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EEC : EASTERN SPECIAL ECONOMIC CORRIDOR 

อีอีซี : เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก 
กรณีศึกษา : มิติการลงทุนและการจ้างงาน 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์  

รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอตุสาหกรรมไทย 

วนัที�พฤหสับดีที� 26 เมษายน 2561  

 

อีอีซี ขับเคลื�อนประเทศไทยสู่เศรษฐกจิ 

 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกหรือ “EEC : EASTERN SPECIAL ECONOMIC CORRIDOR” 

เป็นความริเริ�มของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการพัฒนาพื �นที�ชายฝั�งทะเลตะวนัออกประกอบด้วย

จงัหวดัฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง โดย (ร่าง) พ.ร.บ. เขตพฒันาพิเศษเขตภาคตะวนัออกประกอบด้วย 72 มาตรา 

สภานิติบญัญตัิแห่งชาติได้เห็นชอบเมื�อวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2561 รัฐบาลจะใช้งบลงทุนกว่า 1.66 ล้านล้านบาทใน

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรองรับอตุสาหกรรมดิจิทัลรวมถึงโครงสร้างพื �นฐานเชื�อมโยงจงัหวดัเป้าหมาย เช่น 

สนามบินอู่ตะเภาซึ�งจะเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที� 3 ของประเทศ, พฒันาท่าเรือแหลมฉบงั เฟส 3 และท่าเรือ

มาบตะพดุ, การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์และรถไฟความเร็วสงูเชื�อม กทม.-ระยอง ฯลฯ 

 แนวคิดของอีอีซีเป็นการปลกุการลงทนุใหม่ (NEW ENGINGE INDUSTRY) เพื�อสอดรับกบัอตุสาหกรรม

ดิจิทลัเป็นการลงทนุครั �งใหญ่สดุในประวตัิศาสตร์ของไทย อีอีซีเสมือนหนึ�งเป็นโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดภาค 2 ซึ�ง

อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสลูานนท์ ได้ดําเนินการมามากกว่า 30 ปีอานิสงส์ของโครงการดงักล่าวทําให้

ประเทศไทยมาถึงจุดนี �ได้โดยธนาคารโลกจัดระดบัเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดบัที� 26 ของโลกในอาเซียนเป็น

อนัดบั 2 รองจากอินโดนีเซีย  

 สาระสําคญัของ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเป็นการพัฒนาเชิงพื �นที�และไม่ได้จํากัดอยู่ใน

เฉพาะจงัหวดัฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง แต่ยงัสามารถขยายไปพื �นที�ใดในภาคตะวนัออกตามที�จะออกเพิ�มเติม

โดยพระราชกฤษฎีกา อุตสาหกรรมเป้าหมายที�จะได้รับสิทธิประโยชน์ประกอบด้วยกําหนดไว้ 10 อตุสาหกรรม

ได้แก่ ยานยนต์สมยัใหม,่ อิเล็กทรอนิคส์อจัฉริยะ, การท่องเที�ยว, เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, แปรรูปอาหาร, 

หุ่นยนต์, การบิน-โลจิสติกส์, เชื �อเพลิงและเคมีชีวภาพ, อตุสาหกรรมดิจิทลัและการแพทย์-สขุภาพครบวงจร 

EEC : ความสัมพันธ์ของการลงทุนกับการจ้างงาน 

 การจ้างงานเกี�ยวข้องกับนายจ้างซึ�งปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2561) มีสถานประกอบการจดทะเบียนนิติ

บุคคลที�ยงัดําเนินกิจการจํานวน 691,227 กิจการ เงินลงทุน 17.24 ล้านล้านบาท ตวัเลขดงักล่าวได้รวมโรงงาน

อตุสาหกรรมทั�วประเทศทั �งสิ �น 1.398 แสนโรงงานแตย่งัไมร่วมธุรกิจประเภทรายย่อย (Micro Finance) ซึ�งไมไ่ด้จด

ทะเบียนนิติบคุคลจํานวน 678,000 ราย มลูคา่ลงทนุ 3.55 ล้านล้านบาท จากจํานวนสถานประกอบการนิติบุคคล

