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วัตถุประสงค3ของโครงการ
1. เพื่อวิเคราะห/ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจท;องถิ่นสู@ความยั่งยืนของจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต; โดยพิจารณาความเชื่อมโยงระหว@างประเทศกับประเทศเพื่อนบ;าน

2. เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต;และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3. เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท;องถิ่นสู@ความยั่งยืนเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต;

4. เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาใช;ประกอบการดำเนินการจัดกิจกรรมฝWกอบรม ประชุม และสัมมนาของ
สถาบันระหว@างประเทศเพื่อการค;าและการพัฒนา (องค/การมหาชน)



ขอบเขตและวิธีการศึกษา
• ศึกษาวิเคราะห/รูปแบบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท;องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ 

สังคม และความร@วมมือระหว@างประเทศในพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต; (Southern 
Economic Corridor: SEC) รวมทั้งพิจารณาถึงสอดคล;องกับยุทธศาสตร/การพัฒนาของทั้ง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ;าน โดยให;ความสำคัญกับการพัฒนาอย@างยั่งยืน และมาตรการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ;าน

• ศึกษาวิเคราะห/โอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจท;องถิ่นในจังหวัดที่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต; 2 จังหวัด ได;แก@ จังหวัดตราด และกาญจนบุรี โดย
วิเคราะห/ศักยภาพการค;าและการพัฒนาระหว@างประเทศ ครอบคลุมมิติการลงทุนด;าน
อุตสาหกรรม การเกษตร การท@องเที่ยว และการบริการ โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว@าง
ประเทศ สำรวจ เก็บข;อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ/ผู;มีส@วนเกี่ยวข;อง รวมทั้งจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นกลุ@มย@อย โดยเชิญผู;ประกอบการท;องถิ่น หน@วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา และชุมชนในพื้นที่มาร@วมให;ความเห็น



ที่มา : Asian Development Bank, 2016

แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงพมEา-

ไทย-ลาว-เวียดนาม ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ไดRแกE เมาะละแหมEง-เมียวดี/แมEสอด-

พิษณุโลก-ขอนแกEน-กาฬสินธุ\- มุกดาหาร/สะหวันนะเขต-ดองฮา-ดานัง

แนวเหนือ-ใตR (North-South Economic Corridor: NSEC) 2 เสRนทางหลัก ไดRแกE 

เชื่อมโยงจีน-พมEา/ ลาว-ไทย (คุนหมิง-เชียงรุEง-ตRาหลั่ว-เชียงตุง-ทEาขี้เหล็ก/แมEสาย-

กรุงเทพฯ และ คุนหมิง-เชียงรุEง-บEอเตRนหลวงนRําทา-หRวยทราย/เชียงของ-กรุงเทพฯ) 

ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร และ จีน-เวียดนาม (คุนหมิง-ฮานอย-ไฮฟอง) 

แนวตอนใต' (Southern Economic Corridor: SEC) เช่ือมโยงเมียน

มา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 3 เส'นทาง ได'แกN กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ/
ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห[ซิต้ี-วังเตา ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร 
กรุงเทพฯ-ตราด/เกาะกง-สแรแอมปcล-กัมปอต-ฮาเตียน-กามู-นําเชา 

ระยะทาง 907 กิโลเมตร กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี-
OYadav-Play Ku-Quy Nhon ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร 

3 C – Connectivity, Competitiveness & Community



ที่มา : Asian Development Bank, 2002 &Asian Development Bank, 2016

แนวตอนใต' (Southern Economic Corridor: SEC) 

เช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 3 เส'นทาง ได'แกN 
กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ/ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห[ซิต้ี-วังเตา 

ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร กรุงเทพฯ-ตราด/เกาะกง-สแรแอ
มปcล-กัมปอต-ฮาเตียน-กามู-นําเชา ระยะทาง 907 กิโลเมตร 

กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี-OYadav-Play Ku-
Quy Nhon ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร 

แนวตอนใต# (Southern Economic Corridor: SEC) 
ประกอบด#วย 8 จังหวัด ได#แก% ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

สระแก#ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี



3. สำรวจพื้นที่และเก็บข;อมูลภาคสนาม ด;วยการสัมภาษณ/เชิงลึก ผู;มีส@วนเกี่ยวข;องในต@างประเทศ 
เมียนมา และ กัมพูชา

4. จัดทำแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท;องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต;โดยครอบคลุมมิติด;านการพัฒนาโครงสร;าง
พื้นฐาน การส@งเสริมการการลงทุน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในพื้นที่ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย/ และการพัฒนาความร@วมมือระหว@างประเทศ  



ประโยชน3ท่ีคาดวDาจะไดFรับ

1. หน@วยงานที่เกี่ยวข;องกับการพัฒนาเศรษฐกิจท;องถิ่นทั้งส@วนกลางและส@วนภูมิภาคสามารถนำผลจากการ
วิจัยไปใช;ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจท;องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต;ได;อย@างเหมาะสมและเกิดประโยชน/อย@างยั่งยืน

2. ผู;ประกอบการและนักลงทุนสามารถใช;ข;อมูลและผลการศึกษาวิจัยใช;ประโยชน/ในการกำหนดกลยุทธ/การ
ลงทุนได;อย@างเหมาะสม

3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ/ และรายงานสรุปเชิงนโยบาย ทีส่ามารถนำไปประยุกต/ใช;เปoนแนวทางในการ
กำหนดนโยบายของหน@วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได;บทความวิชาการภาษาไทยเพื่อตีพิมพ/เผยแพร@ใน
หนังสือพิมพ/ วารสารภาษาไทย และเว็บไซต/หน@วยงาน และบทความวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ/
เผยแพร@ในวารสารวิชาการหรือหนังสือต@างประเทศ

4. ได;องค/ความรู;ในการจัดฝWกอบรมสำหรับสถาบันระหว@างประเทศเพื่อการค;าและการพัฒนา (องค/การ
มหาชน) เพื่อถ@ายทอดองค/ความรู;ให;กับเจ;าหน;าที่ภาครัฐทั้งในประเทศและต@างประเทศ ตลอดจน
ผู;ประกอบการทั้งในประเทศและต@างประเทศ รวมถึงภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป



การวิเคราะหbศักยภาพของพื้นที่เพื่อค2นหาสาขาเศรษฐกิจเปeาหมาย 
การวิเคราะหbจุดแข็ง จุดอhอน โอกาส และอุปสรรค SWOT

ปuจจัยด'านบวก ปuจจัยด'านลบ

ปuจจัยภายใน Strength

จุดแข็ง

Weaknesses

จุดอNอน

ปuจจัยภายนอก Opportunities

โอกาส

Threats

อุปสรรค



การวิเคราะห3โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจทFองถ่ินของจังหวัดท่ีอยูD
บนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตF

กรอบการวิเคราะห์ตัวกำหนด

เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น (Local 

Economy Determinants) ในระดับจังหวัด



การวางยุทธศาสตร-ของสาขาเศรษฐกิจเป6าหมาย
กิจกรรมในการประชุมระดมสมองเก่ียวกับโอกาสทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจทFองถ่ินจาก
การวิเคราะห-เบ้ืองตFนในการประยุกต-รูปแบบผืนผFาใบธุรกิจ (Business Model Canvas)



กิจกรรมในการประชุมระดมความคิดเห็นกลุhมยhอย
การกำหนดเปeาหมายและกิจกรรมที่สอดคล2องกับเปeาหมาย

การประยุกต[ใช'ผังก'างปลาในการกำหนดเป�าหมาย



การวิเคราะห-โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจทFองถ่ินพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใตF: กาญจนบุรี และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมียนมา



การวิเคราะห-ยุทธศาสตร-การพัฒนาของกาญจนบุรีในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตF โดยใชFการวิเคราะห- SWOT 

ป"จจัยภายใน ป"จจัยภายนอก

ป"จ
จัย

ด-า
นบ

วก

จุดแข็ง (Strengths: S)

• กาญจนบุรีอยูGใกลJกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสามารถทำไดJโดยทางถนน

