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โครงการวิจัยเรื่อง
การศึกษาจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกจิท้องถิ่นสูค่วามยั่งยนืในจังหวดัชายแดน: 
กรณีศึกษาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน  า กรุงเทพฯ



วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

2. เพื่อเสนอแนวทางเบื้องต้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด

3. เพื่อก าหนดบทบาทของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรพี่เลี้ยงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป



 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธวิาส 

พื นที่ศึกษา



วรรณกรรมปริทัศน์
(1) กลไกการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมการนโยบายและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริการการค้าครบวงจร

คณะอนุกรรมการ
ด้านการท่องเที่ยวและ

บริการครบวงจร 

คณะอนุกรรมการ
ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านแรงงาน สาธารณสุข 

การศึกษา และความมั่นคง

คณะอนุกรรมการ
ด้านประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา



วรรณกรรมปริทัศน์
(2) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579)

ช่วงที่ 1 Productive Manpower 
(พ.ศ.2560-2564)
ช่วงที่ 2 Innovative Workforce 
(พ.ศ.2565-2569)
ช่วงที่ 3 Creative Workforce 
(พ.ศ.2570-2574)
ช่วงที่ 4 Brain Power 
(พ.ศ.2575-2579)

วิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ 
“ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง 

สู่ความยั่งยืน”

ที่มา: กระทรวงแรงงาน



วรรณกรรมปริทัศน์
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของต่างประเทศ

บริษัทภายในประเทศ

ประเทศผู้จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
FDI X

ความเชื่อมโยง

x

ที่มา: ดัดแปลงจาก White (2011)



วรรณกรรมปริทัศน์
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของต่างประเทศ

ระยะ ก่อตั ง
(Inception)

ใช้แรงงานเข้มข้น
(Labor-Intensive)

ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น
(Technology-Intensive)

ความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ

 มีมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ

 มีความได้เปรียบจากสถาน
ท่ีตั้ง

 ได้ส่วนเกินจากแรงงานราคาถูก
 มีความได้เปรียบจากสถานท่ีตั้ง
 มีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่
 มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ

 มีแรงงานราคาถูกท่ีมีระดับการศึกษาสูงขึ้น
 มีทักษะและทุนตรงตามความต้องการ
 มีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่
 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศด้วย

เทคโนโลยีขั้นสูง

ผลิตภัณฑ์และ
สาขาหลัก

 การท่องเท่ียว
 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 ของเล่น
 เส้ือผ้า
 จักรยาน

 คอมพิวเตอร์
 สวิตซ์
 แผงวงจรรวม

แหล่งของ
เทคโนโลยี

ไม่มี ฮ่องกง ประเทศอุตสาหกรรม

บทบาทของ
ภาครัฐ

 สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 ปฏิรูปสถาบัน

 ช่วยบริษัทในการจัดหาแรงงาน
จากทั่วประเทศเพ่ือรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน

 คู่แข่งที่มีต้นทุนต่ า

 สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
 ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจ้ิน (Shenzhen Special Economic Zone หรือ SSEZ) ของประเทศจีน



วรรณกรรมปริทัศน์
(4) แนวคิดเกี่ยวกับสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Societies)

ที่มา: UNESCO/IFAP, & UNU-EGOV (2016)



วรรณกรรมปริทัศน์
(4) แนวคิดเกี่ยวกับสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Societies)

ที่มา: UNESCO/IFAP, & UNU-EGOV (2016)

• ก าหนดความมุ่งหมายของรัฐผ่านกฎหมาย ระเบียบ งบประมาณ นโยบาย และการจัดการ

• สร้างความรู้และทุนทางการเมืองและกฎหมาย
ระบบย่อยด้านการบริหารจัดการ 
(Governance sub-system)

• กิจกรรมการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย

• สร้างความรู้และทุนมนุษย์ เช่น นักเรียน ครู นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ระบบย่อยด้านการศึกษาและวิจัย 

(Education and research sub-system)

• กิจกรรมของภาคอุตสาหกรรม บริษัท ผู้ประกอบการ และธนาคาร

• สร้างความรู้และทุนทางเศรษฐกิจ เช่น ผู้ประกอบการ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี
ระบบย่อยด้านเศรษฐกิจ 

