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บทคัดย่อ 
การจัดตั้งพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
แพร่หลาย การจัดตั้งเขตพิเศษเหล่านี้อาจจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่หนึ่งในความท้าทายที่พบเห็นใน
หลาย ๆ กรณีคือการจัดการปัญหาด้านสังคมและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ผลเสียดังกล่าวบั่นทอนข้อดี         
ด้านเศรษฐกิจ ในระยะยาวจากการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ  
 
การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industrial Revolution (IR) 4.0 เป็นแนวโน้มของอนาคต และจะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษ การอุตสาหกรรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการของเสีย อย่างมี
นัยส าคัญ รายงานนี้รวบรวมเอาผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการจัดการ          
ของเสียอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เช่น ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ใน
อนาคต  
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1. บทน ำ 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ส าหรับอนาคตเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก แนวคิด
ดังกล่าวมีชื่อเรียกขานที่แตกต่างกันไป เช่น Smart Manufacturing (สหรัฐอเมริกา) Factories of the 
Future (ยุโรป) Industry 4.0 (เยอรมนี) Industrial Value Chain Initiative (ญี่ปุ่น) และ Made in China 
2025 (จีน) ในภาพรวมแล้วการพัฒนาดังกล่าวเป็นการน าเอาระบบดิจิตอลมาพัฒนาระบบการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมต่อ (connected manufacturing) และอัตโนมัติ (autonomous) และเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Fouth Industrial Revolution  
 
ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี          
(พ.ศ. 2560 - 2579) ตามกรอบประเทศไทย 4.0 แผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ไปสู่อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ขนาดปานกลาง
หรือ Middle Income Trap ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้หรือปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน และ
ปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาและขีดความสามารถในการแข่งขันที่ต่ า 
 
หนึ่งในข้อเสนอของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ ที่จ าแนกกลุ่ม
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันเป็น 3 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอด
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หรือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น และ กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป         
ที่ผ่านมามีการพิจารณาและด าเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยใช้โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาระ เบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นพื้นที่การด าเนินการที่ส าคัญ 
 
การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศจากรูปแบบปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์ คาดว่าจะสร้างทั้งโอกาส
และความท้าทายให้กับภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย โดยเฉพาะในด้าน 
การจดัการของเสียและมลภาวะของภาคอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  
 
รายงานของ International Solid Waste Association (ISWA) ชี้ว่าภายใต้การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
ภาคอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้ Artificial Intelligence (AI) หุ่นยนต์ โดรน รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
เครื่องพิมพ์สามมิติ และ Internet of Things (IoT) จะเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตอุตสาหกรรมไปอย่างสิ้นเชิง 
โดยจะเปลี่ยนความหมายและนิยามของค าว่าของเสีย สร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะสามารถน ามาจัดการกับ
กระบวนการผลิตและการจัดการของเสีย เช่น การใช้หุ่นยนต์หรือรถยนต์อัตโนมัติในการจัดเก็บของเสียและ
ทรัพยากร และเป็นที่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะส่งผลให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเช่น ห่วงโซ่
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การผลิต การจัดสรรทรัพยากรและวัตถุดิบ รวมทั้งการจัดการของเสีย การ recycle และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย   
 
เพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ให้มีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภายในพ้ืนที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ส านักงาน         
ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ได้ท าการรวบรวมข้อมูลและบทความที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และผลกระทบในด้านการจัดการของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศในพ้ืนที่ดังกล่าวมาน าเสนอในรายงานฉบับนี้ 
 
เนื้อหาของรายงานเล่มนี้ประกอบด้วยการกล่าวถึงที่มาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นิยามของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเภทต่าง ๆ (บทที่ 2 ) ผลดีและผลเสียจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (บทที่ 2.1) และการจัดการของ
เสียในเขตดังกล่าว (บทที่ 2.2) บทที่ 3 กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่จะมาถึง สืบเนื่องจาก
การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยเน้นในประเด็นการจัดการของเสีย บทสุดท้ายในบทที่ 4 น าเอาบทเรียน
และผลการศึกษาจากนานาชาติมาเป็นข้อสรุปและข้อแนะน าในการด าเนินการต่อไป  
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2. จุดเริ่มต้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การจัดตั้งพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นครั้งแรก ณ เมือง Shannon ประเทศไอร์แลนด์ในปี        
ค.ศ. 1959 โดยเป็นเขตพ้ืนที่การค้าเสรีหรือ Free Trade Zone แห่งแรก นับตั้งแต่นั้น แนวคิดดังกล่าวได้ถูก
แพร่กระจายไปทั่วโลก และมีการเพ่ิมขึ้นของประเภทพ้ืนที่พิเศษดังกล่าว เช่น Industrial Estate, Industrial 

Park, แ ล ะ  Export processing Zones 
(EPZs) โดยทั่วไปการจัดตั้ ง พ้ืนที่ พิ เศษมี
จุดประสงค์หลักเชิงนโยบายเ พ่ือดึงดูด            
การลงทุนจากต่างชาติเพ่ือการส่งออกและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม แก้ ไขปัญหา        
การว่างงาน ช่วยผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ และเป็นพ้ืนที่ทดลองนโยบายและ          
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
 

รายงานของ Private Enterprise Development in Low Income Countries (PEDL)1 พบว่ามีการเสนอ   
ค านิยามของการด าเนินการนโยบายการจัดตั้งพ้ืนที่พิเศษท่ีมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่หลากหลาย โดยค าเรียกของนโยบายดังกล่าวโดยรวมคือ Special economic zones (SEZs) ที่ครอบคลุม
การจัดตั้งพ้ืนที่พิเศษที่หลากหลายเช่น เขตการค้าเสรี (free-trade zone) เขตการด าเนินการเพ่ือส่งออก 
(export-processing zones) สวนอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม (industrial park) ท่าเรือเสรี (free 
ports) เขตธุรกิจพิเศษ (enterprise zones) เป็นต้น ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงประเภทของเขตพ้ืนที่พิเศษ   
ที่ถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อจุดประสงค์ที่ได้กล่าวถึง 
 
