชายแดน การเตรียมความพร้อมที่
จะท างานโดยน า 8 ยุทธศาสตร์หารือระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปสู่พ้ืนที่  
คณะอนุกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนไปพร้อมกับภาคเอกชน 5 สถาบัน คณะอนุกรรมการด้าน

                                                           
10 “บริบท 8 ยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

2561, http://blog.eduzones.com /aec/100247 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมาย11 พร้อมยังได้กล่าวอีกว่า หน่วยงานของรัฐ
จะต้องเข้าใจในเชิงลึกและถ่ายทอดความรู้และข้อมูล ที่จ าเป็นแก่ประชาชนและภาคเอกชน ในการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจะต้องให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงของทั้ง 3 เสาหลัก 
ซึ่งประกอบด้วย ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม โดยประเด็นที่รัฐบาลให้ความส าคัญ คือ การเตรียมความพร้อมในเรื่องการเชื่อมโยง  
ซึ่งแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความเชื่อมโยงด้านสังคมและวัฒนธรรม  
รวมไปถึงความเชื่อมโยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ12 
 ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักธุรกิจไทยจะเข้าไปประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวในประเทศกัมพูชา เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และค้าขาย ประเทศไทยถือเป็นคู่ค้าที่ส าคัญ
และเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา แต่โดยที่ระบบการบริหารจัดการภายในของกัมพูชา เช่น การ
จัดเก็บภาษี การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ความโปร่งใส ฯลฯ ยังขาดมาตรฐานและไม่เป็นสากล 
ท าให้การค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชามีต้นทุนสูงและเติบโตช้าซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพและ
สถานะทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ รัฐบาลสองฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตกลงที่จะร่วมมือกัน
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้ปรากฏผลที่เป็น
รูปธรรม  ไทยได้ดุลการค้า สินค้าส่งออก ได้แก่ น้ าตาลทราย เครื่องยนต์ สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ 
ผัก และของปรุงแต่งจากผัก เหล็กสินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป 
น้ าตาลทราย มอเตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 
ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนสินค้าน าเข้าที่ส าคัญจากกัมพูชา ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก  ผลไม้ เสื้อผ้า
ส าเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ  ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งนี้ สินค้าส่งออกที่ส าคัญ 
ได้แก่ มอเตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า น้ าตาลทราย ยางยานพาหนะ เครื่องส าอาง เครื่องหอมและสบู่ 
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ เหล็ก ผักและของปรุงแต่งจากผัก อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ ทองแดงและ

                                                           
11 “โครงสร้างพื้นฐาน คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมาย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 16  

กรกฎาคม 2561, http://blog.eduzones.com / aec/100247 
12 “ความเชื่อมโยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

2561, http://news.springnewstv.tv /32488/. 

Ref. code: 25605603011122TXO



107 

ผลิตภัณฑ์ เศษกระดาษ เสื้อผ้าส าเร็จรูป พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์ไม้อ่ืน ๆ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ท าด้วยโลหะสามัญ มุ่งเน้นกับ 5 การเรียนรู้ 
 (1) ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสินค้าเกษตร ไทยและกัมพูชายืนยันที่  จะ
ร่วมกัน จัดท าความร่วมมือด้านตลาดข้าวซึ่งได้ยกระดับเป็นความร่วมมือข้าว 5 ประเทศในอาเซียน 
ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับและเสริมสร้าง
เสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก และเป็นการเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลก เช่น  เรื่อง
ความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีกลไกการท างานใน 3 ระดับ คือ การประชุมรัฐมนตรีข้าว 5  ประเทศ 
(ASEAN5-E Ministerial Meeting) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN Rice Cooperation 
Committee) และการจัดตั้งสมาพันธ์ผู้สีและค้าข้าวของภาคเอกชน (ASEAN Rice Miller and 
Trader Federation) อีกท้ัง ยังได้เห็นชอบที่จะร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านมันส าปะหลัง ให้มีผล
เป็นรูปธรรม มากขึ้น เพ่ือช่วยยกระดับและรักษาเสถียรภาพราคามันส าปะหลัง รวมถึงการเสริมสร้าง
อ านาจต่อรองด้านราคา ในฐานะประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังรายส าคัญในตลาดโลก นอกจากนี้ ฝ่าย
กัมพูชาได้ขอให้ไทยทบทวนมาตรการ น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส าปะหลัง เพ่ือส่งเสริมให้
การค้าสองฝ่ายเป็นไปโดยสะดวกยิ่งข้ึน 
 (2) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายยินดี กับการเริ่มเดินรถขนส่ง
ระหว่างไทยกับ กัมพูชาบนเส้นทางเศรษฐกิจผ่านจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต ตามความตกลง
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Cross Border 
Transport Agreement: GMS CBTA) ซึ่งไทยและกัมพูชาเป็นสมาชิกร่วมกับสมาชิก GMS อีก 4 
ประเทศ คือ ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และจีนตอนใต้ ในการนี้  ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะ
ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการขนส่งคนและ สินคา้ระหว่าง
กันให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า และการ
ตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่เป็นทางการส าหรับผู้โดยสารข้าม
ประเทศ และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) 
มาใช้ 
 (3) การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายสนับสนุน
ให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมพูนปริมาณและมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เช่น 
การแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน การจัดงานแสดงสินค้า  นิทรรศการ และ
กิจกรรมการจับคู่ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบที่จะร่วมกันพิจารณาความเป็นไป
ได้ในการจัดตั้งศูนย์ แสดงและจ าหน่ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ของไทยและกัมพูชาในพ้ืนที่จุดพักรถในจังหวัดโพธิสัต ซ่ึงต้ังอยู่บนเส้นทางการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ
กับกรุงพนมเปญ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งในไทยและใน
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กัมพูชา ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเริ่มต้น การหารือเก่ียวกับ
กระบวนการเจรจาความตกลงเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ระหว่างไทยกับกัมพูชา 
 (4) ความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งสองฝ่ายได้มีความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการก าหนดและด าเนินนโยบายการค้า เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจที่ดีระหว่างกันอันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน
ต่อไป 
 (5) ความร่วมมือสาขาใหม่ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะขยายความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว โดยสนับสนุน ให้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่การใช้ประโยชน์จาก 
ACMECS Single Visa scheme และการจัดให้มีช่องทางด่วนส าหรับนักท่องเที่ยวที่ด่านชายแดน 
เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ 
 นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้ขอให้ไทยพิจารณาให้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
ร่วมมือ ด้านการผลิตอาหารฮาลาล เพ่ือส่งออกไปยังประเทศที่สาม และเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้ง
คณะท างานร่วมเพ่ือพิจารณาแผนความร่วมมือใน การปรับปรุงกระบวนการส่งออกและน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส าปะหลังให้ง่ายขึ้น และคณะท างานร่วมเพ่ือศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้า
เกษตร โดยให้มีการรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุม JTC โดยสรุปในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ไทย-กัมพูชา นับได้ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและด าเนินไปบนพื้นฐานของความเข้าอก เข้าใจกัน โดยมี
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เป็นพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้แก่ ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี  - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong 
Economic Cooperation Strategy - ACMECS) กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่ มแม่น้ า โ ขง 
(Greater Mekong Sub-region - GMS) กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต ที่เมืองเสียมเรียบและ
จังหวัดอุบลราชธานี และมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - กัมพูชา 
นอก จากนี้ ยังมีกลไกความร่วมมืออีกมากทั้งในระดับรัฐบาลและระดับท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประเทศทั้งสองประเทศยังมี
คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ที่จะผสานความร่วมมือในด้าน 
การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวให้สะดวกยิ่งข้ึนแก่ประชาชน 
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4.4 ความสัมพันธ์ทางการเมืองของไทย – กัมพูชาหลังเปิดด่านช่องสะง าจนถึงปัจจุบัน 
  
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา แม้จะเป็นเพ่ือนบ้านที่มีดินแดนติดกัน มีการเปิด
ด่านเพื่อการค้าขาย การลงทุน และการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์บางครั้งก็เป็นไปด้วยดี มีการช่วยเหลือ
กันในด้านการต่างประเทศ แต่บางครั้งก็เลวร้ายจนกระทั่งเกิดสงครามต่อกัน  
 1) กัมพูชาเคยประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก ในสมัย
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 1958 และสถาปนาความสัมพันธ์กลับคืน 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 1959 และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 1961 และสถาปนาความสัมพันธ์
กลับคืนในปี 1966 สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร โดยทั้ง 2 กรณีนั้น มีสาเหตุมาจากข้อพิพาทเรื่องเขา
พระวิหาร นอกจากนี้  
 2) พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐบาลกัมพูชาประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการ
ทูตลงให้เหลือเพียงระดับอุปทูต ภายหลังจากเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2003 
จากกรณีที่มีรายงานข่าวในกัมพูชาว่า นักแสดงชาวไทยนางสาวสุวนันท์ คงยิ่ง กล่าวดูหมิ่นชาวกัมพูชา
ในสมัยและการเรียกนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ กลับ
ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2009 – 24 สิงหาคม 2010 หลังจากที่กัมพูชาประกาศ
แต่งตั้ง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจรัฐบาลกัมพูชาและที่ปรึกษาส่วนตัว
นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ซึ่งต่อมารัฐบาลกัมพูชาก็ออกแถลงการณ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2010  
 3) ปัญหาขัดแย้งที่ชายแดนด้านเขาพระวิหาร ซึ่งประเด็นที่นายกรัฐมนตรีฮุน เซนถือว่า
เป็นเรื่องส าคัญ ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา นั่นคือ มรดกทางสถาปัตยกรรมปราสาทหิน 
ที่ชาวกัมพูชายึดเหนี่ยวเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ เพราะแสดงถึงอ านาจอิทธิพลแต่โบราณ เสมือนเป็นการ
ชดเชยบาดแผลสงคราม และชาติอาณานิคมฝรั่งเศส ดังนั้นจึงถูกปลุกระดมกระแสชาตินิยม เป็น
ประเด็นหาเสียง โดยในระหว่างภาวะตึงเครียด เขมรใช้ปฏิบัติการจิตวิทยาตอบโต้ไทย เช่น รูปภาพสื่อ
ออกมาให้สมจริงสมจังว่า คนเขมรปฏิเสธเงินสกุลบาท และปิดด่านค้าขายระยะสั้น  ๆ ส่ง SMS ปลุก
ระดมคนเขมรให้ต่อต้านประเทศไทย ส่งทหารเขมรจะเข้าไปปราสาทตาเมือนธม ส่งทหารยันตามแนว
ชายแดน ส่งพระเข้าไปท าพิธี นั่นคือหยิบเรื่องปราสาทตาเมือนมากดดัน ต่อรองกับปราสาทพระวิหาร 
เบี่ยงเบนหันเหความสนใจไปจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหลักเขตแดนที่ 73 นักธุรกิจคนไทยใน
พนมเปญ ยืนยันว่า สินค้าไทยทุกประเภทได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง ตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่มทุก
ประเภท รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ช่วงสั้น ๆ นั้น ยอมให้ 'หมี่เญิง' บะหมี่ส าเร็จรูปของเวียดนาม เข้า
มาขายได้ แต่ประชาชนกัมพูชาก็บริโภคได้ไม่นานก็กลับมาบริโภคสินค้าไทยตามปกติ  แม้เมื่อ 6 
สิงหาคม ค.ศ.2008 นายกรัฐมนตรีฮุน เซน จะให้ข่าวเรียกร้องใช้แนวทางสันติแก้ปัญหา อ้างว่าถ้า
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สถานการณ์บานปลายเป็นสงคราม เศรษฐกิจสองประเทศจะกระทบกระเทือนความขัดแย้งตามแนว
พรมแดนไม่ควรท าให้สอง ประเทศต้องกลายมาเป็นศัตรูกันทุกเรื่อง จุดยืนเรื่องปราสาทพระวิหารยัง
เหมือนเดิมคือ ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาตามแผนที่ซึ่ง คณะรัฐมนตรีของไทยได้รับรอง และ
รัฐมนตรีต่างประเทศ หารือกันรอบ 2 ที่ จังหวัดเพชรบุรี จะเป็นเรื่องแผนการโยกย้ายก าลังทหารออก
จากปราสาทพระวิหาร และปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เรียกว่าตีกรอบการเจรจา เป็นถ้อยแถลงครั้ง
แรกของผู้น ากัมพูชาหลังพ้นเลือกตั้ง หลังตัวแทนเจรจาข้อพิพาท 2 ครั้ง ที่โรงแรมอินโดจีน จังหวัด
สระแก้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม ค.ศ. 2008 และ ที่จังหวัดเสียมเรียบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 
2008  มีการพูดกันว่า 'ฮุนเซน' เคยเอ่ยถึง สุรินทร์ เป็นเสมือนบ้านอีกแห่งหนึ่งของกัมพูชา และ
ปราสาทน้อยใหญ่ตามแนวชายแดน 3 จังหวัดอีสานใต้ ต่างเป็นของเขมร ดังนั้น จึงไม่แปลกเมื่อคนใน
รัฐบาลฮุนเซนทยอยออกมาแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของกลุ่ม ปราสาทตาเมือน จังหวัดสุรินทร์ และจะ
เลยไปถึงปราสาทสด็กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว ด้วย 
 4) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็ได้เดินทางไปเยือนกัมพูชา เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ และ
มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจกับกัมพูชาในเบื้องต้นว่า แม้ประเทศไทยเกิดการรัฐประหารเปลี่ยนการ
ปกครอง ฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาจะให้ความม่ันใจว่าไม่เปลี่ยนแปลงสัญญาทางการค้าระหว่างสองประเทศ
ที่มีอยู่ และแสวงหาความมั่นใจจากรัฐบาลกัมพูชาว่ารัฐบาลไทยสามารถด าเนินการปักปันเขตแดน
ร่วมกับกัมพูชาต่อไป นอกเหนือจากผลักดันแผนพัฒนาแหล่งทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาติใน
บริเวณอ่าวไทยให้ก้าวหน้า ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ด าเนินไปได้ด้วยดี โดยในระหว่าง
วันที่ 16-17 ธันวาคม ค.ศ.2007 นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้
เดินทางไปกัมพูชาเพ่ือร่วมประชุมกับนายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา 
ผลการประชุมทั้งสองฝ่ายมีการลงนามร่วมกันในความตกลงเรื่องการขอวีซ่าครั้งเดียว (Single Visa) 
ให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าได้ทั้งสองประเทศ และจากนั้นก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีฮุน เซนเพื่อเสนอ
ให้ไทยกับกัมพูชาท าการปักปันเขตแดนต่อไป โดยท าในจุดที่สามารถตกลงกันได้ก่อน ในแนวพรมแดน
ความยาว 798 กิโลเมตร ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลจุดที่ยังเป็นกรณีพิพาท 
 5) นายสมัคร สุนทรเวช ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้เดินทางไปเยือนกัมพูชา 
พร้อมกับให้ความเห็นว่า ไทยจะไม่ขัดขวางในการที่กัมพูชาน าปราสาทพระวิหารไปขอขึ้นทะเบียน
มรดกโลก แต่มีเงื่อนไขว่าอย่าให้เกี่ยวข้องเรื่องพรมแดน ซึ่งฝ่ายกัมพูชายืนยันว่าจะเสนอเพียงที่ตั้งตัว
ปราสาทไม่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โดยรอบปราสาท นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้หารือกับนายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ที่ประเทศ
สิงค์โปร์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2008 โดยกัมพูชาขอให้ไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาท 
พระวิหาร ซึ่งกัมพูชาขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่องานด้านเขตแดนที่ก าลังท าอยู่ร่วมกับไทย แต่
ปมปัญหาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ถูกน ามาเชื่อมโยงกับการเมืองภายในของ
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ไทย ด้วยแรงกดดันท าให้ นายนพดล จ าเป็นต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 6) นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เข้ามาบริหารประเทศในระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากการเมือง
ภายใน ประเทศที่มีการประท้วงไม่ยอมรับความเป็นรัฐบาลของนายสมชาย และน าเอาประเด็น
ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกมาปลุกกระแสชาตินิยมขยายวงกว้างไปยังพ้ืนที่ชายแดน เกิดการต่อ
สู่ระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองกับชาวบ้านในอ าเภอกันทรลักษ์   
 7) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้ามาบริหารประเทศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก็ไม่มีทีท่าว่า
จะดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม นายอภิสิทธิ์ได้แต่งตั้งนายกษิต ภิรมย์ ผู้เป็นสมาชิกแกนน าแนวร่วม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกลุ่ม 
พันธมิตรฯ ได้เคยประท้วงประเทศกัมพูชา รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุน เซนที่ให้การสนับสนุน 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยนายกษิตเคยเรียกสมเด็จฮุน เซน ว่า “นักเลง” ท าให้สมเด็จฮุน เซ็น 
กล่าวว่า “ผมเป็นผู้น าของกัมพูชาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ไม่ใช่ได้มาโดยการปล้น
อ านาจ” เขากล่าวเพ่ิมเติมโดยพาดพิงไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ขาดเสถียรภาพของไทย  
โดยระบุว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเดินทางมาเยือนกัมพูชาในวันที่ 18 เมษายน 2009 ทั้งได้กล่าว
โจมตีนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อกรณีที่นายกษิต เคยกล่าวหมิ่น
ประมาทเขามาก่อน เขาดูหมิ่นผม เขาเรียกผมว่านักเลง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมดูหมิ่นกษัตริย์ของคุณ 
หรือหากผมดูหมิ่นนายกรัฐมนตรีของคุณ หรือบรรพบุรุษของคุณ ผมไม่โกรธคุณ แต่กรุณาใช้ถ้อยค าที่
ให้เกียรติกัน”13 ซึ่งต่อมาวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2009 นายกษิตก็ได้ส่งจดหมายขอโทษโดยให้
ความหมายว่านักเลง หมายถึง เป็นคนที่ใจกล้า เป็นสุภาพบุรุษที่กล้าหาญและใจกว้าง เพ่ือให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดีขึ้น แต่กระนั้น ความสัมพันธ์ของไทย – กัมพูชา ก็ไม่สามารถ 
ดีขึ้นมาได้จากเหตุการณ์หลายกรณี เช่น ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2009 เกิดเหตุปะทะกันระหว่าง
กองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาบริเวณปราสาทเขาพระวิหารบริเวณ ใกล้กับชายแดนไทย -กัมพูชา 
รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าได้สังหารทหารไทยไป 4 ศพและถูกจับกุมมากกว่า 10 คน ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทย
จะออกมาปฏิเสธว่าทหารไทยไม่ได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บก็ตาม ทหารกัมพูชา 2 คนถูกสังหาร กองทัพ
ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าเป็นฝ่ายยิงนัดแรกและรุกล้ าเข้ามายังเขตแดนก่อน  เหตุการณ์ต่อมา  
นายวีระ สมความคิด แกนน าภาคีเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ ได้ถูกทหารของกัมพูชาจับตัว
ไปพร้อมกับนายพนิช วิกิตเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ พรรคประชาธิปัตย์ นายตายแน่  
มุ่งมาจน นายกิจพลธรณ์ ชุสนะเสวี ร.ต.เเซมดิน เลิศบุศย์ นางนฤมล จิตรวะรัตนา เเละนางสาวราตรี 

                                                           

 13 ประชาไท, “ฮุนเซ็น ซัดกษิตดูหมิ่นเป็น “นักเลง” ตอกกลับไม่ได้ขึ้นสู่ต าแหน่งด้วยการ
ปล้นอ านาจ,” ประชาไท, 31 มีนาคม 2552.  
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พิพัฒนาไพบูลย์ โดยบุคคลเหล่านี้โดนจับขณะเดินทางไปในพ้ืนที่หมู่บ้านหนองจัน ต าบลโนนหมากมุ่น 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดสระแก้ว เพ่ือเข้าไปตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าวที่เป็นพ้ืนที่ทับซ้อน ซึ่งนายวีระ 
เชื่อว่า การถูกจับตัวไปนี้เกิดจากปัญหา เนื่องมาจากการท าสัญญา MOU ปี 2000 ระหว่างไทยและ
กัมพูชา ท าให้ทั้งสองประเทศตกลงกันไม่ได้ว่าในพ้ืนที่ทับซ้อน จ านวน 4.6 ตารางกิโลเมตร และต่อมา
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ถึง 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง
ทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี โดยได้รับยืนยันจากชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ และเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติอันเนื่องจากกอง
ก าลังจากนอกประเทศ ในพ้ืนที่ ต าบลเสาธงชัย หมู่ที่ 2,3,9,10,12,13 และ ต าบลรุง หมู่ที่ 5,7,10 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ท าให้จังหวัดศรีสะเกษ ต้องเลื่อนก าหนดการเปิดตลาดการค้า
ชายแดน ณ เมืองใหม่ช่องสะง าออกไปโดยไม่มีก าหนดจากเดิมก าหนดเปิดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2009 จากนั้นวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2011 การปะทะได้เกิดขึ้นที่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
อ าเภอบ้านกรวด เป็นอ าเภอแรกของประเทศไทยที่ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติอันเนื่องจากกอง
ก าลัง จากนอกประเทศท้ังอ าเภอโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนั้น จนถึงวันที่ 26 เมษายน มี
รายงานว่า ทหารไทยเสียชีวิต 5 นาย และได้รับบาดเจ็บมากกว่า 35 นาย ส่วนทหารกัมพูชาเสียชีวิต 
7 นาย ได้รับบาดเจ็บ 17 นาย และอีก 1 นายหายสาบสูญ  สถานการณ์ในช่วงนี้มีการปะทะกัน
ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาบ่อยครั้ง ในบริเวณพรมแดนปราสาทพระวิหาร จนท าให้  
นายราเดน มูฮัมหมัด มาร์ตี มูเลียนา นาตาเลเกวา (มาร์ตี) นักการทูตชาวอินโดนีเซีย ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย และด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนในขณะนั้นต้องแสดงตัว
ขอเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยได้เดินทางพบนายฮอ นัม ฮง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และเข้าพบหารือกับนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศไทย และน าข้อขัดแย้งของทั้งสองประเทศมาประมวลหาข้อยุติ ซึ่งกัมพูชา
ต้องการน าปัญหาข้อพิพาทกับไทยนี้สู่เวทีสากล แต่ไทยต้องการเจรจาเพียงระดับทวิภาคี โดยนาย  
มาร์ตี กล่าวว่า “ผมให้ความส าคัญกับความตกลงหยุดยิงที่มีอยู่ว่าจะท าอย่างไร ให้มีผลต่อ เนื่อง 
อินโดนีเซียตระหนักว่ามีการหารือระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งเราก็พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
สื่อสารดังกล่าวด้วย เพ่ือรับทราบพัฒนาการต่าง ๆ และสุดท้าย คือเข้าใจดีว่าการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืนนั้น ที่สุดแล้ว ต้องอาศัยการเจรจาทวิภาคีระหว่างสองประเทศ แต่เห็นว่าอาเซียนและองค์กร 
พหุภาคีก็สามารถมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนเพ่ือ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเจรจาทวิภาคีได้ ” 
ปัญหาปราสาทพระวิหารยังท าให้ไทยกับกัมพูมีความตึงเครียดในแนวชายแดน แต่สุดท้ายทั้งไทยและ
กัมพูชาก็มีข้อตกลงหยุดยิง และจะถอนทหารไปจากแนวพรมแดนของแต่ละฝั่งเพ่ือไม่ให้เกิดการ
กระทบกระทั่งกันขึ้น ส่วนความสัมพันธ์ระดับผู้น าประเทศ ระหว่างนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์กับ
นายกรัฐมนตรีฮุน เซนนั้น ก็มีการกระทบกระทั่งกันด้วยการให้สัมภาษณ์กันทางสื่อกันบ่อยครั้ง 
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โดยเฉพาะกรณีที่นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้แต่ตั้ งอดีตนายกรัฐมน ตรีพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  
ชินวัตร เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา และที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีฮุน 
เซน พร้อมทั้งยืนยันจะไม่ส่งตัวพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ให้ไทยตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหากได้รับ
การร้องขอ ท าให้สร้างความไม่พอใจแก่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ โดยให้มีการเรียกทูตประจ ากรุงพนมเปญ
กลับประเทศไทย และทบทวนความร่วมมือและข้อตกลงต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ จึงเป็นช่วงที่
ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นและมีความตึงเครียด 
      8) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชากลับมาเริ่มดีขึ้น มีการเยือน
กัมพูชาของนางสาวยิ่งลักษณ์ เพ่ือปรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ความสัมพันธ์ไทย - 
กัมพูชามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายกัมพูชาก็ได้แสดงความพร้อมที่จะปรับปรุง
ความสัมพันธ์กับไทยอย่าง ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดการประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชาที่เป็นกลไกความ
ร่วมมือและเป็น เวทีหารือท่ีส าคัญระหว่างกันที่หยุดชะงักไปในช่วงที่มีปัญหาข้อพิพาทระหว่างกัน เช่น 
การประชุม GBC ครั้งที่  8 ในระหว่างวันที่  19-20 ธันวาคม 2011 การประชุม JBC ครั้งที่  5  
ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2012 เป็นต้น นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้น า
ระดับสูง เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่  
15 กันยายน 2012 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับต าแหน่ง
ใหม่ และได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ในประเด็นความร่วมมือ
ต่าง ๆ ทั้งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมและ
ขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน และจ ากัดประเด็นที่ยังเป็นปัญหา ไม่ให้ส่งผลกระทบ  
ต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ ดี ในด้ านอ่ืน ๆ และเมื่ อวันที่  29-30 ธันวาคม 2011 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการด้วย และได้พบ
หารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกัมพูชาด้วยกระทั่งมีกรณีปราสาทพระวิหาร ที่ประเทศกัมพูชาได้มีการยื่นเรื่องเพ่ือให้
ศาลโลกตีความค าพิพากษา ในปี 1962 โดยได้มีการเรียกคู่ความมาแถลงต่อศาลด้วยวาจาอีกครั้ง  
ในเดือนเมษายน 2013 ซึ่งท าให้ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีความขัดแย้ง จากนั้นในวันที่ 24 
เมษายน 2013 ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 (บน.6) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
ได้กล่าวถึงปัญหาไทย – กัมพูชา ในกรณีปราสาทพระวิหาร ว่า ไทยและกัมพูชาได้หารือกันหลายครั้ง
แล้วว่าเราจะเน้นเรื่องสันติภาพและการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะแนวพ้ืนที่ชายแดนทั้งหมด เรื่อง 
ข้อพิพาทกรณีปราสาทพระวิหาร เป็นเรื่องของกฎหมาย ที่จะต้องรอการตัดสินของศาลโลก ส่วนเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ต่างเห็นพ้องที่จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี “เรามีเจตนารมณ์
ตรงกัน อยากเห็นการค้าขายตามแนวชายแดน เกิดขึ้นอย่างสงบและสันติ ดูตัวอย่างประเทศในยุโรป 
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ที่ปรับแนวชายแดนเป็นการค้าขาย สร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ดิฉันเชื่อว่า ความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ จะเป็นผลให้เกิดสันติภาพตามแนวชายแดน”  
 9)  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามีสภาวะที่ดีขึ้นมาก โดยนอกจากนี้ยังมีกลไก
การเจรจาหารือระดับทวิภาคีที่ส าคัญ คือ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ทวิภาคี ไทย-
กัมพูชา (Joint Commission on Bilateral Cooperation – JC)  ซึ่งเป็นเวทีส าหรับการเจรจา/ตก
ลงเกี่ยวกับความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว 
ฯลฯ โดยได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อปี 1995 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จากนั้นก็มีเปลี่ยนกัน
เป็นเจ้าภาพการประชุมโดยการประชุม JC ครั้งที่ 7 ณ เมืองเสียมเรียบ เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 
2016 และประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC ครั้งที่ 8 ในปี 2012 ที่กรุงเทพมหานคร  
ส่วนการเจรจาหารือเรื่องเขตแดน ก็มีกลไกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย -กัมพูชา 
JBC (Joint Boundary Commission) เป็นเวทีหลัก โดยการประชุมครั้งล่าสุด คือ JBC ครั้งที่ 9 เมื่อ
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2015 ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีกลไกความร่วมมือด้านการทหาร 
โดยมี คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา (General Border Committee - GBC) ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเป็นประธาน และคณะกรรมการชายแดนส่วน
ภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (Regional Border Committee – RBC) ซึ่งมีแม่ทัพของแต่ละภูมิภาคทหาร
ของทั้งสองฝ่ายเป็นประธาน เมื่อพิจารณาแล้วการมีคณะกรรมการหลายชุดทั้งฝ่ายไทยกับกัมพูชา 
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บทที่ 5 
นโยบายการและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน 

บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  
5.1 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 5.1.1 การบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
  การบริหารจัดการเชิงนโยบายเป็นการบริหาร การจัดสรรทรัพยากร  ความรู้ 
ความสามารถ เทคโนโลยี การประสานงานและวิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยรวมกันท าหน้าที่อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวเน้นการจัดระบบการบริหารต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกัน
เป็นเนื้อเดียวกันองค์กรน ามาตรฐานการจัดการต่าง ๆ มาใช้ประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยการ
น ามาใช้รวมกันเป็นระบบการบริหารเดียวขององค์กร โดยทุกกระบวนการ ทุกหน่วยงานต้องท าหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรวมเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกัน เรียกว่า เป็นการบูรณาการ 
(Integrated) เป็นสิ่งที่ควรท า เพ่ือรองรับการรวบรวมบริหารด้านอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ใน
องค์กรและมีประสิทธิผล การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน (Border Management) ไม่อาจมีวิถีทาง
เดียว ในบางพื้นที่ต้องมุ่งไปในเรื่องความม่ันคง บางพ้ืนที่ต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ บางพ้ืนที่ต้อง
มุ่งไปในปัญหาทางสังคม การบริหารจัดการชายแดน จึงหมายถึงการรักษาสิทธิในการเดินทางผ่านไป
มาในพ้ืนที่ชายแดนได้อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ และยังหมายถึงการไหลเวียนของเงิน ทุน และ
การเคลื่อนไหวของตลาด การบริหารจัดการชายแดน โดยใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผล (rational) ใน
การเข้าไปจัดการพ้ืนที่ชายแดน มักค านึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการให้ดี
ที่สุด ซึ่งบางกลุ่มบางองค์กรก็ยึดหลักความเป็นเหตุเป็นผลที่แตกต่างกันไป1  
 5.1.2 การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา  
  ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา น ามาซึ่งการสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้ที่
ต้องการติดต่อค้าขาย ต้องการลงทุน กับประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งยังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการค้าขาย การลงทุน อันจะท าให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเข้า
ไปท าธุรกิจในประเทศกัมพูชา และรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “แนวคิดในการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมีขอบเขตการด าเนินงานที่มุ่งรวบรวมข้อมูลการค้า
                                                           

1 Michaelsen, Scott and David E. Johnson, Border Theory: The Limits of 
culture politics. Minnesota (MN: University of Minnesota Press, 1997), 170-185. 
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จากทุกด่าน / ของจังหวัด กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือจัดท ารายงานสรุปภาวะการค้าชายแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าชายแดนให้กับผู้มาติดต่อสอบถาม จัดท าแผนงาน/
โครงการ แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมการค้าชายแดน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้า  
การลงทุนของประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจการค้า 
การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น นักธุรกิจ นักศึกษา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรายงานต่อคณะท างานส่งเสริมการค้า
ชายแดนไทย - ประเทศเพ่ือนบ้านติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานให้กระทรวงทราบเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีมีความอ่อนไหว”2  
 5.1.3 ความม่ันคงตามแนวชายแดน 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาระยะทางประมาณ 127 
กิโลเมตร ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอคือ อ าเภอกันทรลักษ์ติดกับจังหวัดพระวิหาร อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอ  
ภูสิงห์ ติดกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ จ านวน 2 แห่ง คือ จุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ เชื่อมกับถนนหมายเลข 67 เข้าสู่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาและ 
จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวพระวิหาร ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ ในพ้ืนที่บริเวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา บริเวณอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุขันธ์ และอ าเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายไทยมักตรวจพบชาวกัมพูชาได้เข้ามาลักลอบตัดไม้บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชาและเมื่อพบ
เจ้าหน้าที่มักจะใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่ไทย ท าให้ต้องมีการบริหารจัดการชายแดนที่เป็นจุดผ่านหรือ
ช่องทางที่ผ่านเข้ามาของสินค้า บริการ โดยพื้นที่บริเวณนี้มักเป็นจุดเส้นทางคมนาคมหรือเป็นเส้นทาง
ที่ผ่านไปผ่านมาออกไป ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจ าเป็นต้องใช้แนวทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความ
อ่อนไหวของทั้ง 2 ฝ่าย ดังนี้ 
  1) เรื่องการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชากัมพูชาได้
ร่วมกันท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก (MOU) เมื่อวันที่  
14 มิถุนายน 2000 เพ่ือแก้ไขเรื่องเส้นเขตแดนโดยสันติวิธี ด้วยการใช้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม  
เข้าด าเนินการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน โดยในการด าเนินการควรมีการประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและกัมพูชา โดยมีช่องทางติดต่อสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
ฝ่ายบริเวณชายแดน ในระดับท้องถิ่น ระหว่างอ าเภอกับอ าเภอ จังหวัดกับจังหวัด อาจจะเดือนละครั้ง

                                                           
2 จุไรรัตน์  ศรีตระกูล, สัมภาษณ์โดย ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล, ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
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หรือสามเดือนครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ขณะเดียวกันแจ้งเตือนประชาชนอย่าได้ท าลาย
แผ้วถางป่า หรือตัดไม้บริเวณชายแดน หรือดัดแปลงธรรมชาติอันจะเป็นการละเมิด  
  2) โครงการสถานีย่อยผามออีแดง3  ด าเนินการโดยต ารวจจังหวัดศรีสะเกษจัดชุด
ปฏิบัติการของสถานีต ารวจ เพ่ือเป็นหน่วยให้บริการ ณ สถานีย่อยผามออีแดง และร่วมกับหน่วยงาน
ในท้องที่ เช่น อ าเภอต ารวจตระเวนชายแดน ทหาร เพ่ือรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นท่ี  
 5.1.4 การจัดการทางกายภาพ  
  การเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางโลจิสติกส์ของด่านช่องสะง า จะเป็นการ
เชื่อมต่อการใช้เส้นทางคมนาคม เพ่ือการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งการส่งออกสินค้าที่ด่านช่องสะง า
สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชา ได้แก่ อุดรมีชัย  
พระวิหาร เสียมเรียบ โดยใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ (Southern Economic Corridor) จาก
ช่องสะง ามีถนนหมายเลข 67 เชื่อมจากจังหวัดศรีสะเกษ ไปจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชา โดยถือว่า
เป็นถนนสายรองของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ พร้อมกันนี้ยังมีถนนสายรองที่เชื่อมต่อช่องทาง
หมายเลข 67 ไป อัลลองเวง-เสียมเรียบ เรียบเส้นทางบายพาส (Bypass) บันทายศรี สู่เส้นทาง
หมายเลข 6 ไปยังกรุงพนมเปญ เส้นทางเหล่านี้จะเป็นจุดแข็งของจังหวัดศรีสะเกษในการเสนอ
แผนพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคม เพ่ือการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งจะน าไปสู่การ
เชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน ในอนาคตประเทศไทยควรขยายตลาดไปยั งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาด้วยได้แก่ จังหวัดสตึงเตร็ง กระแจ๊ะ ก าปงธม  พร้อมทั้งประเทศไทย
จะต้องรักษาความนิยมในตัวสินค้าไทยเอาไว้ให้ได้ “ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าใน
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม หมายเลข 67  ของประเทศกัมพูชา เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางจากจังหวัด 
ศรีสะเกษ โดยเส้นทางเริ่มต้นจากบ้านแซร์ไปร์ ไปสิ้นสุดที่เขตชายแดนช่องสะง า (ด่านช่องสะง า) 
ช่องจวม อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย งบประมาณ 126 ล้านบาท โดยการปรับปรุงและพัฒนา
เส้นทางหมายเลข 67 สะง า – อัลลองเวง – เสียมเรียบ ระยะทาง 151 กิโลเมตร (1) ประกอบด้วย (ก) 
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพ่ือใช้ในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเส้นทาง การก่อสร้างและ
ปรับปรุงเส้นทางในส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมไทย – กัมพูชา และ (ข) ความช่วยเหลือเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือใช้ในการปรับปรุงเส้นทางจากอัลลองเวง – เสียมเรียบ” ส าหรับประชาชนไทยและ
กัมพูชาสามารถใช้เส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางได้ โดยจังหวัดศรีสะเกษ  

                                                           
3 หนังสือต ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ตช 0018.712/6259 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2011 
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  1. เส้นทางหมวด 1 จ านวน 1 เส้นทาง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ 
ช่องสะง า – ด่านพรมแดนถาวรช่องสะง า 
  2. เส้นทางหมวด 4 จ านวน 2 เส้นทาง คือ สายที่ 4185 ศรีสะเกษ – ช่องสะง า 
และ สายที่ 4692 เส้นทางอ าเภอขุขันธ์ – ช่องสะง า (ช่วงอ าเภอขุขันธ์ – อ าเภอภูสิงห์) 
  เมื่อการเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษไปยังด่านช่องสะง ามีความสะดวกมากขึ้น 
ท าให้ประชาชนที่มายังจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนที่อาศัยในจังหวัดศรีสะเกษได้เดินทางไป
ประเทศกัมพูชาสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการที่จะไปยังนครวัด – นครธม อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญของประเทศกัมพูชา การเชื่อมโยงทางกายภาพ เป็นการเชื่อมโยงด้วยเส้นทางคมนาคม จาก
จังหวัดศรีสะเกษสามารถเดินทางไปยังด่านช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางบน
เส้นทางถนนหมายเลข 67 เพ่ือไปยังจังหวัดเสียมเรียบ หรือไปยังจังหวัดอุดรมีชัย เป็นเส้นทางที่
ประเทศไทยไปลงทุนให้กับประเทศกัมพูชา เป็นเส้นทางที่สะดวกมาก พร้อมกันนี้ยังมีถนนสายรองที่
เชื่อมต่อช่องทางถนนหมายเลข 67 ไป อัลลองเวง-เสียมเรียบ เรียบเส้นทางบายพาส (Bypass)  
บันทายศรี สู่เส้นทางหมายเลข 6 ไปยังกรุงพนมเปญ อันเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา หรือไป
เส้นทางอ าเภอกันทรลักษ์เพ่ือไปยังจังหวัดพระวิหาร ท าให้พิจารณาได้ว่าการเดินทางจากจังหวัด  
ศรีสะเกษ สามารถเชื่อมโยงไปได้หลายจังหวัดในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงถนนหลายสายทั้งในจังหวัดศรีสะเกษและในประเทศกัมพูชาเพ่ือการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว และในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน4 
 5.1.5 การจัดการทางสถาบัน  
  โครงสร้างสถาบัน ประกอบด้วย การเปิดเสรี การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
การบริการ การลงทุน การสร้างมาตรฐาน กฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ให้สอดคล้องกัน เพ่ือลด
อุปสรรคต่อการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ข้อตกลงขนส่งข้ามแดนที่ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (CBTA) การ
เชื่อมโยงกฎหมายและข้อบังคับ ระบบศุลกากร สถาบันการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างกัน จังหวัด 
ศรีสะเกษ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ พร้อมทั้งหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้เกิดการรองรับการขยายตัวด้านการค้า
ชายแดนบริเวณช่องสะง า ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักธุรกิจและผู้ประกอบการค้าที่น าเข้า/ส่งออกสินค้าผ่านทางช่องสะง า เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
ทางสถาบันกับประเทศกัมพูชา โดยรัฐบาลได้ประกาศจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัด

                                                           
4 เศณษฐภัทร  ณ สงขลา, สัมภาษณ์โดย ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล, ส านักงานตรวจคนเข้า
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ศรีสะเกษ ยังไม่มีการจัดตั้งส านักงานด่านศุลกากรช่องสะง า เพ่ือให้บริการด้านการค้าชายแดนโดยตรง 
กรมศุลกากรเพียงแต่จัดส่งเจ้าหน้าที่จากส านักงานด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์   
มาให้บริการที่ด่านช่องสะง าเพียงวันละ 1 – 2 คนเท่านั้น ท าให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกใน
การค้าผ่านด่านช่องสะง าเท่าที่ควร “การค้าชายแดนบริเวณช่องสะง า กรมศุลกากร ควรพิจารณา
จัดตั้ง “ด่านศุลกากรช่องสะง า” อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2480 เนื่องจากด่านศุลกากร เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางตั้งอยู่ในภูมิภาคในสังกัด
ส านักงานศุลกากรภาค กรมศุลกากร มีภารกิจรับผิดชอบงานระดับปฏิบัติตามภารกิจของกรมศุลกากร
และตามที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย” การปฏิบัติหน้าที่ของด่านศุลกากรในพ้ืนที่ชายแดนมีหน้าที่
ส าคัญเกี่ยวกับการจัดระเบียบการค้าชายแดนให้การน าเข้าและการส่งออกสินค้าเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร และการจัดเก็บรายได้แผ่นดินโดยก าหนด
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรการน าสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออกต้องผ่านตามช่องทางตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร หมายถึงทางอนุมัติ และทางอนุมัติเฉพาะคราว ซึ่งถือเป็นช่องทางการค้าระหว่าง
ประเทศทางชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน กรมศุลกากรก าหนดให้ด่านศุลกากรช่องจอม มีเขตพ้ืนที่
ในความรับผิดชอบ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีอากรจากการน าเข้าและส่งออกสินค้า อ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ
แก่ผู้น าเข้าและผู้ส่งออก และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ดังนั้น จังหวัด  
ศรีสะเกษ จึงควรมี “ด่านศุลกากรช่องสะง า” เพ่ือเป็นการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และอ านวยความสะดวกทางการค้า บริการและการลงทุน การที่ด่านถาวรช่องสะง า เปิดอย่างเป็น
ทางการแล้ว แต่ยังไม่มีด่านศุลกากร ที่ใช้อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้านั้น เรื่องนี้คงเป็นเรื่อง
ของเทคนิค แต่ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มองว่าในอนาคตความเจริญในแถบนี้จะมี
มาก ซึ่งก็พร้อมจะให้การสนับสนุนในทุกทางอย่างเต็มที่ ในการส่งเสริมศักยภาพของการเชื่อมโยงกับ
ประเทศกัมพูชา นั้น อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพรมแดนติดต่อกับอ าเภออัลลองเวง จังหวัด  
อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เป็นเส้นทางที่ต่อไปยังจังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางสังคม 
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนกันมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดเสียมเรียบได้
พัฒนาความสัมพันธ์เป็นเมืองคู่มิตร (Sister Cities) ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
การด าเนินการเพ่ือความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการเป็นเมืองคู่มิตรกับจังหวัดเสียมเรียบ 
ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และมติคณะรัฐมนตรี 
ในปี ค.ศ. 2004 และปีค.ศ.2006 เพ่ือให้จังหวัดศรีสะเกษมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจังหวัดเสียม
เรียบ พร้อมทั้ง จังหวัดศรีสะเกษยังได้มีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าบันทึกข้อตกลงกับ
จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดพระวิหาร ทั้งในระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ภาคเอกชน ท าให้
ทั้ง 3 จังหวัดในประเทศกัมพูชามีความใกล้ชิดกับจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย จังหวัดศรีสะเกษจึงมีความ
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พร้อมในการเชื่อมโยงเพ่ือความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนการในแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เพ่ือให้รองรับส าหรับการเชื่อมโยงทางสถาบันนั้น  ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับอนุมัติ
งบประมาณให้ด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรช่องสะง า ที่บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือจัดตั้งด่านศุลกากรช่องสะง า อันเป็นการอ านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน การขนส่งและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บอากร จึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างด่านศุลกากร
ช่องสะง า เพ่ือให้ทันต่ออนาคต 
 5.1.6 การจัดการระดับประชาชน  
  เป็นการเชื่อมโยงด้านศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การศึกษา 
และความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการหนังสือเดินทางอาเซียน 
(Asian Passport) การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ ด้านการศึกษา ภาษา และสื่อมวลชน 
ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในระดับประชาชน 
  5.1.6.1 ด้านการท่องเที่ยว 
   ประเทศกัมพูชา ให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ  โดยได้จัดท าแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ต่อมารัฐบาลได้ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว (Tourism Action 
Plan) โดยตั้งเป้าหมายว่า จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3 ล้านคน โดยการสนับสนุนให้
นักลงทุนภาคเอกชนเข้าไปลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ การ
ขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร การสื่อสารโทรคมนาคม พลังงาน และน้ าประปา รวมถึงการเจรจาระหว่าง
รัฐบาลต่อรัฐบาลกับรัฐบาลจีนและรัฐบาลญี่ปุ่น เพ่ือชักจูงให้เข้าไปลงทุนในภาคการท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังได้ท าบันทึกความตกลง (MOU) กับสายการบินต่าง ๆ ให้มีการเพ่ิมเที่ยวบิน และเปิด
เที่ยวบินตรง (Direct Flights) ไปยังประเทศกัมพูชา ภายใต้นโยบายเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Sky 
Policy) แต่สิ่งที่อยู่ในแผนการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพของการบริการ 
การฝึกอบรมบุคลากรที่ท างานในภาคการท่องเที่ยว การพัฒนาโรงแรมให้ได้มาตรฐาน  และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศการหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชาของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมีผลให้ เกิดธุรกิจเก่ียวเนื่องหรือบริการการท่องเที่ยว เพ่ือให้ความสะดวกและความบันเทิงแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอุปทานของสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ประกอบไปด้วย
สินค้าและบริการ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
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   (1) กลุ่มธุรกิจที่พัก ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮาส์ และโฮมสเตย์  
   (2) กลุ่มธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ได้แก่ บริการทัวร์และน าเที่ยว รถ
เช่า เรือเช่า 
   (3) ธุรกิจบริการทั่วไป  ได้แก่ บริการสุขภาพ สปา สถานบริการ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
   (4) ธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ โรงเรียนการท่องเที่ยว โรงเรียนฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ 
   ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกัมพูชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
กัมพูชา มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการขยายตัวในรอบ 14 ปี โดยเฉลี่ย
ประมาณ ร้อยละ 20.77 ต่อปี ทั้งนี้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าสู่หลักโดยสามารถจัดประเภท
ของการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเที่ยวทางด้านการพัฒนาจุดขายด้านการท่องเที่ยวนั้น ทางการกัมพูชาได้
จ าแนกลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้  
   1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวชูโรงของ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวกัมพูชา โดยเฉพาะมรดกโลกด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่  
นครวัด-นครธม ซึ่งนักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 50 ที่เดินทางเข้าไปในกัมพูชาต้องเดินทางไปเยี่ยมชม
ความอลังการของนครวัด-นครธม ทางการกัมพูชาได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพ้ืนที่
จังหวัดเสียมเรียบเป็นหลัก ส่วนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เน้นประวัติศาสตร์การเมืองในสมัย
สงครามกลางเมือง เน้นส่งเสริมในพ้ืนที่กรุงพนมเปญ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีสถานท่ีส าคัญอันแสดง
ถึงสัญลักษณ์แห่งความรุนแรงและสงครามการฆ่าล้าง เผ่าพันธุ์ในอดีต อาทิเช่น คุกตวลสเลง สถานที่
คุมขังนักโทษการเมืองกว่า 15.000 คนก่อนจะส่งไปท่ีทุ่งสังหาร 
   2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เน้นส่งเสริมในพ้ืนที่ซึ่งแม่น้ าโขงไหลผ่าน 
รวมทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดสตึงเตร็ง รัตนคีรี  มนฑลคีรี และกระแจะ  
ซึ่งล้วนเป็นพ้ืนที่ป่าขนาดใหญ่ของประเทศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นี้ยังรวมถึงการเยี่ยมชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งสถานที่ส าคัญที่ทางการก าหนดให้เป็นจุด
ขายคือจังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ 
   3) การท่องเที่ยวชายทะเล เน้นส่งเสริมในพ้ืนที่ติดกับทะเล ซึ่งกัมพูชามี
ข้อได้เปรียบ ตรงที่สถานที่ชายฝั่งทะเลยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัด 
พระสีหนุ จังหวัดแกบ จังหวัดกัมปอต และจังหวัดเกาะกง ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าหากสนามบิน 
สีหนุวิลล์ ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยวจ านวนมากจะหลั่งไหลเข้าไปท่องเที่ยวในแถบนั้น
เช่นเดียวกัน 
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   จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่ส าคัญอีก เช่นพระพุทธบาทภูสิงห์ ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ภายในวัดพระบาทภูสิงห์ 
บ้านศาลา ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสิงห์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 75 กิโลเมตร ตามเส้นทาง 
ศรีสะเกษ– ขุขันธ์– ภูสิงห์ ปราสาทสระก าแพงใหญ่ ที่ตั้งอยู่บริเวณวัดก าแพงใหญ่ อ าเภออุทุมพรพิสัย 
ปราสาทสระก าแพงน้อย ที่ตั้งอยู่บริเวณวัดเทพปราสาทบ้านกลาง อ าเภออุทุมพรพิสัย ปราสาท
ปรางค์กู่ ที่ตั้งอยู่บ้านกู่ อ าเภอปรางค์กู่ ปราสาททามจาน ตั้งอยู่ที่อ าเภอปรางค์กู่ อีกทั้งยังมีปราสาท
โดนตรวล ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิซรอล อ าเภอกันทรลักษ์ ปราสาทต าหนักไทร ตั้งอยู่ที่บ้านต าหนักไทร 
อ าเภอขุนหาญ ปราสาทบ้านปราสาท ตั้งอยู่ที่วัดปราสาทนาราม อ าเภอห้วยทับทัน และยังมีเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตั้งอยู่ที่เทือกเขาพนมดงรัก น้ าตกส าโรงเกียรติ อยู่ในท้องที่บ้านส าโรงเกียรติ
ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ น้ าตกภูละออ อยู่ในท้องที่ซ าเม็ง ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์  
น้ าตกห้วยจันทร์ ตั้งอยู่ที่ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ อีกทั้งยังมีเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยศาลา
ตั้งอยู่ในเขต จังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลห้วยจันทร์ และต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ 
ต าบลโคกตาล และต าบลห้วยมอญ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  “จังหวัดศรีสะเกษเสนอแนะและ
แสดงถึงความพร้อมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงร่วมกับจังหวัดชายแดนของไทย ลาว  
และกัมพูชา ในรูปแบบวงกลมเศรษฐกิจ นั่นคือ จังหวัดศรีสะเกษมีศักยภาพในการเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงสู่อารยธรรมขอมโบราณซึ่งสามารถผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวรองรับเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ซึ่งเป็นทางออกระหว่างประเทศที่ ส าคัญ โดยจังหวัด 
ศรีสะเกษอาจขอความร่วมมือจากจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดท ากรอบประชาสัมพันธ์เส้นทางที่
เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยการจัดท าเป็นแพ็คเกจให้แก่นักท่องเที่ยว (Package tour) 
ในราคาถูกตามเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลดอกล าดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผาไทยศรีสะเกษ  
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ถนนกสิกรรม อ าเภอเมือง ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี ภายในงานได้มีจัดแสดงแสง สี เสียง 
“ศรีพฤตเธศวร” เพ่ือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นความเชื่อที่ท าให้คนแสดงความกตัญญูตอบแทน
บรรพชน สื่อให้เห็นถึงการสร้างเทวสถาน ที่ต้องอาศัยบารมีจากผู้น าจึงจะส าเร็จ และน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่
เป็นกุศโลบาย ไม่ให้ประชาชนทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ า ซึ่งเป็นต านานการสร้างปราสาทหินสระก าแพง
ใหญ่(กัมรเดงชคต ศรีพฤตเธศวร) และการเดินทางขององค์พระสุริยวรมัน จากพระนครสู่ดินแดนภาค
อีสานของไทย ซึ่งเทศกาลดังกล่าวควรประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและพักที่จังหวัด
ศรีสะเกษก่อนที่จะไปท่องเที่ยวยังประเทศลาวและประเทศกัมพูชาต่อไป ทั้งนี้จะต้องมีการประสาน
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 3 ประเทศ 7 จังหวัดอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาโครงการด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดศรีสะเกษให้สอดคล้องกับวงกลมเศรษฐกิจ ซึ่งจะท าให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทาง โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า 
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ในการจัดงานเทศกาลดอกล าดวนจะมีการออกร้านสาธิตจ าหน่ายสินค้า หัตถกรรมพื้นเมือง และสินค้า
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จากทุกต าบลของจังหวัดศรีสะเกษ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ ลาว และ
กัมพูชา และจะมีการแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละอ าเภอทั้ง  22 อ าเภอของจังหวัด 
ศรีสะเกษ นอกจากนี้ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น  
ผามออีแดง ปราสาทเขาพระวิหาร น้ าตกส าโรงเกียรติ น้ าตกห้วยจันทร์ ปราสาทสระก าแพงใหญ่  
ซึ่งเป็นหลักฐานต านานการสร้างเมืองศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง วัดล้านขวด ปราสาทปรางค์กู่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดศรีสะเกษยังเป็นประตูสู่อินโดจีนด้านตะวันออกเฉียงใต้สู่เส้นทางอารยธรรม
ขอมโบราณ ปราสาทนครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ระยะทางห่างจากช่องสะง า 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษเพียงประมาณ 150 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
ดังกล่าวนี้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปีละหลายแสนคนส าหรับ
เส้นทางท่ีจะเข้าสู่ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้สะดวกในหลายเส้นทาง 
ด้วยกันทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และทางเครื่องบิน”5  
   สรุปด้านการท่องเที่ยวโดยประชาชนในจังหวัดต่างก็เล็งเห็นความส าคัญ
ของธุรกิจท่องเที่ยว ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ให้มี
ศักยภาพ ฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยให้มีการ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางธุรกิจ การใช้การบริการที่เกิดจากการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน จึงเกิดการกระตุ้นให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล ได้จัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตน ทั้งนี้เพ่ือรองรับงบประมาณจกทุกภาคส่วนราชการ เอกชน  
ที่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือ
เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและพร้อมที่จะ
ท าให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดศรีสะเกษมากขึ้น จังหวัดศรีสะเกษยังต้องพ่ึงพาอาศัยประเทศกัมพูชา
เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวไปยังดินแดนปราสาทขอม จะต้องจัดการบริหารชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงกับปราสาทขอมที่มีในจังหวัดศรีสะเกษกับที่มีในประเทศกัมพูชา โดยเริ่มจาก
ปราสาทพระวิหาร แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย สร้างกิจกรรมตลอดทั้งปี เพ่ือให้
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การท่องเที่ยว ประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาได้น าเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงประตูสู่ประเทศกัมพูชาด้วยการไปที่ช่องสะง า ที่จะน านักท่องเที่ยวสู่  
นครวัด-นครธม 
 