พบว่าผู้ ประกอบการรายย่อยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88 แต่มูลค่าการลงทุนเพียงร้อยละ 0.57 เทียบกับ
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ผู้ ประกอบการรายใหญ่เชิงปริมาณมีเพียงร้อยละ 2.06 แต่มูลค่าการลงทุนสูงถึงร้อยละ 83.82 ขณะที�

ผู้ประกอบการรายกลางเชิงปริมาณมีสดัส่วนร้อยละ 9.67 มลูค่าการลงทุนมีสดัส่วน 10.42 ตวัเลขนี �แสดงให้เห็น

ถงึการลงทนุของไทยที�ผ่านมามีการกระจุกตวั คําถามคือการผลกัดนัอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ�งเป็นอตุสาหกรรม

เป้าหมายในพื �นที�อีอีซีจะยิ�งเพิ�มช่องวา่งของความเหลื�อมลํ �ามากขึ �น  
 

ผู้ประกอบการนายจ้างประเภทต่างๆ 

(จาํนวนนิตบุิคคล 691,227 รายมูลค่า 17.24 ล้านล้านบาท) 

ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ประเภท การลงทุน/(ล้านบาท) จาํนวน สัดส่วน 

รายยอ่ย (SMALL) 
ไมเ่กิน 5.0 ล้านบาท 610,117 ราย 88% 

มลูคา่การลงทนุ 99,000 ล้านบาท 0.57% 

รายกลาง (MEDIUM) 
5.0-100 ล้านบาท 66,856 ราย 9.67% 

มลูคา่การลงทนุ 1.80 ล้านล้านบาท 10.42% 

รายใหญ่ (LARGE) 
มากกวา่ 100 ล้านบาท 14,254 ราย 2.06% 

มลูคา่การลงทนุ 14.45 ล้านล้านบาท 83.82% 

  
ที�มา : กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

 

การลงทุนของนายจ้างมีความสมัพันธ์โดยตรงกบัปัจจยัการจ้างงาน กล่าวคือการประกอบวิสาหกิจของ

นายจ้างทําให้เกิดการจ้างงานเฉพาะสถานประกอบการซึ�งเป็นนิติบุคคล 6.91 แสนกิจการของภาคการค้า-การ

ผลิต-การบริการ มีการจ้างงานถึง 20.364 ล้านคนแต่ในจํานวนนี �มีผู้ เสียภาษีจริงมีเพียง 2.577 ล้านคนปริมาณ

ของแรงงานใหมที่�จะเข้าสูต่ลาดแรงงานในแต่ละปีประมาณ 6.5 แสนคน จําเป็นที�จะต้องมีการลงทุนใหม่ในการที�

จะรองรับแรงงานใหมแ่ตล่ะปีมีแรงงานใหมต่กค้างสงูถงึ 8.0 หมื�นคนตอ่ปี  

ทั �งนี �แรงงานในภาคอุตสาหกรรม-ขายส่งขายปลีก-ก่อสร้าง-โลจิสติกส์-ท่องเที�ยว-การเงิน ฯลฯ คิดเป็น

สดัส่วนของแรงงานที�มีงานทําร้อยละ 54.16 แรงงานกลุ่มนี �มีอํานาจซื �อเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ในภาคการบริโภคซึ�งมี

สดัสว่นอยู่ใน GDP สงูถึงร้อยละ 51 เป็นกลุ่มที�เกื �อกูลทั �งด้านภาษีบุคคล, ภาษี VAT และภาษีนิติบุคคล ซึ�งทําให้

รัฐบาลสามารถมีงบรายจ่ายแต่ละปีประมาณ 2.70 ล้านล้านบาทในการใช้จ่ายและสามารถมีงบประมาณไป

อดุหนนุช่วยเหลือเกษตรกรซึ�งเป็นแรงงานกลุม่ที�ยงัมีความออ่นแอ  
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EEC : ความสัมพนัธ์ของการลงทุนกบัการจ้างงาน
และปัจจยัการขับเคลื�อนเศรษฐกจิ