ค านิยามในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าประเภทของพ้ืนที่พิเศษดังกล่าวจะมีความแตกต่างกัน  แต่ก็มีความ
คล้ายคลึงกันในสี่ประการหลัก ได้แก่ 1) เป็นพ้ืนที่ที่ถูกจัดตั้งโดยเฉพาะและมีแนวกั้นทางกายภาพที่ชัดเจน           
2) เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดตั้งและจัดการโดยหน่วยงานเฉพาะ 3) มีการเสนอประโยชน์ที่น่าดึงดูดให้กับ              
ผู้ที่จะลงทุนหรือจัดตั้งกิจการในพ้ืนที่ดังกล่าว 4) มีพ้ืนที่ทางศุลกากรเฉพาะและกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่มี
ความรวดเร็ว (streamlined) กว่าปกติ นอกจากนี้ พ้ืนที่พิเศษเหล่านี้มีความแตกต่างจากพ้ืนที่อุตสาหกรรม
หรือเศรษฐกิจอ่ืน ๆ สี่ประการ ได้แก่ 1) เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการยกเว้นจากข้อบังคับในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
แรงงาน ด้านพ้ืนที่การใช้สอย และการลงทุนจากต่างชาติ 2) มีการให้บริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ 
เช่น กระบวนการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนแบบ fast-track และการให้บริการแบบ one-

                                           
 
1 Special Economic Zones: Lessons from the Global Experience – Douglas Zhihua Zeng – PEDL Systhesis Paper Series No. 1 

Source: Brooksvideocom 
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stop-shop 3) มีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพสูงมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ข้างเคียง 4) มีประโยชน์ทาง
การเงิน (fiscal incentive) ให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนหลัก ในด้านอิสระในการลงทุน เงินสนับสนุน หรือ
ข้อยกเว้นทางภาษีต่าง ๆ 
 

ตำรำงที่ 1 ภำพรวมของประเภท Special Economic Zone (ที่มำ FIAS (2008), Zeng (2010), Zeng (N.A)) 

ค าเรียก ค านิยาม 

เขตการค้าเสรี (Free 
Trade Zone) 

FTZ หรือ Commercial-free zone คือแนวพื้นที่ปลอดภาษีที่สามารถใช้เป็นสถานที่ส าหรับ
วาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลังหรือจัดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
การจัดส่งสินค้า transshipment และกระบวนการส่งออกสินค้าต่าง ๆ  

เขตการด าเนินการเพื่อ
ส่งออก (Export 
Processing Zone) 

EPZ คือพื้นที่อุตสาหกรรมที่จัดตั้งส าหรับตลาดต่างชาติ ภายใต้ข้อก าหนดการค้าเสรี (free-
trade conditions และ liberal regulatory environment) โดยรวมมี EPZ สองประเภทคือ 
comprehensive type ที่เปิดรับสินค้าทุกประเภทและ specialized type ที่เปิดรับสินค้าบาง
ประเภท 

เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
(Comprehensive 
Special Economic 
Zone) 

Comprehensive SEZs หรือ Multi-functional Economic Zones คือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ถูก
ก าหนดให้สามารถจัดตั้งสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอุตสาหกรรม การบริการและ           
สิ่งอ านวยความสะดวก ในบางกรณีพื้นที่ เหล่านี้สามารถครอบคลุมเมืองทั้งเมืองหรือ               
เขตการปกครอง เช่น เมืองเซินเจิ้นและมณฑลไหหล า 

สวนอุตสาหกรรมหรือ
นิคมอุตสาหกรรม 
(Industrial Parks or 
Industrial estate) 

Industrial Park หรือ Industrial Zones คือพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ ที่มีความ
คล้ายคลึงกับ Comprehensive Special Economic Zones แต่มีขนาดการท าการขนาดเล็ก
กว่า โดยทั่วไป Industrial Park จะมีข้อยกเว้นหรือผลประโยชน์พิเศษที่ดึงดูดให้กิจการต่าง ๆ 
มาตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี  

เขตคลังสินค้าพิเศษ
(Bonded Area) 

เขตคล้งสินค้าพิเศษ (Bonded Areas หรือ Bonded Warehouses) เป็นสิ่งก่อสร้างเฉพาะ
หรือเขตพื้นที่พิเศษที่ก าหนดให้สามารถจัดเก็บ ท าการดัดแปลง หรือจัดท ากระบวนการผลติโดย
ไม่ต้องเสียภาษีตามปกติ แต่ยังคงอยู่ภายใต้ข้อบังคับทางศุลกากร ซึ่งท าให้ เขตคลังพิเศษ
ดังกล่าวมีความแตกต่างจาก free trade zone หรือ free port  

เขตพิเศษ (Specialised 
Zone) 

Specialized Zones เป็นเขตพิเศษที่รวมเอาศูนย์ประเภทอื่น ๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี petrochemical zones logistics parks และสนามบินไว้ในเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

เขตอุตสาหกรรมสเีขียว     
(Eco-Industrial 
Zones or Park) 

Eco-industrial zone หรือ parks (Industrial symbiosis) มีลักษณะพิเศษคือเป็นพื้นที่ที่มุ่ง
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดของเสียและเพิ่มศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่าง ๆ 
ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน  
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นอกจากค านิยามในตารางที่ 1 รายงานของ UNEP ยังได้เสนอค านิยามพ้ืนที่พิเศษดังกล่าว ในบริบทของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผ่านเขตอุตสาหกรรมพิเศษ (Industrial Estate) หรือนิคมอุตสาหกรรม2 โดยท าการแบ่ง
ประเภทย่อยอีกสามประเภทได้แก่ Export Processing Zone (EPZs), High Technology Zones (HTZs) 
และ Integrated Industrial Zone (IIZ) จะเห็นได้ว่าค านิยามของ UNEP และค านิยามที่รวบรวมโดย PEDL 
มีการทับซ้อนกัน โดยนิคมอุตสาหกรรมนั้นมีพ้ืนที่ที่เล็กกว่าและก าหนดประเภทเฉพาะ (อุตสาหกรรม)               
ในขณะที่พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษมีขนาดใหญ่กว่าและครอบคลุมกิจกรรมที่กว้างกว่า 
 
การจัดตั้งเขตพิเศษเหล่านี้อาจจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่หนึ่งในความท้าทายที่พบในหลาย ๆ กรณีคือ
การจัดการกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในเขตดังกล่าว และแม้ว่าจะมีการด าเนินการป้องกันผ่าน
แนวทางต่าง ๆ เช่น การป้องกันการก่อเกิดมลภาวะ (pollution prevention) กระบวนการผลิตที่มีมลภาวะ
ต่ า (cleaner production) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (environmental management systems) 
แต่ในหลาย ๆ เขตก็ยังพบว่าการจัดการดังกล่าวยังไม่เป็นระบบและไม่แก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่าง
ครอบคลุม  
 