                                                           
5 ประจวบ  จันทร์หมื่น, สัมภาษณ์โดย ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล, ม.ป.ท., 17 กุมภาพันธ์ 
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  5.1.6.2 ด้านการศึกษา 
   ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้มีการเชื่อมโยงกันในด้านการศึกษา 
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงในระดับประชาชน มีทั้งที่ได้รับทุนจากรัฐบาลแต่ละประเทศให้มาศึกษา และ  
บางคนยังเดินทางมาศึกษาด้วยทุนของตนเอง การให้เยาวชนของแต่ละประเทศสามารถสื่อสารกันได้
ในยุคโลกไร้พรมแดนเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะน าไปสู่การก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศร่วมกันของประชาชน 
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค และยังก่อให้เกิดการท าธุรกิจการค้าการลงทุนร่วมกันใน
อนาคต พร้อมทั้งยังอาจน าไปสู่การลดข้อขัดแย้งที่อาจมีขึ้นในอนาคตที่มาจากปัญหาทางการเมือง 
เช่นเรื่องพรมแดนที่ไทยและกัมพูชาที่ต้องบริหารจัดการชายแดนร่มกันที่จะก่อให้เกิดพลังในภูมิภาค 
  5.1.6.3 ด้านความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น 
   การด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน
ถนนหมายเลข 67 (สะง า - อัลลองเวง - เสียมราฐ) ณ บ้านโอกีกันดาน ต าบลลุมโตง อ าเภออัลลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างมิตรไมตรีและความไว้วางใจระหว่าง
ประชาชนทั้งสองประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2006 จึงได้เริ่มด าเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโครงการฯ ดังกล่าวได้บรรลุผลส าเร็จด้วยดี โดยโครงการพัฒนา
เด็กเคลื่อนที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษเป็นหน่วยปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ และผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนถนนหมายเลข 67 โดยเน้นการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง 
ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่พึงพอใจของประชาชนชาวกัมพูชาท าให้มีการ
ด าเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนถนหมายเลข 67 ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยกับ
ภาคเหนือของกัมพูชา ด้านการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของชาวกัมพูชาที่ อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ตลอดจนเกื้อกูลต่อการพัฒนาด้านการศึกษา
สาธารณสุข “ประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตามเส้นทางหมาย เลข 67 ยังยากจนและ
ด้อยโอกาส และอาจไม่ได้รับประโยชน์จากผลพวงของการพัฒนา ถนนหมายเลข 67 เท่าท่ีควรจึงเป็น
การเหมาะสมที่ฝ่ายไทยจะขยายผลความช่วย เหลือที่เคยให้กัมพูชาด้วยการพัฒนาให้ประชาชนมี
ศักยภาพในการด าเนินการพัฒนา ร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
โดยเฉพาะการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์  
สูงสุดโดยน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการ
พัฒนา เพ่ือน าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้หลักการพัฒนาชุมชน” 
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   โดยสรุป การด าเนินตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนบนถนนหมายเลข 67 เป็นไปด้วยดีที่สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนไทยและ
ประชาชนกัมพูชา เป็นการเชื่อมโยงประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชา ให้มีการไปมาหาสู่สร้าง
สัมพันธ์อันดีต่อกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นในลักษณะให้ความรู้และฝึกปฏิบัติและจ านวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่มีจ านวนมากกว่า
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ส่งผลให้งบประมาณในการด าเนินงานตามกิจกรรมไม่เพียงพอ จึงขอ
เสนอแนะในการด าเนินงาน คือในการแต่งตั้งคณะท างานและชุดปฏิบัติการ ควรใช้บุคลากรที่สื่อสาร
ด้านภาษาได้ และต้องท าให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ให้แก่ประชาชนกัมพูชาในพ้ืนที่ เป้าหมาย และสุดท้ายการวางแผนเพ่ือด าเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไปควรยึดตามความต้องการของประชาชนกัมพูชาเป็นหลัก ภายใต้การดูแลของชุด
ปฏิบัติไทย – กัมพูชา 
  5.1.6.4 การสาธารณสุข 
   จังหวัดศรีสะเกษได้จัดให้มีการให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่เข้ามา
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามแนวชายแดน ในโรงพยาบาลของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดศรี สะเกษ 
ได้แก่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลภูสิงห์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
  5.1.6.5 ด้านวัฒนธรรม 
   การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 
นอกจากจะด าเนินการในระดับรัฐบาล ระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้มีความสัมพันธ์อันดีกั บ
ประเทศเทศกัมพูชา โดยเฉพาะจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดศรีสะเกษ คือ จังหวัดพระวิหาร 
จังหวัดอุดรมีชัย และ จังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งจะมีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้
ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่ ระหว่างอ าเภอชายแดน ด้วยเช่นกัน  ดังเช่น โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการ การด าเนินงาน
ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอภูสิงห์องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพ้ืนที่ อ าเภอ  
ภูสิงห์ วัดไพรพัฒนา ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ สภาวัฒนธรรม อ าเภอภูสิงห์ จัด กิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ พิธีท าบุญตักบาตร  
พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน การประกวดธิดาชายแดน การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ 
การประกวดก่อเจดีย์ทราย การประกวดสวดท านองสรภัญญะพ้ืนบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านไทย – กัมพูชา ณ วัดไพรพัฒนา ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  5.1.6.6 ด้านกีฬา 
   จังหวัดศรีสะเกษ ได้ท าจัดโครงการด้านกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชา  มีการแข่งขันกีฬามิตรภาพเชื่อมสัมพันธ์เพ่ือนบ้านและ

Ref. code: 25605603011122TXO



126 

แสดงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพ่ือนบ้านไทย - กัมพูชา ณ ด่านถาวรช่องสะง า อ าเภอภู  
มีโครงการสานสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา ระหว่างอ าเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ กับอ าเภอ 
จอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ณ ฐานปฏิบัติการช่องตาเฒ่า ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ โดยมี
กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล เปตอง และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้แทนทั้งสองฝ่ายร่วมแถลงข้อ
เจรจา ดังนี้ 
   1) ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะให้มีการหยุดยิง 
   2) การด าเนินการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ให้แจ้งฝ่ายตรงข้ามก่อนด าเนินการทุก
ครั้ง 
   3) ให้ผู้ใหญ่บ้านหน่วยที่เผชิญหน้ากันตามแนวชายแดน ก ากับก าลังพล
ให้อยู่ในระเบียบวินัย 
   4) ปัญหาเขตแดน และพ้ืนที่ทับซ้อนเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
   การแข่ งขั นกีฬามิ ตรภาพเชื่ อมสั ม พันธ์ เ พ่ื อนบ้ านและแสดง
ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพ่ือนบ้านไทย - กัมพูชา ส่งผลให้ประชาชนกัมพูชาตามแนว
ชายแดนเดินทางข้ามพรมแดนที่ด่านถาวรช่องสะง า ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
เข้ามาซื้อสินค้าที่ตลาดในประเทศไทยจ านวนมาก ประชาชนกัมพูชาจะเน้นการซื้ออาหารสด เช่น 
ปลา เนื้อวัว เนื้อหมู ไก่บ้าน อาหารทะเล ตลอดจนผลไม้ เช่น มะพร้าวอ่อน มะพร้าวแก่ ฝรั่ง ส้มโอ 
น้อยหน่า ละมุด ล าไย แก้วมังกร องุ่น แอ๊ปเปิ้ล พุทรา เพ่ือน าไปประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ที่
เรียกกันว่า “วันแซนโดนตา” เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวกัมพูชา มีความเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาซึ่งประเพณีวันแซนโดนตานี้ประชาชนชาวไทยที่มีเชื้อสายกัมพูชาที่ได้อาศัยในเขต
พ้ืนที่อีสานตอนใต้ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เป็นต้น ก็ได้มีการประกอบพิธีนี้ในประเทศ
ไทยเช่นกัน เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที ย้อนร าลึกถึงบรรพบุรุษผู้มีพระคุณ สืบสานขนบธรรมเนียม
ที่ลูกหลานต้องปฏิบัติต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และยึดหลักค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นประเพณีที่
ประชาชนชาวกัมพูชาและประชาชนชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา ได้แสดงออกด้านความกตัญญูกตเวที
ด้วยการเซ่นไหว้ในวันแรม 14 ค่ า เดือน10 ของทุก ๆ ปี6   
 5.1.7 การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  แนวนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการน าเสนอและวางหลักการมาอย่างต่อเนื่อง 
ในที่นี้หากจะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดประโยชน์ต่อประเทศและพ้ืนที่ เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

                                                           
6 สันติธร  ยิ้มละมัย, รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์โดย ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล, 

ม.ป.ท., 28 มีนาคม 2561.     
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ในทางลบ ความขัดแย้งและประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะตามมาจากการขับเคลื่อน การวางหลักการใน
การขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษควรยึดหลักส าคัญ 3 ประการ 
  หนึ่ง การออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสัมพันธ์กับทรัพยากร ทุน และ
ศักยภาพของพ้ืนที่หนึ่ง ๆ เป็นส าคัญ เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นเป็นกลไกหลักในการสร้างความเจริญเติบโต 
(growth engine) ของประเทศโดยรวมและพ้ืนที่ ย่อมหมายความว่าการออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ย่อมมีความหลากหลาย มีลักษณะเป็น “tailor-made” ให้รับกับพ้ืนที่มากกว่าการออกแบบที่เน้น
มาตรฐาน หรือแบบแผนเดียวกันจากส่วนกลาง เช่น บางพ้ืนที่เหมาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ความหมายที่เป็นการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจชายแดน บางพ้ืนที่อาจเป็นเขตการพัฒนาเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ หรือเขตส่งเสริมการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมชนิดใหม่ กล่าวโดยสรุปความ
พิเศษต้องสัมพันธ์กับลักษณะพิเศษ หรือลักษณะจ าเพาะของพ้ืนที่ 
  สอง กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มคนใน
พ้ืนที่เป็นส าคัญหมายความว่ากลุ่มคนในพ้ืนที่ต้องถูกก าหนดให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใน
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนั้น การก าหนดหรือขับเคลื่อนพ้ืนที่หนึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ทรัพยากรและคนในพ้ืนที่ให้เต็มที่ก่อน เว้นแต่ทรัพยากรในพ้ืนที่ขาดหรือมีไม่
เพียงพอจึงใช้ทรัพยากรจากภายนอกเข้าไปเติมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กล่าวโดยสรุปเขตเศรษฐกิจ
พิเศษต้องได้รับการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนจากส่วนกลางในลักษณะบนลงล่าง (Top-down) แต่
กระบวนการก าหนดเนื้อหาสาระในการพัฒนาพื้นที่ต้องมีลักษณะจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) 
  และ สาม การออกแบบโครงสร้างการบริหารงาน (Governance Structure) 
ด้านหนึ่งจะต้องเป็นกลไกที่ขึ้นตรงกับรัฐบาล เพ่ือให้มีอ านาจตัดสินใจ รวมถึงการปรับแก้ข้อติดขัดอัน
เกิดจากกฎระเบียบ หรืออ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ในอีกด้านหนึ่งกลไกดังกล่าวจะต้องให้อ านาจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใน
พ้ืนที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ต้น เพ่ือให้
กลไกดังกล่าวสามารถสะท้อนความต้องการจากพ้ืนที่พร้อมกับเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและข้อ
ขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย 
  5.1.7.1 ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย 
   จากการส ารวจและติดตามกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคส าคัญ ดังนี้ 
   หนึ่ง จากความไม่ชัดเจนในเนื้อหาสาระเชิงนโยบาย ที่ผ่านมาแม้
นโยบายจะถูกประกาศและขับเคลื่อน แต่ว่ายังไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจนถึงความพิเศษของนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษว่าจะมีลักษณะรูปร่าง หน้าตาแบบใด ท าให้เกิดความสับสนในทิศทางเชิงนโยบาย 
น าไปสู่การใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ หรือสูญเปล่า 
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   สอง ขาดกลไกในการตัดสินใจและรับผิดชอบในเชิงนโยบายอย่างชัดเจน 
หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ อ านาจการตัดสินใจกระจายตัวอยู่หลากหลายหน่วยงาน ท าให้แต่ละหน่วยต่างก็
ใช้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือขับเคลื่อนงานและโครงการภายใต้อ านาจหน้าที่ของตนเองเป็น
เอกเทศ แต่ขาดการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   สาม การขับเคลื่อนนโยบายที่ผ่านมามีลักษณะจากบนลงล่าง (Top 
down) ขาดการหารือ ร่วมคิด ร่วมท ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่อย่างจริงจัง เมื่อการก าหนด
นโยบายขาดการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทาง จึงน าไปสู่ปัญหาหลายประการ เช่น ผู้เสียประโยชน์
จากนโยบายออกมาต่อต้าน ผู้มีส่วนได้ประโยชน์จากพ้ืนที่จะมองว่าไม่ได้ดึงศักยภาพในพ้ืนที่มาใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุด 
   และ สี่ ขาดการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนายุทธศาสตร์ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอ่ืน ๆ 
รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค 
  5.1.7.2 ข้อเสนอแนะเชิงในนโยบาย 
   แนวนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนับเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่
สอดรับกับสภาพการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันและสามารถเป็นยุทธศาสตร์เรือธงต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการแข่งขันของประเทศได้ การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยก าหนดเอาพ้ืนที่ประเทศทั้ง
ประเทศเป็นหน่วยตั้งต้นในวิเคราะห์ไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป แต่การใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากร และศักยภาพที่แต่ละอาณาบริเวณมีอยู่นั้นนับเป็นทุนส าคัญที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการ
ส่งเสริมให้เป็น “เครื่องจักรในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” (Growth Engines)  ของ
ประเทศโดยรวมได้ 
   ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีดังนี้ 
   หนึ่ง “ความพิเศษ” ที่สัมพันธ์กับศักยภาพเชิงพ้ืนที่และทรัพยากร
รัฐบาลจะต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนถึง “ความพิเศษ” ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่เป้าหมายซึ่งแตกต่างจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
   ความพิเศษของเขตการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องสัมพันธ์ โดยตรงกับ
ศักยภาพในเชิงพ้ืนที่และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาทิ ภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงกับพ้ืนที่อ่ืนและ
ต่างประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
   การก าหนดเขตพ้ืนที่รองรับนโยบายและการจัดวาง “ต าแหน่งแห่งหน
ในเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Positioning) จะต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและทรัพยากร
ในเชิงประจักษ์บนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง และจะต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในการก าหนดเขตพ้ืนที่
ด้วยเหตุผลของการผลักดันในเชิงการเมือง 
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   เมื่อความพิเศษสัมพันธ์กับพ้ืนที่ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความ
หลากหลาย ผ่านการก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพตนเอง 
ดังนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจเป็นได้ทั้งเขตการค้าขายชายแดน เขตการค้าเสรี เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เขตการค้าขายชายแดน เขตศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น 
   สอง การเชื่อมต่อ (Connectivity) กับพ้ืนที่อ่ืน 
   การก าหนดและใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการ
เชื่อมต่อมากกว่าการก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ตัดขาดและแยกตัวออกจากพ้ืนที่รอบนอก กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษมิใช่เขตนิคมอุตสาหกรรม หากแต่เป็น “อาณาบริเวณ” ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่
สามารถเชื่อมต่อทุนทางสังคมและเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ที่มีอยู่เพ่ือเป้าประสงค์ในการพัฒนาได้
โดยง่าย 
   การก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมิได้ที่ดินจัดสรรที่ตายตัว หากแต่
เป็น “โครงข่ายการเชื่อมต่อของทุน” ภายในอาณาบริเวณหนึ่ง ๆ ที่สามารถใช้ขับเคลื่อนความ
เจริญเติบโตภายในพ้ืนที่ได้ อาทิ ศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัย เขตอุตสาหกรรม ศูนย์กลางการขนส่ง
คมนาคม ศูนย์ราชการ แหล่งที่พักอาศัย แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์กลางชุมชนและวัฒนธรรมถิ่นดั้งเดิม 
ฯลฯ เหล่านี้จะต้องกระจายตัวอยู่ในอาณาบริเวณท่ีสามารถเชื่อมต่อกันได้ 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษหนึ่ง ๆ จะต้องพิจารณาถึงการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่
ภายนอก ประเทศเพ่ือบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อ และช่องทางในการเชื่อมโยงเข้ากับโลกให้มากที่สุด
เท่าท่ีเป็นไปได้ทั้งในเชิงของระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมถึงระบบและ
กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของคน ของสินค้า ของปัจจัยการผลิต ของความรู้และเทคโนโลยี 
เหล่านี้จะต้องอ านวยความสะดวกให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างลื่นไหลมากที่สุด 
   สาม ความเป็นเอกภาพในเชิงอ านาจหน้าที่และยุทธศาสตร์ 
   เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในเชิงยุทธศาสตร์และสามารถก้าวข้าม
สภาวะแตกกระจายในเชิงอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนั้น จะต้องมีกลไกกลางระดับชาติ
ภายใต้การบัญชาการโดยตรงของคณะรัฐมนตรี เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจในเชิง
นโยบายที่ชัดเจน 
   การสร้างความเป็นเอกภาพสามารถกระท าได้ใน 2 แนวทาง ได้แก่ หนึ่ง 
การก าหนดกฎหมายของเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะและยกเว้นอ านาจของส่วน
ราชการอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้กลไกการบริหารในเชิงพ้ืนที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ (คล้ายคลึงกับการ
ก าหนดเขตนิคมอุตสาหกรรม) หรือ สอง การสร้างความเป็นเอกภาพในเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการให้
อ านาจกลไกกลางของฝ่ายบริหารสูงสุดในการท าหน้าที่จัดแบ่งอ านาจหน้าที่และจัดสรรทรัพยากรที่
จ าเป็นแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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   ในที่นี้มุ่งเน้นวางข้อเสนอบนแนวทางท่ีสอง เนื่องจากจะมีความเสี่ยงจาก
การใช้อ านาจน้อยกว่ารวมถึงเป็นการลดข้อขัดแย้งอันเกิดจากการเพิกถอนอ านาจเดิมที่ส่วนราชการ
ต่าง ๆ เคยม ี
   บทบาทของกลไกกลางดังกล่าวจะท าหน้าที่ส าคัญอย่างน้อย 4 ด้าน 
ดังนี้ 
   (1) ก าหนดปรับแก้ข้อกฎหมายและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ให้เกื้อกูลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
   (2) จัดสรงบประมาณและทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ แก่ส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะใน “กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์” หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายที่แยกออกจากภารกิจปกติของหน่วยงาน 
   (3) ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบอ านาจในการด าเนินภารกิจแก่ส่วน
ราชการหรือองค์กรในภาคส่วนอ่ืน ๆ ในกรณีที่หน่วยงานข้าวของอ านาจไม่สามารถด าเนินการได้ 
หรือไม่สามารถด าเนินงานตามกรอบเวลาที่ก าหนดได้ 
   (4) สนับสนุนการด าเนินงานของกลไกการบริหารในระดับพ้ืนที่ในการ
ขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์ 
   ส่ี โครงสร้างการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ (Governance Structure) 
จะต้องมีการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ โดยให้ถือเป็นกลไกกลางในเชิงพ้ืนที่ที่
สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการด าเนินงานต่าง  ๆ ได้ด้วยตนเอง โดย
กระบวนการตัดสินใจจะต้องเป็นองค์คณะที่มีองค์ประกอบของตัวแสดงส าคัญต่าง  ๆ ในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ตัวแทนของรัฐบาล ตัวแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวแทนของภาคเอกชน และตัวแทนของภาคประชาสังคม ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหารนโยบาย 
(Governing Board) 
   ก าหนดให้มี “ส านักงานการบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ขึ้นเพ่ือ
รองรับการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารนโยบาย โดยมีผู้อ านวยงานและส านักงานรองรับ ทั้งนี้ 
ส านักงานจะต้องมีสถานะและระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความคล่องตัว โดยอาจก าหนดสถานะให้
เป็นองค์การมหาชน 
   ห้า การก าหนดกิจกรรมและโครงการบนฐานยุทธศาสตร์ 
   การก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะต้องก้าวข้ามการมองบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ  
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมซึ่งมีอ านาจแตกกระจายไปตามภารกิจหน้าที่เฉพาะหนึ่ง ๆ ของตนเอง 

Ref. code: 25605603011122TXO



131 

   การก าหนดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่กลไกกลางระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที่จะต้องขับเคลื่อนนั้นอาจจ าแนกออกเป็น 4 ด้านใหญ่ ๆ ดังนี้ 
   (1) People หมายถึง กิจกรรมและโครงการตามยุทธศาสตร์ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดการคนหรือ ทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
แรงงาน การจัดสวัสดิการและ บริการแก่คนกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 
   (2) Place หมายถึง การจัดการในเชิงยุทธศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับ
กายภาพต่าง ๆ ของพ้ืนที่ อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง แหล่งน้ า ที่พักอาศัย แหล่ง
สันทนาการและการพักผ่อน เป็นต้น 
   (3) Business หมายถึง กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภาค
เศรษฐกจิโดยตรง อาทิ  
   ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด การส่งเสริม
ภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
   (4) Law and Orderหมายถึง บทบาทที่ เกี่ยวเนื่องกับการรักษา
กฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อาทิ การรักษาความปลอดภัย การก ากับมาตรฐาน
ด้านโรงงานและมลภาวะ การก ากับมาตรฐานด้านการจราจรและการขนส่ง เป็นต้น 
  5.1.7.2 เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 
   หัวใจส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในรูปของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดผลส าเร็จนั้น ได้แก่ 
   หนึ่ง การผูกมัดเชิงนโยบาย (Commitment) ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้
จะต้องอาศัยระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างยาวนาน และที่ส าคัญต้องอาศัยการสนับสนุนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องจากรัฐบาล ดังนั้นการผูกมัดเชิงนโยบายจากรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงส าคัญ
อย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว 
   สอง การศึกษาวิ จัย  (Research) ความส า เร็จหรือล้ม เหลวของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ขึ้นอยู่กับการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวที่
ถูกต้อง กล่าวคือ จะต้องสัมพันธ์โดยตรงกับศักยภาพในเชิงพ้ืนที่ที่เป็นจริง รวมถึงเป็นกลยุทธ์และ
แผนงานที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างสูงสุดซึ่งจะต้องอาศัยการศึกษาวิจัยบนฐานของ
ข้อมูลที่เป็นจริง รวมถึงสามารถประเมินสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ 
   ซ่ึงจากผลพัฒนาการของแนวคิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 
   ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 วาระที่เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก 1 เรื่อง ได้แก่เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานร่วมด้าน

Ref. code: 25605603011122TXO



132 

การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติดังต่อไปนี้ 
   1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
    1.1) รับทราบและความคืบหน้าการด าเนินงานของฝ่ายไทยด้าน
การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย – กัมพูชา โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 14 มีนาคม  
พ.ศ. 2556 เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานความร่วมมือครอบคลุม 5 ด้านหลัก ได้แก่ 
     1.1.1) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย – 
กัมพูชา ให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณอรัญประเทศ (จังหวัดสระแก้ว)  -
ปอยเปด (จังหวัดบันเตียเมียนเจย)  และจังหวัดตราด-จังหวัดเกาะกง โดยในเบื้องต้นอาจพิจารณา
จัดตั้งในรูปแบบของนิคมอุตสาหรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
     1.1.2) การพัฒนาเครือข่ายคมนาคม ให้พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 3 ประเภท ได้แก่ ถนน (ทางหลวงหมายเลข 5 หมายเลข 6 และหมายเลข 48) รถไฟ 
(ระหว่างอรัญประเทศ-คลองลึก-ปอยเปต-ศรีโสภณ และพัฒนาสะพานรถไฟข้ามแดนระหว่างคลอง
ลึก-ปอยเปต) และจุดผ่านแดน (บ้านหนองเอ่ียน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว-สตึงบท จังหวัด
บันเตียเมียนเจย) 
     1.1.3) การพัฒนาสาธารณูปโภคและความร่วมมือด้าน
พลังงาน ให้ต่อยอดโครงการความร่วมมือด้านพลังงานกับกัมพูชา 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขาย
ไฟฟ้าเพ่ิมให้แก่กัมพูชาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าสตึงเมนัม  และโครงการโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่ายหินที่
จังหวัดเกาะกง 
     1.1.4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ด าเนินโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุข การพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานกัมพูชา การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยชายแดนกัมพูชา 
โครงการศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงที่จังหวัดบันเตียเมียน และการสานต่อโครงการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนถนนเชื่อมโยง-กัมพูชา 
     1.1.5) การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนกัมพูชา 
เห็นชอบแผนด าเนินงานสร้างงานและรายได้ได้แก่ชาวกัมพูชา 5 ด้าน ได้แก่ การอ านวยความสะดวก
ด้านปัจจัยการผลิตส าหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร การก าหนดนโยบายการค้าและการ
ลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้ อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดบูรณาการการท่องเที่ยว 
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    1.2) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานร่วมด้านการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทาง คมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชาของฝ่ายไทย ประกอบด้วยรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะท างาน และมีรัฐมนตรี
และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ในคณะท างานร่วมฯ ฝ่ายไทยอีก 16 คน โดยมีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 
กระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะท างานและเลขานุการ ตามที่ที่ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยเสนอ 
ทั้งนี้ ให้จัดตั้งเป็น “คณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย” ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอเพ่ิมเติม 
โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาความระหว่างไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย เพิ่มเติม 
   2 .  ให้ กระทรวงการต่ างประเทศรับความเห็นของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการประสานกับคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน เพ่ือรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนต่อแนวทางความร่วมมือ
ทั้ง 5 ด้านดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 5.1.8 ศักยภาพของด่านช่องสะง าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของด่านช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยการประเมินศักยภาพของด่านช่องสะง าในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชา เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ ดังนี้ 
  5.8.1.1 ปัจจัยภายในจังหวัดศรีสะเกษ 
   จุดแข็ง (Strength) 
   1) มีจุดผ่านแดนถาวรที่ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ เปิดสู่นครวัด – นครธม 
โดยมีเส้นทางช่องสะง า – อัลลองเวง – เสียมเรียบ (ทางหลวงหมายเลข 67) ระยะทาง 135 กม. 
   2) การเปิดเมืองใหม่ช่องสะง า เพ่ือรองรับการค้า การลงทุน เมื่อเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 
   3) จังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองคู่มิตร (Sister Cities) กับจังหวัด 
เสียมเรียบ 
   4) สามารถเดินทางไปยังจังหวัดพระวิหารของประเทศกัมพูชาได้ 
   5) เป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 2 ประเทศ คือ ประเทศ
ลาว กับประเทศกัมพูชา จึงเสนอเส้นทาง วงกลมเศรษฐกิจ เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน 
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   6) มีโรงพยาบาลและสถานีอนามัย เพียงพอและรองรับประชาชนผู้ป่วย
จากประเทศกัมพูชา 
   7) สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพที่ให้การศึกษาแก่นักศึกษาในอาเซียน 
โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา กัมพูชา จากวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล  
   8) มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางนิเวศน์ที่มีศักยภาพ 
   9) มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญหลายสายไหลผ่านสามารถพัฒนาพ้ืนที่
ทางการเกษตร 
   10) มีการปลูกข้าวหอมมะลิ หอม กระทียม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ใน
บางอย่างเป็นสินค้าส่งออก 
   11) มีการปลูกผลไม้ เงาะ ทุเรียน ของดีศรีสะเกษที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ  
   12) มีหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
และแรงงานมีจ านวนมาก 
   จุดอ่อน (Weakness) 
   1) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการบริการคุณภาพยังไม่ได้
มาตรฐาน 
   2) ขาดการบูรณาการด าเนินงานของจังหวัด อย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
   3) ขาดการด าเนินงาน ภายหลังจากท่ีมีการประชุมระดมความคิดเห็นใน
ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย เช่น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่จังหวัดศรีสะเกษ เพียงแค่ 1 – 2 ปีเท่านั้น แล้วย้ายไปด ารง
ต าแหน่งที่จังหวัดใหม่ 
   4) ไม่มีศุลกากรของจังหวัดศรีสะเกษ ต้องใช้ศุลกากรของจังหวัดสุรินทร์ 
ท าให้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน  
   5) ไม่มีคลังสินค้าในการจัดเก็บสินค้าเพ่ือด าเนินการด้านศุลกากร  
   6) ขาดเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน แหล่งข้อมูล ในการให้ความรู้เรื่องการ
น าเข้า/ส่งออกสินค้า  
   7) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางส่วนบริเวณช่องสะง าไม่ส่งเสริมด้าน
การค้า การลงทุน ไม่โปร่งใส ไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
   8) ขาดการเผยแพร่เรื่องอัตราภาษีสินค้า น าเข้า/ ส่งออกอย่างชัดเจน 
และเผยแพร่อย่างท่ัวถึง ในบริเวณช่องสะง า 
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   9) การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวจากช่องสะง าไปยังเสียมราบยัง
ไม่ทั่วถึง และไม่ต่อเนื่อง 
   10) ผู้ประกอบการค้าบริเวณด่านช่องสะง า ขาดการดูแล และพิทักษ์
สิทธิประโยชน์  
   11) ขาดการปลูกจิตส านึกให้ผู้ประกอบการสามารถพ่ึงตนเองได้ 
เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนมากรอคอยให้รัฐมาช่วยเหลือสนับสนุน   
  5.8.1.2 ปัจจัยภายนอกจังหวัดศรีสะเกษ 
   โอกาส (Opportunity) 
   1) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบนโยบายสามเหลี่ยม
มรกต  
   2) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก (สนามบิน รถไฟ รถยนต์) เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคอ่ืนและอินโดจีน ส่งผลให้เกิดการลงทุน การท่องเที่ยวในภูมิภาค 
   3) นโยบายส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล 
(OTOP) และ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง และกองทุนหมู่บ้าน 
   4) ประชาคมอาเซียนส่งผลดีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
   5) จังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองคู่มิตรกับจังหวัดเสียมเรียบ 
   6) การเปิดด่านถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และการ
ปรับปรุงเส้นทางช่องสะง า-อัลลองเวง-เสียมเรียบ ท าให้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้น 
   7) มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา โดยส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 
   8) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ มีการเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์กับ
ประเทศกัมพูชาบ่อยครั้ง 
   9) มีการเชื่อมสัมพันธ์กันดีในระดับประชาชน โดยมรการเล่นกีฬา และ
จัดงานวัฒนธรรม ร่วมกันกับประชาชนกัมพูชา 
   10) แรงงานภาคอีสานเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
   ภัยคุกคาม (Threat) 
   1) จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดยากจน มีรายได้เฉลี่ย 36 .142 บาทต่อ
คน/ปี และส่งผลต่อการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาโดยมีเด็กออกกลางคันร้อยละ 1.30 
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   2) กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมของจังหวัด ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
   3) มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเป็นเส้นทางล าเลียง 
ยาเสพติดสู่ภูมิภาคอ่ืน 
   4) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดภัยธรรมชาติแก่จังหวัด เช่น
ภัยแล้ง น้ าท่วม วาตภัย 
   5) ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเนื่องจากเส้นเขตแดนระหว่าง
ประเทศยังไม่ชัดเจนและความหวาดระแวงจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
   6) การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้ถูกแย่งตลาดจากสินค้าราคาถูก 
   7) ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในจังหวัด 
   8) ไม่มีโรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
   9) ปัญหาความขัดแย้งจากผู้ประกอบการกันเอง 
   10) ความไม่ไว้วางใจระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ฉะนั้น จึ งพิจารณาได้ว่ าในการวิ เคราะห์  โดยใช้หลัก SWOT ที่
ประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT Analysis) เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่
จังหวัดศรีสะเกษกับประเทศกัมพูชา เชื่อมโยงสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจังหวัด  
ศรีสะเกษมีจุดแข็งที่มีความใกล้ชิดมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา แต่จุดอ่อนก็เกิดจากการที่ยังไม่
สามารถบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงที่ดีได้ ซึ่งอาจเกิดจากจังหวัดศรีสะเกษขาดความต่อเนื่องใน
นโยบาย เพราะผู้ปฏิบัติงานในระดับผู้บริหารจังหวัดมีการเปลี่ยนบ่อย ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษยังมีโอกาส
ที่ดี โดยรัฐบาลส่งเสริมการเปิดด่านช่องสะง า น างบประมาณมาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้
เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่เป็นภัยคุกคามที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษกับประเทศกัมพูชา คือเรื่อง
พรมแดน ปราสาทพระวิหาร ที่ยังท าให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศยังไม่ไว้วางใจกัน7  
 5.1.9 การวิเคราะห์ “การเมืองในนโยบาย” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  “การเมืองในนโยบาย” การขับเคลื่อนระดับชาติ 
  รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพ่ือส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน  
ตามข้อตกลงการค้าเสรี ภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืนและจากการค้า
บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ปัจจุบัน