(Economy sub-system)

• กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ วัตถุดิบ และชีวภาค (biosphere)

• สร้างความรู้และทุนทางธรรมชาติ
ระบบย่อยด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environment sub-system)

• กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และบริการต่าง ๆ 

• สร้างความรู้และทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เช่น ข่าว การสื่อสาร เครือข่ายสังคมออนไลน์
ระบบย่อยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

(InfoCommm sub-system)

• กิจกรรมของพลเมือง ชุมชน และองค์การไม่แสวงหาผลก าไร

• สร้างความรู้และทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ค่านิยม อัตลักษณ์ การใช้ชีวิต ความเป็นตัวตน
ระบบย่อยด้านประชาสังคม 

(Civil society sub-system)



วรรณกรรมปริทัศน์
(5) แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรพี่เลี ยง (Mentor)

พี่เลี ยง

ผู้น าทาง 
(Guide)

ผู้ช่วยเหลือ 
(Ally)

ผู้กระตุ้น 
(Catalyst)

ผู้เชี่ยวชาญ 
(Savvy 
Insider)

ผู้สนับสนุน 
(Advocate)



กรอบแนวคิดในการวิจัย



(1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
ถูกก าหนดให้เป็น “ฐานการ
ท่องเที่ยว แหล่งผลิตอาหาร สินค้า
เกษตร ศูนย์กลางการขนสง่สินค้า
ระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ” ครอบคลุมพื้นที่ 21 
ต าบล ที่ติดชายแดนใน 3 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอแมส่าย อ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอเชียงของ



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

Trading City

• พัฒนาด่านชายแดน
รองรับการค้า และการ
ท่องเที่ยว

• เตรียมพื้นท่ีจัดตั้งโรงแรม 
ศูนย์การประชุม ร้านค้า
ปลอดภาษี ศูนย์ขนส่ง
มวลชน และศูนย์ข้อมูล
การท่องเที่ยว

Port City

• พัฒนาเป็นเขตการค้าเสรี 
เขตปลอดภาษีอากร 
และศูนย์กลางการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ

• เตรียมพื้นที่จัดตั้ง ท่าเรือ 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายและ
คลังสินค้าพาณิชยกรรม
ส านักงานและศุลกากร

Logistic City

• พัฒนาการค้า การ
ท่องเที่ยว และศูนย์
ขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ

• เตรียมพื้นที่จัดตั้งศูนย์
โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม
ส านักงานการค้าและ
ศุลกากร



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อ าเภอแม่สาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อ าเภอ
แม่สาย ครอบคลุม 8 ต าบล พื้นทีป่ระมาณ 
304.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 190,487.5 
ไร่ ประกอบด้วย ต าบลเกาะช้าง ต าบลบ้าน
ด้าย ต าบลโป่งงาม ต าบลโป่งผา ต าบลแม่
สาย ต าบลเวียงพางค า ต าบลศรีเมืองชุม 
และต าบลห้วยไคร้

ส่วนพื้นที่รัฐก าหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรม
จะมี 3 แปลงติดต่อกันติดถนนพหลโยธินซ่ึง
เป็นที่ดินของโรงงานยาสูบ



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อ าเภอแม่สาย

ด่านท่าขี้เหล็ก (เมียนมา)

ด่านแม่สาย (ไทย)



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อ าเภอเชียงแสน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
อ าเภอเชียงแสน ครอบคลุม 6 ต าบล 
ประกอบด้วย ต าบลบ้านแซว ต าบลป่า
สัก ต าบลแม่เงิน ต าบลโยนก ต าบลเวียง 
และต าบลศรีดอนมูล รวมพื้นที่ 456.86 
ตารางกิโลเมตร หรือ 291,162.5 ไร่ 

ส่วนพื้นที่เขตอุตสาหกรรมบนที่ดินรัฐจะ
เป็นที่ดิน ส.ป.ก. 651-3-52 ไร่ ซึ่งอยู่
บริเวณท่าเรือเชียงแสนที่ช่วยส่งเสริม
การค้าและการท่องเที่ยวทางน้ าไปยังจีน
ตอนใต้ระยะทางเพียง 300 กิโลเมตร