ไดJหลายเสJนทาง และทางอากาศ (มีสนามบินกองพลทหารราบที่ 9) ที่

สามารถพัฒนาเป`นสนามบินเชิงพาณิชยcไดJ

• กาญจนบุรีมีพื้นที่แนวชายแดนติดตGอเมียนมา มีชGองทางเขJา- ออก ตามแนว

ชายแดนประมาณ 43 จุด กGอใหJเกิดมูลคGาการคJาชายแดนประมาณ 90,000 

ลJานบาท (ปl 2558) และ การมีชายแดนติดตGอเขตตะนาวศรีของเมียนมา ซึ่ง

เป`นพื้นที่โครงการทGาเรือน้ำลึกทวาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการคJาไปสูGอินเดีย

และยุโรป

• กาญจนบุรีเป`นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญGหลายแหGงที่ใชJในการผลิต

กระแสไฟฟsาและใชJประโยชนcในการชลประทานเพื่อการเกษตร มีศักยภาพ

ดJานการทGองเที่ยว โดยเฉพาะการทGองเที่ยงเชิงธรรมชาติ และการทGองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตรc สามารถพัฒนาเป`นแหลGงทGองเที่ยวระดับโลก 

• องคcกรภาคเอกชน องคcกรชุมชน มีความเขJมแข็ง เป`นกลไกสำคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกาญจนบุรี ทั้งภายในจังหวัดและตGางประเทศเพื่อ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน และโครงการพัฒนาทGาเรือน้ำลึกทวาย

โอกาส (Opportunities: O)

• เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรีเมื่อเชื่อมโยงกับทGาเรือน้ำลึกทวาย จะทำใหJ

สามารถขนสGงและแปรรูป วัตถุดิบและสินคJาสูGตลาดโลกไดJสะดวกยิ่งขึ้น โดยจะเป`นพื้นที่

เศรษฐกิจหลักที่จะกระตุJนการพัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตGาง ๆ ของภาค

ตะวันตก

• การพัฒนาพื้นที่ทวายในเมียนมาจะเพิ่มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการคJาผGาน

แดน โครงการทGาเรือน้ำลึก Dawei เป|ดไทยสูG New global maritime route เป`น

โอกาสใหJขยายตลาดการคJาสูGเมียนมา มีโอกาสยJายฐานการลงทุนเพื่อลดตJนทุน

ประกอบการ รัฐบาลทั้งสองฝ�ายใหJความสำคัญ มีโอกาสเชื่อมโยงรถไฟสาย Dawei-

Yunnan ตามแผนของรัฐบาลจีน

• นโยบาย “ครัวไทยสูGครัวโลก” จะเป`นแรงขับเคลื่อนใหJอุตสาหกรรมอาหารและการมี

ตลาดรับซื้อสินคJาทางการเกษตรขยายตัวไดJในอนาคต

• มีนโยบายในการยกเวJนหรือสGงเสริมการทGองเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เชGน ลด

ภาษี ขยายเวลาสถานที่บริการใหJมีการอนุญาตเป|ดสถานบริการไดJตามความเหมาะสม 

ทำความตกลงใหJชัดเจนในการผGานแดนทั้งดJานการคJา การทGองเที่ยวไทย-เมียนมา



การวิเคราะห-ยุทธศาสตร-การพัฒนาของกาญจนบุรีในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตF โดยใชFการวิเคราะห- SWOT 

ป"จจัยภายใน ป"จจัยภายนอก

ป"จ
จัย

ด-า
นล

บ

จุดอIอน (Weakness: W)

• พื้นที่แนวชายแดนและการเขJามาของแรงงานเมียนมาเกี่ยวขJองกับความ

มั่นคงซึ่งหากมีนโยบายดJานแรงงานขJามชาติที่เปลี่ยนแปลงยGอมไดJรับ

ผลกระทบเชิงพื้นที่ จังหวัดยังคงมีป�ญหาผูJหลบหนีเขJาเมืองแรงงานขJามชาติ

ผิดกฎหมายอยGางตGอเนื่อง และเพิ่มระดับความรุนแรงมาก

• ระบบการขนสGงระหวGางกาญจนบุรี-กรุงเทพยังไมGดีพอ ระบบสาธารณูปโภค

ยังมีป�ญหา ที่ดินสGวนใหญGรัฐครอบครองแบบไมGมีเอกสารสิทธิ์และมีป�ญหา

เก็งกำไร มีความเสี่ยงแผGนดินไหว มีป�ญหามลพิษโรงงาน ขาดธุรกิจบริการ 

ขาดการจัดระเบียบแรงงานขJามชาติ การศึกษายังไมGตอบสนองวิสัยทัศนc

จังหวัด ดJานเศรษฐกิจชายแดน

• การพัฒนาผลิตภัณฑcทางการเกษตรสูGอุตสาหกรรมยังขาดประสิทธิภาพ และ

ไมGสามารถบริหารจัดการดJานตJนทุนและราคาไดJดีเทGาที่ควร

• ป�ญหาภูมิประเทศชGวงรอยตGอของทั้งสองประเทศ สGวนมากเป`นภูเขาลาดชัน 

ในชGวงฤดูฝนการเดินทางขนถGายสินคJาทำไดJลำบาก ทำใหJการคJาชายแดน

ชGวงหนJาฝนลดลง (พื้นที่ดGานเจดียcสามองคc)

อุปสรรค (Threats: T)

• ทางฝ��งเมียนมายังคงป|ดดGานทำใหJการคJาบริเวณชายแดน ยังไมGคลGองตัวมากนัก (พื้นที่

ดGานเจดียcสามองคc)

• กฎระเบียบการคJาของเมียนมา ไมGแนGนอน มีป�ญหาชายแดน อิทธิพลของชนกลุGมนJอยมี

บทบาทสูงในดJานการคJาชายแดน และเขตแดนไทย-เมียนมา ยังไมGมีการป�กป�นเขตแดน

• กลุGมอุตสาหกรรมกาญจนบุรียังขาดสิทธิในที่ดินประกอบกิจการ

• กลุGมอุตสาหกรรมกาญจนบุรียังขาดฟารcมขนาดใหญGที่ทันสมัย

• กลุGมอุตสาหกรรมกาญจนบุรียังขาดงานอุตสาหกรรมเกษตรแฟรcระดับนานาชาติ

• กลุGมอุตสาหกรรมกาญจนบุรียังขาดนิคมเขตอุตสาหกรรม เขตสวนอุตสาหกรรม

• กลุGมอุตสาหกรรมกาญจนบุรียังขาดศูนยcกระจายสินคJาทางราง

• กลุGมอุตสาหกรรมกาญจนบุรียังขาดโรงกำจัดขยะรีไซเคิล zero waste

• กลุGมอุตสาหกรรมกาญจนบุรียังขาดอุตสาหกรรมโลหะพื้นฐาน

• กลุGมอุตสาหกรรมกาญจนบุรียังขาดจุด OSS

• กลุGมอุตสาหกรรมกาญจนบุรียังขาดอุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมูลคGา กลุGมแรGโลหะ Kaolin 

Quartz Feldspars Calcite Dolomite



ป"จจัย ความสำคัญ
ป"จจุบัน

ความสำคัญ
อนาคต

• การวิเคราะห8คาดการณ8

BI.1
การส?งออกสินคAา
ในจังหวัดไปยัง
ประเทศชายแดน

น"อย มาก

• แนวชายแดนติดต.อเมียนมา ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มี ช.องทางเข"า-ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุดนำเข"ากCาซธรรมชาติ บ"าน
อีต.อง ตำบลปGลCอก อำเภอทองผาภูมิ, จุดผ.านแดนถาวรบ"านพุน้ำร"อน ตำบลบ"านเก.า อำเภอเมือง กาญจนบุรี และจุดผ.อนปรนทาง การค"าและการ
ท.องเท่ียว 1 ช.องทาง คือ ด.านพระเจดียTสามองคT อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี  การค"าชายแดนกับเมียนมา ด"านกาญจนบุรี ปWงบประมาณ 2558 มีมูลค.า
รวมท้ังส้ิน 89,415.78 ล"านบาทเพ่ิมข้ึนจากปWงบประมาณ 2557 จำนวน 9,594.78 ล"านบาท (ปWงบประมาณ 2557 มีมูลค.า 79,821 ล"านบาท) โดยใน