                                                           
7 ธัญญา  เกียรติสาร, สัมภาษณ์โดย ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล, ม.ป.ท., 17 พฤษภาคม 2561. 
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย พื้นที่ใน 10 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 และ 2/2558 ดังนี้ 
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558  
  1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย 14 ต าบล ใน 3 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่ระมาด 
  2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 11 ต าบล ใน 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอหว้านใหญ่ และอ าเภอดอนตาล  
  3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 ต าบล ใน 2 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอวัฒนานคร 
  4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ต าบล ใน 1 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอคลองใหญ่ 
  5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ต าบล ใน 1 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอสะเดา 
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 
  1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 21 ต าบล ใน 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย 
  2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองคาย และอ าเภอสระใคร  
  3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม และอ าเภอท่าอุเทน 
  4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 ต าบล ใน 1 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
  5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 5 ต าบล ใน 5 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนราธิวาส, อ าเภอตากใบ, อ าเภอยี่งอ, อ าเภอแว้ง และอ าเภอสุไหงโก-ลก 
  จะพบว่า ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการด าเนินการเพ่ือผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความก้าวหน้าทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการเตรียมการรองรับการลงทุน  และจากการที่จังหวัดศรีสะเกษได้ไป
ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนเมื่อด าเนินนโยบายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เจ้าของที่ดินในพ้ืนที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้ปรับราคาท่ีดินสูงขึ้นจนนักลงทุนไม่กล้ามาลงทุน 
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  “การเมืองในนโยบาย”การขับเคลื่อนระดับจังหวัดศรีสะเกษ 
  จังหวัดศรีสะเกษได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จ านวน 6 ครั้ง ในการด าเนินการมีการเปลี่ยนแปลงบริบท“ การเมืองในนโยบาย” ดังต่อไปนี้ 
  ครั้งที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาหาพ้ืนที่เหมาะสมที่
จะด าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน โดยก าหนดกรอบ
ด าเนินการร่วมกันกับกองก าลังสุรศักดิ์มนตรี กองก าลังสุรนารี จังหวัดชายแดน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยจะได้จัดให้มีการประชุม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ กองทัพภาคที่ 2 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ (นายประทีป กีรติเรขา) ได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
(นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ) เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อสรุปและจัดท าความเห็นเสนอต่อที่
ประชุมมติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาช่องสะง าของเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในขณะนั้น (ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ) กองทัพ
ภาคที่ 2 ขอเลื่อนการประชุม จากวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจังหวัด
ศรีสะเกษได้น าเสนอต่อ กองทัพภาคที่ 2 ว่ายังไม่มีความพร้อมที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจาก 
พ้ืนที่ช่องสะง ายังมีปัญหา คือ  
  (1) เขตแดนไม่ชัดเจน ยังไม่มีการปักปันเขตแดน  
  (2) ด่านศุลกากรที่ช่องสะง า อยู่ในเขตรับผิดชอบของด่านศุลกากรช่องจอม 
จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นด่านศุลกากรช่องสะง า เจ้าหน้าที่ที่มา
ปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เป็นเจ้าหน้าที่มาจากด่านศุลกากรช่องจอม ดังนั้น ควร
พัฒนาด่านศุลกากรช่องสะง าให้เป็น ด่านที่สมบูรณ์ก่อน  
  (3) การบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะง า อยู่ระหว่างการพัฒนา ควรให้มีการเปิด
เมืองใหม่ช่องสะง าให้เสร็จเรียบร้อย มีการลงทุนของนักลงทุน มีสาธารณูปโภคพร้อม และมีความ
มั่นคงเสียก่อน  
  (4) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส านักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัด
อุบลราชธานี) ขอให้จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาพ้ืนที่โครงการเมืองใหม่ช่องสะง า ทั้ง
ด้านความมั่นคง ความพร้อมในการย้ายผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและให้มีความชัดเจน 
ก่อนที่จะมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือด าเนินการดังกล่าว  
  (5) เมืองใหม่ช่องสะง า มีพ้ืนที่ 966 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา คงไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่โดยรอบเมืองใหม่ช่องสะง าเป็นพื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี 
หากจะใช้พื้นที่ต้องขออนุมัติจากกรมป่าไม้  
  ครั้งที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  

Ref. code: 25605603011122TXO



139 

ที่ประชุมได้มีการหารือ เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่เมืองใหม่ช่องสะง าเพ่ือพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งได้มีข้อชี้แจงและน าเสนอต่อที่ประชุม มติที่ประชุม รับทราบ เพราะมองว่าอาจจะยังไม่ไปถึงเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงไม่ได้ด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป 
  ครั้งที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มติที่ประชุม มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการแต่งตั้งคณะท างาน
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือศึกษา จัดเตรียมข้อมูล 
และก าหนดแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  ครั้งที่ 4 จังหวัดศรีสะเกษได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 5/ 
2559 ว่า จังหวัดศรีสะเกษได้มีค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4590/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ 
ประกอบด้วย คณะท างาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของ
จังหวัดเพ่ือเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขอจัดตั้งเป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
  ครั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษได้จัดให้มีการประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมใน
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ประชุม ได้มีการ
น าเสนอเรื่อง นโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปัจจุบัน  
ความคืบหน้าและการด าเนินงาน เรื่อง การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดศรีสะเกษ  
ขั้นตอนการเสนอขอจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การวิเคราะห์ศักยภาพ ความจ าเป็น ความ
เหมาะสม มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับศักยภาพและ
โอกาสของจังหวัดศรีสะเกษที่จะจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งปัญหา ข้อขัดข้องต่าง  ๆ 
ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ โดยให้ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะท างาน น าเสนอท่ีประชุม กรอ. จังหวัดพิจารณาต่อไป 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่าจากข้อมูลจุดอ่อนในปี 2557 ปัจจุบันได้ลด
จุดอ่อน ปรับความเสี่ยง ข้อบกพร่องต่าง ๆ ไปบ้างแล้ว ได้แก่ 
  1. ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษมีด่านศุลกากรช่องสะง า ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และมีเจ้าหน้าที่มาประจ าที่ด่านเรียบร้อยแล้ว  
  2. เรื่องที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ข้อสังเกตไว้ ขณะนี้ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ได้มีการเปิดช่องทางเพ่ือให้จังหวัดศรีสะเกษได้ด าเนินการ เรื่องการใช้งบประมาณและพัฒนา 
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เพ่ือให้องค์การ-บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ได้พัฒนา
ตามศักยภาพท่ีวางแผนไว้       
  3. เรื่องพ้ืนที่ 966 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ไม่เพียงพอ แต่ประธานหอการค้ามอง
ว่าปัญหานี้เป็นจุดแข็งว่า เพราะจังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่และสามารถขยายได้อีกเพราะเป็นพ้ืนที่ของ
กรมป่าไม้ ในขณะที่จังหวัดอ่ืนเป็นพ้ืนที่ของเอกชน แต่มีบางส่วนอยากให้ขยายพ้ืนที่ลงมาถึงตัวอ าเภอ
ภูสิงห์ แต่มีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
  4. พ้ืนที่ความมั่นคงตามแนวชายแดน ณ ปัจจุบันเรายังมีข้อพิพาทกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ปัญหาการปักปันเขตแดน ทั้งนี้ ทหารพยายามผลักดันให้มีการค้าขายที่ดีบริเวณพ้ืนที่
ชายแดนทุกช่อง โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงจุดชมวิวผาพญากรูปรี 
  ข้อเสนอแนะ  
  1. ต้องจ้างที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในการท าการวิจัย และต้องดูเรื่องศักยภาพ 
โอกาส และกิจกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะสนับสนุนให้สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนด 
และมาจัดท าแผนแม่บท 
  2. จะต้องพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง าก่อน ท าอย่างไรให้คนมาเยอะ ๆ หากมี
การค้าชายแดนเฟื่องฟู โอกาสที่จะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะง่ายขึ้น 
  ครั้งที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษได้จัดให้มีการประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมใน
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอผลการประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 มติที่ประชุม รับทราบ  
  จังหวัดศรีสะเกษได้จัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 6 ครั้ง ในช่วงระยะแรกจังหวัดศรีสะเกษยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากมีปัญหา
อุปสรรคในหลาย ๆ เรื่อง จึงมีความคิดเห็นที่จะพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ ไปตามแนว
ทางการพัฒนาของ ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในขณะนั้น โดยส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันคิดหาแนวทาง พร้อมกับ 
ได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่เมืองใหม่ช่องสะง า เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การเปิดพ้ืนที่ตลาดนัดทุกวัน
พฤหัสบดีและวันอาทิตย์ การเปิดพ้ืนที่ให้นักลงทุนมาเปิดตลาดโรงเกลือ แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากไม่มีสินค้าที่หลากหลายและไม่มีนักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์โดยจัดให้มีการ
ชกมวย “สะง าอาเซียนไฟท์”ทุกเดือน แต่ก็ประสบปัญหาขาดทุน จากการด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้
พบว่า ยังไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ แต่จังหวัดศรีสะเกษก็มิได้นิ่งดูดาย
ได้พยายามศึกษาวิธีการที่จะขอจัดตั้งเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์ศักยภาพ ความจ าเป็น 
ความเหมาะสม ปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามมติที่ประชุม
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คณะท างานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่  
5 มกราคม 2560 เห็นชอบ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาส
ของจังหวัดศรีสะเกษที่จะจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งปัญหา ข้อขัดข้องต่าง  ๆ  
ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ  ทั้งนี้  ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า 
  1. ต้องจ้างที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในการท าการวิจัย และต้องดูเรื่องศักยภาพ 
โอกาส และกิจกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะสนับสนุนให้สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนด 
และมาจัดท าแผนแม่บท 
  2. จะต้องพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง าก่อน ท าอย่างไรให้คนมาเยอะ ๆ หากมี
การค้าชายแดนเฟื่องฟู โอกาสที่จะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะง่ายขึ้น 
  จังหวัดศรีสะเกษมีจุดแข็งที่ส าคัญ คือ มีพ้ืนที่การเกษตรมาก มีแหล่งน้ าต้นทุน
เพียงพอและแหล่งกักเก็บน้ าที่จะช่วยท าการเกษตรได้มาก มีเกษตรกรที่มีความรู้ทักษะในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง  ๆ ในบางอย่าง
เป็นสินค้าส่งออก แรงงานมีจ านวนมากมีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณธรรมชาติและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะงานดอกล าดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท งานเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษ  
ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีโครงข่ายถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิตและการท่องเที่ยว
เข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
  ประเด็นการพัฒนา 
  1) ด้านเศรษฐกิจ  
   จากข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อพิจารณา
โครงสร้างการผลิตมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2558 ในจ านวน 16 สาขา พบว่า สาขาท่ี
ท ารายได้มากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม้ (ไม่รวมการประมง ) คิดเป็นร้อยละ 
23.81 (โดยเป็นรายได้จากการปลูกข้าวมากที่สุด) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ  
ส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักและมีการปลูกอย่างแพร่หลายในทั่วทุกพ้ืนที่ และ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นประชากร
หลักของจังหวัดศรีสะเกษ  
  2) ด้านเกษตร 
   สถานการณ์การผลิตข้าวของจังหวัดศรีสะเกษจะมีแนวโน้มคงที่หรืออาจจะมี
การลดพ้ืนที่ไปท ากิจกรรมอ่ืนหรือเป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการ
เป็นอยู่ของชาวนา หากไม่มีข้าวในยุ้งฉางถือว่าเป็นความยากล าบาก ในอนาคตรัฐบาลมีแนวโน้มให้
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมกับการท านาเป็นท าการเกษตรอย่างอ่ืนทดแทน 
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   การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  
   ปี 2559 จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ จ านวนทั้งสิ้น 21 แปลง ในพ้ืนที่ 12 อ าเภอ จ านวน 2 ชนิดพืช (พ้ืนที่รวม 71,601 ไร่ 
เกษตรกร 5,382 ราย) ได้แก่ ข้าว จ านวน 19 แปลง (พ้ืนที่รวม 67,829 ไร่ เกษตรกร 5,075 ราย) 
และทุเรียน จ านวน 2 แปลง (พ้ืนที่รวม 3,772 ไร่ เกษตรกร 307 ราย) 
   การด าเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่จังหวัดศรีสะเกษ 
   การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิต
สินค้าทางการเกษตรร่วมกัน มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การจัดหาปัจจัยการ
ผลิต รวมถึงการจ าหน่าย ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืนตามหลักการบริหารตามแนว
ประชารัฐ จุดเด่นของแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ คือ จะมีการก าหนดผู้จัดการแปลงภาครัฐ
และผู้จัดการแปลงภาคเอกชนในลักษณะการท างานร่วมกัน โดยน านวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัย
และพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาช่วยในการพัฒนา 
  3) ด้านการท่องเที่ยว 
   มูลค่าเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสาขาภัตตาคาและโรงแรม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.19 
ต่อปี จ านวนผู้มาเยือนมีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 มีจ านวน 1,317,243 คน ปี 2557 จ านวน  
1,365,352 คน และในปี 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,426,119 คน ตามล าดับ และมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ในปี 2558 จ านวน 1,767 ล้านบาท 
   จังหวัดศรีสะเกษได้จัดท า SWOT Analysis ร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัด 
พบว่า จุดแข็งของจังหวัดศรีสะเกษ คือ  
   1. มีพ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท ารายได้แก่ประชาชน เช่น 
ข้าวหอมมะลิ ทุเรียน หอม กระเทียม และผลไม้ ท ารายได้ให้จังหวัดมากกว่า ปีละ 39,000 ล้านบาท  
   2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และวิถีชุมชนที่เป็น อัตลักษณ์ของจังหวัด
และมีศักยภาพ 
   3. มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา มีด่านถาวรช่องสะง า ซึ่งเป็นช่อง
การค้าชายแดน และสามารถเดินทางไปถึง เสียมราฐ และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้
มากกว่า ปีละ 1.500 ล้านบาท 
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   4. มีผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพและสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดได้
มากกว่าปีละ 2.000 ล้านบาท 
   5. เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านกีฬา และได้รับเกียรติในการจัดกีฬา
ระดับชาติหลายครั้ง 
   6. มีการส่งเสริมให้ภาคเกษตรท าการเกษตรกรรมที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
โดยเน้นเกษตรอินทรีย์ 
   เมื่อมีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง า ให้มีความพร้อมและเป็นที่รู้จักของนักลงทุน ก่อนที่จะก้าวไปสู่การขอเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีหลายขั้นตอนวิธีการ ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ โดยความร่วมมือของส่วน
ราชการ ภาคเอกชน ได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่ช่องสะง าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
   ด้านการค้าชายแดน :  
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีตลาดนัดเป็นประจ าทุกวัน
พฤหัสบดีและวันอาทิตย์ บริเวณเมืองใหม่ช่องสะง า ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณลานตลาด
นัดเมืองใหม่ช่องสะง า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล มะพร้าว 
เนื้อสัตว์ และของกินของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   - ส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
“Sangam - Chuam Festival 2018” หรือมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนช่องสะง า - 
ช่องจวม ปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมืองใหม่ช่องสะง า กิจกรรมในงาน 
ประกอบด้วย การแสดงและจ าหน่ายสินค้ า การจัดนิทรรศการ จ านวน 153 คูหา การโชว์
เครื่องจักรกลทางการเกษตร การจัดชกมวย “ศึกดาวรุ่ง 10 ทิศ” การปั่นจักรยานไปร่วมงานของ
ชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
   ส าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับกัมพูชา การกระตุ้นเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เมืองใหม่ 
ช่องสะง า และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทย - ชาวกัมพูชา และนักลงทุน 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ให้นโยบายว่าให้มีการจัดงาน “Sangam - Chuam Festival 
2018” ของจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 6 ครั้ง (2 เดือนครั้ง) เพ่ือให้ติดตลาด โดยให้ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน 3 ครั้ง และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน 3 ครั้ง 
(ด าเนินการร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ)  
   ด้านการท่องเที่ยว :  
   กองก าลังสุรนารี และหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างสถานที่
ท่องเที่ยว ให้ชื่อว่า “ ผาพญากูปรี ” เป็นจุดชมวิวที่เป็นหน้าผาที่มีทัศนียภาพที่งดงาม สามารถ
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มองเห็นต้นน้ าห้วยส าราญ และพระอาทิตย์ตก บริเวณหน้าผาจะมีทางลงเพ่ือเดินไปชมน้ าตก และ
กราบสักการะพระพุทธรูป 
   “วัดไพรพัฒนา” เป็นวัดที่ชาวไทยและชาวกัมพูชา เข้าไปกราบนมัสการขอพร
สรีระสังขารของหลวงปู่สรวง พระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชนชาวอีสานตอนล่างเป็น
อย่างสูงตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีชีวิต 
   ด้านการรักษาพยาบาล :  
   จั งหวัดศรี สะ เกษมีความหวั งที่ จะ พัฒนาให้ เป็นช่องทาง เข้ าสู่ การ
รักษาพยาบาลของชาวกัมพูชาในประเทศไทย ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า โดยในช่วงของการจัด
งาน “Sangam - Chuam Festival 2018” โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรแจ้งว่าได้มีการขยายการมา
รับผู้ป่วยที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าด้วย ทั้งนี้  จังหวัดศรีสะเกษได้มีการวางสถานะหรือต าแหน่ง
ของเมืองใหม่ช่องสะง าในอนาคตว่าจะให้เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตที่มีความท้าทาย 
   ความพิเศษของช่องสะง าและศรีสะเกษ ควรจะพิเศษในเรื่อง การให้โควตา
พิเศษในการน าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นการดึงดูดการน าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษได้มีการวางอนาคตให้เมืองใหม่
ช่องสะง าเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญหลายชนิด เช่น  ข้าวหอมมะลิ ทุเรียน หอม กระเทียม และผลไม้  
เป็นต้นนอกจากนี้ จังหวัดศรีสะเกษยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่นครวัด นครธม ในจังหวัด
เสียมราฐ ของประเทศกัมพูชา ในระยะทางที่ใกล้ ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ ยวเข้ามาในพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษมากยิ่งข้ึน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรีสะเกษให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรจะมุ่งเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และแข่งขันได้ ได้แก่  
   1. การพัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก 
   2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร 
   3. การส่งเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 
   4. การลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
   5. เกษตรกรรมมีเสถียรภาพ เกษตรกรมีความม่ันคงด้านรายได้ 
   6. ส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เพ่ือการจ าหน่ายที่
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
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   7. ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพ่ือการจ าหน่ายที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ 
   8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   จังหวัดศรีสะเกษได้ขออนุญาตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าท าประโยชน์
ในเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา ท้องที่  ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ 
เนื้อท่ี 966 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีประกาศ ที่ 7/2546 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 
อนุญาตให้จังหวัดศรีสะเกษ ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2576 เพ่ือสร้างสถานที่ราชการ 
   จังหวัดศรีสะเกษได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/ โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น 
ภายในบริเวณเมืองใหม่ช่องสะง า ตั้งแต่ปี 2546 – 2556 ต่อมาคณะท างานพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะง า
ได้มีมติที่ประชุมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้ามาบริหารจัดการแทนจังหวัดศรีสะเกษ 
เพราะสามารถจัดเก็บรายได้และตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการพื้นที่ได้ 
   จังหวัดศรีสะเกษจึงได้หารือกรมป่าไม้และได้มีหนังสือยินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษยื่นค าขอใช้พ้ืนที่ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาจากกรมป่าไม้แล้ว (ต่อมากรมป่าไม้
ได้มีประกาศ ที่ 9/2547 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ศรีสะเกษ เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2587 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่าง) โดยสิ่งที่
จังหวัดศรีสะเกษได้ด าเนินการควบคู่กับการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา คือ การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบการค้าและประชาชน จากบริเวณ
ตลาดชั่วคราวใกล้จุดผ่านแดน เข้าไปอยู่ในเมืองใหม่ช่องสะง า 
   ดังนั้น การก าหนดนโยบายการค้าชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ บริเวณเมือง
ใหม่ช่องสะง า จังหวัดศรีสะเกษ จึงให้อ านาจในการบริหารจัดการแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการค้าชายแดนในระดับพ้ืนที่เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ส าหรับกิจกรรม
การค้าชายแดนในระดับจังหวัดหรือในระดับประเทศ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันหารือกับส่วน
ราชการและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว และพยายามให้มีการจัดกิจกรรมนั้นเป็น
ประจ าจนกิจกรรมเป็นที่รู้จักเหมือนเทศกาลประจ าปี  
   (1) โครงสร้างการบริหารจัดการระดับพ้ืนที่ : จังหวัดศรีสะเกษให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและอ าเภอภูสิงห์ เป็นผู้วางนโยบายและด าเนินการพัฒนาการค้าชายแดน 
การจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา และพัฒนาการค้าขายระหว่างกัน  
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   (2) โครงสร้างการบริหารจัดการระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ : จังหวัด 
ศรีสะเกษใช้กลไกของคณะท างานพัฒนาพ้ืนที่เมืองใหม่ช่องสะง าและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ ในการวางนโยบายเพ่ือพัฒนาการ
ค้าชายแดนและการกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าและภายในจังหวัดศรีสะเกษ 
  
5.2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 5.2.1 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา จุด
ผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
  การก าหนดนโยบายรัฐมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือให้
สอดคล้องกับการแถลงนโยบายในด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชย์ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
ซึ่งได้ประกาศไว้ว่าจะปรับโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการลงทุนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เสริมสร้างให้มีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  สนับสนุน
และผลักดันให้ภาคเอกชนมีความพร้อมส าหรับการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน การค้าและการบริการในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการ
แสดงสินค้าและกระจายสินค้า บริหารราชการโดยการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โดย
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและประชาชน รัฐบาลเน้นการสนับสนุนและการผลักดันนโยบายการค้าเสรี ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการเปิดเสรีในระดับโลกและภูมิภาคแล้ว ยังหมายรวมถึงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการค้าขายชายแดนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเน้นย้ าเรื่องแผนพัฒนาไปสู่ ฐานการ
ผลิตสินค้าหรือการให้บริการร่วมกันในภูมิภาค ก็ท าให้เข้าใจได้ว่ารัฐต้องการส่งเสริมให้การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐ 

“ส าหรับประเทศไทยการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษส าคัญอย่างยิ่ง เพราะประเทศ 
ต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนมาลงทุน
ในประเทศตนเองด้วยการเสนอให้สิทธิประโยชน์มากมาย ดังนั้นเพ่ือเป็นการโน้ม
น้าวนักลงทุนที่จะมาลงทุน จึงได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการร่าง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษในด้านรูปแบบการบริหารนั้นต้องได้รับนโยบาย
หลักมาจากส่วนกลาง คือ รัฐบาล แต่อ านาจในการจัดตั้งและก ากับดูแลเขต
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เศรษฐกิจพิเศษอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ การบริการนักลงทุนต้องสะดวกและรวดเร็วลด
ขั้นตอนที่ยุ่งยากให้หมดด้วยการบริการแบบ One Stop Service และประทับใจ”8  
 “สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญอย่างยิ่ง  นักลงทุนสามารถที่จะประกอบกิจการภายใน
เขตฯ ได้อย่างเสรี และสามารถจ้างชาวต่างชาติที่มีความช านาญด้านเทคนิคได้ ที่ดิน
ในเขตฯ ต้องมาจากการเช่าเท่านั้นและราคาถูกกว่านอกเขตฯ โดยให้เช่าระยะยาว 
คราวละ 30 ปีต่อครั้ง นักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร และ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีตามกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษใน
การด าเนินธุรกิจด้วยการได้รับการปฏิบัติเดียวกันกับนักลงทุนในประเทศ  นักลงทุน
จะได้รับการลดขั้นตอนและการอ านายความสะดวกเกี่ยวกับการเข้าเมือง อีกทั้งท า
ให้การได้มาของ Resident Visa และ Work Permit ส าหรับผู้บริหารต่างชาติง่าย
ขึ้น ส าหรับเครื่องจักร  ชิ้นส่วน วัตถุดิบ และสิ่งอ่ืนน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้
ประกอบการในเขตฯ จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าอีกด้วย ประเทศไทยต้องการ
นักลงทุนให้มาลงทุนด้วยการเสนอสิทธิประโยชน์หลายประการเพ่ือให้เลือกที่มา
ลงทุนที่นี่แต่เราไม่รู้ว่านักลงทุนต้องการอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะท าแบบสอบถาม
ความต้องการของนักลงทุนเสียก่อน เพ่ือที่จะได้น ามาพิจารณาและจัดหาให้ได้ใน
โอกาสต่อไปส าหรับการตัดสินใจของนักลงทุนนั่นเอง”9  

  กระบวนการบริหาร ได้มีนักวิชาการให้ความเห็นว่า การบริหารจัดการสามารถ
พิจารณาในแง่ของกระบวนการที่เชื่อมโยงกับงานหรือภารกิจทางการบริหารจัดการ  และคนอ่ืนกล่าว
ว่า ถ้าพิจารณาจากความหมายอย่างกว้าง ๆ การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการท างานร่วมกับคนอ่ืน
และโดยอาศัยคนอ่ืนเพ่ือให้บรรลุจุดหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ระบุความรับผิดชอบ
ทางการบริหารว่า ประกอบด้วยการด ารงรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ  และการ
ปรับตัวกับสภาพภายนอก นอกจากนั้นผู้เขียนได้กล่าวว่า การบริหารยังอาจกล่าวถึง กระบวนการของ
ภารกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การใช้ภาวะผู้น า และการควบคุม 
  

                                                           
8 ชาญณรงค์  ทวีสาร, รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์โดย ทิพย์สุดา 

ธรรมลาภากุล, ม.ป.ท., 31 พฤษภาคม 2561. 
9 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์โดย ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล, ม.ป.ท., 

28 มีนาคม 2561. 
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“การบริหาร (Administration) จากหลักการการท างานที่ได้รับมอบหมายให้
ประสบผลส าเร็จ ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้  และมีการใช้ทรัพยากรจาก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมาช่วยในการบริหารงาน ประกอบด้วย ค (Man) เงิน 
(Money) วัตถุดิบ (Material) การตลาด (market) วิธีการ (Method) และการ
บริหาร (Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า  6M’s  เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในการควบคุมความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลครบถ้วน  การให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient)  
หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) การให้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) หมายถึง การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
(Right decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 
ดังนั้นการบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงาน
กัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร”10  