2.1 ผลที่ได้รับจำกกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติ-ผลักดันเศรษฐกิจ 
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปแล้ว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป็นแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ การลงทุนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถ 1) ท าการจัดสรรการให้บริการโดยภาครัฐในพ้ืนที่
กายภาพขนาดเล็ก 2) ยกระดับประสิทธิผลของงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่มีจ ากัด 3) ช่วย
ผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมบางประเภท และ 4) ยกระดับการพัฒนาเขตเมืองผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแรงงาน และการให้บริการด้านต่าง ๆ  
 
ข้อได้เปรียบของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจนคือการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับระบบการ
ด าเนินการภายในของประเทศที่จัดตั้งพ้ืนที่ โดยใช้ผลประโยชน์และการผ่อนปรนในรูปแบบต่าง ๆ เป็น         
ข้อดึงดูด อาทิ ข้อบังคับด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การจดทะเบียนและกฎหมายการใช้ที่ดิน รวมทั้งภาษีที่
อาจจะมีอัตราที่ต่ ากว่าปกติ การช่วยเหลือด้านจัดซื้อวัตถุดิบ และลดการแทรกแซงจากภาคการเมือง 

                                           
 
2 แนวโน้มการจัดตั้งคลัสเตอร์ทางอุตสาหกรรมในรูปแบบเมืองหรือเขตอุตสาหกรรมพิเศษ เป็นมาตรการนโยบายทางอุตสาหกรรมที่เริ่มแพร่หลายตั้ง แต่กลาง
ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ในปัจจุบันมาตรการดังกล่าวก็ยังได้รับการน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนาเพื่อผลักดั นการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ในปีค.ศ. 1996 องค์การ UNEP ของสหประชาชาติ ได้ท าการส ารวจเขตอุตสาหกรรมพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ และพบว่ามีจ านวน
เขตอุตสาหกรรมพิเศษกว่า 20,000 แห่งทั่วโลก โดยตามข้อมูลของ International Development Council (IDRC) และ Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) มีเขตอุตสาหกรรมพิเศษกว่า 8,800 แห่งในสหรัฐ 1,200 แห่งในแคนาดา 200 แห่งในสหราชอาณาจักร 300 แห่งในเยอรมนี 130 แห่งใน
เนเธอร์แลนด์ 19 แห่งในอินโดนีเซีย 23 แห่งในประเทศไทย มากกว่า 150 แห่งในมาเลเซียและกว่า 600 แห่งในญี่ปุ่น 
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ส าหรับประเทศที่มีความท้าทายใน
ด้านการจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
ประสิทธิภาพในประเทศของตน เพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ  การ
จัดตั้งเขตพิเศษดังกล่าวเป็นมาตรการ
ที่เกือบจะดีที่สุด (next best thing)3 
ที่มุ่งสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานมาตรฐาน
สูงในพ้ืนที่ขนาดเล็ก และน าไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่จะน าไปสู่การ
สร้างงานในภาคดังกล่าว รวมทั้ง

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมระดับรอง (secondary industry) ที่จะให้การบริการต่อ
บริษัทต่าง ๆ นอกจากนี้บทความของ World Bank ยังชี้ให้เห็นว่าการจัดตั้ง SEZs สามารถเปิดเส้นทางการค้า
ใหม่ ๆ โดยใช้ประเทศท่ีตั้ง SEZs เป็นทางผ่านสินค้าไปสู่ประเทศพ้ืนบ้านใกล้เคียงได้ 4 
 
การด าเนินการจัดตั้งพ้ืนที่พิเศษดังกล่าว ประสบความส าเร็จในหลาย ๆ ประเทศ  อาทิ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
ไต้หวัน จีน เวียดนามบังคลาเทศ มอริเชียส สาธารณรัฐโดมินิกัน และเอลซัลวาดอร์ ในปีค.ศ. 1986 
International Labour Organization (ILP) พบว่ามีการจัดตั้งพื้นที่ Export processing Zones (EPZs) 176 
แห่งใน 47 ประเทศและในปีค.ศ. 2015 ตัวเลขดังกล่าวเพ่ิมเป็นกว่า 4,300 แห่งใน 130 ประเทศ  
 
เขต SEZs ที่ประสบความส าเร็จสามารถดึงดูดให้บริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศมาลงทุนในพ้ืนที่          
สร้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจ มีการประเมินว่า SEZs ในจีนสร้างงานได้กว่า 30 ล้านต าแหน่ง มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างชาติในพืน้ที่ดังกล่าวกว่าร้อยละ 46 ของการลงทุน FDI ทั้งหมด มีการส่งออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว
ร้อยละ 60 ของการส่งออกทั้งหมด รวมมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 22 ของ GDP ซึ่งการวิเคราะห์เพ่ิมเติมจากข้อมูล
ของเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีนโดย PEDL พบว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถเพ่ิม GDP เพ่ิมการลงทุน 
FDI ต่อประชากร เพ่ิมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในพ้ืนที่ และยกระดับค่าเฉลี่ยของค่าจ้างของแรงงาน
ในพ้ืนที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามรายงานเดียวกันก็พบว่าในบางพ้ืนที่ของจีนการสร้างพ้ืนที่พิเศษดังกล่าวอาจจะ
ไม่ได้ผลตามท่ีคาดไว้เช่นกัน  
 

  

                                           
 
3https://publish.illinois.edu/illinoisblj/2007/10/09/special-economic-zones-select-advantages-and-substantial-problems/ 
4 http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/TradeIssueBrief_SpecialEconomicZones.pdf 