ปWงบประมาณ 2558 ขาดดุลการค"า จำนวน 87,736.66 ล"านบาท
• ปbจจุบัน แม"สินค"าต.าง ๆ ท่ีส.งออกผ.านจากกาญจนบุรีเข"าไปเมียนมาส.วนใหญ.เปfนสินค"าท่ีผลิตนอกพ้ืนท่ีกาญจนบุรี จังหวัดเปfนเพียงจุดผ.านแดนเท.าน้ัน 

สำหรับสินค"าท"องถ่ินอาจไม.ใช.เปgาหมายในการส.งออกไปยังเมียนมา โดยสินค"าส.งออกสำคัญ คือ เบียรT น้ำมันดีเซล หมากแห"ง อาหารเสริมและนม
• อนาคต หากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และเส"นทางเช่ือมต.อประสบความสำเร็จ สินค"าเข"าออกน.าจะมีจำนวนท่ีมากข้ึนและมีความหลากหลายของ

สินค"าท่ีผ.านท่ีมากข้ึน

BI.2

การใชAจ?ายเพ่ือการ

บริโภคจาก

ประเทศชายแดน
น"อย กลาง

• ปbจจุบัน มีความต"องการเข"ามาใช"จ.ายของชาวเมียนมาไม.ได"มีจำนวนมากนัก เน่ืองจากเส"นทางคมนาคมในเมียนมาในฝbmงน้ีอาจไม.สะดวก ประกอบกับพ้ืนท่ี

ในเมียนมาไม.ได"เปfนศูนยTกลางทางเศรษฐกิจที่ทำให"เกิดการค"าขายในมูลค"าที่สูง สินค"าที่เข"าไปจึงไม.ได"เปfนสินค"าที่มีมูลค.าที่สูงเมื่อเทียบกับสินค"าที่ไทย

นำเข"า โดยการนำเข"าส.วนใหญ.จะเปfนกCาซธรรมชาติมีมูลค.าประมาณ 48,000 ล"านบาทคิดเปfนร"อยละ 99 ของการนำเข"า ในขณะที่การส.งออกมีมูลค.า

เพียง 654 ล"านบาท

• อนาคต หากการคมนาคมสะดวก สามารถเกิดเส"นทางไปทางทวายได"สะดวกขึ้นจะสามารถเพิ่มปริมาณการค"าและการเข"าออกของชาวเมียนในลักษณะ

การเข"ามาท.องเท่ียวและการจับจ.ายใช"สอยได"มากข้ึน ส.งผลต.อการใช"จ.ายเพ่ือการบริโภคมากข้ึน

BI.3

การลงทุนโดยตรง

จากภาคเอกชน

จากประเทศ

ชายแดน

น"อย น"อย ปbจจุบัน ยังมีไม.มากในพ้ืนท่ีของกาญจนบุรี

อนาคต อาจมีมากข้ึนในอนาคต

ปfจจัยอัดฉีดจากประเทศชายแดนติดกัน (Border injection factors)



ป"จจัย ความสำคัญ
ป"จจุบัน

ความสำคัญ
อนาคต

การวิเคราะห8คาดการณ8

BL.1

การนำเขAาสินคAา

จากประเทศ

ชายแดน

นAอย กลาง ปbจจุบัน จากโครงสร"างการนำเข"าสินค"าพบว.า ร"อยละ 99.63 เปfนการนำเข"ากCาซธรรมชาติ และเปfนสินค"า เช.น โค-กระบือ แร.ธาตุ ไม"ไผ. เมล็ดงา ซ่ึงมีมูลค.ารวม

ไม.ได"สูงมากเมื่อเทียบการนำเข"าหลัก ส.วนใหญ.เปfนสินค"าเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาตในพื้นที่ของเมียนมา สินค"าออกได"แก. สินค"าบริโภคและอุปโภค เช.น 

น้ำมัน อาหารเสริม ซ่ึงมีมูลค.าท่ีต.างจากการนำเข"าค.อนข"างมาก

อนาคต หากมีการเชื่อมเส"นทางสำเร็จจะทำให"เกิดการค"าจากความต"องการสินค"าอุปโภคบริโภคจากพ้ืนท่ีทางด"านตะวันตกของเมียนมา ในขณะที่ด"านใต"ของ

เมียนมามีการใช"การผ.านแดนในช.องทางอ่ืน ๆ เช.น ระนองหรือประจวบคีรีขันธT 

BI.2

การใชAจ?ายเพ่ือการ

บริโภคจาก

ประเทศชายแดน

นAอย กลาง ปbจจุบัน ยังมีอยู.จำกัดเน่ืองจากรายได"ของประชากรในพ้ืนท่ีเมียนมาด"านตรงข"ามยังอยู.ในระดับต่ำ จะมีการซ้ือขายเพียงสินค"าอุปโภคบริโภค และไม.ได"มีมูลค.าท่ี

สูงมาก และนักท.องเท่ียวยังจำกัดอยู.ในพ้ืนท่ีจังหวัดไม.สามารถออกนอกพ้ืนท่ีได" ทำให"การเช่ือมต.อสู.กลุ.มท่ีมีรายได"สูงหรือการเพ่ิมมูลค.ายังอยู.ในขอบเขตท่ีจำกัด

อนาคต หากมีการเชื่อมเส"นทางสำเร็จจะทำให"เกิดการค"าจากความต"องการสินค"าอุปโภคบริโภคจากพื้นที่ทางด"านตะวันตกของเมียนมา เปfนการเพิ่มความ

ต"องการของสินค"า และหากมีการอำนวยความสะดวกและทำระบบการบริหารการท.องเท่ียวแบบครบวงจรจะทำให"เกิดมูลค.าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได"มากข้ึน

ปfจจัยรั่วไหลจากประเทศชายแดนติดกัน (Border leakage factors)



ความสำคัญในอนาคต

มาก กลาง นAอย

คว
าม

สำ
คัญ

ใน
ป"จ

จุบั
น

มาก การคงระดับมาตรฐานการเติบโต

(Sustaining growth)

เปfนตัวกำหนดท่ีมีลักษณะเปfนตัวทำเงิน (Cash cows) 

กล.าวคือมีความสำคัญสูงต.อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ค.อนข"างมีความอ่ิมตัวในแง.การเติบโต จึงเปfนตัวกำหนดท่ี

ไม.ควรถูกละเลยแต.ต"องสร"างปbจจัยท่ีเอ้ือต.อการเติบโต

อย.างต.อเน่ือง

ตัวอย?าง: DI.1

กลยุทธTผสม 

ควรสนับสนุนและให"ความสำคัญกับตัวกำหนดกลุ.มน้ี

ให"ไม.ลดระดับการเติบโตจนกลายสินค"ากลุ.ม 

Problem Child ในอนาคต

การปรับโครงสรAางและเสริมสรAางความเขAมแข็งในการปรับตัว

(Restructuring & Impact mitigation)

ตัวกำหนดเหล.าน้ี เปรียบได"กับเปfนสินค"าประเภทเด็กมีปbญหา 

(Problem child) ซ่ึงควรมีการต้ังคำถามต.อความสำคัญในการ

พัฒนาต.อในรายปbจจัยว.ามีความคุ"มค.าหรือควรลดระดับใน

ความสำคัญในการส.งเสริมต.อหรือไม. และจะช.วยเหลือผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดข้ึนต.อผู"เก่ียวข"องอย.างไร

กลาง กลยุทธTผสม 

ควรสนับสนุนและให"ความสำคัญกับตัวกำหนดกลุ.มน้ีให"

เติบโตจนโอกาสพัฒนาเปfนสินค"ากลุ.ม Cash cow ใน

อนาคต

ตัวอย?าง: LI.1, DI.2

การรักษาเสถียรภาพความสำคัญ

(Business-as-usual)

เปfนตัวกำหนดท่ีมีโอกาสพัฒนาเปfน Cash cow หรือ 

Problem child ในระยะยาว จึงควรมีการวาง

ยุทธศาสตรTรักษาระดับการเติบโตไว"