  

                                                           
10 วิชิต  ไตรสรณกุล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์โดย ทิพย์สุดา 

ธรรมลาภากุล, ม.ป.ท., 5 พฤษภาคม 2561.   
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 5.2.2 แนวทางการบริหารในพื้นที่ช่องสะง า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
ภาพที่ 5.1 แสดงการบริหารจัดการพัฒนาองค์รวม 
 
 หลักการบริหารจัดการพ้ืนที่ช่องสะง า การบริหารจัดการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic  
Development  Management) การจัดการแบบรวม การบริหารที่มองในทุกส่วนของสังคมโดยมี
การผสมผสานการปฏิบัติระหว่างส่วนย่อยต่าง ๆ ทั้งภายในภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน การจัดการเพ่ือการพัฒนาแบบองค์รวม จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ  
3  ประการ คือ พ้ืนที่และชุมชน (Area  Aspect) ภาระหน้าที่ (Function  Aspect) และการมีส่วน
ร่วม (Participation Aspect) การเชื่อมประสานพ้ืนที่-ชุมชน-ภาระหน้าที่-การมีส่วนร่วมนี้ เรียกว่า  
AFPS (Area Function-Participation System) ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยอาศัยการวิเคราะห์พ้ืนที่-ชุมชนการ
วิเคราะห์หน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ การเชื่อมประสานกลไกของรัฐกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนการบริหารจัดการทรัพยากรโดยท้องถิ่น ในปัจจุบันการบริหารและการจัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัฐจะเป็นผู้ด าเนินการแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่ควรเกิดจากคน ชุมชน สังคม  
และน าไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ เพ่ือเป็นกระบวนการสร้างทุนทางสังคม เศรษฐกิจ ทั้ง
ระดับประเทศและท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การเช่ือมประสานพ้ืนท่ี – ชุมชน – ภาระหน้าที่ – การมีส่วนร่วม 

Area Function – Participation System  AFPS 

การบริหารจัดการพัฒนาองค์รวม  (Holistic Development Management) 

ภาคราชการ )ทุกส่วนภายในภาครฐั(  

ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน (ชุมชน+พ้ืนท่ี+คน) 

พื้นที่และชุมชน Area Aspect 

ภาระหน้าท่ี Function Aspect  

การมีส่วนร่วม (Participation Aspect) 

Concept วิเคราะห ์

เชื่อมประสาน 

พื้นที่ – ชุมชน /หน้าท่ีของรัฐ - หน่วยงานของรัฐ  

กลไกรัฐกับการมสี่วนร่วมของชุมชน 

Ref. code: 25605603011122TXO



150 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ว่าด้วยการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม เพ่ือน าไปสู่ในการพัฒนา
ประเทศ โดยการเพ่ิมคุณภาพและศักยภาพของคน มีการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม สร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น และการพัฒนาคนที่
เหมาะสมกับช่วงวัย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ก่อให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เพ่ิมทุนในสังคม เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส าหรับการเอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างแรงจูงใจ
เปิดโอกาสคน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และภาคส่วนงานอ่ืน ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม สู่การขับเคลื่อนสังคมเพ่ือพัฒนาสู่การแข่งขันได้   
 การจัดการ เป็นการจัดระบบการท างานอย่างมีระเบียบแบบแผน  โดยจัดให้มีการ
ประสานสัมพันธ์กันระหว่างขอบข่ายหน้าที่กับบุคคล เพ่ือให้สามารถท างานได้จนส าเร็จ “การจัดการ  
(Management) เป็นกระบวนการที่ผู้ดูแลภายในผู้รักษาผลประโยชน์ จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business  management) เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร ประเด็นส าคัญของการบริหารจัดการ (Management) มีดังนี้   
1) การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ 2) เป้าหมายของผู้บริหารทุกคน 
คือ การสร้างก าไร 3) การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) โดยมุ่งสู่
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) วิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยัดที่สุดและประสิทธิผล (Effectiveness)  
บรรลุเป้าหมายคือ ประโยชน์สูงสุด 4) การบริหารจัดการสามารถน ามาใช้ส าหรับผู้บริหารในทุก
ระดับชั้นขององค์กร”11  
  

                                                           
11 พิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, สัมภาษณ์โดย ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล, 

ม.ป.ท., 2 พฤษภาคม 2561. 
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 5.2.3 แนวทางจัดการเชิงพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.2 แสดงการพัฒนาองค์ประกอบ 
 
 พัฒนาพื้นที่รูปแบบพิเศษ  รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการค้า บริหารท่องเที่ยว
ตลอดจนการลงทุนฐานการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม โดย ภาครัฐสนับสนุน ดังนี้ 
 เขตเศรษฐกิจชายแดน อุตสาหกรรม การค้า เกษตรและท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
 ประกาศเขต/พัฒนาพื้นที่ วางผังเมือง คมนาคมประเทศเพ่ือนบ้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน
หลักแก้ปัญหาชุมชน  ศึกษาแผนงานสนับสนุนกิจกรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง 
 กลไกบริหารการจัดการ   
  - ระยะแรก  ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด  และระดับปฏิบัติ 
  - ระยะยาว  มีกฎหมายที่สามารถจัดตั้งองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่  บริหารจัดการ
เบ็ดเสร็จ 
 สิทธิประโยชน์/มาตรการเสริม สิทธิประโยชน์ทางภาษีการค้าและการลงทุน/  ชายแดน 
ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว ธุรกิจเงินตรา ประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  

ขนส่งสินค้า 

ตลาดค้าภายใน Duty  Free 

จุดกระจายสนิค้า โรงเกลือ 2 

การพัฒนาองค์ประกอบ อัตลักษณเ์พื่อความยั่งยืน 

มีอ านาจหน้าที ่

บริหารจัดการ
ส่งเสริมลงทุน 

การค้าชายแดน 

ท่องเที่ยว 

สิทธิประโยชน์ /มาตรกา รเสริม 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

จุดกระจายสินค้า 

ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว 

กลไกการจัดการ ระดับนโยบาย ประสานหนว่ยงานหลกัเกี่ยวข้อง 

ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการในพื้นที่ 

กฎหมายรองรับ 

องค์กร 

พื้นที่รูปแบบพิเศษ ด้านการค้า 

ด้านการท่องเท่ียว 
ประเทศเขต /พื้นที่  ผังเมือง   

คมนาคมเพื่อนบ้าน   

โครงสร้างพื้นฐานหลักชุมชน  

แผนงาน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคง 
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 การส่งเสริมการลงทุน 
  - ระยะแรก  นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดตามกฎหมายที่มีในปัจจุบัน 
  - ระยะยาว  นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์และการบริการเบ็ดเสร็จภายใต้กฎหมาย
ฉบับเดียว 
 ประกาศเขตเศรษฐกิจชายแดน 
  - ระยะสั้น พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการย้ายฐานการลงทุนใน
ประเทศเข้าสู่พ้ืนที่ เน้นการลงทุนร่วมระหว่างเอกชน 2 ประเทศในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องเกษตร
ในฝั่งกัมพูชา 
  - ระยะยาว เชื่อมโยงการผลิต กระตุ้นให้เกิดการลงทุนการค้าการท่องเที่ยว และการ
จ้างงาน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดศรีสะเกษ จะเน้นการใช้เทคโนโลยี  แรงงาน
คุณภาพ ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ก าลังขยายฐานเข้าสู่จังหวัดอุดรมีชัย จะเน้นการใช้แรงงานและ
วัตถุดิบ การค้าและการขนส่ง พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการค้าผ่านจังหวัดศรีสะเกษ 
 โอกาสการด าเนินกรรมเศรษฐกิจ 
  อุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแห่งใหม่ของประเทศ รองรับการย้ายฐาน
อุตสาหกรรมใช้แรงงาน / วัตถุดิบ โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายในเบื้องต้น  คือ กลุ่มฐานการผลิตเดิม  
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และท าเฟอร์นิเจอร์  กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมบริหารขนส่ง  
อุตสาหกรรมรมที่มีตลาดเป็นตัวน า (Market Led Industries) ได้แก่  สินค้าอุปโภค/บริโภค  
เครื่องจักรกลเกษตร วัสดุก่อสร้าง หรืออ่ืน ๆ (ต้องมีการศึกษาโดยละเอียดอีกครั้ง) 
  การค้า/บริการ สามารถเปิดตลาดการค้าใหม่ไปกัมพูชา เวียดนาม ลาว จีน (ทะเล
จีนใต้)  ด้วยระบบโลจิสติกส์ และสร้างการลงทุนในพ้ืนที่ 
   โอกาส  การจัดตั้งร้านค้าปลอดภาษี การพัฒนาธุรกิจบริการ ขนส่งศูนย์
บรรลุขนส่งสินค้า และจัดตั้งคลังสินค้า และตลาดค้าปลีก – ส่ง  สินค้ามือสอง 
   สนับสนุน  รัฐสนับสนุนสิทธิประโยชน์ส าหรับการท าธุรกิจตามกฎหมาย
กรมศุลกากรจัดตั้ง OSS ด่านชายแดน/จัดท าข้อตกลงผ่านแดน เร่งพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง 
  ท่องเที่ยว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และเชื่อมโยม 2 ประเทศ โดย
เน้น Naturebesed หรือ Soft  adventure tour 
   โอกาส  พัฒนาธุรกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรม OTOP การเกษตร และ
พัฒนาธุรกิจที่พัก  โรงแรม 
   สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกการ
ท่องเที่ยว จัดท าแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งในและระหว่างประเทศ  ด่านชายแดน
ให้บริการนักท่องเที่ยว สนับสนุนสิทธิพิเศษการลงทุนที่พัก โดย BOI 
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  เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร  แหล่งผลิตอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตรของภาค
ป้อนตลาดภายในและระหว่างประเทศและส่งเสริม  contract  farming  ไทย – กัมพูชา 
   โอกาส พัฒนา contract  farming  เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและแปรรูป
แก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และสร้างโอกาสพัฒนา Brand เพ่ือส่งออกสู่ตลาดโลก 
   สนับสนุน รัฐการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือยกระดับการผลิต  ผ่อนปรน
กฎระเบียบในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
 5.2.4 แนวทางเชิงเป้าหมาย 
  1.ประกาศเขตเศรษฐกิจชายแดน 
   ระยะสั้น 
   1. พัฒนาปรับปรุงเมืองและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนภายในเมืองใหม่ 
   2. พัฒนาแผนแม่บทความม่ันคงกับหน่วยงานกลาโหมควบคู่กับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดน 
   3. พัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานเขตก าหนดเศรษฐกิจชายแดน  รองรับ
ลานค้าชุมชน  (ปัจจุบัน)  จุดกระจายสินค้า  (โรงเกลืออีสาน)  ร้านค้าปลดภาษี  (Duty Free) 
   4. จัดการคมนาคมเชื่อมโยงภายในเขตเศรษฐกิจชายแดน 
   5. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงของจังหวัดมุ่งสู่เมืองใหม่ช่องสะง าและสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการย้ายฐานการลงทุนด้านการค้าและการท่องเที่ยว 
   6. หน่วยงานการลงทุนร่วมระหว่าง เอกชน – เอกชน  รัฐ – รัฐ  หรือ   
รัฐ-เอกชน 
   ระยะยาว 
   1. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  ไทย – กัมพูชา  ลาว – เวียดนาม  (ทะเลจีนใต้)  
ฐานการผลิตและบริโภคลงทุนด้านการค้า – การท่องเที่ยว  การจ้างงาน 
   2. ส่งเสริมการลงทุนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านอุตสาหกรรม โดยใช้ศรีสะเกษ
เป็น HUB การลงทุนอุตสาหกรรมเกษตร ใช้เทคโนโลยีแรงงานคุณภาพไทยสู่การขยายฐานใช้พ้ืนที่
ผลิตกัมพูชา 
  2. ประเด็นโอกาสทางเศรษฐกิจ 
   - การค้าบริการ 
   - การท่องเที่ยว 
   - อุตสาหกรรมเกษตร 
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  3. ระบบ 
   - ปัจจุบัน 
   - ปัญหาการค้าชายแดน 
   - ผลกระทบการค้าชายแดน 
   - การท่องเที่ยว 
  4. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
   1. การพัฒนาปรับปรุง  แหล่งท่องเที่ยว 
   2. การส่งเสริมการลงทุน 
   3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจและบริการ 
   4. การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว 
   5. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
   6. สร้างเครือข่าย 
   7. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
  

Ref. code: 25605603011122TXO



155 

 5.2.5 บทสรุปการบริหารจัดการช่องสะง าที่มีประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 5.1 บทสรุปการบริหารจัดการช่องสะง าที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็น เนื้อหา 

หลักการ การบริหารจัดการช่องสะง าท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวคิด การบริหารจัดการแบบองค์รวม  (Holistic  Development  Management)  

กระบวนการ 

- หลักการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เฉพาะ 

-  รูปแบบองค์กรหน้าที่พัฒนา 
- อ านาจหน้าที่การพัฒนา 

- ทุนการใช้ด าเนินการพัฒนา 

- คณะกรรมการพัฒนา 
- บุคลากร 

- สิทธิและอ านาจพิเศษ 
- การควบคุม 

- ระบบประเมินประสิทธิภาพ 

- การคุ้มครองสิทธิ 
- การก าหนดและโครงการ 

แนวทางปฏิบัติ 

- การพัฒนาองค์ประกอบ 

- กลไกการจัดการ 

- สิทธิประโยชน์และมาตรการเสริม 
- การส่งเสริมการลงทุน 

วิธีด าเนินการ 

- พัฒนาพื้นที่รูปแบบพิเศษ 

- เตรียมความพร้อมการด าเนินการ 
      อุตสาหกรรม 

      การค้า/การบริการ 

      ท่องเที่ยว 
      เกษตร / อุตสาหกรรมการเกษตร  

- ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ   

การบริหาร
จัดการองค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

วัฒนธรรม
องค์กร 

แบบตามหลังผู้ใหญ่ 
- การตัดสินใจในการ
ท างานเน้นที่ผู้บริหาร
เป็นส าคัญ 
-  องค์การให้
ความส าคัญกับความ
รวดเร็วของการ
ตัดสินใจ 

แบบแผนของคติฐานของบุคลากรในองค์การที่เรียนรู้ผู้
ที่มีความสามารถเท่านั้นที่จะสามารถเป็นผู้น าได้  และ
บุคลากรจะได้รับการจูงใจโดยการให้รางวัลและการ
ลงโทษ 

แบบระเบียบราชการ 
- องค์การให้
ความส าคัญกับ
กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบ 
-  องค์การให้
ความส าคัญกับการ
ท างานในหน้าที่ 

คติฐานที่มีร่วมกันว่าผู้น าและโครงสร้างแบบระบบ
ราชการมีอ านาจเท่าเทียมกัน  มีการระบุบทบาท  
กฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน และสร้างเป็นข้อตกลง ค่านิยมของ
วัฒนธรรมองค์การ ลักษณะนี้คือ การออกค าสั่ง การ
พ่ึงพาอาศัย ความมีเหตุมีผล และการแต่งตั้งตัวแทน มี
การควบคุมดูแลน้อย มีแนวโน้มในการต่อต้าน
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

แบบการมีส่วนร่วม 
- องค์การให้
ความส าคัญในการ
ท างานเป็นทีม 
- มีการจ้างงานคนรุ่น
ใหม่ที่มีความสามารถ
เข้ามาท างาน 

แบบแผนของคติฐาน ซึ่งท าให้บุคลากรในองค์การมี
ความตั้งใจ มีแรงจูงใจและความผูกพันในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งผลักดันให้บุคลากรสามารถท าในสิ่งที่บุคลากรท าได้  
รวมทั้งมีความกระตือรือร้นและตั้งเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น บุคลากรจึงทุ่งเทพลังงานและเวลา
ให้กับการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

วัฒนธรรมองค์กร
(ต่อ) 

แบบผ่อนคลายระเบียบ 
- ให้ความส าคัญกับความช านาญของ
เจ้าหน้าที่ 
- องค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ความเป็นอิสระทางความคิด 

แบบแผนของฐานคติที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคลากร
ให้มีการตอบแทนกันและมีความไว้ใจ
ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีความสนใจ
เรื่องสวัสดิภาพของบุคลากร  
บุคลากรจะใช้การลงมติเอกฉันท์หรือ
ความชื่นชอบส่วนตัว ในการตัดสินใจ
เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

นโยบาย กลยุทธวิธ ี ด้านนโยบาย 
- องค์การมีการก าหนดนโยบายเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 
- นโยบายสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้จริง 
- นโยบายก าหนดขึ้นโดยอาศัย
พ้ืนฐานจากเป้าหมายและแผนกล
ยุทธ์ทั้งหมดขององค์การ 

แนวทางการปฏิบัติอย่างกว้าง ซึ่ง
ก าหนดทิศทางเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือเป็นแนวทางที่
ก าหนดขึ้นโดยอาศัยพ้ืนฐานจาก
เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ทั้งหมดของ
องค์การ เพื่อใช้เป็นทิศทางส าหรับ
บุคคลในองค์การ หรือหมายถึง
ข้อความทั่วไปเพ่ือแนะแนวความคิด
ในการตัดสินใจของผู้บริหารให้มั่นใจ
ว่ามีการตัดสินใจที่เหมาะสม 

ด้านกลยุทธ์  ยุทธวิธี 
- มีการก าหนดขอบเขตในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
- มีการจัดความสามารถภายใน
องค์การให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสภาพแวดล้อมจาก
ภายนอก 
- ให้ความส าคัญในการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบของวิธีการปฏิบัติ และการ
จัดสรรทรัพยากรที่ก าหนดขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือเป็น
แผนการปฏิบัติการซึ่งเป็นการอธิบาย
ถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรม
อ่ืน ๆ  ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และช่วยให้ 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

นโยบาย กลยุทธวิธี 
(ต่อ) 

- เน้นให้ความส าคัญด้านการ
ร่วมมือทั้งภายใน และภายนอก
องค์การ 
- มีการก าหนดกิจกรรมที่องค์การ
ด าเนินงานอยู่ 
- มีการก าหนดกลยุทธ์ในการ
สร้างความเข้มแข็ง ทางด้าน
ต าแหน่งทางการแข่งขันของ
องค์การ 
- มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติใน
การแข่งขันในงานบริการ
ประชาชนของรัฐ 
- มีการก าหนดกจิกรรมแต่ละ
หน้าที่ในองค์การ เช่น คุณภาพ
การส่งมอบบริการสาธารณะ 

องค์การบรรลุเป้าหมายในระยะยาว  
นักวิชาการให้ลักษณะส าคัญเกี่ยวกับ 
กลยุทธ์ว่า เป็นตัวก าหนดสิ่งที่องค์การ
ต้องการ [จุดมุ่งหมาย  (purpose)  
ภารกิจ (mission) เป้าหมาย  (goals)  
วัตถุประสงค์ (objective)] และวิธีการ
บรรลุเป้าหมายนั้น  (โดยใช้นโยบาย  
กลยุทธ์ และแผน) ดังนั้นกลยุทธ์  
(strategy) จึงหมายถึง การพิจารณา
จุดมุ่งหมาย (purpose) ภารกิจ  
(mission) ภารกิจ (mission)  
วัตถุประสงค์พ้ืนฐานระยะยาว  (basic 
long – term objectives)  ของ
องค์การ  วิธีการที่ใช้และการจัดสรร
ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น 

โครงสร้างองค์การ แบบระบบราชการ 
- มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวที่
มีอ านาจในการสั่งการและ
ควบคุม 
- มีการสั่งการจากระดับบนลงสู่
ระดับล่าง 

โครงสร้างองค์การแบบปิรามิด หรือ
โครงสร้างระบบราชการจะมีนายเพียง
คนเดียวบนยอดปิรามิดแล้วลดหลั่น
กันลงมา 

แบบรัฐวิสาหกิจ 
- ในบางครั้งมีผู้บังคับบัญชา
หลายคนมีอ านาจในการสั่งการ
และควบคุม 
 

โครงสร้างองค์การแบบยอดตัดหรือ
โครงสร้างองค์การแบบรัฐวิสาหกิจจะมี
นายอย่างน้อย 2 คน ซึ่งมี
กรรมการนโยบาย   
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

โครงสร้างองค์การ 
(ต่อ) 

- การสั่งการหรือการใช้อ านาจต้องผ่าน
คณะกรรมการผู้บริหาร 

(รมต  เป็นประธาน  ปลัดเป็น
เลขา)  และกรรมการบริหาร  
(เป็นประธาน  อธิบดีเป็นเลขา) 

แบบมหาวิทยาลัย 
- ผู้บังคับบัญชาระดับสูงท าหน้าที่เป็น
ผู้รับใช้มากกว่าผู้บังคับบัญชา 
- ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจการตัดสินใจอย่าง
อิสระ 

โครงสร้างองค์การแบบ
มหาวิทยาลัย  โดยผู้บังคับบัญชา
เป็นหัวหน้าแต่ในทางนิตินัย  
ส่วนลูกน้องเป็นผู้บังคับบัญชา
ในทางพฤตินัย 

การบริหารแบบโครงการ 
- เปิดโอกาสให้ผู้มีอ านาจในการบังคับ
บัญชาและผู้มีความรู้ความสามารถ
ร่วมมือกันในการบริหารองค์การ 
- การบริหารงานป็นแบบชั่วคราวใน
ลักษณะโครงการ 

โครงสร้างองค์การแบบโครงสร้าง  
matrix organization, project 
management, temporary 
เป็นองค์การชั่วคราว  เปิดโอกาส
ให้ผู้ที่มีอ านาจในการบังคับ
บัญชาและผู้มีความรู้
ความสามารถ มาร่วมมือกัน
บริหารโครงการใดโครงการหนึ่ง 

แบบผสมผสาน 
- การบริหารงานองค์การมีการ
ผสมผสานหลายรูปแบบ 
- มีทีมผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงาน  
และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่ท า
หน้าที่ประสานงานมากกว่าการเป็น
ผู้บังคับบัญชา 

โครงสร้างองค์การแบบที่ 5 คือ
ผลรวมของทั้ง 4 รูปแบบ เป็น
รูปแบบหนึ่งขององค์การที่
ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ  
เพ่ือด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ที่เฉพาะเจาะจง ในขณะเดียวกัน
ก็ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารที่คอยท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานมากกว่า
ผู้บังคับบัญชา 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

กระบวนการ/
เทคโนโลยี 

แบบระบบสายพาน 
- การบริหารงานเป็นไปตามข้ันตอนไม่
สามารถข้ามข้ันตอนได้ 

Long – linked 
process/technology 
กระบวนการ/เทคโนโลยี  
ประเภทนี้เหมือนกับระบบ
สายพานประกอบรถยนต์  หรือ
ราชการซึ่งการจัดการจะต้อง
ด าเนินไปตามข้ันตอน 1 – 2 – 3 

แบบหมุดเชื่อม 
- มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
ด าเนินงานเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
ประชาชน 

Mediating 
process/technology 
กระบวนการ/เทคโนโลยีที่บริษัท
ฯ เป็นหมุดเชื่อมระหว่างรัฐบาล  
(กระทรวงคมนาคม)  และลูกค้า
ทางบริษัทฯ กระบวนการ/
เทคโนโลยีประเภทนี้  จึงเปรียบ
ได้กับเครื่องฝาก – ถอนเงิน
อัตโนมัติ  (ATM) 

แบบเข้มข้น 
- มีการใช้ความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้
ในการด าเนินงาน 

Intensive 
process/technology  คือ
กระบวนการ/เทคโนโลยีแบบเข้ม
ที่จะท างานอะไรให้ส าเร็จสัก
อย่างหนึ่ง  จ าเป็นจะต้องใช้
กระบวนการ/เทคโนโลยี
แบบสหสมาชิก  สหวิชาชีพ  
และสหสถาบันเป็นหน่วยผ่าตัด
หัวใจในโรงพยาบาล  เป็นต้น 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหาร
จัดการองค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

บุคลากร - บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในงานที่
ปฏิบัติ 
- บุคลากรที่ทักษะใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์  
ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและ
ประชาชนเป็นอย่างดี 
- บุคลากรมี
ความสามารถปรับตัว
ในสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ความรู้  กระบวนการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
ประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า  
ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้
หรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่
บุคคลสามารถเข้าถึงได้ โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่
องค์การจัดเตรียมไว้ เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอน
ความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและ
ไหลเวียนทั่วทั้งองค์กรอย่างสมดุล เป็นไปเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการพัฒนาองค์การ 
 
 
 
  

 ทักษะ ความส าเร็จขององค์การ ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมี
ทักษะที่หลากหลาย ตั้งแต่ความสามารถทางเทคนิค
รวมถึงการออกแบบ ความส าคัญของความเชี่ยวชาญ
เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามระดับขั้นในองค์การ เช่น  
ผู้บริหารระดับสูง จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะทางด้าน
ความคิด คือมีความสามารถในการเข้าใจถึงปัญหา
ภายในองค์การ และสามารถคิดหาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสม  
ผู้บริหารระดับกลาง จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน กล่าวคือต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี สามารถจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานตามแผนที่
วางไว้  ส่วนผู้บริหารระดับล่างจะต้องมีทักษะทางด้าน
เทคนิคในการท างาน 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหาร
จัดการองค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

บุคลากร (ต่อ)  ความสามารถ 
1. ความสามารถในการพัฒนาและใช้กลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ 
2. ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ต่าง ๆ  
3. ความสามารถที่จะบริหารในสังคมที่มีวัฒนธรรม
แตกต่าง 
4. ความสามารถในการออกแบบและมีความยืดหยุ่น
ในการท างานขององค์การ 
5. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ
ทีมงาน6. ความสามารถในการสื่อสาร 
7. ความสามารถในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ 

วัสดุ  อุปกรณ์  
และเทคโนโลยี 

- มีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่าง
เพียงพอและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
- มียานพาหนะใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
- มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนต่าง ๆ  อย่าง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดหาและมีไว้ใช้ซึ่งเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ  
อุปกรณ์ สถานที่บริการที่เหมาะสมทันสมัยพอเพียง
และมีประสิทธิภาพที่ จะสามารถช่ วยให้ ก าร
ด าเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ อย่าง
ได้ผลหรือเป็นประโยชน์ที่สุด ทั้งนี้การจัดการด้านนี้  
ยังหมายความรวมถึงการเสาะแสวงหา การคิดค้น  
การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบ ารุงรักษา
และเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ การซ่อมแซม
สิ่งที่บกพร่องช ารุดเสียหาย หรือที่มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานต่ ากว่าระดับที่ต้องการ และการถอดถอน
จากประจ าการหรือรื้อถอน เพ่ือจัดหาหรือจัดท าสิ่ง
ทดแทนภายในก าหนดเวลาที่สมควรได้ 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

การจัดการ - มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละคนไว้อย่าง
ชัดเจน 
- มีการสื่อสารที่ชัดเจนและมี
การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ในการท างานให้รับรู้ /เข้าใจ
โดยทั่วไป 
- ในการประสานงานเรื่อง 
ต่าง ๆ  มีการประสานทั้งที่เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ
ตามความเหมาะสม 

การก าหนดรูปแบบและภารกิ จ ของ
องค์การ การแบ่งส่วนขององค์การ การ
ก าหนดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน การ
ก าหนดต าแหน่งงาน (position) พร้อม
หน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบและอ า น า จ  
(authority) ของแต่ละต าแหน่งแต่ละส่วน
แต่ละระดับ (level) และขององค์กรเป็น
ส่วนรวมและการก าหนดโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของงานส่วนต่าง ๆ ของแต่
ละองค์กรและการสร้างระบบการควบคุม
ให้ทุกส่วนขององค์กร ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีเอกภาพ  (unity)  

งบประมาณ - องค์การได้จัดท างบประมาณ
โดยมีการวางแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
- มีการติดตามประเมินผล
แผนงาน ตลอดจนการใช้
งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

แผนส าหรับการใช้จ่ายเงินให้รัฐวิสาหกิจ
หรือรัฐ ภายในระยะเวลาหนึ่งอันแน่นอน  
ซึ่งฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดเตรียม และ
น าเสนอต่อฝ่ายนิติบัณฑิตเพ่ือขออนุมัติ
ก่ อ น ที่ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น นั้ น  
งบประมาณหมายถึง แผนที่แสดงออกมา
ในรูปของตัวเงินส าหรับชั่วระยะเวลาหนึ่ง
อันแน่นอนถึงโครงการด าเนินงานของ
รัฐบาล  และวิธีการที่จะหาเงินมาใช้จ่าย
ตามโครงการนั้น 