(1)
INVESTMENT

อุตสาหกรรม-บริการ-เกษตร
สดัส่วน GDP 4.5%

(2)
ภาคการคา้-การผลิต-บริการ
สถานประกอบการ 691,227 

กิจการ มูลค่าการลงทุน 17.24 
ลา้นลา้นบาท

CONSUMPTION
สัดส่วน GDP 51 %

ประชากร 67.455 ลา้นคน 
เป็นคนสูงอาย ุ14.72%

(3)

(4)
GOVERNMENT EXPENSE

สัดส่วน GDP 19.54%
งบรายจ่าย 2.24 ลา้นลา้นบาท
งบลงทุน 0.577 ลา้นลา้นบาท

EMPLOYMENT
การจา้งงาน 20.364 ลา้นคน 

มีผูเ้สียภาษีจริง 2.577 ลา้นคน
(นายจา้งนิติบุคคล 6.911 แสน

กิจการ)

ที�มา : ดร.ธนิต โสรัตน์ (2018)
www.tanitsorat.com

GDP ปี2560 ประมาณ 15.100 ลา้นลา้นบาท
มูลค่าส่งออกและนาํเขา้ 15.637 ลา้นลา้นบาท

 
 

ทาํไมต้องมีเศรษฐกจิพเิศษอีอีซี 

 การลงทุนของไทยลดน้อยถอยลงเพราะขีดความสามารถการแข่งขันที�เปลี�ยนไปจากอดีตรวมไป

ถึงเศรษฐกิจโลกที�ชะลอตัวและปัญหาการเมืองในประเทศต่อเนื�องมาจนถึงระบอบการปกครองซึ�งขัดต่อ

ความเป็นประชาธิปไตย อีกทั �งการส่งเสริมการลงทุนของไทยที�ผ่านมาไร้ทิศทาง ขาดจุดขายทั �งด้าน

ทรัพยากรทางธรรมชาติจํานวนแรงงานที�ไม่พอเพียง ต้นทุนค่าจ้างสูงเมื�อเทียบกับประเทศเพื�อนบ้าน

โดยเฉพาะทักษะและกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั �งการเปลี�ยนแปลงของภูมิทัศน์การลงทุนใหม่ทําให้

การแข่งขันด้านการลงทุนของในอาเซียนมีความรุนแรงประเทศเวียดนา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา

และในอนาคตจะเป็นประเทศเมียนมาร์เป็นทางเลือกของนักลงทุน  

ทั �งนี �ตั �งแต่ปี 2556 เป็นปีที�ตัวเลขการลงทุน (จริง) จากต่างประเทศสูงถึง 494,519 ล้านบาท แต่

หล ังจากนั �นจนถึงปี  2560 การลงทุน (จริง) ของไทยลดน้อยถอยลงตํ�ากว่าศ ักยภาพที�ควรจะเป็น 

กล่าวคือในช่วง 5 ปีการลงทุนรวมกันหายไปถึง 1.1 ล้านล้านบาทซึ�งสอดคล้องกับตัวเลขการว่างงานซึ�ง

ปรับตัวสูงขึ �นมาโดยตลอดจนปัจจุบันอยู่ที�ระดับร้อยละ 1.3 (แต่ก็ยังเป็นการว่างงานระดับตํ�าเมื�อเทียบ

กับหลายประเทศ) 
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เหตุและผลของการขับเคลื�อนโครงการอีอีซี 

1. Investment Wake Up ปลกุการลงทุนพื �นที�ภาคตะวนัออก (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง) เป็นพื �นที�ลงทุน

หลกัของประเทศตอ่เนื�องมากวา่ 3 ทศวรรษ เป็นที�ตั �งของนิคมอตุาหกรรมขนาดใหญ่จํานวน 32 แห่ง จาก

ทั �งหมด 59 นิคม เป็นสดัส่วนร้อยละ 54 ของนิคมอตุสาหกรรมทั �งประเทศ สามารถเชื�อมโยงกับท่าเรือ

แหลมฉบงั, ท่าเรือมาบตาพดุ, มีระบบโครงสร้างพื �นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ที�ดีที�สดุของประเทศไทย 

