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เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจ เอกชนดันตั้งองค์กรพิเศษบริหาร 

             รัฐเดินหน้าเขต ศก.พิเศษ ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งด่วน "ตาก-สระแก้ว-สงขลา" ลุยเฟสสอง "เชียงราย-
นครพนม-เมืองกาญจน์-นราธิวาส" 52 โครงการ 1.5 หมื่นล้าน กระทรวงอุตฯ-ชงยุทธศาสตร์ส่งเสริม 7 คลัสเตอร์ ถึง
มือ "สมคิด" ดัน "ระยอง-ภูเก็ต-เชียงใหม่" เป็นฐานผลิต ครม.ไฟเขียวยกทีมโรดโชว์ดึงนักลงทุน แจกสิทธิพิเศษเว้น
ภาษีสูงสุด 8 ปี-ลดหย่อนภาษี 50% 5 ปี บวกเพ่ิมอีก 5 ปี 

              นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า วันที่ 7 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา 
กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้เสนอแผนและหลักการในการ
สนับสนุนส่งเสริมคลัสเตอร์ 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์ 2.อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3.อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป 4.อุตสาหกรรมสิ่งทอ 5.อุตสาหกรรมไอที 6.อุตสาหกรรมไฟฟ้า และ 7.อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพิจารณา พร้อมกับก าหนด
จังหวัดให้แต่ละกลุ่มคลัสเตอร์ลงทุนจัดตั้งโรงงาน สถานประกอบการ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เหมาะจะตั้งใน           
จ.ระยอง เพราะส่วนใหญ่เป็นแหล่งประกอบการรถยนต์อยู่แล้ว อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหมาะสมจะจัดตั้งในภาค
ตะวันออก ส่วนอุตสาหกรรมไอที จะส่งเสริมใน จ.ภูเก็ต และ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น 

โรดโชว์ดึงลงทุน 7 คลัสเตอร์ 

               ทั้งนี ้รองนายกฯสมคิดเห็นด้วยในหลักการที่เสนอ แต่ให้น ามาทบทวนแก้บางส่วนที่ยังไม่สอดรับกัน ก่อน
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา หาก ครม.เห็นชอบ กระทรวงอุตฯ บีโอไอ ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะจัดโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศดึงดูดนัก
ลงทุนเข้ามาลงทุน เพ่ือให้ทันกรอบเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยภายใน 1 เดือน หลักการเบื้องต้นนัก
ลงทุนที่จะลงทุนใหม่ และนักลงทุนรายเก่าท่ีจะขยายการลงทุนเพ่ิม จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มจากเดิม เช่น ยกเว้นภาษี
นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี ลดหย่อนภาษี 50% 5 ปี อาจบวกเพ่ิมให้อีก 5 ปี แต่มีเง่ือนไขไม่ใช่แค่ตั้งโรงงาน แต่ต้องพัฒนา
ควบคู่ไปด้วย เช่น สร้างถนน แหล่งน้ า นักลงทุนรายใดสนใจจะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2559 

หนุนอุตฯยานต้นน้้า-ปลายน้้า 

                โดย เฉพาะอุตฯยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเป็น 1 ใน 
7 ของคลัสเตอร์อุตฯที่รัฐบาลให้การส่งเสริมอย่างเต็มที่ กระทรวงอุตฯจะมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์
ไทยให้เข้มแข็ง โดยการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งจากการหารือกับภาคเอกชนต่างมีความม่ันใจในการใช้
ไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือ ส่งออก ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะเป็นแรงเสริมให้อุตฯยาน
ยนต์ไทยเข้มแข็งมากข้ึน 
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เร่ง "ตาก-สระแก้ว-สงขลา" 

                ส าหรับ ความคืบหน้าในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม 
เปิดเผยว่า จะเร่งการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรในพ้ืนที่เร่งด่วน 3 จงัหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว 
สงขลา ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปธรรมในปี 
2558-2559 โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 16 ก.ย.นี ้

                 ทั้งนี้จากการติดตามพ้ืนที่แม่สอด จ.ตาก ด าเนินการไปด้วยดี โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เมย แห่งที่ 2 และถนนต่อเชื่อมระหว่างแม่สอดกับเมียวดี 3,900 ล้านบาท ลงนามร่วมกับเมียนมาแล้วเมื่อ 10 ก.ย. 
ส่วนสนามบินแม่สอดได้งบฯก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและขยายทางวิ่งแล้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว จะมี 3 ด่าน
คือ ด่านคลองลึก จะสร้างด่านถาวรแห่งใหม่บริเวณบ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท และจะหารือรัฐบาลกัมพูชาเรื่องจุดข้าม
แดน ก่อสร้างสะพานทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งกัมพูชาจะขอเงินกู้ผ่อนปรนจากรัฐบาลไทย ระยะต่อไปจะสร้างด่านบ้านไร่-โอเนียง 
525 ไร่  จะเร่งก่อสร้างเส้น ทางรถไฟเชื่อมระหว่างอรัญประเทศ-ปอยเปต ฝั่งไทยจะแล้วเสร็จปีนี้ ส่วนอีก 6 กม.ไป
เชื่อมกับฝั่งกัมพูชา เริ่มเดือน ต.ค.นี้ แล้วเสร็จต้นปี 2559 ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา จะปรับปรุง
อาคารด่านศุลการ และสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