วิธีการ - การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ มี
การศึกษาแนวทางในการ
ด าเนินงานเสมอ 
 

การพัฒนาองค์การมีวิธีการหลายแบบที่
น ามาใช้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าวิธีการ
ฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการมาใช้เป็นที่นิยม
แพร่หลาย การฝึกอบรมแบบการฝึกปะทะ  
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

วิธีการ (ต่อ) - ในการปฏิบัติ งานมีการสร้ าง
ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

สั งสรรค์  (sensitivity training) การ
ประชุมปรึกษาหารือ (conference 
group) ก า ร ส ร้ า ง ที ม ง า น  ( team 
building) การส ารวจข้อมูลย้อนกลับ  
(survey feedback)   

การตลาด -  มี ขั้ น ตอนกา ร ให้ บ ริ ก า ร ไม่
ซับซ้อนและรวดเร็ว 
- การให้บริการแก่ประชาชนทุกคน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
- มีการจัดสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มา
รับบริการ 

กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่มากมาย  
แต่ที่เป็นที่รู้จักและเป็นพ้ืนฐานที่สุดก็
คือการใช้  4P (product price place 
promotion)  ซึ่ งหลักการใช้คือการ
วางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากัน และ
เป็นที่ต้องการของกลุ่ม และสามารถ
ปรับกลยุทธ์จนได้ส่วนผสมทางการ
ตลาดได้เหมาะสมที่สุด product  คือ  
สินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับ
ลู ก ค้ า แ น ว ท า ง ก า ร ก า ห น ด ตั ว  
product  ใ ห้ เ ห ม า ะสมก็ ต้ อ ง ดู ว่ า
กลุ่ ม เป้ าหมายต้องการอะไรprice  
ร าคา เป็ นสิ่ ง ที่ ค่ อนข้ า งส า คั ญ ใน
การตลาด แต่ไม่ได้หมายความว่าการ
ลดราคาอย่างเดียวจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
เพราะการลดราคาสินค้า อาจจะไม่ได้
ช่วยให้การขายดีขึ้นได้  หากปัญหา 
อ่ืน ๆ  ยังไม่ได้รับการแก้ไข การตั้ง
ราคาในที่นี้ จะเป็นการตั้ งราคาให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายของ 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

การตลาด (ต่อ)  เรา  place คือ วิธีการน าสินค้าไปสู่
มือของลูกค้า หากเป็นสินค้าท่ีจะขาย
ไปหลาย ๆ แห่ง วิธีการขายหรือการ
กระจายสินค้าจะมีความส าคัญมาก  
หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้า
นั้นไม่ใช่ขายให้มากสถานที่ที่สุดจะดี
เสมอ เพราะอาจขึ้นอยู่กับว่า สินค้า
นั้นคืออะไร และกลุ่มเป้าหมายคือ
ใคร Promotion คือ การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือบอกลูกค้าถึงลักษณะ
สินค้า เช่น การโฆษณาในสื่อต่าง ๆ  
หรือการท ากิจกรรมที่ท าให้คนมาซื้อ
สินค้าของเรา 

เวลา - มีการก าหนดกรอบของเวลาในการ
ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน 
- มีการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือลดเวลาหรือใช้เวลา
เท่าเดิม แต่ปริมาณและคุณภาพมาก
ขึ้น 
-  มีการยืดหยุ่นของเวลาในการ
ปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุจ าเป็น 

การบริหารเวลาเป็นเครื่องมือในการ
สร้างประสิทธิผลของงาน และเมื่อ
งานได้ประสิทธิผลเท่ากับเราได้ใช้
เ วลาให้ เกิดประสิทธิภาพสู งสุด
วิธีการ จุดยืนตัวเองเรื่องเวลา จง
ก าหนดกรอบเพ่ือก ากับการท างาน
ทุกอย่างด้วยเวลาเสมอ ค้นหาวิธีการ
ใหม่ ๆ จงคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ  
เพ่ือลดเวลาหรือใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้
ปริมาณและคุณภาพมากขึ้นใส่ใจ
พัฒนางาน จงพัฒนางานให้ก้าวล้ า
เสมอ มุ่งม่ันสานต่อความคิดจงพยาม
ยามสานต่อความคิดให้เป็นจริงและ
ปรากฏเห็นได้ในทางปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

เวลา (ต่อ)  จิตใจอยู่กับงาน จงมีสมาธิกับงานเสมอ 
ตนและองค์การก้าวหน้า จงสรรสร้าง
พัฒนาตน  องค์การให้มุ่งสู่ความส าเร็จ
ตามที่ทุกฝ่ายปรารถนาอย่างไม่ลดละ 
หลักการบริหารเวลา “ควบคุมเวลา
และงาน แทนที่จะให้เวลาและงานมา
ควบคุม” จงก าหนดเป้าหมายของ
ตัว เองเกี่ ยวกับงานและชีวิต  การ
ก าหนดนั้นจะท าให้ตัวเองมีจุดยืนที่
ชัดเจนว่าตัวเองนั้นต้องการอะไร ทั้ง
ด้านการงานและชีวิต 

สมรรถนะทางการ
บริหาร 

ด้านการสกัดเอาทรัพยากร 
ทางการบริหารมาใช้ 
มี ก า ร ใ ช้ ง บ ป ร ะม า ณ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

สมร รถนะทา งด้ า นก า รสกั ด เ อ า
ทรั พยากรทา งก ารบริ ห า ร ม า ใ ช้   
(extractive capabilities)  เช่น การ
เก็บภาษีอากรเ พ่ือน ามาใช้ ในการ
บริหารและพัฒนาเมืองใหม่ 

ด้านการควบคุมดูแลพฤติกรรม 
มีการควบคุมดูแลพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที ่

สมรรถนะทางด้านการควบคุมดูแล
พฤติกรรมของประชาชน (regulative 
capabilities) เช่น  การควบคุมดูแลให้
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เสมอหน้ากัน 

ด้านการแจกจ่ายทรัพยากร 
มีการแจกจ่ายทรัพยากรอย่าง
ทั่วถึงทุกแผนก 

สมรรถนะทางด้ านการแจกจ่ า ย
ทรัพยากรแก่ประชาชน (distributive 
capabilities) เช่น การเปิดโอกาสและ
บริการให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

สมรรถนะทางการ
บริหาร(ต่อ) 

ด้านการเป็นสัญลักษณ์ 
-  มีค่ านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ
ร่วมกัน 
- มีการตอบสนองความต้องการ
ประชาชน 

สมรรถนะทางด้านการเป็นสัญลักษณ์   
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  (symbolic capabilities) เช่น  
การแสดงให้เห็นหน่วยงานบริการสามารถ
ดูแลความเป็นปึกแผ่นของเมืองใหม่ และ
เชิญชวนให้ประชาชนยึดถือสัญลักษณ์
เดี ย วกัน  เช่ น  การก้ า ว พัฒนา พ้ืนที่ สู่
เศรษฐกิจชายแดน 

การบริหารจัดการ ด้านการจัดหาทรัพยากร 
- การจัดเก็บรายได้เพ่ือการจัดหา
ทรัพยากรในการบริหารงานผัง
เมือง 
-  การขอเงิน อุดหนุนด้ านการ
บริหารงานผังเมืองเพ่ิมเติม 
- การลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
จัดหาทรัพยากร 
- การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อจัดหาทรัพยากร 
- การร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือ
จัดหาทรัพยากร 
- การร่วมมือและสนับสนุนจาก
เ ค รื อ ข่ า ย เ อ ก ช น เ พ่ื อ จั ด ห า
ทรัพยากร 
ด้านการจัดสรรทรัพยากร 
- การจัดสรรทรัพยากรสอดคล้อง
กับปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชน 

ระบบเปิด  (open system)  ที่ต้องน าเข้า
ทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอกมาแปร
สภาพให้เป็นบริการสาธารณะกลับคืนสู่
ประชาชน แต่เนื่องจากทรัพยากรเป็นสิ่งที่
หายาก ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมที่มี
ความเป็นพลวัต (dynamic) สู ง  การที่
องค์การจะเผชิญกับความเสี่ ยงต่าง ๆ  
เหล่ านี้ ได้มากน้อยเ พียงใด ขึ้นอยู่ กับ
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ต้ อ ง ก า ร
ความสามารถใช้ศักยภาพการเป็นนิติบุคคล
ขององค์การ และศักยภาพของผู้บริหาร ใน
การแสวงหาหรือระดมทรัพยากรการ
บริหารจากภายในและภายนอกชุมชน
ตามที่ก าหนด สามารถด าเนินนิติกรรม  
นอกเหนือจากการมีรายได้และเงินอุดหนุน  
ศักยภาพในการจัดหาทรัพยากรจะมีมาก
น้อยเพียงใด  ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับภาวะผู้น า 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหาร
จัดการองค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

การบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

- การจัดสรรทรัพยากร
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ท าการ
บริหารงานผังเมือง 
- การจัดสรรทรัพยากรในการ
บริหารผังเมืองสามารถ
สนองตอบต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- การจัดสรรทรัพยากรมีความ
เท่าเทียมและเสมอภาค 

ที่จะสร้างเครือข่ายกับชุมชน  หน่วยงานหรือ
องค์การ 

ด้านการจัดท าแผนพัฒนา 
- จัดประชุมประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อน าข้อมูลมา
วางแผน 
- จัดตั้งและประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผน 
- มีการแปลงแผนการ
ด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การ  
(internal process)  ที่ถูกน ามาใช้พิจารณา
ถึงความส าเร็จและประสิทธิผลขององค์การ  
ท าให้ตัวแปรด้านกระบวนการบริหารจัดการ
หรือกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การ  
ได้รับความนิยม 
ระบบการบริหารจัดการมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การบริหาร
จัดการเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการอย่าง
หนึ่ง  ที่มีบุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้นไปร่วมมือ
กระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดขึ้น  โดยมีทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นเครื่องมือในการด าเนิน
กิจกรรม   

ด้านการเงินการคลัง 
- การจัดท าประมาณเพ่ือการ
บริหารงานผังเมือง 
- การจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินด้านการบริหารผังเมือง 
- การจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับ
การรับเงิน  เบิกจ่าย  ฝากเงิน  
เก็บรักษาเงินในการบริหารงาน
ผังเมือง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

การบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

- การตรวจสอบการใช้งบประมาณใน
การบริหารงานผังเมือง 

ได้แก่ คน (man)  เงิน (money)  
วัสดุ อุปกรณ์ (material)  วิธีการ
ด าเนินงาน (method)  หรือเรียกว่า  
4M’s  ซึ่ งมุมมองด้านระบบการ
บริหารจัดการ จะช่วยให้องค์การ
ทราบว่าทรัพยากรทางการบริหาร
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศแก่องค์การ 
การวัดระบบบริหารจัดการที่มีความ
เหมาะสมกับทุกองค์การ และมี
ความเป็นรูปธรรมมากที่สุด ควร
กระท า โดย เปรี ยบเทียบระบบ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกันหรือไม่  โดยเฉพาะใน
องค์การที่มีกฎระเบียบหลักเกณฑ์
เ ป็ นแนวทาง ให้ พนั ก ง านหรื อ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม เช่น ระบบ
ราชการ 
              ศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดีต้องเกิดจากการวางแผน  
การบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงิน การบริหารวัสดุครุภัณฑ์  
การบริหารระบบสารสนเทศ  การ
เตรียมชุมชน  ที่เอ้ือต่อการท างาน
ของผู้บริหาร 

ด้านบุคลากร 
- การจัดท าแผนอัตราก าลังคน 
- การจัดท าทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 
- มีการก าหนดกฎเกณฑ์การบรรจุ
แต่งตั้ง  โอนย้าย  และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ต าแหน่งอย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหาร
จัดการองค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

การบริหาร
จัดการ (ต่อ) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
-  แต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา ร ในก า ร
ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
- แยกความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ระหว่างผู้จัดซื้อ ผู้ตรวจสอบและผู้
ลงบัญชี  วัสดุอุปกรณ์ 
- มีระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
อย่างชัดเจน 

การบริหารจัดการภายในองค์การ  และ
ผลงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งผู้ วิ จั ย เห็ นว่ า  
ประสิทธิผลอยู่กับระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ ประกอบไปด้ วยการ
วางแผน งบประมาณ บุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
บนความสามารถขององค์การในทิศทางที่
เอ้ือต่อความต้องการของประชาชน   

ด้านสารสนเทศ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเป็นไป
อย่างมีระบบสะดวจต่อการน ามาใช้ 
- การถ่ายทอดความรู้ด้านผังเมืองต่อ
ประชาชน 
-  ข้อมูลระบบสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง 
- การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้วง
แผนการบริหารงานผังเมือง 
- การถ่ายทอดความรู้/ข้อมูลด้านการ
ผังเมืองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ 

ด้านผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
- ผลการด าเนินการวางผังเมืองเป็นไป
ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
- ผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนา
ที่ก าหนดไว้ 
- การวางผังเมืองท าให้เกิดการวาง
แผนการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ทฤษฎีระบบ (system theory)  ซึ่งผลการ
ด าเนินงานเหล่านี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญ
ขององค์การ  ไม่ว่าองค์การที่ถือก าเนิดขึ้น
จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ประการใดก็ตาม  
ล้วนมุ่งกระท าการเพ่ือความส าเร็จตาม
เป้าหมายทั้งสิ้น  การประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินการจึงเป็นการประเมินระดับการ
บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การนั้น 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหาร
จัดการองค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอยีด 

ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ 
(ต่อ) 

ด้านคุณภาพการบริการ 
- การวางผังเมืองที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อประชาชนทุก
กลุ่ม 
- การเปิดช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับประชาชน
ในการเปิดรับเรื่อง
ร้องเรียนในการบริหารงาน
ผังเมือง 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน
ผังเมืองนอกเหนือจากที่
ระบุในระเบียบข้อบังคับ
ตามกฎหมาย 

การวัดผลผลิตโดยศึกษาจากเป้าหมายขององค์การ  
จะแสดงถึงเหตุผลของการด ารงอยู่และผลลัพธ์ที่
ต้องการองค์การ  แต่การน าใช้เกณฑ์เป้าหมายเพียง
เกณฑ์เดียว  อาจท าให้ขาดความสมบูรณ์ในวิธีการ  
(methodological shortcoming) และไม่เป็นกลาง
เท่าท่ีควร  
คุณภาพการให้บริการ  เพ่ือยกระดับการบริหารการ
จัดการของหน่วยงานให้สู งขึ้นและสร้ างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  รวมถึงความเชื่อมั่นแก่
ประชาชนในการบริหารจัดการส าหรับองค์การ
ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างาน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร ะดั บ สู ง เ ที ย บ เท่ า
มาตรฐานสากล  โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  และประเทศชาติ  จึงได้มีการจัดท าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และเกณฑ์
ดั งกล่ าวนี้   ได้ ระบุถึ งหมวดที่ เป็นผลลัพธ์การ
ด าเนินการ  ที่ประกอบด้วย  ความส าเร็จตามพันธกิจ  
คุณภาพการบริการ  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   

ด้านประสิทธิภาพ 
- มีการวางผังเมืองเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
- เกิดความคุ้มค่าในการใช้
ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร
บริหารงานผังเมือง 
- มีการบริหารงานผังเมือง
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ข้อบังคับทางกฎหมาย 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

ความพึงพอใจใน
งาน 

ด้านความพึงในในงาน 
- งานสร้างความม่ันคงให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- งานแสดงให้เห็นโอกาสในการก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าที่ 
-  การมอบหมายงานเหมาะสมกับ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

การบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ใน เขต พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบ ทั้ งนี้ ต้ อ ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและ
ภารกิจตามที่ระบุในกฎหมาย  เพ่ือ
ผลประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
ส่วนรวม 
การแสวงหาวิธีการตอบสนองต่อข้อ
เรียกร้องพนักงาน ทั้งนี้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน มัก
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและสิ่งจูงใจที่มีอยู่ใน
องค์การนั้นเอง 
ความพึงพอใจของพนักงาน จึงจัดเป็น
ส่วนหนึ่งในแนวคิดพฤติกรรมองค์การ  
ที่ ถู ก น า ม า ใ ช้ อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย  
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ศึ ก ษ า เ พี ย ง กั บ
ประสิทธิผลขององค์การ ความพึงพอใจ
ในงานเปรียบเสมือนความรู้สึกของ
พนักงานที่มีต่อสภาพการท างานและ
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านกายภาพและ
จิตใจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การ
สนองตอบของพนักงานที่มีต่อสภาพ
การท างานนั้นเอง  ซึ่งต่อมาการศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของ
พนักงาน ก็ได้รับความนิยมทั้งจาก
นักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติการ
จนถึงปัจจุบัน 

ด้านความพึงพอใจในผลตอบแทน 
-  ผลตอบแทนต่อเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม 
- มีให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม 
- มีการให้รางวัลเมื่อเจ้าหน้าปฏิบัติงาน
ได้ตามเป้าหมาย 
- มีการลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้านความพึงพอใจต่อผู้บริหาร 
- ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปรึกษา 
-  ผู้ บ ริ ห า ร เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ที่ ดี ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- ผู้บริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

ความพึงพอใจใน
งาน (ต่อ) 

ด้านความพึงพอใจต่อองค์กร 
-  กฎระเบียบของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่
- นโยบายมีความชัดเจนในการ
บริหารจัดการภายในองค์การ 

 

ด้านความพึงพอใจในการเรียนรู้
พัฒนา 
- มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที ่
- การส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
แนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
- มีการส่งเสริมการศึกษาให้แก่
เจ้าหน้าที ่

 

การพัฒนาองค์การ ด้ านการจัดการกระบวนการ
ภายใน 
- การจัดโครงสร้างขององค์กรเอ้ือ
ต่อการบริหารงานผังเมือง 
- มีการเตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
บริหารงานผังเมือง 
-  บุคลากรมีความช านาญและ
เชี่ยวชาญต่อการบริหารงานผัง
เมือง 

องค์การที่ประสบการณ์ความส าเร็จหรือ
บรรลุประสิทธิผลในปัจจุบัน ย่อมหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ต้องมีความสามารถในการปรับตัวและ
การพัฒนา ไปตามกระบวนทัศน์การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ การบริหารจัดการองค์การ
ให้บังเกิดผลส าเร็จ จึงไม่อาจกระท าเพียง
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย
เท่ านั้ น  แต่องค์การจะต้องมุ่ งมั่ นที่ จะ
แสวงหาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพให้ทุก
ก ร ะ บ ว น ก า ร มุ่ ง ด า เ นิ น ง า น  เ พ่ื อ
ความก้าวหน้าขององค์การในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องตรงความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจต่อประชาชน 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหาร
จัดการองค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

การพัฒนา
องค์การ  (ต่อ) 

 แนวคิดการพัฒนาองค์การ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาองค์การเพ่ือรักษา
เสถียรภาพ และการพัฒนาองค์การเพ่ือรับมือกับ
ภาวะความเป็นพลวัต   

ด้านการน าองค์การ 
- มีการใช้หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
- มีการสร้างกระบวนการ
รับผิดชอบต่อสังคม 
- การบริหารงานผังเมืองอย่า
งามีจริยธรรม 
- มีการสนับสนุนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน 

        การพัฒนาเ พ่ือรั กษาเสถียรภาพ (The  
Calm-Waters  Metaphor) เปรียบเสมือนการมี
ปัจจัยที่เข้ามากระบบต่อองค์การ ท าให้องค์การ
สูญเสียภาวะสมดุล ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองค์การเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ภาวะดุลยภาพ  
การพัฒนาองค์การตามแนวคิดนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น
บ่อย ๆ แต่มีลักษณะเหมือนกระแสน้ าที่ไหลอย่าง
ราบเรียบนาน ๆ ครั้งจึงกระทบเกาะแก่งและเกิดขึ้น
คลื่นขึ้น 
        การพัฒนาองค์กรเพ่ือรับมือกับภาวะความ
เป็นพลวัตรที่มองว่าภายใต้อิทธิพลกระแสโลกาภิ
วัตน์ท าให้ปัจจัยแวดล้อมองค์การไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  
และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ดังกระแสน้ า
ที่เกาะแก่งตลอดสาย ไม่มีภาวะไหลนิ่งราบเรียบให้
เห็น เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค์การในปัจจุบันที่มีเทคโนโยลีสารสนเทศ เป็น
ปัจจัยผลักดันให้ 

ด้านการประเมินผลองค์การ 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
- มีการประเมินผลการ
บริหารงานผังเมืองของส่วน
ต่าง ๆ   
- มีการประเมินความพึง
พอใจการบริหารงานผังเมือง
จากประชาชน 
- มีการประเมินผลการ
บริหารงานผังเมืองจาก
หน่วยงานอื่น ๆ 

 

Ref. code: 25605603011122TXO



175 

ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบกระบวนการ (ต่อ)  

การบริหารจัดการ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

การพัฒนาองค์การ  
(ต่อ) 

 องค์ ก า รต้ อ งปรั บตั ว และมี ความ
ยืดหยุ่น ในการปฏิบัติภารกิจ การ
พัฒนาองค์การเ พ่ือรับมือกับภาวะ
ความเป็นพลวัต จึงมีความต่อเนื่อง
ต ล อด เ ว ล า ไ ม่ มี ก า ร จ บ สิ้ น  เ มื่ อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาแล้วก็ต้อง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาต่อไปเรื่อย  ๆ  
( constant change and  
development) ท า ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร
สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่มี
สิ้นสุด 
          ตัวแปรด้านการพัฒนาจึงเป็น
ปั จ จั ย พ้ื น ฐ านส า คัญ  ที่ จ ะน า ไ ป
หลักประกันความส าเร็จขององค์การ
อย่างยั่งยืน  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์การตลอดเวลา  
ตามแนวคิดกรพัฒนาองค์การเ พ่ือ
รองรับความเป็นพลวัต  (The  white-
Waters  Rapid  Metaphot)  ไม่ว่าจะ
เ ป็ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  
กระบวนการปฏิบัติงาน  เช่น  การใช้
เทคโนโลยีการพัฒนากรมนุษย์การ
ส ร้ า ง ที ม ง า ม  ก า ร ใ ช้ ร ะบ บ ก า ร
ประเมินผลงานและระบบการให้รางวัล 

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน 
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 5.2.6 การเพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการช่องสะง า   
  การเพ่ิมประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการช่องสะง า โดยใช้เวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีส่วนร่วม ที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่และท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการ
ระดมความคิดเห็น ทั้งงานส่วนภูมิภาคเชิงยุทธศาสตร์และเชิงปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัด พาณิชย์  
การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรม หน่วยงานองค์กรเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด 
ศรีสะเกษ นักธุรกิจภาคเอกชน สมาคมการท่องเที่ยว หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอนายก
องค์กรบริหารส่วนต าบล ส่วนงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคง ทหาร ต ารวจ ผู้แทนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงพ้ืนที่ หน่วยงานด้านการศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
  ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการจ าเป็นของภาคเอกชนใน
การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการช่องสะง า โดยการมีส่วนร่วมนั้น ควรมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่การวางแผนประชาคม นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่า
เกี่ยวกับการลงทุน   
  ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับกระบวนการการจัดสรรและการสร้างความพร้อมด้าน
พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีบริการน้ ามัน เชื้อเพลิง ที่จะมีการขับเคลื่อนทั้งในระบบการ
ให้บริการ และระบบการขนส่ง ที่สามารถผ่านถ่ายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ระบบการคมนาคม
ที่มีอยู่ เพ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์   
  ประเด็นที่ 3 ประเด็นการขับเคลื่อนควรมีระยะเวลาในการขับเคลื่อนเป็นช่วงของ
การด าเนินการ โดยในช่วงที่ 1 ควรขับเคลื่อนโดยใช้ระบบกลไกของรัฐที่มีในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคณะกรรมการส่วนกลาง ที่ประกอบไปด้วยด้านพาณิชย์ กลาโหม ต่างประเทศ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ การเกษตร และคณะกรรมการฝ่ายความมั่นคง (กอรมน.) และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนที่ 2 คือคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ในส่วนของการอ านวยการ และรองผู้ว่าผู้ก ากับดูแลเชิงระบบ  
ในการด าเนินการขับเคลื่อน รวมทั้ งสิทธิประโยชน์ ในการพัฒนาเชิง พ้ืนที่ ในส่วนสุดท้าย  
คณะกรรมการด าเนินการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติขับเคลื่อน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัด
ให้อยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นคณะกรรมการเบื้องต้นเพ่ือ
อ านวยการบริหารจัดการในการพัฒนาในอนาคต ซึ่งต้องมีการหาเจ้าภาพในการด าเนินการด้ าน 
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามรูปแบบที่ก าหนดไว้   
  ประเด็นที่ 4 การขับเคลื่อนการค้าชายแดน โดยเฉพาระบบของส่วนราชการกับ
การให้บริการเพ่ือรองรับ ความซ้ าซ้อนเรื่องเอกสาร กับการอ านวยความสะดวก ควรน าระบบ One 
Stop Service มาใช้ในการรองรับการให้บริการ รวมทั้งก าหนดจุดขายของพ้ืนที่เพ่ือดึงดูดนักลงทุน 
  ประเด็นที่ 5 ระบบการพัฒนาไม่ควรพัฒนาในรูปขององค์รวม ควรแบ่งเป้าหมาย
ของระยะเวลา ตามระยะเวลาที่ก าหนด อาทิเช่น แผนพัฒนา 1 ปี แผนพัฒนา 3 ปี และแผนพัฒนา  
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5 ปี เพ่ือเป็นแนวทางเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารสูงสุดในระดับจังหวัด ลดปัญหาอันเนื่องมาจาก
ผู้บริหารระดับสูง  แต่ยังสามารถขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไปได้ 
  ประเด็นที่ 6 การขับเคลื่อนส าหรับความมั่นคง หน่วยงานความมั่นคง มีความ
พร้อมในการปรับตัวในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การด าเนินการด้านความมั่นคง  
สามารถด าเนินการได้ตามสภาพเชิงพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันจุดเน้นคือ จุดมั่นคงด้านยุทธศาสตร์น าด้าน
การค้าการลงทุน แต่หากมีการด าเนินการเปลี่ยนแปลง น าเอาการค้าการลงทุนเป็นตัวตั้งในการ
ด าเนินการ หน่วยงานความมั่นคงก็พร้อมที่จะปรับตัวและพร้อมด าเนินการตามแผน   
  ประเด็นที่ 7 ความพร้อมของฝั่งกัมพูชาในส่วนของภาครัฐบาลมีความชัดเจน
อย่างยิ่งในการด าเนินการ เกี่ยวกับจุดผ่านแดนถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศให้ประชาชน  
นักลงทุนรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพ้ืนที่ชายแดน โดยเฉพาะในช่องที่ติดกับช่องสะง าจังหวัด  
ศรีสะเกษ มีการวางแผนภาคประชาชน ภาคการลงทุนของนักธุรกิจ มีการสร้างตลาดขนาดใหญ่
รองรับความพร้อมในการเปิดการค้า และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
คาสิโน ส าหรับเป็นจุดขายเชิงพ้ืนที่ 
  ประเด็นที่ 8 การพัฒนาพ้ืนที่ควรควบคู่การพัฒนาด้านการศึกษา เนื่องจากพ้ืนที่
เมืองใหม่ช่องสะง าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณชายแดนทั้งหมดขาดแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา ไม่มี
โรงเรียนในพ้ืนที่ดังกล่าว ควรให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนด้านการศึกษา เนื่องจากประชากรใน
บริเวณดังกล่าวมีประชากรที่อยู่ในช่วงวัยของการได้รับการศึกษาจ านวนมาก เพราะฉะนั้นท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดควรมีโรงเรียนและโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนสองภาษาตามแนวคิด  Buddy 
Learning  
  ประเด็นที่ 9 จากแนวคิดปัจจุบันพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษช่องสะง ามีพ้ืนที่
ด าเนินการ เป็นสองพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่การค้าชุมชน ซึ่งเป็นตลาดในปัจจุบันเป็นแนวเชิงยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงควบคู่กับการค้า ส าหรับพื้นที่บริเวณช่องสะง า เน้นกระบวนการตามประเด็นประกอบ
ไปด้วย ประเด็นของศูนย์การให้บริการของส่วนราชการ One Stop Service โดยเป็นศูนย์บริการจุด
กระจายสินค้า การค้าการลงทุน สินค้าอุปโภคบริโภค น้ ามันเชื้อเพลิง พืชผลทางด้านการเกษตร เป็น
จุดของการด าเนินการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงระหว่างอีสานตอนบน – อีสานตอนล่าง – กัมพูชา – ทะเล
จีนใต้ โดยมีการเอ้ือประโยชน์จากจุดแข็งเชิงพ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม (ถนน) ที่เสร็จ
สมบูรณ์ ในประเด็นสุดท้ายการสร้างจุดขายเชิงพื้นที่ Duty fee และโรงเกลืออีสาน 
  ประเด็นที่ 10 การพัฒนาที่รวดเร็วและดึงดูดนักลงทุน และเป็นการสร้างโอกาส
ในการลงทุนสูงสุดในพ้ืนที่ คือการสร้างถนนการคมนาคมที่สะดวก ลงไปสู่จุดที่ต้องการพัฒนา เช่น  
ถนนสี่เลนจากศรีสะเกษ – ช่องสะง า จะสามารถท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิด
ความยั้งยืนในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่   