เป็นแหลง่ลงทนุ (FDI) สดัสว่นร้อยละ 90 ของการลงทนุจากตา่งประเทศ 

2. EEC : World-Class Economic Zone เป็นการลงทุนครั �งใหญ่สดุของประเทศ รัฐบาลมีแผนลงทุน 1.66 

ล้านล้านบาท (พ.ศ.2561-2565) ลงทุนโครงสร้างพื �นฐานใหม่ ทั �งพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัเฟส 3 ท่าเรือ

พาณิชย์สตัหีบ สนามบินแห่งที� 3 (อูต่ะเภา) ระบบมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคูแ่ละความเร็วสงู 

3. Tailor Made เงื�อนไขการลงทนุตอ่รองกนัได้ สามารถเอื �อให้ตา่งชาติเช่าที�ดินได้ 50+49 ปี สิทธิประโยชน์

ทางภาษีสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเกินกว่าระดบัพรีเมียมของบีโอไอ สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน

สงูสดุเมื�อเทียบกบัประเทศในอาเซียน 

4. Smart City 4.0  การลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล จะทําให้ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และระยอง จะเป็น

อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ จะเกิดพื �นที�ใหม่ทางเศรษฐกิจตลอดเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ชลบุรี

อาจจะกลายเป็นเมืองท่าทั �งด้านสินค้าและการท่องเที�ยว (Ocean Ship Tourism) 

5. Smart Digital Hub ศูนย์กระจายสินค้าอี-คอมเมิร์ซที�ใหญ่ที�สุดของภูมิภาค ซึ�งอาลีบาบา กรุ๊ป ได้มี

โครงการลงทนุ 1.1 หมื�นล้านบาท เป็นศนูย์กระจายสินค้าทั �งอตุสาหกรรม-บริการ-ท่องเที�ยว-โอทอป และ

เกษตรกรรม 

6. NEW EMPLOYMENT สร้างการจ้างงาน 100,000 ตําแหน่ง, สร้างฐานภาษีใหม่และการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจปีละร้อยละ6.7 

7. THAILAND : GLOBAL TOURISM HUB จุดขายภาคตะวนัออกคือการท่องเที�ยวทางทะเล ซึ�งมีความ

พร้อมทั �งท่าเรือระดับนานาชาติและสนามบิน รวมทั �งรถไฟความเร็วสูง ไทยเป็นประเทศมีรายได้ด้าน

ท่องเที�ยวเป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นอันดับ 9 ของประเทศซึ�งมีนักท่องเที�ยวมาเยือนมากที�สุด 

ขณะเดียวกันไทยติด 1 ใน 10 ของนักท่องเที�ยวจีนที�มาแต่ละปีประมาณ 11-12 ล้านคน (ตัวเลข

นกัท่องเที�ยวปี 2561 จํานวน 38 ล้านคน มลูคา่ 2.2 ล้านล้านบาท 
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ความท้ายทายและเป้าหมายที�แท้จริงในการพัฒนา EEC 

 อีอีซเีป็นการลงทนุครั �งใหญ่สดุของประเทศใน 5 ปีรัฐบาลจะลงทนุประมาณ 1.66 ล้านล้านบาท คาดหวงั

ว่าจะมีเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในพื �นที�  3 จังหวัดในภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า 1.9 ล้านล้านบาท 

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เคยกล่าวว่าอีอีซีเป็นโครงการเพื�อวางฐานอนาคตของประเทศถึงแม้น

จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสร้างความฝันที�ใหญ่เกินไป แต่ถือเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศเพราะหลังจาก

โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดเมื�อ 36 ปี ผ่านมาประเทศไทยไมเ่คยมีการลงทนุขนาดใหญ่ในการเปิดพื �นที�เศรษฐกิจใหม่

และเปิดรับการลงทุน (FDI) จากต่างประเทศ อีกทั �งมีกฎหมาย พ.ร.บ. เขตพัฒนาเขตภาคตะวันออก ภายใต้

คณะกรรมการนโยบายทําให้สามารถต่อรองเงื�อนไขการลงทุนแบบ “Tailor Made” โดยไม่จําเป็นต้องใช้เงื�อนไข