ตัวอย?าง: RI.2, DI.3

กลยุทธTผสม

ควรพิจารณาและเร่ิมลดระดับการให"ความสำคัญกับตัวกำหนด

กลุ.มน้ี เน่ืองจากมีโอกาสกลายสินค"ากลุ.ม Dogs ในอนาคต

นAอย การปรับโครงสรAางและสรAางศักยภาพในการพัฒนา

(Restructuring & capacity building toward 

growth)

เปfนตัวกำหนดท่ีมีลักษณะเปรียบเปfน สินค"าดาวเด.น 

(stars) ยุทธศาสตรTท่ีเหมาะสมจะเปfนเร่ืองของการเพ่ิม

ความสำคัญและกระตุ"นให"เกิดอัตราการเติบโตอย.าง

ต.อเน่ือง

กลยุทธTผสม

ควรสนับสนุนและให"ความสำคัญกับตัวกำหนดกลุ.มน้ี

ให"ไม.ลดระดับการเติบโตจนกลายสินค"ากลุ.ม Dogs ใน

อนาคต

ตัวอย?าง: BL.1, BL.2, RI.1, RI.3

การปล?อยใหAเปuนไปตามธรรมชาติ

(No intervention)

ตัวกำหนดเหล.าน้ี เปรียบได"กับสินค"ากลุ.มสุนัข (dogs) ทาง

การตลาดมีความสำคัญต.อยุทธศาสตรTการพัฒนาค.อนข"างน"อย 

และสามารถปล.อยให"การเติบโตและการเปล่ียนแปลงเปfนไปโดย

ธรรมชาติ โดยไม.ต"องใช"ทรัพยากรเพ่ือแทรกแซงในเชิง

ยุทธศาสตรTมากนัก

ตัวอย?าง: LI.1, LI.3, LI.4, BI.3



แผนที่ยุทธศาสตร.ความสำคัญของตัวกำหนดเศรษฐกิจท#องถิ่นแต%ละด#านในกาญจนบุรี



ขFอเสนอตDอยุทธศาสตร3การพัฒนาเศรษฐกิจทFองถ่ิน

แนวทาง

ยุทธศาสตรTการ

พัฒนา

ตัวกำหนดระดับเศรษฐกิจ

ท-องถิ่น

ตัวอยIางแนวทางการพัฒนา

(1) การคงระดับ

มาตรฐานการ

เติบโต 

(Sustaining 

growth)

การใชJจ Gายเพื ่อการบริโภค

ของจังหวัดอื่น (DI.1)

� การสGงเสริม อำนวยความสะดวก และรักษาคุณภาพมาตรฐานดJานการทGองเที ่ยวสำหรับนักทGองเที ่ยวในประเทศ เชGน การพัฒนา

สาธารณูปโภคดJานการทGองเที่ยว เชGน ถนนและทGาเรือ การทำการตลาดการทGองเที่ยว การสGงเสริมเสJนทางทGองเที่ยวรGวมที่สามารถเดินทาง

ตGอไปยังเมียนมาและจังหวัดที่เป`นแหลGงทGองเที่ยวอื่น ๆ สำหรับนักทGองเที่ยวไทย โดยมีบริการดJานการขนสGงและนำเที่ยวจากกาญจนบุรี 

ฯลฯ

� การสGงเสริมและรักษาคุณภาพมาตรฐาน สำหรับสินคJาเกษตรหรือผลิตภัณฑcทJองถิ่นที่ผลิตในกาญจนบุรี เชGน การทำระบบตรวจสอบ

ยJอนกลับ การสGงเสริมการตลาดสินคJา OTOP และสินคJาเกษตร GI การสGงเสริมการไดJรับมาตรฐานฟารcม เชGน GAP, Organic Thailand 

ฯลฯ



แนวทาง

ยุทธศาสตรT

การพัฒนา

ตัวกำหนดระดับ

เศรษฐกิจท-องถิ่น

ตัวอยIางแนวทางการพัฒนา

(2) การ

ยกระดับการ

เติบโต 

(Enhancing 

growth)

การลงทุนจาก

ภาคเอกชนในจังหวัด

(LI.2)

• การสGงเสริมพื้นที่การคJาการลงทุนสำหรับผูJประกอบการในจังหวัด เชGน ศูนยcกระจายสินคJา ระบบเชื่อมตGอทางรางเพื่อการกระจายสินคJา ตลาด

กลางสินคJาเกษตร จุดจำหนGายของที่ระลึกและผลิตภัณฑcชุมชนในตราด ผูJประกอบการรJานอาหารและโฮมสเตยc ใหJมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

โดยเฉพาะในชGวงนอกฤดูกาลทGองเที่ยว

• การมีแรงจูงใจทางการเงิน เชGน การลดหยGอนภาษีสำหรับอุตสาหกรรม SMEs ในกาญจนบุรี ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) 

• การเป|ดโอกาสใหJภาคเอกชนในจังหวัดเขJามามีสGวนรGวมในการกำหนดยุทธศาสตรcและแผนการพัฒนาและการลงทุนดJานเศรษฐกิจของจังหวัด

การลงทุนของ

ภาคเอกชนจากจังหวัด

อื่น (DI.2)

• การใชJโอกาสดJานการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กาญจนบุรีใหJเอื้อตGอการเกิดผลเชิงการกระจายรายไดJ (spillover effects) ตGอประชาชนใน

จังหวัดใหJมากที่สุด ทั้งในภาคการใหJบริการตั้งแตGตJนน้ำไปยังปลายน้ำ

• การสGงเสริมการถGายทำภาพยนตรc หรือละครที่ใชJภูมิทัศนc พื้นที่ทางประวัติศาสตรc พื้นที่ธรรมชาติ กาญจนบุรีเป`นสถานที่ถGายทำเพื่อสGงเสริมการ

ทGองเที่ยว

• การสรJางรูปแบบของการทGองเที่ยวรูปแบบใหมGเพื่อสรJางประสบการณcใหมG ๆ เพื่อสรJางมูลคGาเพิ่มใหJสูงขึ้น

(3) การรักษา

เสถียรภาพ

ความสำคัญ

การใชJจGายของ

รัฐบาลสGวนกลางมาสูG

จังหวัด (DI.3)

� การบูรณาการหนGวยงานของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เพื่อเสนอโครงการขนาดใหญG ที่เป`นวาระของจังหวัดเพื่อระดมทุนจากภาครัฐ มาใชJใน

การพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะดJานโครงสรJางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยcอยGางเป`นระบบ และการสรJางความมั่นคงใหJกับพื้นที่

การใชJจGายเพื่อการ

บริโภคโดยประเทศ

อื่น (RI.2)

� การสGงเสริม อำนวยความสะดวก และรักษาคุณภาพมาตรฐานดJานการทGองเที่ยวสำหรับนักทGองเที่ยวตGางประเทศ เชGน การสGงเสริมเสJนทาง

ทGองเที่ยวรGวมที่สามารถเดินทางตGอไปยังภาคใตJของไทย และเมียนมา สำหรับนักทGองเที่ยวตGางชาติ โดยมีบริการดJานการขนสGงและนำเที่ยวจาก

กาญจนบุรี

� การสGงเสริมการทGองเที่ยวแบบสุขภาพ การทGองเที่ยวรูปแบบใหมG การทGองเที่ยวรายไดJสูง ฯลฯ



แนวทางยุทธศาสตรT

การพัฒนา

ตัวกำหนดระดับ

เศรษฐกิจท-องถิ่น

ตัวอยIางแนวทางการพัฒนา

(4) การปjองกันไมIให-

มีการลดการเติบโต

การสGงออกสินคJาไปยัง

ตGางประเทศ (RI.1, BI.1, 

BI.2)

� รักษาระดับมาตรฐานของสินคJาโดยเฉพาะสินคJาเกษตรที่มีการสGงออกจากกาญจนบุรีไปขายยังตGางประเทศ ไมGใหJมีการเติบโตที่ลดลง เชGน มี

การสGงเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (post-harvesting technology) ใหJสามารถเก็บรักษาและลดความสูญเสียของผลผลิต การสรJาง

โอกาสในการจับคูGและการทำการคJาระหวGางรัฐหรือเอกชน การสรJางความแตกตGางของสินคJา การเชื่อมโยงกับชGองทางการคJาออนไลนc การ