AEQUS SEZ รัฐกรณำฏกะ อินเดีย 
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เพ่ิมควำมไม่เท่ำเทียม-ปญัหำสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาของ Gopalakrishnan ในปีค.ศ. 2007 รายงานผลกระทบด้านลบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในจีน เช่น การเพ่ิมขึ้นของความไม่เท่าเทียม การสูญเสียพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรกรรมขนาดใหญ่ การกว้านซื้อ
ที่ดินเพ่ือเก็งก าไร และการใช้ก าลังและความรุนแรงในเขตแรงงานดังกล่าว การศึกษาเดียวกันยังพบว่า         
การรายงานผลที่ได้รับเชิงเศรษฐกิจจากการจัดตั้งพ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะไม่มีความแม่นย ารวมทั้งการเปิดเผย
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการไม่เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้งอาจจะมีการบิดเบือนการรายงานผลในบางกรณี5 
รายงานของ The Economist6 ตั้งข้อสังเกตว่าแม้เขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส าเร็จในบางกรณี (เช่น 
เขต SEZs ในเสิ้นเจิ้น) แต่บ่อยครั้งที่มาตรการดังกล่าวถูกใช้โดยภาครัฐโดยไม่ค านึงถึงรายละเอียดมากนัก 
ส่งผลให้มีเขต SEZs ที่ไม่ประสบความส าเร็จมากมาย ทั้งในอินเดีย (กว่า 60 แห่งในแคว้น Maharashtra) และ
แอฟริกา ส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจในแง่ของเม็ดเงินลงทุนที่เปล่าประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวเสนอ
ว่าการแก้ไขมาตรการเศรษฐกิจในระดับชาติแทนมาตรการส่งเสริมแบบ ‘patch work’  น่าจะเป็นแนวทาง         
ที่ยั่งยืนมากกว่า นอกจากรายงานทั้งสองเล่มนี้ ผู้ที่สนใจศึกษา SEZs เพ่ิมเติมสามารถอ่านรายงานของ World 
Bank ได้ท าการรวบรวมเอากรณีศึกษาเกี่ยวกับ SEZs ที่น่าสนใจทั่วโลกในปีค.ศ. 2010 ในรายงานดังกล่าว         
มีการกล่าวถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ SEZs ไว้ด้วย  
 
บทความของ Illinois Business Law Journal ได้สรุปปัญหาที่มาจาก SEZs ว่าการพัฒนาเขตดังกล่าวมักจะ
สร้างปัญหาด้านความยั่งยืนเพราะ SEZs มักจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยขาดการระมัดระวังด้านสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนที่เกษตรต่าง ๆ ถูกแทนที่โดยพ้ืนที่อุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง การเวนคืนที่ดินต่าง ๆ มักจะเป็น           
ข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชนในการพัฒนาเขตพิเศษ โดยเฉพาะในกรณีของจีน  ในมณฑลกวางตุ้ง (ใต้) 
มณฑลเสฉวนมณฑลเหอเป่ย์ (เหนือ) และมณฑลเหอหนาน7 นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสังคมต่าง ๆ เช่น จาก
การทารุณกรรมแรงงาน การให้การปัองกันแรงงานที่ไม่ครอบคลุม ปัญหาจากแรงงานอพยพ และการข่มขู่          
ผู้ต่อต้านการพัฒนา  
 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เฉพาะที่เป็นจุดแข็งของ SEZs สามารถน าไปสู่ปัญหาช้างเผือก หรือ 
White Elephants8 ที่พ้ืนที่ดังกล่าวกลายเป็นที่ตั้งของบริษัทที่มุ่งใช้สิทธิเพ่ือเลี่ยงภาษี แต่ไม่สร้างงานหรือ
รายได้จากการส่งออก นอกจากนี้เขตพิเศษที่ประสบความส าเร็จในช่วงสั้น ๆ ล้มเหลวในระยะยาว หรือ

                                           
 
5 Negative Aspects of Special Economic Zones in China Shankar Gopalakrishnan Economic and Political Weekly Vol. 42, No. 
17 (Apr. 28 - May 4, 2007), pp. 1492-1494 
6 https://www.economist.com/leaders/2015/04/04/not-so-special 
7https://publish.illinois.edu/illinoisblj/2007/10/09/special-economic-zones-select-advantages-and-substantial-problems/ 
8 http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/TradeIssueBrief_SpecialEconomicZones.pdf 
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หลังจากค่าแรงพ้ืนฐานเพ่ิมขี้นหรือหลังจากข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่ได้รับหมดไป หลาย ๆ เขตพิเศษยังประสบกับ
ความท้าทายในด้านความซับซ้อนของระบบการปกครอง การให้บริการน้ าและไฟฟ้าที่ไม่สม่ าเสมอ ความไม่
มั่นคงด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนไปเศรษฐกิจ        
ในภาพรวม 
 
การศึกษาของ UNEP ได้ระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
พิเศษในรูปที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 1 ผลข้ำงเคียงที่สำมำรถจะเกิดขึ้นจำกกำรจัดต้ังพ้ืนที่อุตสำหกรรม ท่ีมำ (UNEP 2001)9 

รายงานการศึกษาของ UNEP ได้สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อุตสาหกรรมพิเศษไว้สามข้อคือ  
1) เขตอุตสาหกรรมพิเศษใช้พ้ืนที่ที่กว้างและส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท การใช้พ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และระบบนิเวศในพื้นที่ดังกล่าว  
2) ขนาดและความหลากหลายของกิจการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าวสร้างความเสี่ยงในด้าน

มลภาวะและการรวมตัวของของเสียที่จะส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และจ าเป็นที่จะต้องมีกลไก          
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพในระดับภาพรวม  

                                           
 
9 UNEP 2010 Environmental Management for Industrial Estates Information and Training Resources 
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3) แม้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะอยู่ในเขตชนบท แต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากกิจกรรม
อุตสาหกรรมอาจจะกระจายตัวไปในระดับภูมิภาคและระดับชาติได้ 

 
รายงาน SEZs ของ World Bank10 เห็นว่า เป็นสิ่งที่ส าคัญในการพิจารณาประเด็นผลกระทบด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของ SEZs อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับด้านเศรษฐกิจ เพราะในระยะยาวผลที่ได้รับจาก            
ทั้งสามด้านดังกล่าวจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องต่อกัน (entwined) กล่าวคือ การไม่พิจารณาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
จะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของโครงการ SEZs ในระยะยาว   
 

2.2 กำรจัดกำรของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การจัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยปกติแล้วมีความแตกต่างจากการจัดการของเสียทั่วไป (เช่น ของเสียจาก
เทศบาล) โดยของเสียที่มาจากเขตที่พักอาศัยหรือเขตเทศบาลต่าง ๆ มักจะมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ       
ทีค่ล้ายคลึงกัน ในขณะทีข่องเสียอุตสาหกรรมองค์ประกอบและคุณสมบัติจะมีความแตกต่างกันที่สูงกว่า ขึ้นอยู่
กับภาคอุตสาหกรรม และโรงงานที่เป็นแหล่งของเสีย การจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพจึง
จ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลในด้านดังกล่าวที่แม่นย า ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของของเสีย สภาพภูมิอากาศ
และอุณหภูมิที่แหล่งและการจัดเก็บ และผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของของเสีย ระบบการจัดการ
ของเสียในปัจจุบัน  ประกอบด้วยหกขั้นตอนต่อไปนี้11 1) การผลิตและจัดเก็บของเสีย (generation and 
storage) 2) การป้องกันมลภาวะและลดปริมาณของเสีย (pullution prevention and waste minimization)       
3) การ recycling และ reusing 4) การเก็บและจัดส่ง (collection and transfer) 5) การบ าบัด (treatment) 
และ 6) การก าจัด (disposal) การน าขั้นตอนทั้งหกไปด าเนินการอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบริบท 
ขึ้นอยู่กับตวัแปรต่าง ๆ เช่น จ านวนโรงงาน สภาพเศรษฐกิจ และข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมของท้องที่นั้น ๆ  
 