ของ BOI เป้าหมายที�แท้จริงของการพฒันา  EEC  ไม่ควรวดัจากเพียงยอดลงทุนที�ได้รับ หรือจํานวนบริษัทชั �นนํา

ระดบัโลกที�มาลงทนุ  แตค่วรวดัจากความสามารถเทคโนโลยีของประเทศ และทกัษะของแรงงานไทยที�เพิ�มขึ �น 

ด้านโครงสร้างพื �นฐานเป็นความท้าทายการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื�อม 3 สนามบิน คือ ดอนเมือง

สวุรรณภูมิ และอู่ตะเภาก็มีความเสี�ยงสงูและต้องใช้เวลานานกว่าจะคุ้มทุน เกี�ยวข้องกบัการลงทุนในโครงสร้าง

พื �นฐานขนาดใหญ่ใช้เงินจํานวนมาก แหล่งเงินจะมาจากไหนและหลงัเลือกตั �งหากมีการเปลี�ยนรัฐบาลอาจมีการ

เปลี�ยนแปลงเพราะพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที�ไมไ่ด้ชนูายกคนนอกอาจเข้ามารื �อโครงการ 

อีกทั �งควรมีการถอดบทเรียนในอดีตในการดงึดดูการลงทนุจากตา่งชาติ โดยไมไ่ด้สร้างความสามารถทาง

เทคโนโลยีของตวัเอง และไมย่กระดบัทกัษะของแรงงานไทย จะไมเ่พียงพอที�จะทําให้ไทยกลายเป็นประเทศรายได้

สงู  ประสบการณ์ของประเทศตา่งๆ ในโลกก็ชี �ว่า ไม่มีประเทศใดที�สามารถหลดุพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้ปาน

กลางลําพังด้วยการลงทุนจากต่างชาติได้เลย ที�สําคัญการเดินหน้าอีอีซีจะไม่สัมฤทธิ�ผลหากไม่มีการปฏิรูป

กฎระเบียบและการบริการภาครัฐที�รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระยะยาวความต่อเนื�องของ

นโยบายการลงทนุ  

สําหรับท่าทีของนกัลงทุนชาวต่างชาติต่อการตอบสนองต่อการลงทุนใน EEC เช่น จากบริษัทผู้ผลิต

รถยนต์รายใหญ่ โตโยต้า นิสสนั และ BMW ต่างแสดงความสนใจในการลงทุนเพิ�ม เพียงยงัรอความชดัเจนของ

นโยบายการสนบัสนุนการผลิตรถยนต์ที�ขบัเคลื�อนด้วยพลงังานไฟฟ้า (EV) ซึ�งกําลงัอยู่ในขั �นตอนพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี ขณะที�นักลงทุนญี�ปุ่ นมีความมั�นใจและมีแผนการลงทุนในพื �นที�เป้าหมาย โดยบริษัท ซูมิโตโม ่

อิเล็กทรอนิกส์ วินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด เตรียมจัดตั �งสาขาและศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรผู้ เชี�ยวชาญด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ (Technical Learning Academy) ในพื �นที� EEC ด้วยงบลงทุน 150-200 ล้านบาท คาดว่าจะแล้ว

เสร็จในปี 2018  
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อีกทั �ง บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ �ง ซึ�งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ของจีนและระดบัโลก ได้ลง

นามในข้อตกลงกบัรัฐบาลไทย 4 ฉบบัในปลายเดือนเมษายน 2561 โดยลงทุนมูลค่า 1.1 หมื�นล้านบาท ในการ

สร้าง Smart Digital Hub ซึ�งจะเป็นศนูย์กระจายสินค้าอี-คอมเมิรซ์ที�ใหญ่ที�สดุในภูมิภาค ให้แล้วเสร็จภายในปี 

2019  นอกจากนี �การบินไทยได้บรรลขุ้อตกลงเบื �องต้นกับแอร์บัสในข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์

ซ่อมบํารุงอากาศยาน (TG MRO Complex Development) โดยเลือกไทยเป็นหนึ�งในศนูย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน 

(MRO Campus) ด้วยความเหมาะสมเรื�องที�ตั �งและความเชื�อมั�นที�มีตอ่นโยบายเศรษฐกิจไทย  