พัฒนาระบบตรวจสอบยJอนกลับ การเพิ่มมูลคGาเพิ่มและสรJางแบรนดcหรือตลาดเฉพาะ 

� การสGงเสริมการนำสินคJาที่ผลิตในกาญจนบุรีไปขายยังเมียนมา

� มีการสGงเสริมการจับคูGทางธุรกิจระหวGางผูJประกอบการในกาญจนบุรี และเมียนมา

การใชJจGายของ

ประชาชนในจังหวัดใน

ประเทศเพื่อนบJาน 

(BI.2)

� การสGงเสริม และอำนวยความสะดวก ตGอการเขJามาซื้อสินคJาและทGองเที่ยวโดยนักทGองเที่ยวชาวเมียนมา เชGน การออกใบอนุญาตผGานแดน 

การขยายระยะเวลาเป|ดดGาน การพัฒนาสาธารณูปโภคของดGานและตลาดชายแดนใหJมีความทันสมัยและเป`นจุดทGองเที่ยวไดJ และอาจ

อนุญาตใหJนักทGองเที่ยวเขJามาในจังหวัดใกลJเคียง

� การสรJางความรGวมมือและประชาสัมพันธcดJานการทGองเที่ยวในฐานะเสJนทางรGวมดJานการทGองเที่ยว 

� การสGงเสริมการทGองเที่ยวแบบรายไดJสูง 

การลงทุนโดยตรงจาก

ภาคเอกชนจากประเทศ

อื่น (RI.3)

� การเขJามาลงทุนของกลุGมทุนตGางชาติโดยเฉพาะดJานการทGองเที่ยวและโรงแรม ซึ่งหากมีการเชื่อมประโยชนcจากกลุGมทุนตGางชาติ เชGน ที่มีการ

บริหารจัดการดJานการทGองเที่ยวที่มีศักยภาพในรูปแบบของเครือขGายโรงแรม การสGงตGอการใหJบริการ หรือ การสรJาง world class tourism

(4) การสร-าง

ทางเลือกเพื่อลด

ขนาดของการ

รั่วไหลทางเศรษฐกิจ

การใชJจGายของภาค

ครัวเรือนเพื่อซื้อสินคJา

และบริการจากนอก

จังหวัด (DL.1)

� การรักษาคุณภาพสินคJาบริการที่อยูGในจังหวัด การสรJางระบบการกระจายสินคJาที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและตJนทุนธุรกรรม 

� การรณรงคcการซื้อ ใชJ สินคJาในจังหวัด



การวิเคราะห-โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจทFองถ่ินพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใตF: กรณีตราด และ เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง กัมพูชา



การวิเคราะห-ยุทธศาสตร-การพัฒนาของตราดในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตF โดยใชFการวิเคราะห- SWOT 

ป"จจัยภายใน ป"จจัยภายนอก

ป�จ
จัย

ดJา
นบ

วก

จุดแข็ง (Strengths: S)

• ศักยภาพดJานการทGองเที่ยว และภาคการเกษตรโดยเฉพาะผลไมJ สินคJา

ประมง และมีภาพลักษณcของจังหวัดเรื่องเมืองทGองเที่ยวสีเขียว ตGางจาก

จังหวัดชายทะเลอื่นในภาคตะวันออก

• มีสนามบินพาณิชยcนานาชาติ ซึ่งเอื้อตGอการเดินทางของนักทGองเที่ยวจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ

• มีทGาเรือพาณิชยcขนาดกลาง (500ตันกรอส) ซึ่งทำใหJเกิดการขนสGงสินคJาที่

เชื่อมโยงกับทGาเรือแหลมฉบัง เกาะกง และสีหนุวิลลcไดJ

• เป`นเมืองชายทะเลที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณcและสวยงาม 

เนื่องดJวยตราดเป`นเมืองทGองเที่ยวชายทะเล มีชายหาดที่สวยงาม 

ประกอบดJวยหมูGเกาะนJอยใหญGถึง 52 เกาะ ที่ยังคงความเป`นธรรมชาติที่

สมบูรณc ทั้งทะเล ชายหาด และปะการัง 

• เป`นประตูสูGประเทศเพื่อนบJานและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เนื่องจากตราด

เป`นเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับกัมพูชา รวมทั้งมีชGองทางผGานพรมแดน

ถึง 3 ชGองทาง ทำใหJเป`นประตูเชื่อมโยงทั้งการทGองเที่ยว การคJา และการ

ลงทุน นอกจากนี้ยังมีเครื่องขGายเชื่อมโยงคมนาคมขนสGงทั้งทางบก ทางน้ำ 

และทางอากาศ

โอกาส (Opportunities: O)

• การประกาศพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป`น SEZs ในพื้นที่อำเภอคลองใหญG (ซึ่งกลุGม Property 

Perfect ซึ่งไดJประมูลพื้นที่ 895 ไรG)

• ความพยายามของรัฐบาลทJองถิ่นกัมพูชา โดยเฉพาะจังหวัดโพธิสัต และพระตะบอง ใน

การสรJางความสัมพันธcทางการคJากับจังหวัดตราด

• กำลังความตJองการซื้อสินคJาจากไทย และความตJองการทGองเที่ยวในจังหวัดตราดของ

ผูJบริโภคชาวกัมพูชาที่สูงมาก

• การพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยว R10 Road of Paradise ระหวGาง 3 ประเทศ

• การเติมโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบJานโดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนาม มีโอกาส

ทำใหJเกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคJาชายแดน และการพัฒนาโครงสรJางพื้นฐาน

รGวมกัน รวมถึงโอกาสที่จะดึงดูดนักทGองเที่ยวมาเที่ยวในไทยไดJอีกดJวย

• การเขJาถึงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น สGงผลใหJผูJประกอบการสามารถใชJ

ประโยชนcในการประชาสัมพันธc สื่อสารกับผูJบริโภค รวมถึงใชJสGงเสริมการทำการตลาดไดJ

อีกดJวย

• โอกาสความรGวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กลุGมจังหวัดภาคตะวันออก



การวิเคราะห-ยุทธศาสตร-การพัฒนาของตราดในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตF โดยใชFการวิเคราะห- SWOT 

ป"จจัยภายใน ป"จจัยภายนอก

ป�จ
จัย

ดJา
นล

บ

จุดอGอน (Weakness: W)

• การเดินทางทางรถตJองใชJเวลาจากกรุงเทพฯคGอนขJางนานมาก 

• สนามบินพาณิชยcนานาชาติยังผูกขาดโดยสายการบินเดียว และยังไมGมีสาย

การบิน low-cost ประจำ

• ภาคการทGองเที่ยวถูกจำกัดดJวยฤดูกาลที่มี low-season ในฤดูฝน และมี

ความหนาแนGนในชGวง high-season

• ทGาเรือพาณิชยcเอนกประสงคcของกรมเจJาทGายังไมGเป|ดใชJบริการเต็มที่

• ไมGมีวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเปsาหมายที่จะเกิดความไดJเปรียบเป`นพิเศษ 

หากผลิตในจังหวัดตราด

• ระบบการบริหารราชการในระดับจังหวัด ที่ผูJบริหารมักจะมีการหมุนเวียน

เปลี่ยนยJายตำแหนGงบGอย ทำใหJขาดความตGอเนื่อง

• การขาดภาคีทำงานและกำหนดยุทธศาสตรcการทำงานรGวมกันระหวGางภาครัฐ 

เอกชน และประชาคมในจังหวัด ทำใหJยุทธศาสตรcที่ผGานมาเป`นแบบแยก

สGวน ขาดทิศทาง และไมGคGอยสัมฤทธิ์ผล

อุปสรรค (Threats: T)

• ดGานทGาเสJน ซึ่งเชื่อมโยงระหวGาง จ.ตราด และโพธิสัต ยังไมGเป|ดเป`นดGานถาวร และเป|ด

เพียง 3 วันเทGานั้น เป`นอุปสรรคตGอการคJา

• บัตรอนุญาตผGานแดน ยังมีรูปแบบที่ไมGเอื้อใหJชาวกัมพูชาสามารถขJามมาทGองเที่ยวในฝ��ง

ประเทศไทยแบบชั่วคราวไดJโดยงGาย

• การพัฒนาและลงทุนโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง และสีหนุวิลลc รวมทั้ง