 
 

                                           
 
10 Special Economic Zones – Progress, Emerging Challenges and Future Directions (Farole & Akinci ed., 2011) 
11 LaGrega et al. 2001 - Hazardous Waste Management 
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การจัดการของเสียอุตสาหกรรมของ SEZs ก็มีความท้าทายเช่นกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ       
แต่อาจจะมีข้อได้เปรียบบางประการ อาทิ การรวมตัวของโรงงานในพ้ืนที่ SEZs สร้างความน่าดึงดูดและ          
ความเป็นไปได้ (feasibility) ที่สูงขึ้นของการลดทุนจัดตั้งโรงงานบ าบัดของเสียในพ้ืนที่ การสร้างโอกาสใน         
การจัดการของเสียอย่างรวมศูนย์ (comprehensive waste management) และการเพ่ิมประสิทธิภาพ         
ในการจัดการของเสีย การรวมที่ตั้งของแหล่งของเสียให้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ของเสียไปสู่โรงงานบ าบัด  
 
บางการศึกษาในอดีตพบว่าคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในเขต SEZs ไม่ได้แย่กว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ และในบางกรณี
อาจจะมีระดับคุณภาพที่สูงกว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าในด้านการควบคุมมลพิษของบริษัทและนักลงทุน
ต่างชาติ การวางแผนการใช้ที่ดินของพ้ืนที่ที่เป็นระบบ และการวางข้อบังคับและการติดตามที่เข้มงวด 
ยกตัวอย่างกรณีของ SEZs ในมาเลเซียที่มีการพัฒนาอย่างมีรูปแบบ ระบบและเป็นไปตามข้อบังคับต่าง ๆ          
ที่เข้มงวด12 
 
นอกจากนี้ในกรณีที่โรงงานใน SEZs มีความหลากหลายอาจจะเป็นการสร้างโอกาสในการหมุนเวียนของเสีย 
ให้เป็นทรัพยากรได้อีกด้วย หนึ่งในแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานดังกล่าวคือ Eco-Industrial park (EIP) หรือ 
นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดดังกล่าวได้รับการผลักดันอย่างแพร่หลายทั้งในเอเชีย ยุโรป 
อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ การส ารวจในปีค.ศ.พบว่ามีการตั้ง EIP ทั่วโลกกว่า 40 แห่ง13 
 
อย่างไรก็ตาม การก าจัดของเสียในพื้นที่ SEZs ก็มีความท้าทายเช่นกัน14 โดยการกระจุกตัวของของเสียในพ้ืนที่
ที่จ ากัดสามารถท าให้ความเข้มข้นของสารเคมีต่าง ๆ ให้เพ่ิมสูงขึ้น และหากไม่ได้รับการบ าบัดอย่างถูกต้อง
สามารถส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณข้างเคียง ความหลากหลายของสารเคมีภายในพ้ืนที่
สามารถท าให้กระบวนการจัดเก็บมีความซับซ้อนและก่อให้เกิดความเสี่ยงในกรณีสารเคมีรั่วไหลและปนเปื้อน 
นอกจากนี้แผนการจัดการของเสียจะต้องมีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสที่สูง มีการ
ตรวจสอบและติดตามที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชากรในพ้ืนที่อีกด้วย  

 

  

                                           
 
12 Is East Asia Industrializing Too Quickly? Environmental Regulation in its Special Economic Zones (Richardson, 2004) 
13การศึกษาของ Sakr et al. 2011 รายงานความปัจจัยส าเร็จและแนวโน้มการพัฒนา EIP ของโลก Critical success and limiting factors for 
eco-industrial parks: global trends and Egyptian context 
14 UNIDO (1997). Industrial Estates - Principles and Practice. New York. USA 
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3. ก้ำวต่อไปของอุตสำหกรรมสู่ 4.0  
การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industrial Revolution (IR) 4.0 เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ก าลังเปลี่ยนแปลง
ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างมีนัยส าคัญคือ หลักของ IR คือการน าเอาระบบดิจิตอลมาพัฒนาระบบการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมต่อ (connected manufacturing) และอัตโนมัติ (autonomous)         
สร้างความเชื่อมต่อแบบ real-time ให้กับ มนุษย์ เครื่องจักร และวัตถุ ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลและการสื่อสาร
เพ่ือให้น าไปสู่กระบวนการการผลิตและการจัดการที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต แนวคิดดังกล่าวถูก
ผลักดันจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
 
จุดประสงค์หลักของแนวคิด Industry 4.0 คือการน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการก้าวผ่านอุปสรรค
ปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรม เช่น การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในเวทีและตลาดระดับโลก การรับมือ
ความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ผกผันและรวดเร็ว ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ customization และ
วงจร life cycle ของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง15  
 
แม้จะมีการศึกษาและบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเอาแนวคิด Industry 4.0 มาด าเนินการเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนและคลุมครือของผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าเอาแนวคิดดังกล่าวมา

ด าเนินการ และในบางกรณี ก็มีความขัดแย้งระหว่างความเห็นของบทความและการศึกษาอีกด้วย Mu ̈ller, 
Kiel and Voigt (2018) ได้รวบรวมเอาผลประโยชน์และความท้าทายในด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม ที่จะมาจาก Industry 4.0 ในตารางที่ 2 การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความไม่
แน่นอนในโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากการน าเอาแนวคิด Industry 4.0 ไปด าเนินการ 
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ตำรำงที่ 2 ผลประโยชน์และควำมท้ำทำยในด้ำนสังคม เศรษฐศำสตร์ และสิ่งแวดล้อม จำก Industry 4.0  

รวบรวมโดย Mu ̈ller, Kiel and Voigt (2018) 

ประเภท รำยละเอียด 
เศรษฐศาสตร์  - ความโปร่งใสและความเช่ือมต่อของภาคส่วนต่าง ๆ สามารถท าการ Optimisation กระบวนการที่