อย่างไรก็ตามการผลกัดนัเศรษฐกิจพิเศษตะวนัออกควรมีการตั �งเป้าหมายที�เหมาะสมทั �งด้านเอื �อนกั

ลงทนุรายใหญ่ของไทยและนกัลงทนุตา่งชาติขณะเดียวกนัจะต้องมีความยืดหยุ่นที�จะให้นกัลงทุนไทยขนาดกลาง

และเอสเอม็อีเข้าถงึโอกาสของอีอีซี ด้วยการเชื�อมโยงซพัพลายเชนกบัอตุสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจอีอีซี  

ด้านประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงแม้นจะมีอาลีบาบาเข้ามาช่วยแต่ด้านหลกัควรมาจากการมี

สว่นร่วมของมหาวิทยาลยัของไทยให้เข้ามามีสว่นร่วมในการเข้าถงึเทคโนโลยีและถ่ายทอดให้กบัคนไทยและธุรกิจ

ไทยแต่ต้องไม่ละเลยการพัฒนาแรงงานไทยกลุ่มด้อยโอกาสรวมถึงไม่ละเลยด้านการคุ้ มครองสิ�งแวดล้อม

โดยเฉพาะระบบนิเวศน์ซึ�งมีผลต่อการท่องเที�ยวของภาคตะวนัออก อีกทั �งจะต้องมีกลไกที�จบัต้องเป็นรูปธรรมใน

การสร้างความสามารถของชมุชนอย่างจริงจงั 

การเดินหน้าอีอีซีคงต้องตอบโจทย์วา่ประเทศไทยจะได้อะไรเพราะสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี ซึ�งระยะยาว

คงไม่ได้ทํารายได้ให้กับประเทศ ในด้านการจ้างงานภาคตะวนัออกจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรามีสถาน

ประกอบการรวมกนัประมาณ 26,450 คิดเป็นร้อยละ 6 ของสถานประกอบการทั�วประเทศ ขณะที�จํานวนแรงงานมี

ประมาณ 1.316 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 12.26 ของประเทศ ซึ�งเป็นการใช้แรงงานไม่มาก ตวัเลขการจ้างงานใหม ่

ประเมินวา่ใน 5 ปีข้างหน้าจะสามารถจ้างงานได้ 1.0 แสนตําแหน่งหรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของการจ้างงานใหม่ใแต่

ละปีทั �งประเทศ 

การขายส่ง และการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต ์จาํนวน 
6.428 ล้านคน

โลจิสติกส์ 1.211 ล้านคน

ที�พักโรงแรมและบริการ
ดา้นอาหาร 2.687 ลา้นคน

การจ้างงานเฉพาะธุรกจิ-อุตสาหกรรม-บริการ
จํานวนแรงงาน 20,364,400 คน

การผลิต 6.150 ล้านคน

ขอ้มูลข่าวสารและ
การสื�อสาร 0.189 ลา้นคน

กิจกรรมทางการเงินและ
การประกนัภยั 0.494 ลา้นคน กิจกรรมอสงัหาริมทรัพย ์0.215 ลา้นคน

กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนบัสนุน 0.580 ลา้นคน

(หน่วย : ลา้นคน)
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ระเบียงเศรษฐกจิอีอีซี...กับความเหน็ต่าง 

1. ขาดการศกึษาและผลกระทบที�ชดัเจน หลายประเด็นของ พ.ร.บ อีอีซีไม่เหมาะสม, ขาดการรับฟังความ

คิดเห็นคนในพื �นที�, อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ, ขาดการประเมินสิ�งแวดล้อมและผลกระทบ

ตอ่สขุอนามยั ฯลฯ (ที�มา : กลุม่ EEC. WATCH และเครือข่ายประชาชนคนภาคตะวนัออก) 

2. ขาดการสร้างความสามารถที�เข้มแข็งของธุรกิจไทยในระยะยาวเป้าหมายของอีอีซีไมค่วรวดัเพียงยอดเงิน

ลงทุนหรือจํานวนบริษัทชั �นนําของโลกที�จะมาลงทุนแต่ต้องพัฒนาทักษะ, สร้างขีดความสามารถของ