การสรJางสนามบินนานาชาติดาราซากอ อาจทำใหJนักทGองเที่ยวสGวนหนึ่งเดินทางไป

เที่ยวมากขึ้น ในขณะที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดตราดลดลง

• นักทGองเที่ยวตGางชาติที่เดินทางทางเรือมาจากเวียดนามหรือกัมพูชา ยังไมGสามารถขอ

ผGานแดนเขJามาเที่ยวยังประเทศไทยตGอไดJโดยงGาย ยังตJองมีการจอดเรือเพื่อผGานดGาน

บริเวณบJานหาดเล็กซึ่งตJองใชJเวลามาก

• การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงทำใหJมีความตJองการจJางงานคนทJองถิ่นมากขึ้น 

และทำใหJเกิดป�ญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัดตราด ในขณะที่แรงงานทักษะชาว

กัมพูชาโดยเฉพาะในภาคการทGองเที่ยวและโรงแรมก็จะยJายกลับประเทศเมื่อมี

ประสบการณcสูงพอ



ป"จจัย ความสำคัญ
ป"จจุบัน

ความสำคัญ
อนาคต

การวิเคราะห8คาดการณ8

BI.1
การส?งออกสินคAา
ในจังหวัดไปยัง
ประเทศชายแดน

กลาง มาก

• ปbจจุบัน แม"สินค"าต.าง ๆ ท่ีส.งออกผ.านจากตราดเข"าไปเกาะกง จะมีมูลค.ามากเปfนอันสองของประเทศรองจากด.านอรัญประเทศจังหวัดสระแก"ว แต.ส.วนใหญ.

เปfนสินค"าท่ีผลิตนอกพ้ืนท่ีจังหวัดตราด และตราดเปfนเพียงจุดผ.านแดนเท.าน้ัน สำหรับสินค"าท"องถ่ิน โดยในตลาดชายแดนบ"านท.าเส"น มีท้ังพ.อค"าในจ.ตราด 

และในพ้ืนท่ีตำบลแหลมกลัด นำสินค"ามาจำหน.ายท้ังเคร่ืองอุปโภคบริโภค และเส้ือผ"า ผลไม" และเคร่ืองทางการเกษตรมาจำหน.าย ในแต.ละสัปดาหTคาดว.าจะมี

มูลค.าการค"าเกิน 1.5 ล"านบาท

• นอกจากน้ัน ในส.วนการขนส.งทางเรือ ตากมีท.าเรือพาณิชยTท่ีลงทุนโดยกรมเจ"าท.า แต.ยังไม.เปGดใช"บริการอย.างสมบูรณT ทำให"การขนส.งสินค"าไปขายโดยเฉพาะ

กับจังหวัดเกาะกง และสีหนุวิลลTของกัมพูชา ยังไม.เติบโตเต็มท่ี

• อนาคต สินค"าใน จ.ตราด โดยเฉพาะสินค"าเกษตร เช.น ผลไม" และสินค"าเกษตรปลอดสารพิษ มีศักยภาพสูงเน่ืองจากเปfนท่ีต"องการของตลาดกัมพูชาจำนวน

มาก นอกจากน้ัน หากท.าเรือพาณิชยTมีการเปGดใช"บริการเต็มท่ี อาจส.งผลให"การขนส.งสินค"าทางเรือทำได"ในปริมาณท่ีมากข้ึน

BI.2

การใชAจ?ายเพ่ือการ

บริโภคจากประเทศ

ชายแดน

นAอย มาก

• ปbจจุบัน มีความต"องการเข"ามาใช"จ.ายของชาวกัมพูชาในพ้ืนจังหวัดตราดมาก แต.มีข"อจำกัดหลายประการ 

1) ด?านบAานหาดเล็ก อยู.ติดกับเขต จ.เกาะกง 68 กม. และมีประชากรประมาณ 200,000 คน ปbจจุบันมีการเปGดด.านแล"ว แต.ลักษณะทางกายภาพของด.าน

มีขนาดเล็ก เข"าออกลำบาก ถนนบางส.วนมีสภาพไม.ดีและมีเพียงสองช.องทาง ซึ่งเปfนอุปสรรคในช.วงที่มีความต"องการขนส.งหนาแน.น และมีอุปสรรค เช.น 

ไฟฟgาท่ีส.องสว.างไม.เต็มท่ีในบางช.วง มีการต้ังด.านลอยโดยเจ"าหน"าท่ีเพ่ือเก็บค.าปรับ ฯลฯ นอกจากน้ัน การเดินทางของชาวกัมพูชา โดยเฉพาะกลุ.มท่ีมีความ

ต"องการเข"ามาท.องเท่ียวและซ้ือขายสินค"าในไทย ท่ียังมีข"อจำกัดเร่ืองการข"ามแดนท่ีต"องใช"เอกสารมากและมีข้ันตอนยุ.งยาก

2) ด?านท?าเสAน ซ่ึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตรT ซ่ึงติดกับพ้ืนท่ีบ"านทมอดา ของกัมพูชา โดยทางหลวงหมายเลข 55 ระยะทาง 186 กม. มีศักยภาพท้ังเร่ือง

การเข"ามาซ้ือสินค"าและท.องเท่ียวในประเทศไทยจากจังหวัดโพธิสัตวT ซ่ึงมีประชากรถึง 490,000 คน แต.ยังไม.มีการเปGดด.านอย.างเปfนทางการ เปfนเพียงด.าน

ธรรมชาติ ซ่ึงเปGดเฉพาะวันจันทรT พุธ (9.00-12.00) และเสารT (9.00-16.00) ซ่ึงไม.ตรงวันหยุดของกัมพูชา และทำให"การค"าในช.วงวันเสารTจะหนาแน.นเปfน

พิเศษ ท้ังน้ีชาวกัมพูชาไม.สามารถข"ามไปท.องเท่ียวบริเวณ ต.แหลมกลัด และ ต.ไม"รูดได"

• อนาคต มีศักยภาพในการพัฒนาหากมีการเปGดจุดผ.านแดนถาวรด.านท.าเส"น อ.บ.อไร. จ.ตราด-อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตวT กัมพูชา และการยกระดับเปfนจุดผ.อนปรน

ทางการค"าเพื่อการใช"เอกสารสำเนาบัตรข"ามแดน และมีเจ"าหน"าที่ศุลากากร ซึ่งคาดการณTว.าจะมีนักท.องเที่ยวกัมพูชาข"ามแดนมาเฉลี่ยเดือนละประมาณ 

30,000 คน ไม.รวมถึงในจังหวัดอ่ืนอย.างเช.น พระตะบอง กัมปงชนัง หรือพนมเปญ ซ่ึงอาจทำให"เกิดการลงทุน เช.น ในธุรกิจท.องเท่ียว โรงพยาบาล คลินิก 

ห"างสรรพสินค"า สถานบริการต.าง ๆ รวมท้ังบริการด"านการขนส.ง ซ่ึงการเดินทางใกล"กว.าการเดินทางไปเกาะเจ"า ของกัมพูชา หรือเกาะฟูกCวก ในเวียตนาม

ปfจจัยอัดฉีดจากประเทศชายแดนติดกัน (Border injection factors)



ป"จจัย ความสำคัญ

ป"จจุบัน

ความสำคั

ญอนาคต

การวิเคราะหTคาดการณT

BL.1

การนำเข-าสินค-า

จากประเทศ

ชายแดน

กลาง กลาง

• ป�จจุบัน สินคJาที่ตราดนำเขJาจากกัมพูชาที่สำคัญ เป`นกลุGมสินคJาอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยผูJประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง เชGน 

ชุดสายไฟรถยนตcสำเร็จรูป ยางในลูกบอล ฯลฯ และสินคJาในกลุGมอาหารทะเลสดและแปรรูป ยอดการนำเขJาในปl พ.ศ. 2561 อยูGที่

ประมาณ 2,881 ลJานบาท แตGมูลคGานี้อาจไมGกระทบตGอเศรษฐกิจทJองถิ่นของจังหวัดตราดมากนัก เนื่องจากเป`นการคJาแบบผGานแดนเพื่อ