เกี่ยวข้องได้ เพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น (flexibility) คุณภาพและความสามารถในการปรับแต่ง
ตามความต้องการของผู้บรโิภค (customization) ผ่านการน าเอา Smart manufactureing 
technologies มากด าเนินการ 

- สร้าง New value propositions  และเปลีย่นแนวทางการผลิตใหเ้ป็น demand orientated และ 
enable load balancing รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านขนส่งและคมนาคม 

- เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการผลิตแต่ก็มีความเสี่ยงด้านการลงทนุท่ีสูงและความไม่แน่นอนของ       
ผลก าไรที่จะไดร้ับ 

- มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้องกับ Industry 4.0 ที่ยังไม่มีการบัญญัติและเป็นที่ท้าทาย โดยเฉพาะส าหรับ
กิจการขนาดกลางและเล็กท่ีมีทุนและทรัพยากรที่จ ากัด 

สิ่งแวดล้อม - ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตผ่านการ optimization demand และ load 
balancing ความโปร่งใสของกระบวนการและอุปสงค์ท าให้สามารถจัดตารางการด าเนินการได้อย่าง
อัจฉริยะ ความสามารถในการจ าลองกระบวนการผลิตท าใหล้ดการสิน้เปลือง และความสามารถใน
การคาดเดาการใช้พลังงานผ่านระบบ Smart Energy system  

- ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบการผลติสามารถเช่ือมต่อกับข้อมลูการใช้งานท าให้กระบวนการออกแบบ       
มีการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านการจัดการ product life cycle และ recycling ส่งผลให้มีการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณของเสียและการใช้ทรัพยากร  

- ในด้านการขนส่งและคมนาคม แนวคิด Industry 4.0 (โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสของข้อมูลของ 
ห่วงโซ่การขนส่ง) จะช่วยลดความจ าเป็นในการขนส่งสินค้าและทรัพยากรที่ไมจ่ าเป็น ลดการส่งของ
ผิดพลาด การรอคอยท่ีไมจ่ าเป็น และการเสยีหายของสินค้า อีกทั้งช่วยกระจายตัวแหล่งผลิต 
(Decentralization production) เข้าไปใกล้แหล่งที่ผลติภณัฑ์ถูกใช้ และช่วยแนวการผลิตแบบ 
additive manufacturing (ผลติช้ินส่วนส ารอง) เพื่อลดของเสียลง 

สังคม - สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบฉัจฉริยะ (intelligent assistance systems) และ human machine 
interfaces เพื่อน าไปสู่ความพึงพอใจของผู้ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  

- การแทนที่ของเครื่องจักรในการท างานประเภทต่าง ๆ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง Job profile ของ
แรงงานที่จะลดการใช้แรงงานลงและเพิ่มความต้องการในด้าน programming  ซึ่งจะน าไปสู่ความ
จ าเป็นในการศึกษาและฝึกฝนในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามรูปแบบงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
การวางแผน และการติดตามผล อาจจะถูกหุ่นยนต์และเครื่องจักรมาแทนท่ีเช่นกัน  

หมายเหตุ – การศึกษาของ Mu ̈ller, Kiel and Voigt (2018) ยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 
(Sustainability) โดยได้ท าการส ารวจบริษัทและกิจการต่าง ๆ ในประเทศเยอรมนี 746 บริษัท 
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โอกำสและควำมท้ำทำยในด้ำนกำรจัดกำรของเสียของ SEZs ในอนำคต 
แม้ว่าผลกระทบต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะยังไม่ชัดเจน แต่เป็นที่แน่นอนว่าการปฎิวัติดังกล่าว          
จะส่งผลต่อภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการจัดการของเสีย การเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้ 
สามารถแปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้ทรัพยากรและจัดการของเสียในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง 
 
องค์กร International Solid Waste Association - ISWA ได้ส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกกว่า 1,000 คน 
ต่อผลกระทบของปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กับการจัดการของเสียเมื่อค.ศ. 2017 ผลการส ารวจแสดงให้เห็น
ว่าภาคอุตสาหกรรมโดยรวมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นการน าเอาระบบดิจิตอลมา
เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการติดตามและจัดการของเสีย และการน าเอาระบบอัตโนมัติมาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการแยกและจัดการของเสีย ที่ส าคัญกระบวนการออกแบบที่มุ่งลดของเสียและส่งเสริมการน าไปใช้ซ้ า
เพ่ือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Ecodesign) คาดว่าจะเป็นการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการของเสียอย่างมีนัยส าคัญ16   

 
กระบวนการออกแบบที่มุ่งลดของเสียหรือ Ecodesign เป็นหนึ่งในมาตการของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และ Zero Waste ที่ได้รับการเผยแพร่และด าเนินการในหลายประเทศ นอกจาก
แนวคิดดังกล่าวจะมุ่งที่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเน้นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(conservation) ด้วย แนวคิดทั้งสองนี้จะช่วยผลักดันการเลี่ยงสร้างของเสีย (waste avoidance) และลด
ปริมาณของเสียไปสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ โดยมุ่งจัดการระบบการผลิต การกระจายสินค้า และห่วงโซ่มูลค่า 
แทนการจัดการของเสียเพียงอย่างเดียว รูปแบบกระบวนการบูรณาการดังกล่าวเปลี่ยนแนวคิดจาก linear 
supply chains ที่ทรัพยากรถูกแปรรูป ใช้งาน และกลายเป็นของเสียที่ต้องท าการบ าบัดหรือก าจัด ไปสู่ 
circular supply chains ที่มีการหมุนเวียนของเสียเป็นทรัพยากรให้เท่าที่จะนานได้ เพ่ิมการน าไปใช้ซ้ า 
(reuse) และใช้หมุนเวียน (recycle) ให้มากที่สุด17 
 

                                           
 
16 The impact of 4th Industrial Revolution on the Waste Management Sector (ISWA, 2017)  
17 The 4th Industrial Revolution and waste management – Editorial (Agamuthu, 2017) 
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หนึ่งในภาครัฐที่ตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สหภาพยุโรป18 ซ่ึงได้ด าเนินการ         
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012 โดยท าการตีพิมพ์เอกสาร Manifesto for a Resource Efficient Europe 
ที่กล่าวถึงแนวคิดดังกล่าว จนมาถึงโครงการปัจจุบันที่มีการวางโครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น
ส่วนส าคัญของยุทธศาสตร์นโยบายด้านอุตสาหกรรม (Industrial Policy Strategy) ของสหภาพยุโรปได้แก่
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ Circular Economy เช่น ยุทธศาสตร์ด้านพลาสติกและการใช้วัตถุดิบชีวภาพ เพ่ือให้
น าไปสู่การหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้อีกครั้ง19   
 