ธุรกิจ-อตุสาหกรรมไทยและความเข็มแข็งของ SME และธุรกิจระดบัชมุชน 

3. ผลประโยชน์ของชาติอยู่ตรงไหนเป็นครั �งแรกที�รัฐบาลลงทนุในโครงสร้างพื �นฐานสงูถงึ 1.66 ล้านล้านบาท

ถูกมองว่าอาจไม่คุ้มทุนในเชิงพาณิชย์และให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแต่ใช้แรงงานน้อย, ยกเว้นภาษีนิติ

บคุคลสงูสดุ 15 ปี, การรวบรัดศกึษาผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA) เสร็จภายใน 1 ปี 

4. มาตรการดงึดดูนกัลงทนุมีต้นทนุสงูการยกเว้นภาษีตา่งๆ สิทธิประโยชน์แบบ TAILOR MADE การจ้างงานที�ตํ�า

มีสดัสว่นการจ้างงานใหมเ่พียงร้อยละ 3.07 ตอ่ปี, การดงึดดูทนุจากบริษัทระดบัโลกไมไ่ด้สร้างความสามารถ

ทางเทคโนโลยีของตนเองไทยจะไมพ้่นกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางระดบัสงู (ที�มา : TDRI) 

5. ช่องว่างของความเหลื�อมลํ �าเชิงพื �นที�สูงขึ �นโครงการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 3 จงัหวดัภาคตะวนัออกซึ�งมี

รายได้ติด TOP5 ของประเทศมีรายได้ GPP/ ประชากรสงูถึง 4.89 เท่า เมื�อเทียบกบัจงัหวดัอื�นๆ ไม่รวม

กทม.และปริมณฑล จะยิ�งเพิ�มช่องวา่งของรายได้ให้สงูมากยิ�งขึ �น 

6. ชมุชนในพื �นที�ได้อะไรจากการพฒันาการลงทนุมาจากตา่งชาติและนกัลงทุนนอกพื �นที� ถึงแม้ทําให้รายได้

เฉลี�ยตอ่ประชากร (GPP Per Capital) มีสงูขึ �นแต่ประชาชนในพื �นที�กลบัได้ผลประโยชน์เพียงไม่มาก แต่

ต้องแบกรับปัญหาต่างๆ เช่น ค่าครองชีพที�สงู, มลพิษทั �งจากของเสียและมลพิษจากการจราจร รวมทั �ง

ผลกระทบตา่งๆที�จะตามมา 

7. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมาตรการคุ้มครองสิ�งแวดล้อม, นิเวศน์ด้านการท่องเที�ยวและผลกระทบต่างๆ

จําเป็นที�จะต้องให้ชมุชนในพื �นที�มีสว่นร่วมในการเรียนรู้-การเข้าถึงข้อมลูต่างๆที�มีผลต่อสาธารณะและการ

มีส่วนร่วม-ประเมินผลกระทบที�จะตาม ทั �งด้านสิ�งแวดล้อม, ระบบนิเวศน์ด้านการท่องเที�ยว, ด้านสขุภาพ

และผลกระทบต่างๆที�อาจมีผลต่อชุมชน เพื�อหลีกเลี�ยงปัญหาที�เคยเกิดขึ �นในอดีตจากโครงการพฒันาอีส

เทิร์นซีบอร์ด 

8. สิทธิการเช่าที�ดิน 99 ปีอาจยาวเกินไปถงึแม้ พ.ร.บ. อีอีซีระบวุา่ 50 ปี และสามารถขยายตอ่ได้อีก 49 ปี (แต่

กฎหมายสง่เสริมการลงทนุและการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตา่งก็มีช่องวา่งอยู่แล้ว) 
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สรุปเดนิหน้าระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก...แต่ต้องตอบโจทย์ :  

อีอีซีเป็นการเปิดพื �นที�เศรษฐกิจใหม่หลงัจากประเทศไทยกินบุญเก่าจากการลงทุนโครงการอีสเทิร์นซี