ขนสGงไปยังจังหวัดอื่นตGอไป 

• ในพื้นที่จังหวัดตราดจะมีการจJางแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมาก โดยเฉพาะสGวนที่มาจากพื้นที่ อำเภอเกาะกง สัดสGวนของแรงงานชาว

กัมพูชาที่เขJามาทำงานเริ่มลดนJอยลงเรื่อยๆจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน อ.เกาะกง ซึ่งมีความตJองการจJางแรงงานในพื้นที่สูง

เชGนกัน

• อนาคต กัมพูชามีความตJองการนำทรัพยากรสินแรG และสินคJาบางอยGางจากเขต จ.พระตะบอง และ จ.โพธิสัตวc ผGานทางดGานทGาใหมGซึ่งยัง

ไมGเป|ดเป`นทางการ โดยกัมพูชาตJองการสGงออกทางทGาเรือในจังหวัดตราดสูงรวมทั้งการนำผลิตผลทางการเกษตรมาขาย เชGน ขJาว และ

ขJาวโพด มาขายในตลาดประเทศไทย ซึ่งอาจทำใหJมูลคGาการนำเขJาจากดGานทGาใหมGสูงขึ้น อยGางไรก็ดี สินคJากลุGมนี้เป`นสินคJาที่เนJนการขน

สGงผGานชายแดนไปยังจังหวัดหรือประเทศอื่นตGอ จึงอาจไมGกระทบตGอเศรษฐกิจทJองถิ่นของจังหวัดตราดมากนัก แตGจังหวัดตราดอาจไดJรับ

ผลประโยชนcจากธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสGงและโกดัง รวมทั้งภาษีทJองถิ่นจากการคJา สGวนในดJานแรงงาน พบวGาใน

อนาคต แรงงานจากกัมพูชาอาจไมGมีการเคลื่อนยJายมาทำงานในเขต จ.ตราดเพิ่มขึ้น แมJวGาคGาแรงในประเทศไทยจะสูงกวGาในเขต อ.เกาะ

กง ก็ตาม เนื่องจากในประเทศไทยก็มีคGาครองชีพที่สูงกวGา แรงงานที่ยังเขJามาทำงานอยูGสGวนหนึ่งจะเป`นแรงงานที่มีทักษะ เชGน ใน

อุตสาหกรรมการทGองเที่ยวและโรงแรม เป`นตJน

BI.2

การใช-จIายเพื่อ

การบริโภคจาก

ประเทศชายแดน

น-อย กลาง

• ป�จจุบัน เนื่องจากจังหวัดตราดมีประชากรเพียงประมาณ 229,437 คน การเดินทางของคนตราดเพื่อไปใชJจGายในกัมพูชาจะอยูGรูปของ

การทำธุรกิจเป`นหลัก ซึ่งยังไมGมีขJอมูลที่เดGนชัดที่แสดงถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกลGาวมากนัก

• อนาคต หากมีการเป|ดดGานทGาใหมG รวมทั้งมีการพัฒนาการเสJนทางการทGองเที่ยวสาย R10 ซึ่งสามารถเดินทางไปไดJถึง จ.พนมเปญ หรือ

ประเทศเวียตนามตอนใตJ ชัดเจนมากขึ้น อาจมีการใชJจGายเพื่อการทGองเที่ยวในประเทศกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบของการ

เดินทางเป`นหมูGคณะ

ปfจจัยรั่วไหลจากประเทศชายแดนติดกัน (Border leakage factors)



ความสำคัญในอนาคต

มาก กลาง นAอย

คว
าม

สำ
คัญ

ใน
ป"จ

จุบั
น

มาก การคงระดับมาตรฐานการเติบโต

(Sustaining growth)

เปfนตัวกำหนดท่ีมีลักษณะเปfนตัวทำเงิน (Cash cows) 

กล.าวคือมีความสำคัญสูงต.อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ค.อนข"างมีความอ่ิมตัวในแง.การเติบโต จึงเปfนตัวกำหนดท่ี

ไม.ควรถูกละเลยแต.ต"องสร"างปbจจัยท่ีเอ้ือต.อการเติบโต

อย.างต.อเน่ือง

ตัวอย.าง: DI.1, RI.2

กลยุทธTผสม 

ควรสนับสนุนและให"ความสำคัญกับตัวกำหนดกลุ.มน้ี

ให"ไม.ลดระดับการเติบโตจนกลายสินค"ากลุ.ม 

Problem Child ในอนาคต

การปรับโครงสรAางและเสริมสรAางความเขAมแข็งในการปรับตัว

(Restructuring & Impact mitigation)

ตัวกำหนดเหล.าน้ี เปรียบได"กับเปfนสินค"าประเภทเด็กมีปbญหา 

(Problem child) ซ่ึงควรมีการต้ังคำถามต.อความสำคัญในการ

พัฒนาต.อในรายปbจจัยว.ามีความคุ"มค.าหรือควรลดระดับใน

ความสำคัญในการส.งเสริมต.อหรือไม. และจะช.วยเหลือผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดข้ึนต.อผู"เก่ียวข"องอย.างไร

กลาง กลยุทธTผสม 

ควรสนับสนุนและให"ความสำคัญกับตัวกำหนดกลุ.มน้ีให"

เติบโตจนโอกาสพัฒนาเปfนสินค"ากลุ.ม Cash cow ใน

อนาคต

ตัวอย.าง: LI.1, DI.2, BI.1, RI.3

การรักษาเสถียรภาพความสำคัญ

(Business-as-usual)

เปfนตัวกำหนดท่ีมีโอกาสพัฒนาเปfน Cash cow หรือ 

Problem child ในระยะยาว จึงควรมีการวาง

ยุทธศาสตรTรักษาระดับการเติบโตไว"

กลยุทธTผสม

ควรพิจารณาและเร่ิมลดระดับการให"ความสำคัญกับตัวกำหนด

กลุ.มน้ี เน่ืองจากมีโอกาสกลายสินค"ากลุ.ม Dogs ในอนาคต

นAอย การปรับโครงสรAางและสรAางศักยภาพในการพัฒนา

(Restructuring & capacity building toward 

growth)

เปfนตัวกำหนดท่ีมีลักษณะเปรียบเปfน สินค"าดาวเด.น 

(stars) ยุทธศาสตรTท่ีเหมาะสมจะเปfนเร่ืองของการเพ่ิม

ความสำคัญและกระตุ"นให"เกิดอัตราการเติบโตอย.าง

ต.อเน่ือง

ตัวอย.าง: BI.2

กลยุทธTผสม

ควรสนับสนุนและให"ความสำคัญกับตัวกำหนดกลุ.มน้ี

ให"ไม.ลดระดับการเติบโตจนกลายสินค"ากลุ.ม Dogs ใน

อนาคต

ตัวอย.าง: RI.1

การปล?อยใหAเปuนไปตามธรรมชาติ

(No intervention)

ตัวกำหนดเหล.าน้ี เปรียบได"กับสินค"ากลุ.มสุนัข (dogs) ทาง

การตลาดมีความสำคัญต.อยุทธศาสตรTการพัฒนาค.อนข"างน"อย 

และสามารถปล.อยให"การเติบโตและการเปล่ียนแปลงเปfนไปโดย

ธรรมชาติ โดยไม.ต"องใช"ทรัพยากรเพ่ือแทรกแซงในเชิง

ยุทธศาสตรTมากนัก

ตัวอย.าง: LI.1, LI.3, LI.4, DI.3, BI.3



แผนท่ียุทธศาสตร-ความสำคัญของตัวกำหนดเศรษฐกิจทFองถ่ินแตfละดFานในตราด



แนวทาง

ยุทธศาสตร.