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อ าเภอเชียงแสน

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
(ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2)



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อ าเภอเชียงแสน



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อ าเภอเชียงของ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อ าเภอเชียง
ของ ครอบคลุม 7 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลครึ่ง 
ต าบลบุญเรือง ต าบลริมโขง ต าบลเวียง ต าบลศรี
ดอนชัย ต าบลสถาน และต าบลห้วยซ้อ รวมพื้นที่ 
783.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 489,500 ไร่ 

ถูกก าหนดให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์นิเวศ
วัฒนธรรมริมแม่น้ าโขง เน้นกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางด้านการกระจายสินค้าและโลจสิติกส์
ด้านสินค้าเกษตร อยู่บริเวณติดกับสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว (เชียงของ-ห้วยทราย)



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อ าเภอเชียงของ



(2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม



เส้นทางเดินเรือ
จากประเทศไทย 
(แหลมฉบัง) 
ผ่านท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้





(3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด





แนวคิด Golden Gateway ของ Property Perfect

1. Boom การท่องเที่ยว 52 เกาะ (ด าเนินการเชื่อมโยงกิจกรรมท้ัง 52 เกาะ)
2. อนุรักษ์ป่าชายเลน (พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
3. ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์ ร าลึกประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5)
4. พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว (สวนสนุก สวนน้ า)
5. โรงแรม / รีสอร์ท
6. Promote สินค้าทางการเกษตร (จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชุมชน เมืองอาหารปลอดภัย)
7. สนับสนุนสินค้า OTOP (จัดตั้งศูนย์ OTOP เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)
8. สินค้าปลอดภาษี / การค้าชายแดน (ศูนย์กลางการค้าส่ง สนับสนุนการค้าชายแดน)
9. การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค (สนามบินนานาชาติ ท่าเรืออเนกประสงค์ ถนน R10)
10.ประชุมสัมมนาเจรจาทางธุรกิจ หรือ MICE (จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า)



แผนแม่บทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของ Property Perfect



แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
พัฒนาพื นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและ
พื นที่เชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน จังหวัดตราด

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดตราด

องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)



(4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส



1. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย 
จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดั
ยะลา จงัหวดัสงขลาเฉพาะในท้องที่อ าเภอ
จะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และ
อ าเภอสะบ้าย้อย และจงัหวดัสตลู)

2. โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ครอบคลุม 3 จังหวัด 
ประกอบด้วย อ าเภอหนองจิก จงัหวดั
ปัตตานี อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา และ
อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส

3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส



โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”





เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ได้ศึกษาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมแก่การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ได้แก่
1. อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนจากไม้แปรรูป
3. อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป
4. อุตสาหกรรมฮาลาล
5. อุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้นและขั้นกลาง
6. อุตสาหกรรมที่มีฐานลูกค้าอยู่ท่ีประเทศมาเลเซีย หรือมีวัตถุดิบจากประเทศมาเลเซีย
7. อุตสาหกรรมและกิจการบริการอื่น ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



เขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง
เขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย 
ประเมินจาก 6 ด้าน คือ 
(1) ศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(2) ห่วงโซ่คุณค่าข้ามพรมแดน 
(3) การขนส่งและโลจสิตกิส์
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมของพื้นท่ี 
(5) การบริการพัฒนาธุรกิจและการ

พัฒนา SME และ 
(6) การเชื่อมโยงกับอินโดนีเซีย

ที่มา: ADB (2014)



ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั ง
เขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย

ที่มา: ADB (2014)

Wang
Prachan
- Wang
Kelian

Padang
Besar

(Songkhla
& Perlis)