Ref. code: 25605603011122TXO



178 

  ประเด็นที่ 11 การดึงดูดเอกชนให้มาลงทุนในพ้ืนที่ต้องให้เอกชนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการวางแผนที่สอดรับกับการด าเนินการระบบบริหารจัดการช่องสะง า โดยมีเจ้าภาพของ
ธุรกิจเอกชน โดยสภาอุตสากรรมจังหวัดศรีสะเกษ และหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ขับเคลื่อน
ประสานภาคเอกชน ในการเตรียมความพร้อมของการด าเนินการเชิงธุรกิจและการลงทุน   
  ประเด็นที่ 12 ควรมีการทบทวนข้อมูลเชิงมหภาคที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเปิด
การค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 โดยน าเป็นข้อมูลในการวางแผนเพ่ือเสนอจุดแข็งของช่องสะง าว่าจะได้
ประโยชน์อะไร และจะต้องปรับตัวอย่างไร เพ่ือรองรับการพัฒนาข้างต้น น าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของ
จังหวัดศรีสะเกษ ในการค้าการลงทุน ผ่านช่องทางเชิงพ้ืนที่ 
  ประเด็นที่ 13 การขับเคลื่อนด้านการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งประเทศ
ไทย ควรเน้นกระบวนการของทางการเกษตร โดยความร่วมมือของ Contract farming โดยให้เมือง
ใหม่ช่องสะง าเป็นศูนย์บริการรองรับกระบวนการเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ รวมทั้งระบบภาษี  
กฎหมาย และอ่ืน ๆ ส าหรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ควรเน้นฐานศักยภาพของจังหวัด เช่น  
การท าโรงยาง และโรงไฟฟ้าพลังงาน เป็นต้น 
 
5.3 ศึกษา Special Economic Zone เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 จากการส ารวจเบื้องต้นถึงงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและประเด็นทางนโยบายที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในที่นี้เห็นว่า งานศึกษาท่ีปรากฏในระยะ 10 ปีที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะภายหลังจากที่รัฐบาลเริ่มมีการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่และเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ผ่านการประกาศใช้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 และการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2557 ก็ปรากฏผลงานการศึกษาออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่จัดท าโดยส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ เราสามารถ
จัดกลุ่มของงานศึกษาท่ีปรากฏออกเป็น 4 กลุ่มกว้าง ๆ ได้ดังนี ้
 กลุ่มที่หนึ่ง เอกสารทางนโยบาย (Policy Papers) หมายถึง เอกสารความคิดในเชิง
นโยบาย ที่มุ่งน าเสนอถึงหลักการแนวคิด ทางเลือก รูปแบบ และมาตรการทางนโยบายโดยกว้าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในเชิงภาพรวมของประเทศ และในเขตพ้ืนที่เฉพาะ
หนึ่ง ๆ ซึ่งโดยมากมักจะริเริ่มจัดท าโดยส่วนราชการเก่ียวข้องกับภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย 
อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา เป็นต้น 
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 กลุ่มที่สอง งานศึกษาในเชิงนโยบายและความเป็นไปได้ของโครงการ (Policy 
Research and Feasibility Study) หมายถึง งานศึกษาวิจัยที่มีการก าหนดโจทย์วิจัยที่สัมพันธ์กับ
นโยบายของรัฐบาลโดยตรงเพ่ือส ารวจ ศึกษา และประเมินถึงความเป็นไปได้ของการด าเนินนโยบาย
ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในเชิงภาพรวมทางนโยบาย และในเชิงของความเป็นไปได้ในโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่เฉพาะหนึ่ง ๆ ซึ่งโดยมากจะเป็นของการวิจัยภายใต้การอุดหนุนของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องโดยตรง 
 กลุ่ มที่ ส าม งานศึกษาในเชิ งผลกระทบขั้ นต้นของนโยบาย ( Policy Impact 
Assessments) หมายถึง งานศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการประเมินผลกระทบชั้นต้นต่อประเด็นทางสังคม
และเศรษฐกิจต่าง ๆ จากนโยบายหรือโครงการเฉพาะหนึ่ง ๆ ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ของรัฐที่มีการประกาศ
ออกมา อาทิ ประเด็นทางด้านการจัดการที่ดิน ประเด็นผลกระทบต่อชุมชน ประเด็นผลกระทบต่อ
ชุมชน ประเด็นด้านแรงงานในประเทศและแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ทั้งนี้งานในกลุ่มดังกล่าวมักจะ
ริเริ่มจัดท าโดยสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มที่สี่ งานศึกษาในประเด็นทางนโยบายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง (Relating Policy Issues) 
หมายถึง งานศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ ที่มิได้มุ่งพิจารณาศึกษาสาระและมาตรการทางด้านนโยบายหรือ
ประเด็นด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยตรง หากแต่เป็นงานศึกษาในประเด็นเฉพาะอ่ืน ๆ ที่
เป็นองค์ประกอบย่อยของกรอบทางนโยบายดังกล่าวที่สัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการด าเนินนโยบาย 
อาทิ งานศึกษาในเชิงกฎหมาย งานศึกษาในเชิงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน งานศึกษาในเชิง
ระบบการบริหารจัดการ งานศึกษาในเชิงการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งมักจะ
ริเริ่มจัดท าโดยส่วนราชการหรือสนับสนุนการวิจัยโดยส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านนี้ 
 จากกลุ่มงานศึกษาที่ปรากฏ ในที่นี้เห็นว่า องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏขึ้นของ
แนวนโยบายด้านการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษของไทยนั้นยังมีความจ ากัดอยู่ค่อนข้างมาก กล่าวคือ ในทาง
หนึ่งแล้ว งานศึกษาที่ปรากฏเกือบจะทั้งหมดจะเป็นงานศึกษาในเชิงนโยบายเพ่ือตอบโจทย์ในเชิง
ยุทธศาสตร์ของภาครัฐเป็นส าคัญ แต่กระนั้น งานศึกษาเหล่านี้ก็ยังมีจ ากัด และมีงานจ านวนน้อยที่
เป็นงานศึกษาในเชิงนโยบายที่ผ่านการวิเคราะห์และแสวงหาทางเลือกและมาตรการทางนโยบาย
อย่างรอบด้านและจริงจัง 
 ในอีกทางหนึ่ง หากพิจารณาถึงงานศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้หรือเพ่ือท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางนโยบายดังกล่าวนี้ ก็ยังไม่ปรากฏงานศึกษาด้านนี้อย่างจริงจัง ทั้งในด้านของ
การส ารวจศึกษาตัวแบบและประสบการณ์ของแนวนโยบายด้านนี้ในสังคมอ่ืน ๆ หรือในด้านของ
การศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจถึงกลุ่มพลังต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว หรือการ
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ตีความแนวนโยบายดังกล่าวโดยเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอ่ืน  ๆ 
เป็นต้น 
 -  กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลุ่มงานวิจัยเหล่านี้ยังไม่สามารถตอบค าถามส าคัญ ๆ ในหลาย
ประการ อาทิเช่น 
 -  ท าไมต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ? 
 -  ความพิเศษของเขตพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนานั้นหมายถึงประการใด? 
 -  เป้าประสงค์ในเชิงนโยบายนั้นมุ่งการสร้างความเจริญเติบโตโดยรวมของประเทศหรือ
มุ่งประโยชน์การพัฒนาต่อพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น? 
 -  ใครได้และใครเสียจากกรอบนโยบายดังกล่าว? 
 -  กรอบนโยบายดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลกอย่างไร? 
 -  ฯลฯ? 
              ในที่นี้ เห็นว่า งานศึกษาที่ปรากฏมักจะมีหน่วยการวิเคราะห์หลักไปที่ “สาระของ
นโยบาย” (policy contents) แต่มักจะละเลยองค์ประกอบและประเด็นแวดล้อมส าคัญอ่ืน ๆ ทั้งใน
มิติด้านการเมือง ด้านกฎหมาย-สถาบัน ด้านกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนทางนโยบาย เป็นต้น 
ลักษณะเช่นนี้อาจจะเป็นผลมาจากความหลากหลายและความสับสนในความหมายของกรอบแนวคิด
ทางนโยบายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษในสังคมไทย หรือ “ความไม่นิ่ง” และ “ความไม่ชัดเจน” ในชุด
นโยบายดังกล่าว จึงท าให้การศึกษาวิจัยไม่สามารถจะก าหนดโจทย์ในลักษณะดังกล่าวก็เป็นได้                
ภายใต้ความไม่นิ่งและไม่ชัดเจนดังกล่าว เราสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยใหม่ที่อาจช่วยในการตอบค าถาม
ส าคัญ ๆ ได้อย่างครอบคลุมได้ผ่านการมีมุมมองต่อการปรากฏขึ้นของกรอบแนวคิดทางนโยบายนี้ใน
ลักษณะใหม่ โดยเฉพาะการน าเอาซึ่งมิติในทางการเมือง-การบริหาร (politico-administrative 
dimension) เข้ามาใช้ในการพิเคราะห์มากข้ึน ซึ่งจะได้น าเสนอในส่วนต่อไป 
 การพัฒนาการของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เรื่องผลการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 1 
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้                        
 1) รับทราบผลการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย – 
กัมพูชา ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมมีประเด็นหารือ 7 ด้าน ได้แก่ (1) สถานการณ์พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประเทศไทยแลพะกัมพูชา (2) แนวคิดการร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย – กัมพูชา (3) 
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ณ จังหวัดสระแก้ว (หนองเอ่ียน-สตึงบท) (4) การเชื่อมโยงเส้นทาง
รถไฟระหว่างไทย-กัมพูชา (5) การเปิดเดินรถระหว่างไทย-กัมพูชา ได้แก่ การเดินรถระหว่างสอง
ประเทศภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง การจัดท าความตกลง  
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ทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา และการเดินรถโดยสารประจ าทางระหว่าง
ประเทศ (6) การวางแผนพัฒนาเมือง และ (7) ก าหนดการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 2                          
 2) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป                               
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสาน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าร่างแผนการท างานของฝ่ายไทยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ       
  2.2 กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ด าเนินการยกร่างความตกลง 
ทวิภาคีว่า ด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา 
  2.3 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด ในการจัดท ารายงานการส ารวจความต้องการของเอกชนในการ
ลงทุนและการเชื่อมโยงกิจกรรมเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษไทยและกัมพูชา วันที่ 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี                        
 3) ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันก าหนดแนวทางกลไก
เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดใหญ่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลธุรกิจขนาดเล็ก เช่น กลุ่มธุรกิจช่วยเหลือ เรื่อง
ปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรรายย่อย และการรับซื้อผลผลิตเกษตรกรรายย่อย
ผ่านการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) โดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่องการจัดท าแผนงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมและการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ  
 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จัดท าแผนงานที่ชัดเจนใน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้    
 1) แผนการเชื่อมโยงเส้นทางและการลงทุนของการคมนาคมทั้งทางราง ทางบก ทาง
อากาศ และทางน้ า โดยแสดงถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกัน ตลอดจนการ
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล                            
 2) แผนการด าเนินงานของแต่ละโครงการตามห้วงเวลาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปัจจุบัน-เดือนกันยายน 2559 (ช่วงเวลา
สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11) ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2559-
กันยายน 2564 (ระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) และระยะที่ 3 
ตั้งแต่เดือน กันยายน 2564-กันยายน 2569 (ระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13)                               

Ref. code: 25605603011122TXO



182 

 3) แผนการจัดหาเงินลงทุน (Financing) และรูปแบบการลงทุน โดยแสดงให้เห็นว่า
โครงการใดใช้งบประมาณจากแหล่งใด เช่น เงินงบประมาณ เงินกู้ในประเทศ เงินกู้ต่างประเทศ ให้
เอกชนร่วมลงทุน การร่วมทุนแบบรัฐต่อรัฐ วันที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เรื่อง ผลการเยือนสิงคโปร์
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 2. การค้าและการลงทุน ได้แก่ การเชิญชวนภาคเอกชนสิงคโปร์
ร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะภาคบริการและโลจิสติกส์ และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและคมนาคม การด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการ
ยกเว้นภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างไทยกับ
สิงคโปร์ฉบับแก้ไข การด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง  Singapore 
Manufacturing Federation (SMF) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การด าเนินการตาม
บันทึกความเข้าใจส าหรับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และการเข้า ร่วม
กิจกรรมด้านการผลิตและการตลาดสินค้าประเภท Digital Content ระหว่างส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห 
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บทที่ 6 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการก าหนดนโยบายพ้ืนที่เศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ 
กรณีศึกษา :  จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษมีกระบวนการในการ
ด าเนินการของการสรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 6.1 สรุปผลการวิจัย 
 6.2 การอภิปรายผล 
 6.3 ข้อเสนอแนะ 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย   
 
 6.1.1 ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา บนฐานบริบทจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอ
ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา นับได้ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและ
ด าเนินไปบนพ้ืนฐานของความเข้าอก เข้าใจกัน โดยมีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เป็นพลังขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง 
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) กรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS) กรอบความร่วมมือ
สามเหลี่ยมมรกต ที่เมืองเสียมเรียบและจังหวัดอุบลราชธานี และมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - กัมพูชา นอกจากนี้ ยังมีกลไกความร่วมมืออีกมากทั้งในระดับรัฐบาล
และระดับท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความแนบแน่นมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประเทศทั้งสองประเทศยังมีคณะกรรมการร่วมทางการค้า  (Joint Trade Committee: 
JTC) ที่จะผสานความร่วมมือในด้าน การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวให้สะดวกยิ่งข้ึนแก่ประชาชน 
  (1) ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสินค้าเกษตร ไทยและกัมพูชายืนยัน
ที่จะร่วมกัน จัดท าความร่วมมือด้านตลาดข้าวซึ่งได้ยกระดับเป็นความร่วมมือข้าว 5 ประเทศใน
อาเซียน ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับและ
เสริมสร้างเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก และเป็นการเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลก เช่น 
เรื่องความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีกลไกการท างานใน 3 ระดับ คือ การประชุมรัฐมนตรีข้าว  
5 ประเทศ (ASEAN5-E Ministerial Meeting) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN Rice 

Ref. code: 25605603011122TXO



184 

Cooperation Committee) และการจัดตั้งสมาพันธ์ผู้สีและค้าข้าวของภาคเอกชน (ASEAN Rice 
Miller and Trader Federation) อีกทั้ ง ยังได้ เห็นชอบที่จะร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้าน 
มันส าปะหลัง ให้มีผลเป็นรูปธรรม มากขึ้น เพ่ือช่วยยกระดับและรักษาเสถียรภาพราคามันส าปะหลัง 
รวมถึงการเสริมสร้างอ านาจต่อรองด้านราคา ในฐานะประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังรายส าคัญใน
ตลาดโลก นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้ขอให้ไทยทบทวนมาตรการ  น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ 
มันส าปะหลัง เพ่ือส่งเสริมให้การค้าสองฝ่ายเป็นไปโดยสะดวกยิ่งข้ึน 
  (2) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายยินดี กับการเริ่มเดินรถ
ขนส่งระหว่างไทยกับ กัมพูชาบนเส้นทางเศรษฐกิจผ่านจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต ตามความ
ตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Cross 
Border Transport Agreement: GMS CBTA) ซึ่งไทยและกัมพูชาเป็นสมาชิกร่วมกับสมาชิก GMS 
อีก 4 ประเทศ คือ ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และจีนตอนใต้ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะ
ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการขนส่งคนและ สินค้าระหว่าง
กันให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า และการ
ตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่เป็นทางการส าหรับผู้โดยสารข้าม
ประเทศ และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) 
มาใช้ 
  (3) การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน  ทั้งสองฝ่าย
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมพูนปริมาณและมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง
กัน เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน การจัดงานแสดงสินค้า 
นิทรรศการ และกิจกรรมการจับคู่ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ  นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบที่จะร่วมกัน
พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ แสดงและจ าหน่ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยและกัมพูชาในพ้ืนที่จุดพักรถในจังหวัดโพธิสัต ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางการ
ขนส่งระหว่างกรุงเทพฯกับกรุงพนมเปญ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ 
นักลงทุนทั้งในไทยและในกัมพูชา ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
เริ่มต้น การหารือเก่ียวกับกระบวนการเจรจาความตกลงเพ่ือการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ระหว่างไทย
กับกัมพูชา 
  (4) ความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งสองฝ่ายได้มีความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการก าหนดและด าเนินนโยบายการค้า เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจที่ดีระหว่างกันอันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน
ต่อไป 
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  (5) ความร่วมมือสาขาใหม่ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะขยายความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว โดยสนับสนุน ให้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่การใช้ประโยชน์จาก 
ACMECS Single Visa scheme และการจัดให้มีช่องทางด่วนส าหรับนักท่องเที่ยวที่ด่านชายแดน 
เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการช่องสะง า โดยใช้เวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่และท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการ
ระดมความคิดเห็นทั้งงานส่วนภูมิภาคเชิงยุทธศาสตร์และเชิงปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัด พาณิชย์   
การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรม หน่วยงานองค์กรเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด 
ศรีสะเกษ  นักธุรกิจภาคเอกชน สมาคมการท่องเที่ยว หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอนายก
องค์กรบริหารส่วนต าบล ส่วนงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคง ทหาร ต ารวจ ผู้แทนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงพ้ืนที่ หน่วยงานด้านการศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และทีมงาน
ผู้ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการงานวิจัยการศึกษาระบบบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะง าที่มี
ประสิทธิภาพ เศรษฐกิจชายแดนว่าเป็นการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนให้เป็นประตูการค้า  
การท่องเที่ยว ฐานการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรม โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานทั้งใน
ประเทศและจากประเทศเพ่ือนบ้าน รัฐให้การสนับสนุนด้านการบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมทั้ง
มาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษี การอ านวยความสะดวกในลักษณะ One 
Stop Services และผ่อนปรนการใช้แรงงานต่างด้าว เป้าหมายเพ่ือกระตุ้นการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และโอกาสการจ้างงานในพ้ืนที่ในระดับจังหวัด และภาคเหนือตอนบน ตลอดจนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทย พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นประตูทางการค้า การลงทุนร่วมกับจีนตอนใต้
เข้าสู่อินโดจีน เอเชียและอาเซียน เพ่ือเป็นโครงการน าร่อง ที่จะเป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนารูปแบบ
เขตเศรษฐกิจชายแดนแห่งแรกของประเทศ และขยายผลการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพ
อ่ืนในประเทศ   
 6.1.2 การก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  การบริหารจัดการเชิงนโยบายเป็นการบริหาร การจัดสรรทรัพยากร  ความรู้ 
ความสามารถ เทคโนโลยี การประสานงานและวิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยรวมกันท าหน้าที่อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวเน้นการจัดระบบการบริหารต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกัน
เป็นเนื้อเดียวกันองค์กรน ามาตรฐานการจัดการต่าง ๆ มาใช้ประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยการ
น ามาใช้รวมกันเป็นระบบการบริหารเดียวขององค์กร โดยทุกกระบวนการ ทุกหน่วยงานต้องท าหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรวมเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกัน เรียกว่า เป็นการบูรณาการ 
เป็นสิ่งที่ควรท า เพ่ือรองรับการรวบรวมบริหารด้านอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในองค์กรและมี
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ประสิทธิผล การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน (Border Management) ไม่อาจมีวิถีทางเดียว ในบาง
พ้ืนที่ต้องมุ่งไปในเรื่องความมั่นคง บางพ้ืนที่ต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ บางพ้ืนที่ต้องมุ่งไปใน
ปัญหาทางสังคม การบริหารจัดการชายแดน จึงหมายถึงการรักษาสิทธิในการเดินทางผ่านไปมาใน
พ้ืนที่ชายแดนได้อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ และยังหมายถึงการไหลเวียนของเงิน ทุน และการ
เคลื่อนไหวของตลาด การบริหารจัดการชายแดน โดยใช้หลักความเป็นเหตุ เป็นผล (rational) ในการ
เข้าไปจัดการพ้ืนที่ชายแดน มักค านึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการให้ดีที่สุด 
ซึ่งบางกลุ่มบางองค์กรก็ยึดหลักความเป็นเหตุเป็นผลที่แตกต่างกันไปในประเด็นองค์ประกอบได้แก่ 
  1. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย - กัมพูชาน ามาซึ่งการสนับสนุน
ข้อมูลให้แก่ผู้ที่ต้องการติดต่อค้าขาย ต้องการลงทุน กับประเทศกัมพูชา  พร้อมทั้งยังประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการค้าขาย การลงทุน อันจะท าให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้นในการเข้าไปท าธุรกิจในประเทศกัมพูชา และรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
  2. ความมั่นคงตามแนวชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวพรมแดนติดกับประเทศ
กัมพูชาระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอคือ อ าเภอกันทรลักษ์ติดกับจังหวัด 
พระวิหาร อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอภูสิงห์ ติดกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีจุดผ่านแดนที่
ส าคัญ จ านวน 2 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ เชื่อมกับถนนหมายเลข 67 เข้าสู่
จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาและ จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวพระวิหาร ต าบลเสาธงชัย 
อ าเภอกันทรลักษ์ ในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุขันธ์ และ
อ าเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยมักตรวจพบชาวกัมพูชาได้เข้ามาลักลอบตัดไม้บริเวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชาและเมื่อพบเจ้าหน้าที่มักจะใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่ไทย ท าให้ต้องมีการบริหาร
จัดการชายแดนที่เป็นจุดผ่านหรือช่องทางที่ผ่านเข้ามาของสินค้า บริการ โดยพื้นที่บริเวณนี้มักเป็นจุด
เส้นทางคมนาคมหรือเป็นเส้นทางที่ผ่านไปผ่านมาออกไป ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจ าเป็นต้องใช้
แนวทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความอ่อนไหวของทั้ง 2 ฝ่าย 
  3. การจัดการทางกายภาพการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางโลจิสติกส์ของด่าน
ช่องสะง า จะเป็นการเชื่อมต่อการใช้เส้นทางคมนาคม เพ่ือการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งการส่งออก
สินค้าที่ด่านช่องสะง าสามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชา 
ได้แก่ อุดรมีชัย พระวิหาร เสียมเรียบ โดยใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ ( Southern Economic 
Corridor) จากช่องสะง ามีถนนหมายเลข 67 เชื่อมจากจังหวัดศรีสะเกษ ไปจังหวัดเสียมเรียบของ
กัมพูชา  โดยถือว่าเป็นถนนสายรองของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ พร้อมกันนี้ยังมีถนนสายรอง
ที่เชื่อมต่อช่องทางหมายเลข 67 ไปอัลลองเวง-เสียมเรียบ เรียบเส้นทางบายพาส (Bypass) บันทายศรี 
สู่เส้นทางหมายเลข 6 ไปยังกรุงพนมเปญ เส้นทางเหล่านี้จะเป็นจุดแข็งของจังหวัดศรีสะเกษในการ
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เสนอแผนพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคม เพ่ือการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งจะน าไปสู่
การเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน ในอนาคตประเทศไทยควรขยายตลาดไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาด้วยได้แก่ จังหวัดสตึงเตร็ง กระแจ๊ะ ก าปงธม  พร้อมทั้งประเทศไทย
จะต้องรักษาความนิยมในตัวสินค้าไทยเอาไว้ให้ได้ “ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าใน
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม หมายเลข 67 ของประเทศกัมพูชา เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางจากจังหวัดศรี
สะเกษ โดยเส้นทางเริ่มต้นจากบ้านแซร์ไปร์ ไปสิ้นสุดที่เขตชายแดนช่องสะง า (ด่านช่องสะง า ) 
ช่องจวม อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย งบประมาณ 126 ล้านบาท โดยการปรับปรุงและพัฒนา
เส้นทางหมายเลข 67 สะง า– อัลลองเวง– เสียมเรียบ ระยะทาง 151 กิโลเมตร (1) ประกอบด้วย (ก) 
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพ่ือใช้ในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเส้นทาง การก่อสร้างและ
ปรับปรุงเส้นทางในส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมไทย – กัมพูชา และ (ข) ความช่วยเหลือเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือใช้ในการปรับปรุงเส้นทางจากอัลลองเวง – เสียมเรียบ”ส าหรับประชาชนไทยและ
กัมพูชาสามารถใช้เส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางได้ โดยจังหวัดศรีสะเกษ  
  4. การจัดการทางสถาบันโครงสร้างสถาบัน ประกอบด้วย การเปิดเสรี การ
อ านวยความสะดวกทางการค้า การบริการ การลงทุน การสร้างมาตรฐาน กฎหมาย  กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกัน เพ่ือลดอุปสรรคต่อการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ 
ข้อตกลงขนส่งข้ามแดนที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (CBTA) การเชื่อมโยงกฎหมายและข้อบังคับ ระบบศุลกากร สถาบันการค้า
และอุตสาหกรรมระหว่างกัน จังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการ
แก้ไขปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมทั้งหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้เกิดการ
รองรับการขยายตัวด้านการค้าชายแดนบริเวณช่องสะง า ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจและผู้ประกอบการค้าที่น าเข้า/ส่งออกสินค้าผ่าน
ทางช่องสะง า เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทางสถาบันกับประเทศกัมพูชา โดยรัฐบาลได้ประกาศจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่มีการจัดตั้งส านักงานด่านศุลกากรช่องสะง า 
เพ่ือให้บริการด้านการค้าชายแดนโดยตรง 
  5. การจัดการระดับประชาชนเป็นการเชื่อมโยงด้านศาสนา  วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การศึกษา และความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งโครงการที่ส าคัญ  
ได้แก่ โครงการหนังสือเดินทางอาเซียน (Asian Passport) การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แรงงานข้าม
ชาติ ด้านการศึกษา ภาษา และสื่อมวลชน ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความเชื่อมโยงกับประเทศ
กัมพูชาในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับประชาชน 
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  6. ศักยภาพของด่านช่องสะง าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของด่านช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการประเมินศักยภาพ
ของด่านช่องสะง าในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคาม (SWOT Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยง
กับประเทศกัมพูชา เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ 
  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีมุมมองเรื่องโอกาสของการขยายการค้า
และการลงทุนที่เติบโตขึ้นจากฐานตลาดที่ใหญ่ขึ้นของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือทางด้าน
การลงทุนระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากร
แรงงานและความเชี่ยวชาญ การเติบโตของการค้าและการลงทุนยังส่งผลกระทบทางบวกให้ภาคการ
บริการ เช่น การบริการทางการแพทย์ การศึกษาและการท่องเที่ยวที่จะเติบโตไปพร้อมกัน การเติบโต
ในภาคส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมา จะท าให้ธุรกิจอ่ืน ๆ อีกมากมายในประเทศได้รับผลกระทบทางบวกใน
ลักษณะห่วงโซ่คุณค่าที่เชื่อมต่อกันไปทั้งระบบ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่รองรับการประกอบการ
การอยู่อาศัย การพักผ่อนหรือการท่องเที่ยว ธุรกิจภาคการเงินและการธนาคารที่รองรับการลงทุน 
และการช าระค่าใช้จ่าย ธุรกิจโทรคมนาคมที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า ประปา เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ การขยายเส้นทางคมนาคม
ทางบกทั้งระบบทางหลวงและระบบรถไฟรางคู่ เพ่ือรองรับการเติบโตด้านการเดินทางและการขนส่ง
ธุรกิจเหล่านี้จะส่งผลให้ธุรกิจพลังงาน อาหาร ยารักษาโรค สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เกิดการเชื่อมต่อ
กันตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า น าไปสู่การจ้างงานและรายได้ให้คนท้องถิ่นอยู่ดีกินดี และมีอัตราการ
ว่างงานที่ลดลง ลดการทิ้งถิ่นฐานไปท างานในเมืองหลวง ท าให้สถาบันครอบครัวของคนไทยมีความ
อบอุ่นและเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการลดปัญหาการติดยาเสพติดและอาชญากรรมของเยาวชน 
ส่งผลอเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศท่ีเติบโตขึ้น รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
ในอัตราที่สูงขึ้นเช่นกัน ส าหรับมุมมองเรื่องอุปสรรคให้น้ าหนักในเรื่องเม็ดเงินของภาครัฐที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและทั้งเม็ดเงินที่จะลงทุนในเรื่องสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การจัดการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ส่วนอุปสรรคที่ให้น้ าหนักรองลงมาคือ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังมีความหวั่นวิตกในเรื่องของ
เสถียรภาพทางการเมืองของไทย ภัยจากการก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งหรือน้ าท่วม 
และสุดท้ายคือจ านวนแรงงานของไทยที่มีไม่เพียงพอ ต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน กรณีนี้
อาจท าให้นักลงทุนมีมุมมองเรื่องความหลากหลายของแรงงานซึ่งมีผลต่อการบริหารงานในองค์กร 
ดังนั้น ภาครัฐควรมีการทบทวนเรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ท าให้นักลงทุนเห็นว่าการลงทุนมี
ความมั่นคงและสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าภาครัฐต้องการให้
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องใช้จุดแข็งของประเทศที่มี
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อยู่ในการประชาสัมพันธ์การลงทุนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การมี
อาณาเขตที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านและสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศที่สามหรือภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้
อย่างสะดวกท าให้สามารถขยายการค้าและการลงทุนได้แบบไร้พรมแดน หรือประโยชน์จากการน า
ทรัพยากรกลับมาใช้ในการผลิตหลังจากการส่งออกสินค้าไปจ าหน่าย สุดท้ายในเรื่องของจุดอ่อนที่ต้อง
เร่งจัดการให้ดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนคือ อัตราค่าแรงงานที่
สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านและระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากร (generalized system of preference: 
GSP) ของไทยภาครัฐต้องมีวิธีการที่ท าให้นักลงทุนเห็นความส าคัญของตลาดภูมิภาคอาเซียน +6 ที่มี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถทดแทนตลาดยุโรปหรืออเมริกาได้เป็นอย่างดี ถ้าการส่งเสริม
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประสบความส าเร็จ จะเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้การค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศเติบโตขึ้น เมืองชายแดนที่ห่างไกลความเจริญจะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ
ของประเทศเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ และความสุขให้ประชาชน น าไปสู่ความมั่นคงของ
ประเทศ สิ่งที่กล่าวมาจะเป็นจริงได้ถ้าคนไทยทุกคนร่วมมือกัน ไม่สร้างกระแสหรือความเชื่อทางที่ผิด
และส่งผลทางลบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน เช่น การปรับราคาที่ดินให้สูงเกินมูลค่าที่แท้จริง การ
ต่อต้านการจัดตั้งอุตสาหกรรมใหม่ที่มาจากผลประโยชน์ส่วนตนและการขาดวิจารณญาณที่ดีจากการ
รับข้อมูลข่าวสาร ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ปฏิบัติ
ภารกิจอย่างเข้มแข็ง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก็มั่นใจได้ว่า
ความส าเร็จอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน 
 6.1.3 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-
กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
  การก าหนดนโยบายรัฐมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือให้
สอดคล้องกับการแถลงนโยบายในด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชย์ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
ซึ่งได้ประกาศไว้ว่าจะปรับโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการลงทุนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เสริมสร้างให้มีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุน
และผลักดันให้ภาคเอกชนมีความพร้อมส าหรับการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน การค้าและการบริการในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการ
แสดงสินค้าและกระจายสินค้า บริหารราชการโดยการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภ าพ  
โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและประชาชน รัฐบาลเน้นการสนับสนุนและการผลักดันนโยบายการค้าเสรี ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการเปิดเสรีในระดับโลกและภูมิภาคแล้ว ยังหมายรวมถึงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  และการค้าขายชายแดนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเน้นย้ าเรื่องแผนพัฒนาไปสู่ฐานการ
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ผลิตสินค้าหรือการให้บริการร่วมกันในภูมิภาค  ก็ท าให้เข้าใจได้ว่ารัฐต้องการส่งเสริมให้การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐ 
 