 
  

                                           
 
18 รายงานเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ กรุงเวียนนา 
19 รายงานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป 1/2/3 โดยส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ กรุงเวียนนา 

https://wordpress.com/post/thaiindustrialoffice.wordpress.com/3849
https://wordpress.com/post/thaiindustrialoffice.wordpress.com/3854
https://wordpress.com/post/thaiindustrialoffice.wordpress.com/3855
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมเอาข้อมูลและผลการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการจัดการของเสีย รวมทั้งแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคด เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาการจัดการของเสียในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภายใน
โครงการพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)    
 
การจัดตั้งพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1959 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวก็แพร่หลายไปทั่วโลก และมีการพัฒนาประเภท             
ที่หลากหลาย เช่น เขตการค้าเสรี เขตการด าเนินการเพ่ือการส่งออก และนิคมอุตสาหกรรม การจัดตั้งเขต
พิเศษเหล่านี้อาจจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่หนึ่งในความท้าทายที่พบเห็นในหลาย ๆ กรณีคือการจัดการ
กับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเขตดังกล่าว รวมทั้งปัญหาด้านสังคม (เช่น การแย่งชิงพ้ืนที่ท ากิน และ
การเพ่ิมขึ้นของความไม่เท่าเทียม) ซึ่งผลเสียดังกล่าว บั่นทอนข้อดีด้านเศรษฐกิจ ประเด็นด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจึงควรจะได้รับการพิจารณาควบคู่กับด้านเศรษฐกิจเพ่ือผลดีในระยะยาวจากการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
 
การจัดการของเสียอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ มีความท้าทายเช่นเดียวกับการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ แต่มีข้อได้เปรียบบางประการ เช่น ความเป็นไปได้ (feasibility) ที่มากกว่าของการลด
ต้นทุนในการจัดตั้งโรงงานบ าบัดของเสียในพ้ืนที่ ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งที่ต่ าจากการกระจุกตัวของแหล่ง          
ของเสีย เทคโนโลยีของบริษัทต่างชาติที่ล้ าสมัยกว่า หรือมีข้อบังคับที่เข้มงวดกว่า อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อจ ากัด
เช่นกัน การกระจุกตัวของของเสียในพ้ืนที่ที่จ ากัดสามารถท าให้ความเข้มข้นของสารเคมีต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนที่สูงขึ้น นอกจากนี้แผนการจัดการของเสียจะต้องมีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ 
และความโปร่งใสที่สูง มีการตรวจสอบและติดตามที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับปริมาณของเสียที่จะ
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นของประชากรในพ้ืนที่อีกด้วย 
 
การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industrial Revolution (IR) 4.0 เป็นแนวโน้มที่จะมาถึงในอนาคต        
อันใกล้ และจะมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดการของ เสียอย่างมี
นัยส าคัญ เช่น การน าเอาระบบดิจิตอลมาเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการติดตามและจัดการของเสีย และ       
การน าเอาระบบอัตโนมัติมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแยกและจัดการของเสีย ที่ส าคัญกระบวนการ
ออกแบบที่มุ่งลดของเสียและส่งเสริมการน าไปใช้ซ้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด 
(Ecodesign) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ศึกษาและประเมินผลกระทบที่จะมาจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ภายในโครงการพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ส าหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้โครงการ Industry 4.0 แล้ว 
(ดูภาคผนวก) แต่เดิมพ้ืนที่อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอีสเทิร์นซีบอร์ดทีส่ามารถรองรับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสูงในอดีต เช่น การผลิตเม็ตพลาสติก ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนรถยนต์20        แต่เมื่อจะมี
การพัฒนาเทคโนโลยีและภาคอุตสหกรรมให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความซับซ้อนของภาคการผลิต
เพ่ิมขึ้น จึงควรจะมีการศึกษาผลกระทบจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมาจากการพัฒนาดังกล่าว โดย
สามารถเริ่มจากการพิจารณาห่วงโซ่ Supply Chian ของแต่ละภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เข้าใจถึงผลกระทบที่
จะมาจากการยกระดับให้สามารถร้องรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและการเปลี่ยนแปลงไปจากอุตสาหกรรมเดิมได้ 
 
2. ศึกษาแนวทางการจัดการของเสียในบริบท Industry 4.0 และแนวคิดการจัดการของเสียในอนาคต  

การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมพิเศษเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาและยกระดับแนวทางการจัดการ         
ของเสียของประเทศไทยให้เท่าทันนานาชาติ เพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวควรจะมีการศึกษา
เปรียบเทียบการจัดการของเสียที่เป็น Best Practice เช่น Waste management strategy ของสหภาพยุโรป
ที่ตั้งอยู่บนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Zero Waste และน ามาประยุกต์ใช้กับ
บริบทของประเทศไทย โดยอาจจะสามารถประกาศให้เป็นส่วนเพ่ิมเติมของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี เพราะแม้ว่าแผนการพัฒนาเขตอีอีซี จะมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจที่สูงและ
เป็นฟันเฟืองส าคัญในการผลักดันประเทศไทยให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง หากละเลยในด้านการจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้ว ศักยภายการพัฒนาในระยะยาวจะมีผลที่จ ากัด เพราะถูกบั่นทอนจาก
ผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ อีอีซี ยังเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากอีสเทิร์นซีบอร์ด 
ที่ประสบกับความท้าทายในการจัดการผลกระทบด้านลบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชากรใน
พ้ืนที่ในระยะท่ีผ่านมา21  
 
 

  

                                           
 
20 https://thestandard.co/from-eec-to-esb/ 
21 ilaw, Momentum, EEC Watch, ส านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (สชพ.) Momentum2 

https://ilaw.or.th/node/4656
https://themomentum.co/eec-watch/
https://www.facebook.com/EEC-Watch-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-523494264670040/
http://www.onep.go.th/eurban/index.php?option=com_content&view=article&id=198%3Aeec&catid=41&Itemid=1011
https://themomentum.co/eec-eastern-economic-corridor-environmental-concerns/


ส ำนักงำนท่ีปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

20 

ภำคผนวก  
เหลียวดูกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 
ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันของประเทศไทย มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) โดยได้ประกาศ 5 เขตแรก
ในเดือนมกราคม 2558 ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร และต่อมาได้ประกาศเพิ่ม
อีก 5 เขตในเดือนเมษายนปีเดียวกันได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กาญจนบุรี เชียง ราย นครพนม และ
นราธิวาส22  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม - http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5193)  
 