เดินเครื่องเฟสสอง 

                อีก ทั้งจะเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ในพ้ืนที่ด่านบ้านพุน้ าร้อน จะเชื่อมกับ
เมียนมา พัฒนาเป็นด่านถาวรขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ สร้างทางรถไฟจากแหลมฉบัง-กทม.-กาญจนบุรี และมอเตอร์เวย์
บางใหญ่-กาญจนบุรี-บ้านพุน้ าร้อน และเร่งรัดพ้ืนที่ที่เหลือต่อไป เช่น เชียงราย นครพนม นราธิวาส เบื้องต้นได้งบฯ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6,169 ล้านบาท ในปีงบฯ 2559 แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 จะ
จัดล าดับความส าคัญใหม่ 52 โครงการ วงเงินรวม 15,770 ล้านบาท แยกเป็น จ.เชียงราย 20 โครงการ 1,548 ล้าน
บาท นครพนม 11 โครงการ 5,339 ล้านบาท กาญจนบุรี 9 โครงการ 2,811 ล้านบาท และนราธิวาส 13 โครงการ 
6,070ล้านบาท  
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นักลงทุนญี่ปุ่นขานรับ 
 
              ด้าน นายโมะริคาซุ ชกคิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัท
เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ที่น าโดยรองนายกฯสมคิด ว่าจะผลักดันให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนได้มากข้ึน โดยเฉพาะ
นโยบายสนับสนุนการผลิตสินค้า 7 คลัสเตอร์ เพราะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในคลัสเตอร์ยานยนต์
เกิดการขยายตัวทั้งปริมาณการผลิตและจ านวนผู้ประกอบการ ขณะที่แหล่งข่าวจาก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นอีก
รายชี้ว่า แม้ญี่ปุ่นยืนยันจะลงทุนในไทย บวกกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใช้มาตรการกระตุ้นด้านภาษี และสิทธิ
ประโยชน์กระตุ้นการลงทุน แต่นโยบายใหม่ของบีโอไอบางส่วนมีปัญหา กฎระเบียบหลายข้อไม่เอ้ือต่อการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาติ และแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ทั้งท่ีก่อนหน้านี้นักลงทุนญี่ปุ่นได้เสนอให้บีโอไอแก้เง่ือนไขเรื่องการน า เข้า
เครื่องจักร  

กระทุ้งรัฐลงทุนเป็นรูปธรรม 
              นายพร ศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐควรเร่งลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษดึงดูดนักลงทุนทั้ง ในและต่างประเทศ และเร่งก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ 
ด้านการค้า ภาษี การเคลื่อนย้ายแรงงาน ด่านศุลกากร ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว จะช่วยให้เกิดการค้า การลงทุนความ
เชื่อมั่น และการตัดสินใจของนักลงทุน หากล่าช้าการค้า การลงทุนจะไม่เกิดขึ้น ส่วนจะเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใดก่อนตนมองว่าควรด าเนินการพร้อมกันทุกเขตเช่นเดียวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ชงตั้งองค์กรเขตศก.พิเศษบริหาร 
              นาย พงศ์ชัย ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการค้า จ.ตาก เปิดเผยว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก คือ หน่วยงานภาครัฐกับเอกชนท างานไม่สอดคล้องกัน โดยรัฐควรสนับสนุนงบฯ เป็นตัวกลาง
ประสานงาน ส่วนเอกชนมีความรู้ด้านการค้าการลงทุน ควรเข้าไปมีบทบาทในการออกแบบ วางยุทธศาสตร์ แต่
เอกชนมีส่วนร่วมน้อยมาก อยากเสนอให้นายกฯออกพระราชบัญญัติ หรือพระราชก าหนดบริหารองค์กรเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ใช้เฉพาะพ้ืนที่ หรือตั้งเป็นองค์การมหาชน ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีนายกฯเป็นประธานบอร์ด และ
ให้เอกชนที่มีความรู้ด้านการค้าการลงทุนเป็นผู้อ านวยการองค์กรเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  ส่วนนายประมวล เขียวข า 
เลขาธิการหอการค้า จ.สระแก้ว มองว่านโยบายเรื่องที่ดินยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการเช่าและค่าเช่าที่ดิน ท าให้นัก
ลงทุนไม่รู้ว่าต้องซื้อที่ดินเอง หรือรัฐจะลงทุนให้ และสิทธิพิเศษแตกต่างกันอย่างไร เพราะวันนี้ที่ดินราคาขึ้นวันต่อวัน 
จากเดิมไร่ละ 4-5 หมื่นบาท ปัจจุบันไปถึงไร่ละ 5-7 แสนบาทแล้ว ขณะที่สิทธิพิเศษต่าง ๆ แม้รัฐบอกว่าจะให้สิทธิเพ่ิม 
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการจริงจัง  
 
ขันนอตศูนย์บริหารเบ็ดเสร็จ 
               ด้าน นายธวัชชยั เฮงประเสริฐ รองประธานงานส่งเสริมการค้าชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะอุตฯที่ใช้แรงงานสูง ยังคงมุ่งที่จะลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน
มากกว่าไทย แม้จะมีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากปัญหาเรื่องราคาค่าจ้างแรงงาน และความไม่สะดวกใน
การติดต่อประสานงาน เอกสาร ข้อมูล ภาครัฐจึงต้องก าหนดนโยบายให้ชัดเจนในการติดต่อประสานงาน ศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Ser-vice) หรือ OSS ที่ยังมีปัญหาเรื่องบุคลากร 
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