บอร์ดมากวา่ 36 ปี ตวัเลขการลงทนุย้อนหลงั 5 ปีแสดงชดัเจนวา่ที�ผ่านมาการลงทนุของไทยลดน้อยถอยลงจากขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการเปลี�ยนไปของภูมิทัศน์การลงทุนจากประเทศเพื�อนบ้าน

โดยเฉพาะเวียดนามได้ก้าวเข้ามาเป็นหมายเลขหนึ�งของการลงทนุภมูิภาค  

ต้องยอมรับว่าอตุสาหกรรมเป้าหมายจะก่อให้เกิด “INDUSTRY 4.0” สําหรับยุคหน้า ด้วยศกัยภาพของ

พื �นที�และสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ซึ�งประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอยู่แล้ว เช่น 

อตุสาหกรรมยานยนต์, อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์ อีกทั �งประเทศไทยมีเครือข่ายซบัพลายเชนต้นนํ �าและกลางนํ �า

ที�ดีกวา่ประเทศในภมูิภาคซึ�งจะเป็นปัจจยัให้เกิดการลงทนุใหม ่(NEW INVESTMENT)  

รัฐบาลประเมินว่าการลงทุนจากต่างประเทศแต่ละปีจะไม่น้อยกว่า 4.5-5.0 แสนล้านบาทต่อปี โดยคาด

วา่จะสามารถดงึดดูการลงทนุได้มากกวา่ 1.9 ล้านล้านบาท อีกทั �งจะทําให้ภาคตะวนัออกโดยเฉพาะจงัหวดัชลบุรี

กลายเป็นเมืองท่าทางทะเลของไทย (OCEAN PORT CITY) คล้ายนครเซียงไฮ้, นครนิวยอร์คและนครโอซาก้า แต่

ต้องมีการวางผงัเมืองให้สอดคล้องกบัเส้นทางโลจิสติกส์ใหม ่

 อย่างไรก็ตามอีอีซี....เป็นการลงทุนของไทยครั �งประวตัิศาสตร์ที�ใช้เงินมากที�สุดรัฐบาลต้องใจกว้างรับ

ความคิดเห็นรอบด้านไมว่า่จะเกี�ยวข้องกบัชุมชนหรือความเห็นต่าง โดยเฉพาะการลงทุนสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที�

จะรองรับตู้ คอนเทนเนอร์มากกว่าถึง 18 ล้าน TEU/ปี คงต้องพิจารณาความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ และอีกทั �ง

อตุสาหกรรมดิจิทลัเน้นเชิงมลูคา่ไมไ่ด้เน้นปริมาณที�ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์จํานวนมาก  

นอกจากนี �ควรประเมินผลกระทบทกุมิตทีิ�จะเกิดขึ �น โดยเฉพาะด้านนิเวศน์ทั �งดิน, นํ �า, อากาศ ซึ�งจะมีผล

ต่อการท่องเที�ยวของภาคตะวนัออกและต้องสามารถตอบโจทย์ ด้านความเหลื�อมลํ �า-และการกระจายรายได้ซึ�ง

เดิมจงัหวดัฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยองติดอยู่ใน TOP5 ของประเทศอยู่แล้ว อานิสงส์จะมีไปสู่ส่วนอื�นๆและจงัหวดั

อื�นๆของประเทศได้อย่างไร โอกาสของธุรกิจไทย-เอสเอม็อจีะอยู่ตรงไหนและจะสามารถเข้าถึงได้อย่างไร  แน่นอน

วา่ในเชิงภาพรวม “อีอีซ”ี จะยกระดบัประเทศไทยให้มีรายได้สงูแตต้่องกระจายไม่ใช่กระจุกเฉพาะทุนใหญ่และทุน

ตา่งชาต ิคําถามคือ.....จะทําอย่างไร 

 

 

 

หากจะคดัลอกบทความนี �หรือนําบางสว่นไปใช้ในงานตา่งๆโปรดอ้างอิงชื�อผู้ เขียนบทความ 

สามารถ Download PowerPoint ได้ที� www.tanitsorat.com 

และสามารถติดตามรายงาน-บทความอื�นๆ ได้ที�ชอ่งทาง 

www.tanitsorat.com / Facebook : tanit.sorat 

Youtube : V-Serve Skill Channel 