แม้จะมีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นจ านวนมากในประเทศไทย แต่โครงการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อี
อีซี) ก็ยังเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส าคัญ โครงการดังกล่าวเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ประเทศไทย 4.0 ด้วยการพัฒนา
เชิงพื้นที่ท่ีต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า 30 
ปีท่ีผ่านมา โดยเริ่มขึ้นในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) การพัฒนาต่อยอดอีอีซี ในครั้งนี้ ขับเคลื่อนโดยส านักงานเพือ่
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะ
เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว 
 
การด าเนินการในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหาร
จัดการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ซึ่งได้มีการประกาศเขตส่งเสริมใน 24 เขตส่งเสริม (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กันยายน 2561) อาทิ23 

1. เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: เมืองการบินภาคตะวันออก (Special EEC Zone: Eastern 
Airport City ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น
ศูนย์กลางการบิน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในอีก 5 ปีข้างหน้า ที่คาดว่าจะมีมากถึง 15 ล้านคน/
ปี และจะเพิ่มความสามารถในการรองรับเป็น 35 ล้านคน/ปี ในอีก 10 ปี และ 60 ล้านคน/ปีในอีก 15 ปีข้างหน้า 

2. เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) 
ตั้งอยู่ในบริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง พื้นที่ 3,000 ไร่ และบริเวณอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา   
จ.ชลบุรี ครอบคลุมพื้นท่ี 120 ไร่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 

3. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital ParkThailand: EECd) ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนพื้นที่ 709 
ไร่ เพื่อขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Data Hub) ของอาเซียน 

4. นิคมอุตสาหกรรม Smart Park อยู่ท่ี จ.ระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 1,466 ไร่   
5. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 อยู่ที่ จ.ระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 1,900 ไร่ 

 

                                           
 
22 http://sez-evaluation.com/ และ http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5196 
23 https://goo.gl/g5eAPS  

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5193
http://sez-evaluation.com/%20และ
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5196
https://goo.gl/g5eAPS
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ตำรำงที่ 3 รำยชื่อเขตส่งเสริมที่ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำแล้ว (ข้อมลู ณ วันที่ 24 กันยำยน 2561)24 

1. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 
2. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ ๒ 
3. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
4. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๒ จังหวัดชลบุรี 
5. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๓ จังหวัดชลบุรี 
6. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
7. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 
8. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ๓๖ จังหวัดระยอง 
9. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
10. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
11. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ ๒) 
12. นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี 
13. นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ ๓) จังหวัดชลบุรี 
14. นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ ๔) จังหวัดชลบุรี 
15. นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ ๕) จังหวัดชลบุรี 
16. นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 
17. นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส ์จังหวัดชลบุรี 
18. นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นิคมอุตสาหกรรม ซี.พี ระยอง 
20. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
21. เมืองการบินภาคตะวันออก 
22. นิคมอุตสาหกรรม Smart Park 
23. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๔ 
24. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 
ในปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อีอีซี และอยู่ในก ากับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 31 แห่ง 
ซึ่งในจ านวนนี้มีนิคมฯ ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ส าหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  แล้วจ านวน 21 
แห่ง ทั้งนี้ 21 นิคมฯ ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสรมิอุตสาหกรรม ส าหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กนอ.ได้จัดสรรพื้นที่
แบ่งเป็นจังหวัดระยอง 8 แห่ง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  การบินและช้ินส่วน   ไฮเทคอิเล็กทรอนกิส์  
การแพทย์ครบวงจร   การบินและโลจิสติกส์   เ ช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ นิคมฯ ในจังหวัดชลบุรี  12 แห่ง               
รองรับอุตสาหกรรมไฮเทค อิเล็กทรอนิกส์  ดิจิตอล  ยานยนต์อนาคต และเมืองวิทยาศาสตร์ นิคมฯ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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จ านวน 1 แห่ง รองรับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์  อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมช้ินส่วนพลาสติก 
เพื่อเป็นส่วนประกอบในรถยนต์ และโลจิสติกส์25 
 
รัฐบาลไทยได้วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ โดยได้ตั้งงบประมาณการ
ลงทุนไว้ที่กว่า 1.5 ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีทั้งโครงการคมนาคม การพัฒนาเมือง การลงทุนด้านท่องเที่ยว 
การพัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และการลงทุนกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย26 นอกจากนี้ยังมีการเสนอสิทธิประโยชน์ใน
เรื่องของภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีสูงสุดไม่เกิน 15 ปี หรือลดหย่อนภาษีร้อยละ 50 ของบางกิจการ ล่าสุดได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา27 
 
อีกด้านที่ก าลังได้รับการพิจารณาคือการสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้งการศึกษา สาธารณสุขสมาร์ทซิตี้ และการ
น าชุมชนเข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อรับรองการเติบโตของพื้นที่ดังกล่าว แผนจัดตั้งโครงการสมาร์ทซิตีใ้นพื้นที่ โดยในเบื้องต้น             มี
กลุ่มธุรกิจจาก จีน เกาหลีใต้และออสเตรียให้ความสนใจ28  

 
มาตรการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนของไทยและต่างชาติได้ ในเบื้องต้นบริษัท Toyota Nissan และ BMW         
ซึ่งตั้งอยู่ใน Eastern Seaboard อยู่แล้ว ได้แสดงความตั้งใจที่จะลงทุนเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการร่วมมือระหว่างการบินไทยและ
บริษัท Airbus ในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่สนามบินอู่ตะเภา การฉายภาพของกลุ่มเซ็นทรัลและโรงแรมต่าง ๆ         
ที่จะลงทุนเพื่อรองรับความเจริญในพื้นที่ภาคตะวันออก29 และการแสดงความจ านงจาก Alibaba30 ที่จะสร้างฐานการค้า e-
commerce และโลจิสติก ในพ้ืนที่ดังกล่าว  
 
ผลการด าเนินการของอีอีซี ในครึ่งปีแรกของพ.ศ. 2561 (มกราคม – มิถุนายน 2561) มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอี
ซี จ านวน 142 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 183,230 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 ถึงร้อยละ 12231 รัฐบาลท า
การเดินหน้าโรดโชว์อีอีซีไปในประเทศต่าง ๆ กว่า 10 ประเทศ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา32 และล่าสุดเตรียมต้อนรับคณะนักธุรกิจ
จากจีน 500 รายน าโดยนายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ
ของจีน33 ระหว่างวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2561 34  
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