ตารางที่ 6.1 บทสรุปการบริหารจัดการช่องสะง าที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็น เนื้อหา 

หลักการ การบริหารจัดการช่องสะง าท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวคิด การบริหารจัดการแบบองค์รวม  (Holistic  Development  Management)  

กระบวนการ 

- หลักการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เฉพาะ 

-  รูปแบบองค์กรหน้าที่พัฒนา 
- อ านาจหน้าที่การพัฒนา 

- ทุนการใช้ด าเนินการพัฒนา 
- คณะกรรมการพัฒนา 

- บุคลากร 

- สิทธิและอ านาจพิเศษ 
- การควบคุม 

- ระบบประเมินประสิทธิภาพ 

- การคุ้มครองสิทธิ 
- การก าหนดและโครงการ 

แนวทางปฏิบัติ 

- การพัฒนาองค์ประกอบ 

- กลไกการจัดการ 
- สิทธิประโยชน์และมาตรการเสริม 

- การส่งเสริมการลงทุน 

วิธีด าเนินการ 

- พัฒนาพื้นที่รูปแบบพิเศษ 

- เตรียมความพร้อมการด าเนินการ 
      อุตสาหกรรม 

      การค้า/การบริการ 

      ท่องเที่ยว 
      เกษตร / อุตสาหกรรมการเกษตร  

- ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 ในแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาการของนโยบายการค้าชายแดนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงนั้น
เป็นไปตามตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (RationalModel) ซึ่งเป็นตัวแบบการก าหนดนโยบายที่เป็นเหตุ
เป็นผล โดยรัฐบาลต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนในประเทศเป็นส าคัญซึ่งนโยบายการค้า
ชายแดน (ปี 2531-2534) นับตั้งแต่เริ่มต้นรัฐบาลยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพ่ือต้องการ
แก้ไขปัญหาสงครามและความมั่นคงตามแนวชายแดนให้เกิดขึ้นในขณะนั้น ส่งผลต่อการพัฒนา 
มาจนถึงนโยบายการค้าชายแดนเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ปี 2553-2557) ซึ่งเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ แต่อย่างไรก็ดีในบางช่วงของ
พัฒนาการนโยบายพบว่า มีการเปลี่ ยนแปลงนโยบายภายใต้ตัวแบบกลุ่ม  (GroupModel)  
ซึ่งก่อให้เกิดนโยบายจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มการเมืองในสังคมพหุสังคม
ประชาธิปไตย ซึ่งนโยบายการค้าชายแดน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี -
เจ้าพระยาแม่โขง (ACMECS) (ปี 2546-2552) นั้นพบว่า มีการด าเนินนโยบายและยุตินโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนของไทย-กัมพูชา จากรัฐบาลทั้งไทยและกัมพูชาซึ่งอาจมีผลมาจาก
ประโยชน์ทับซ้อนกับพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง กลุ่มทุนของรัฐบาลนั้น ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนเช่นกัน 
  และช่วงปี 2557 ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการยึดอ านาจการปกครองนั้นการก าหนด
นโยบายการค้าชายแดนมีลักษณะสอดคล้องกับตัวแบบชนชั้น (Elite Model) ผสมผสานกับตัวแบบ
ระบบ (System Model) โดยรัฐบาลได้อาศัยการมีอ านาจสูงสุดในการสั่งการและก าหนดนโยบายที่
จะเลือกพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนที่ชัดเจนแต่ก็รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานส่วน
ภูมภิาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพ้ืนที่ให้เสนอความต้องการและปัญหาอุปสรรค
ที่อาจเกิดจากการก าหนดนโยบายดังกล่าวเพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนดังกล่าว 
  ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนโยบายการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่ามีทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายใน ได้แก่ ลักษณะของผู้น ารัฐบาลพรรคการเมืองที่เข้ามา
บริหารราชการ และกลุ่มผลประโยชน์เช่น หอการค้าไทย เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึ งนโยบายของรัฐบาล
กัมพูชา เป็นต้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นมีส่วนส าคัญกับพัฒนาการของนโยบายการค้า
ชายแดนไทย-กัมพูชาที่เกิดขึ้นขับเคลื่อนนโยบายที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการค้าชายแดน
อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
การค้าชายแดนให้ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพตลาดการค้าชายแดน และการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในจังหวัดสระแก้วเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน เป็นต้น 
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6.2 อภิปรายผล 
 
 การน าระบบบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาช่องสะง า มีแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการ  โดยกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารมาจากภาษาละตินว่า Administrate  
หมายถึง การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ และมีการใช้
ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมาช่วยในการบริหารงาน ประกอบด้วย คน (Man) เงิน  
(Money)  วัตถุดิบ  (Material)  เครื่ องจักร (Machine)  วิ ธีการ (Method)  และ การบริหาร  
(Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 6M’s เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการควบคุม
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน  การให้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้นค่า  
(Cost-effective) การให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) หมายถึง การตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง (Right  decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน ดังนั้นการบริหารจัดการจึง
เป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กร ส าหรับกระบวนการการจัดการ มาจากค าในภาษาฝรั่งเศสว่า Manager  
หมายถึง ผู้ดูแลภายในผู้รักษาผลประโยชน์ จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้)  
ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business  management) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของ
องค์กร  ประเด็นส าคัญของการบริหารจัดการ (Management) การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้
กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ เป้าหมายของผู้บริหารทุกค้น คือ การสร้างก าไร การบริหารจัดการ
เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ (Efficiency) วิธีการใช้ทรัพยากร
โดยประหยัดที่สุด และประสิทธิผล (Effectiveness) บรรลุเป้าหมายคือ ประโยชน์สูงสุด การบริหาร
จัดการสามารถน ามาใช้ส าหรับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์กร 
 ถ้ามองถึงประสิทธิภาพความยั้งยืนจะเกิดขึ้นได้  ต้องมีการพัฒนาเมืองให้อยู่ภายใต้   
“เขตพิเศษ” (Special Economic Zone) เป็นพ้ืนที่อันมีอาณาเขตเฉพาะที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็น
ศูนย์รวมการประกอบธุรกิจทุกประเภท โดยรัฐเป็นผู้จัดหาและให้บริหารระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจในเขตพิเศษให้สามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้สิทธิพิเศษด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจภายในเขตพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามา
ประกอบกิจการในเขตดังกล่าวอันจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ การ
ก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตพิเศษยังเป็นการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่นั้น อันเป็นผลดีต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนทางอ้อม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการยังช่วย
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ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย จึงเป็นแนวทางทั้งหมดใน
การศึกษากระบวนการการบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะง าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา และการค้าชายแดนของไทย – 
กัมพูชา นับอดีตจนกระทั่งปัจจุบันมีการพ่ึงพา (Interdependence) กันตลอดมา แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัย และสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมภายในกัมพูชาได้  
โดยเฉพาะปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศกัมพูชาเอง ซึ่งที่ผ่านมาการค้าชายแดนเคย
ได้รับผลกระทบจากการเมืองระหว่างประเทศใน ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา แต่ลักษณะของ
พ้ืนที่นั้นยังมีความเชื่อมโยงกันทางภาษา ผู้คน วัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งท าให้ยังมีการติดต่อกันโดยทาง
สังคมวัฒนธรรม และถูกแบ่งแยกกันโดยเส้นเขตแดนอธิปไตย การจัดการด้านชายแดนจึงต้องมุ่งไป
ทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยด่านถาวร
ช่องสะง า สามารถเป็นจุดผ่านแดนที่ท าให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และสืบสาน
วัฒนธรรมให้แก่ประชาชนทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ การเชื่อมโยงการเป็นประชาคม
อาเซียนกับประเทศกัมพูชา โดยการเชื่อมโยงเป็นประชาคมอาเซียนมีองค์ประกอบหลัก คือการ
เชื่อมโยงทางกายภาพ การเชื่อมโยงทางสถาบัน และการเชื่อมโยงระดับประชาชน ดังนั้น จังหวัด 
ศรีสะเกษจึงมีนโยบายการพัฒนาช่องสะง าโดยมีการของบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือสร้างและพัฒนา
เมืองใหม่ช่องสะง า เพ่ือให้เป็นสถานที่ให้ประชาชนไทยและกัมพูชาได้มาค้าขาย มีตึกแถว แผงลอย
สถานที่ค้าขายที่เตรียมไว้ให้กับประชาชนทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้มาค้าขายกันใน
บริเวณเมืองใหม่ช่องสะง านี้ โดยได้มีการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีสถานีขนส่งรับส่งผู้โดยสารไป
ยังช่องสะง า ไปยังอ าเภอเมืองฯ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอกันทรลักษ์ ในจังหวัดศรีสะเกษ และยังมีศูนย์
ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา เพ่ือให้นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน พร้อมทั้งยังได้มีมาตรการเพ่ือความมั่นคงตามบริเวณชายแดน ป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า
บริเวณชายแดน พร้อมทั้งป้องกันการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร และป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน 
 การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี อันเป็นการเชื่อมโยงในระดับสถาบันระหว่างประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา โดยมีการบริหารจัดการ โดยการจัดประชุมแก่หน่วยราชการทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย
กัมพูชา เพ่ือให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพ่ือให้เกิดผลแก่การพัฒนา
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นไปที่การ
ท่องเที่ยว ให้เกิดการท่องเที่ยวครอบวงจรทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชาในคราวเดียวกัน  
โดยประเทศไทยได้เสนอ “วงกลมเศรษฐกิจ” ที่ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ทั้งประเทศไทย 
ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม โดยมีการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยว 3 ประเทศ  
7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี – ศรีสะเกษ (ประเทศไทย) จ าปาสัก – สาละวัน (สปป.ลาว) พระวิหาร 
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– อุดรมีชัย – สตึงเตร็ง (ประเทศกัมพูชา) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน มีการค้าขายและ
แลกเปลี่ยนสินค้า ตลอดจนมีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน โดยแนวคิดวงกลมเศรษฐกิจได้ขยาย
กรอบความร่วมมือเดิม คือ “สามเหลี่ยมมรกต” ประกอบด้วยประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาพัฒนาไปสู่ “วงกลมเศรษฐกิจ”  
ซึ่งรวมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการติดต่อทางธุรกิจของนักธุรกิจของแต่ละประเทศ
สามารถท าการค้าขายได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากจะมีการสร้างทาง สร้างถนนให้มีการเชื่อมโยงกันทาง
กายภาพให้สามารถเดินทางกันมากยิ่งขึ้น เมื่อการคมนาคมสะดวกการค้าขาย การไป/มาก็จะสะดวก 
ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งการค้าขาย การผ่านแดนของประชาชนในประเทศอาเซียน ส่วนในการ
เชื่อมโยงระดับประชาชนนั้นจะเน้นในด้านการศึกษา ที่ให้นักเรียน นักศึกษาของประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชามีการแลกเปลี่ยนไปเรียนยังโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยของแต่ละประเทศ  
โดยประเทศไทยได้รับนักศึกษามาจากวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา มาศึกษาในจังหวัด  
ศรีสะเกษ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย และกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ ได้จัดตั้งโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน
น าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุขบนถนนหมายเลข 67 ท าให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมี
ความสัมพันธ์ที่ดี 
 การสร้างเสริมกระบวนการความช่วยเหลือจากประเทศไทยในด้านการศึกษา การกีฬา 
ที่หน่วยงานราชการของไทยเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนในด้านสาธารสุข นั้น ประชาชนกัมพูชาก็เข้ามา
รักษาในโรงพยาบาลภูสิงห์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลขุขันธ์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ใน
ด้านวัฒนธรรม นั้นก็มีด้านการกีฬาก็มีการแข่งขันเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีแก่ประชาชนทั้งสอง
ประเทศ 
 การจัดแสดงสินค้าและขายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้แก่ประชาชน
ชนชาวกัมพูชา นักธุรกิจไทยได้เข้าไปค้าขายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หรือสินค้า
อุปโภคบริโภค ในประเทศกัมพูชาได้อย่างสะดวก และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ซื้อชาวกัมพูชาอย่าง
มาก ดังนั้น การร่วมมือของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะเป็นรากฐานของ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างดี 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 กระบวนการการศึกษา เพ่ือศักยภาพองค์รวมการบริหารจัดการช่องสะง าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การประกอบธุรกิจการค้าชายแดน ส าหรับ
ผู้ประกอบการ การค้าชายแดนของไทย รวมทั้งการศึกษาส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
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ของพ้ืนที่ชายแดนไทย – กัมพูชา และการค้าชายแดนที่มีผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนกับข้อตกลงการค้าชายแดนหรือการค้าเสรี อาจจะมองถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่น  
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวหรือมาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาเมืองใหม่  
การจัดรูปแบบเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตอบสนองกับพ้ืนที่ รวมทั้งการศึกษาและเฝ้าระวังการพัฒนาการ
ขยายตัวของเมืองชายแดน และสภาพที่เกิดขึ้นจริงของเมืองชายแดน จัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวใน
การรองรับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งการศึกษา จุดเด่น จุดด้อย 
โอกาสและอุปสรรค ในการขับเคลื่อนการค้าชายแดน ทั้งส่วนของภายใต้การดูแลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด และระดับชาติต่อไป 
 จังหวัดศรีสะเกษได้ด าเนินการผลักดันนโยบายเมืองคู่มิตร ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการ
จัดประชุมส่วนราชการ หน่วยงาน คณะกรรมการระดับจังหวัด อ าเภอ และจัดประชุมเจรจาสองฝ่าย
หลายครั้ง ซึ่งต่างเห็นพ้องที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร รวมทั้งมีการประชุมคณะผู้ว่าราชการ
จังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา จากนั้นก็ยังไม่มีการจัดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – 
กัมพูชา ขึ้นอีก ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ควรผลักดันให้มีการประชุมต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศ เนื่องจากประเทศกัมพูชาก็ได้มีการเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัด
เสียมเรียบ และพระวิหาร ของไทยก็มีการเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดชายแดนเหมือนกัน จึง
ควรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศมีความเข้าใจอันดีต่อกันและควรมีการจัดเก็บข้อมูลผล
การประชุมให้มีความต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารจังหวัดคนใหม่จะได้สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 การศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสนเทศร่วมกัน เช่น ข้อมูลการเดินทางข้ามแดน 
ประเภท ชนิด ปริมาณสินค้า ห้วงเวลาที่จะท าการค้า การลงทุนร่วมกัน แหล่งท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยง
กัน โดยข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค กฎหมายระเบียบต่าง ๆ ด้านการค้า การลงทุน 
ประเภท ชนิด ปริมาณสินค้า ของจังหวัดชายแดนยังขาดการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะอ านวย
ประโยชน์ในการขอด้านความร่วมมือของภาครัฐ เอกชนทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายไทยจะเสียเปรียบ
ขาดข้อมูลในเชิงลึก ดังนั้นจึงควรแก้ปัญหานี้ด้วยการให้มีการเชื่อมโยงในระดับสถาบัน โดยภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา สถานทูต กงสุล รวมทั้งภาคเอกชน ทั้งหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ควรจัดให้มีการประชุมหารือรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรค
ระหว่างกัน และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนการค้าระหว่างประเทศ และการเยี่ยมเยือนเพ่ือ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชายแดน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า 
การลงทุนภาครัฐควรให้การส่งเสริม/สนับสนุน/ให้ค าปรึกษาแก่ภาคเอกชนในการเข้าไปท าธุรกิจใน
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ประเทศกัมพูชาเพ่ือลดความเสี่ยง โดยอาจเข้าไปถือหุ้นในกิจการที่นักธุรกิจไทยเข้าไปด าเนินการเพ่ือ
สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจให้กับภาคเอกชน พิจารณาด าเนินการด้านการค้าชายแดนอย่าง
จริงจัง โดยมีนโยบายและการด าเนินการที่ชัดเจน  ตลอดจนการประสานระหว่างหน่วยงาน 
ภาคราชการและภาคเอกชนของไทยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ควรก าหนด
หน่วยงานระดับท้องถิ่นให้มีบทบาทที่จะรับผิดชอบดูแลการค้าชายแดนให้ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานสากล  
 การประสานการด าเนินการในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งประกอบด้วย
ภาคอุตสาหกรรม / เกษตรกรรม/สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ชัดเจนเพ่ือสนับสนุน
การค้าชายแดน กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก และกระทรวงหมาดไทย กรมพัฒนา
ชุมชน ควรเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ
ประเทศกัมพูชา ในการจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เ พ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนถนน
หมายเลข 67 (สะง า– อัลลองเวง– เสียมเรียบ) ณ บ้านโอกีกันดาน ต าบลลุมโตง อ าเภออัลลองเวง จังหวัด
อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า และให้มีการจัดท า
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันในระดับประชาชนระหว่างประชาชนไทย
กับประชาชนกัมพูชา 
 โครงการวงกลมเศรษฐกิจ ควรมีหน่วยงานหลักมารับผิดชอบอย่างแท้จริง กระทรวงการ
ต่างประเทศ ควรเข้ามาแสดงบทบาทอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการประสานงาน ของบประมาณ การ
ติดต่อกับประเทศที่เชื่อมโยงกับประเทศไทย เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม  
เพ่ือให้เกิดการการประชุม การตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบอย่างแท้จริง และท าให้โครงการ
วงกลมเศรษฐกิจ เป็นโครงการหลักในการเชื่อมโยงให้เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวส่วนการ
แก้ไขปัญหาการพิจารณาให้จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ 
(Temporary Border Pass) การเดินทางข้ามแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ต้องใช้เอกสาร
เดินทาง คือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรผ่านแดน (Border Pass) ตามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทย กับรัฐบาลกัมพูชา ว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ลงนามโดย  
นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายอึงฮวด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 1997 ซึ่งไม่
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชา ที่เดินทางท่องเที่ยวแล้วไม่มี
เอกสารดังกล่าว ต่อมาเม่ือปี ค.ศ. 2003 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ นายถนอม ส่งเสริม และคณะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย นายไลน์ วีระ เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2003 ให้สามารถข้ามพรมแดนได้โดยต้องลงชื่อในสมุดคุมและแสดงบัตรประจ าตัว
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ประชาชนหรือเอกสารที่แต่ละฝ่ายออกให้ ซึ่งไม่เป็นสากล ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษจึงต้องการให้มีการ
ประกาศใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) บริเวณจุดผ่านแดนช่องสะง าได้ โดยให้
ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ต้องการเข้าไปท าการค้าหรือท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา
ไม่เกิน 3 วัน สามารถขอใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและลดค่าใช้จ่ายจากการที่ใช้หนังสือเดิน 
 โดยสรุปการที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศกัมพูชา ได้มีการจัด
กิจกรมด้วยกันต่าง ๆ หลายโครงการที่เชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งมีการพบปะ
หารือของข้าราชการระดับผู้ว่าราชการจังหวัดหลายครั้ง จังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นสะพานเชื่อมโยง
รอยต่อให้แก่ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและประเทศในอาเซียน ในจังหวัดทางภาคอีสานตอนใต้ 
ที่จะเป็นประตูไปสู่การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เป็นการรองรับสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ที่จะท าให้ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ประโยชน์ในด้าน การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว และท าให้ประชาชนของทั้งสองประเทศผ่านพรมแดนไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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รายการอ้างอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
กรมการค้าต่างประเทศ. ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนา การค้าชายแดนเพ่ือพัฒนาการเอกภาพ
 และสันติสุขแห่งอาเซียน. นนทบุรี : กระทรวงพาณิชย์, 2544. 
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา.  
 กรุงเทพฯ : ส านักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554. 
กนกวรรณ มะโนรมย์. ชายแดนอีสานกับเพ่ือนบ้าน ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย  
 กรณีศึกษา กัมพูชามองไทย คนไร้รัฐ และ เมืองคู่มิตร. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาค 
 ลุ่มน้ าโขง, 2554. 
Paul Wilkinson. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา. แปลโดย กษิร ชีพเป็นสุข.  
 พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์, 2558. 
จุมพล  หนิมพานิช. กลุ่มผลประโยชน์กับนักการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. 
จิรโชค วีระสัย. สังคมวิทยาการเมือง. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543. 
บัญญัติ  สาลี. การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา  และนัยเพ่ือการ 
 บริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของรัฐไทย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรุงเทพฯ : ส านักงาน 
 กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560. 
พรพิมล ตรีโชติ. การค้าชายแดนไทยกับอนุภูมิภาคแม่น้้าโขง. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด  
 (มหาชน), 2560. 
พัชรี  สิโรรส. พลวัตนโยบายสาธารณะจากรัฐ  เอกชน สู่ประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์คบไฟ, 2557. 
พฤทธิสาณ ชุมพล. ระบบการเมือง: ความรู้เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 
พฤทธิสาณ ชุมพล. ค้าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่มที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 
ผุสดี พลสารัมย์ และคณะ. การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ. กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่าง 
 ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา, 2557. 
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รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. กระบวนการก้าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิง 
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝ่าย 
 สิ่งพิมพ์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2532. 
สมพงษ์ ชูมาก. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 1990 และแนวโน้ม. กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 
สุรชัย ศิริไกร. ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 7). กรุงเทพฯ :คณะรัฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527. 
สุกิจ เจริญรัตนกุล. บทบาทของกลุ่มในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2530. 
แสวง รัตนมงคลมาศและคณะ. สัตว์การเมือง. กรุงเทพฯ : บริษัทเอส.อี.เอ.เอนเตอร์ไพร์ส จ ากัด, 

2532. 
ศุภชัย ยาวะประภาษและปิยากร หวังมหาพร. นโยบายสาธารณะไทย : ก้าเนิด พัฒนาการและ 
 สถานภาพของศาสตร์. กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2552. 
ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. ข้อมูลพ้ืนฐานราชอาณาจักรกัมพูชา.  
 ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. 
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพ่ือน 
 บ้าน” . เอกสารโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัด 
 การเมืองใหม่ ช่องสะง าอ าเภอภูสิงห์, 2557 
อเนก  เหล่าธรรมทัศน์. มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ. กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์คบไฟ, 2539. 
 
บทความวารสาร 
 
ด ารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช. “เขตเศรษฐกิจพิเศษ : แนวคิดใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ 
 เฉพาะ.” วารสารเศรษฐกิจและสังคม 39 (2). (2545) : 42. 
ธัญญาทิพย์ ศรีพนา. “จุดแข็งของเวียดนามสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ.” วารสารศิลปศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ. (2556) : 213-238. 
สุนทร เหล่าศักดิ์ศรี. “ย้อนรอยช่องสะง าในอดีต.” วารสารหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ (พฤศจิกายน- 
 ธันวาคม 2557) : 19. 
สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง. “การค้าชายแดนสายสัมพันธ์การค้าไทย-กัมพูชา.” เอเชียปริทัศน์ 31, ฉบับ 
 ที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2553) : 93-94. 
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วิทยานิพนธ์ 
 
ตระกูล มีชัย. “ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจเอกชนและข้าราชการกับการเมืองไทย.”  

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. 

ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า. “ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานจุดผ่อนปรนทางการค้า ชายแดนไทย- 
 พม่า ช่องทางก่ิวผาวอก อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.” การค้นคว้าแบบอิสระปริญญา 
 มหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.  
นุชรีย์ ดีเจริญ. “การวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีศุลกากรของด่านศุลกากรในเขตภาคเหนือ.”  

การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.  

พงษ์รัตน์ดา บุตรโต. “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.  
 2547.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2548. 
พรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล. “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจใน 
 ประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการเจรจาข้อตกลง 
 การค้าระหว่างประเทศ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
ภัควัฒน์  จรรยาสุทธิวงศ์. “การพัฒนาด่านช่องสะง าสู่ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในการเป็นประชาคม 
 เศรษฐกิจอาเซียน.” ดุษฎีนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัย 
 รามค าแหง, 2556. 
รวิวรรณ หิรัญสุข. “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา : ภายหลังการเลือกตั้งปี ค.ศ.1993.”  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. 
สุเทพ พันประสิทธิ์, เลิศพร ภาระกุล  และวันเพ็ญ  พินเผือก. “กลยุทธ์การจัดการเพ่ือส่งเสริมการ 
 ท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชา กรณีศึกษา : จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์  

และศรีสะเกษ.” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 
2547. 

สุภัสสร มาบางยาง. “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดจุดผ่อนปรนค้าชายแดน อ าเภอสวนผึ้ง  
 จังหวัดราชบุรี.” การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชารัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. 
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สิริวษา สิทธิชัย. “สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ.”  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2551. 
อรศรี งามวิทยาพงศ์. “การพัฒนาเศรษฐกิจ: การพ่ึงพาอาศัยกันหรือการพ่ึงพิง ศึกษากรณี  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ 2504-2509).” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบัณฑิต,  สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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