Sadao
- Bukit
Kayu
Hitam

Ban
Prakob -
Durian
Burung

Betong -
Pengkalan

Hulu

Ban
Buketa
- Bukit
Bunga

Su Ngai
Kolok -
Rantau
Panjang

Takbai -
Pengkalan

Kubur

Special
Economic Zone

3.5 2.5 4.0 5.0 3.0 2.5 4.0 3.0

Value Chains 3.0 4.5 4.5 5.0 3.0 2.5 4.5 3.0

Transport & Logistics 2.0 2.5 2.5 4.0 3.0 3.0 3.0 1.5

Socio-Econ
Development

4.0 2.0 2.0 3.0 3.5 3.0 4.5 3.0

SME Development
& BDS

3.5 3.0 3.0 3.5 3.0 2.5 5.0 3.5

Linkages to Indonesia 2.0 3.5 5.0 4.5 2.5 2.0 4.0 2.5

Mean Average 3.0 3.0 3.5 4.2 3.0 2.6 4.2 2.8



แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน

องค์กรพี่เลี ยง จังหวัดเชียงราย

ด้านการบริหารจัดการ • สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ด้านการศึกษาและวิจัย • สนับสนุนการน างานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้านการค้าระหว่าง
ประเทศไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ด้านเศรษฐกิจ • สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือการ
บริการโลจิสติกส์

ด้านสิ่งแวดล้อม • กระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินโดยไม่เป็นการแย่งชิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร • ชี้แนะการจัดการฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ด้านประชาสังคม • กระตุ้นให้เยาวชนเชียงรายมีค่านิยมของผู้ประกอบการ
• สนับสนุนคนเชียงรายให้เตรียมรับมือกับทุนจีนอย่างเท่าทัน



แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน

องค์กรพี่เลี ยง จังหวัดนครพนม

ด้านการบริหารจัดการ • สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ด้านการศึกษาและวิจัย • สนับสนุนการน างานวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนมด้านการค้าระหว่าง
ประเทศไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ด้านเศรษฐกิจ • กระตุ้นให้เกิดการอ านวยความสะดวกทางการค้าตามเส้นทาง R8 และ 
R12

ด้านสิ่งแวดล้อม • สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เมืองใหม่ส่งผลกระทบต่อเมือง
เก่าตามแนวคิด “สองนครา”

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร • ชี้แนะการจัดการฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ด้านประชาสังคม • กระตุ้นให้เยาวชนนครพนมมีค่านิยมของผู้ประกอบการ
• ส่งเสริมการค้าชายแดนด้วยสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์



แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน

องค์กรพี่เลี ยง จังหวัดตราด

ด้านการบริหารจัดการ • สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด

ด้านการศึกษาและวิจัย • กระตุ้นวิทยาลัยชุมชนตราดให้พัฒนาหลักสูตรและสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ • สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม • สนับสนุนความรู้ด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตราด

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร • ชี้แนะการจัดการฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

ด้านประชาสังคม • กระตุ้นให้เยาวชนตราดมีค่านิยมของผู้ประกอบการ
• ส่งเสริมให้เกิดการแปลงอัตลักษณ์ให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ



แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน

องค์กรพี่เลี ยง จังหวัดนราธิวาส

ด้านการบริหารจัดการ • สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

ด้านการศึกษาและวิจัย • สนับสนุนการน างานวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ด้าน
การค้าระหว่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ด้านเศรษฐกิจ • ส่งเสริมให้เกิดการค้าระหว่างกันในเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมชายแดนไทย-
มาเลเซีย

ด้านสิ่งแวดล้อม • สนับสนุนความรู้ด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร • ชี้แนะการจัดการฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

ด้านประชาสังคม • กระตุ้นให้เยาวชนนราธิวาสมีค่านิยมของผู้ประกอบการ
• กระตุ้นและส่งเสริมให้คนนราธิวาสมีวินัยอุตสาหกรรม



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ควรสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือนอกพื้นที่ 

เช่น องค์การมหาชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ผ่าน
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ที่ด าเนินการอยู่ เพื่อเติมเต็มความรู้ที่จ าเป็น

2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ควรปรับบทบาทเป็นองค์กรพี่
เลี้ยง เพื่อสร้าง “สังคมแห่งความรู้ด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” ซึ่งจะช่วย
สร้างปฏิสัมพันธ์กับความรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อันจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ จนน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

3. ประเทศไทยควรก าหนดให้มีจัดตั้ง “ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
ขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ .ศ.2548 โดยสรรหา 
“ผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นผู้บริหาร และมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมวางแผน
พัฒนาพื้นที่ในฐานะคณะกรรมการบริหาร