การพัฒนา

ตัวกำหนดระดับ

เศรษฐกิจท=องถิ่น

ตัวอยAางแนวทางการพัฒนา

(1) การคง

ระดับ

มาตรฐานการ

เติบโต 

(Sustaining 

growth)

การใช&จ(ายเพื่อการบริโภค

ของจังหวัดอื่น (DI.1)

� การส(งเสริม อำนวยความสะดวก และรักษาคุณภาพมาตรฐานด&านการท(องเที่ยวสำหรับนักท(องเที่ยวในประเทศ เช(น การ

พัฒนาสาธารณูปโภคด&านการท(องเที่ยว เช(น ถนนและท(าเรือ การทำการตลาดการท(องเที่ยว การส(งเสริมเส&นทางท(องเที่ยว

ร(วมที่สามารถเดินทางต(อไปยังกัมพูชาและเวียตนามได& สำหรับนักท(องเที่ยวชาวไทย โดยมีบริการด&านการขนส(งและนำ

เที่ยวจากจังหวัดตราด ฯลฯ

� การส(งเสริมและรักษาคุณภาพมาตรฐาน สำหรับสินค&าเกษตรหรือผลิตภัณฑYท&องถิ่นที่ผลิตในจังหวัดตราด เช(น การทำระบบ

ตรวจสอบย&อนกลับ การส(งเสริมการตลาดสินค&า OTOP และสินค&าเกษตร GI การส(งเสริมการได&รับมาตรฐานฟารYม เช(น 

GAP, Organic Thailand ฯลฯ

การใช&จ(ายเพื่อการบริโภค

โดยประเทศอื่น (RI.2)

� การส(งเสริม อำนวยความสะดวก และรักษาคุณภาพมาตรฐานด&านการท(องเที่ยวสำหรับนักท(องเที่ยวต(างประเทศ เช(น การ

ส(งเสริมเส&นทางท(องเที่ยวร(วมที่สามารถเดินทางต(อไปยังกัมพูชาและเวียตนามได& สำหรับนักท(องเที่ยวชาวไทย โดยมีบริการ

ด&านการขนส(งและนำเที่ยวจากจังหวัดตราด 

� การส(งเสริมการท(องเที่ยวแบบสุขภาพ ฯลฯ

ข2อเสนอตhอยุทธศาสตรbการพัฒนาเศรษฐกิจท2องถิ่น



แนวทาง

ยุทธศาสตรT

การพัฒนา

ตัวกำหนดระดับ

เศรษฐกิจท-องถิ่น

ตัวอยIางแนวทางการพัฒนา

(2) การ

ยกระดับการ

เติบโต 

(Enhancing 

growth)

การใชJจGายของ

ประชาชนในจังหวัดใน

ประเทศเพื่อนบJาน 

(BI.2)

• การสGงเสริม และอำนวยความสะดวก ตGอการเขJามาซื้อสินคJาและทGองเที่ยวโดยนักทGองเที่ยวชาวกัมพูชา เชGน การออกใบอนุญาตผGานแดน การยกระดบั

ดGานทGาเสJนเป`นดGานถาวร และขยายระยะเวลาเป|ดดGาน การเพิ่มศักยภาพดJานศุลกากรเพื่อลดความแออัดของดGาน การพัฒนาสาธารณูปโภคของดGานและ

ตลาดชายแดนใหJมีความทันสมัยและเป`นจุดทGองเที่ยวไดJ

• การสรJางความรGวมมือและประชาสัมพันธcดJานการทGองเที่ยวในฐานะเสJนทางรGวมดJานการทGองเที่ยว 

• การสGงเสริมการทGองเที่ยวแบบสุขภาพสำหรับผูJมารักษาพยาบาลชาวกัมพูชาและตJองการพักอาศัยชั่วคราวในจังหวัดตราด ฯลฯ

การลงทุนจาก

ภาคเอกชนในจังหวัด

(LI.2)

• การสGงเสริมพื้นที่การคJาการลงทุนสำหรับผูJประกอบการในจังหวัด เชGน ศูนยcกระจายสินคJา ทGาเรือพาณิชยc ตลาดกลางสินคJาเกษตร จุดจำหนGายของที่ระลึก

และผลิตภัณฑcชุมชนในจังหวัดตราด ผูJประกอบการรJานอาหารและโฮมสเตยc ใหJมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะในชGวงนอกฤดูกาลทGองเที่ยว

• การมีแรงจูงใจทางการเงิน เชGน การลดหยGอนภาษีสำหรับอุตสาหกรรม SMEs ในจังหวัดตราด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) 

• การเป|ดโอกาสใหJภาคเอกชนในจังหวัดเขJามามีสGวนรGวมในการกำหนดยุทธศาสตรcและแผนการพัฒนาและการลงทุนดJานเศรษฐกิจของจังหวัด

การลงทุนของ

ภาคเอกชนจากจังหวัด

อื่น (DI.2)

• การใชJโอกาสดJานการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) จังหวัดตราดใหJเอื้อตGอการเกิดผลเชิงการกระจายรายไดJ (spillover effects) ตGอประชาชนใน

จังหวัดตราดใหJมากที่สุด เชGน เขJามาเติมเต็มหGวงโซGคุณคGา (value chains) ที่ยังขาดไปสำหรับจังหวัดตราดในอุตสาหกรรมการเกษตรหรือการทGองเที่ยว 

และทำใหJผูJผลิตหรือผูJใหJบริการตJนน้ำในจังหวัดตราด ไดJรับประโยชนcรGวมดJวย 

• การสGงเสริมการถGายทำภาพยนตรc หรือละครที่ใชJภูมิทัศนcจังหวัดตราดเป`นสถานที่ถGายทำเพื่อสGงเสริมการทGองเที่ยว

การสGงออกสินคJาใน

จังหวัดไปยังประเทศ

ชายแดน (BI.1)

• การสGงเสริมการนำสินคJาที่ผลิตในจังหวัดตราดไปขายยังประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะสินคJาเกษตรประเภทผลไมJ เนื้อสัตวc และสินคJาประมง ซึ่งยังมีความ

ตJองการซื้อจากกัมพูชาสูง โดยเฉพาะหากมีการเป|ดดGานทGาใหมGในอนาคต โดยฌฉพาะสินคJาที่ตอบสนองความตJองการซื้อของชนชั้นกลางในกัมพูชา เชGน 

สินคJาคุณภาพตGาง ๆ 

• มีการสGงเสริมการจับคูGทางธุรกิจระหวGางผูJประกอบการในจังหวัดตราดและจังหวัดพระตะบอง โพธิสตวc หรือแมJกระทั่งในกรุงพนมเปญ

การลงทุนโดยตรงจาก

ภาคเอกชนจากประเทศ

อื่น (RI.3)

• การเขJามาลงทุนของกลุGมทุนตGางชาติโดยเฉพาะดJานการทGองเที่ยวและโรงแรม ซึ่งหากมีการเชื่อมประโยชนcจากกลุGมทุนตGางชาติ เชGน กลุGมทุนจีน ที่เขJามา

ลงทุนในพื้นที่เกาะกง สีหนุวิลลc และฟูก¨วกไดJ ในแงGของความรGวมมือ จะชGวยใหJเกิดการกระจายประโยชนcจากการเขJามาลงทุน หรือการสGงตGอนักทGองเที่ยว

ไดJมากขึ้น



แนวทาง

ยุทธศาสตร.

การพัฒนา

ตัวกำหนดระดับ

เศรษฐกิจท=องถิ่น

ตัวอยAางแนวทางการพัฒนา

(3) การ

ปWองกันไมAให=มี

การลดการ

เติบโต

การส(งออกสินค&าไปยัง

ต(างประเทศ (RI.1)

รักษาระดับมาตรฐานของสินค&าโดยเฉพาะสินค&าเกษตรที่มีการส(งออกจากตราดไปขายยังต(างประเทศ ไม(ให&มีการเติบโตที่ลดลง 

เช(น มกีารส(งเสรมิเทคโนโลยหีลังการเกบ็เกี่ยว (post-harvesting technology) ให&สามารถเก็บรักษาและลดความสูญเสียของ

ผลไม& การลดบทบาทของล&งและตัวกลางโดยสร&างโอกาสในการจับคู(และการทำการค&าระหว(างรัฐหรือเอกชน ที่มีตัวกลางที่เปwน

ผู&ประกอบการชาวไทยเข&ามามีบทบาทมากขึ้น การสร&างความแตกต(างของสินค&า เช(น แบรนดYจังหวัดตราด ให&เปwนที่จดจำ การ

เชื่อมโยงกับช(องทางการค&าออนไลนY การพัฒนาระบบตรวจสอบย&อนกลับ การเพิ่มมูลค(าเพิ่มและสร&างแบรนดYหรือตลาดเฉพาะ

สำหรับผลิตภัณฑYน้ำมันกฤษณา ฯลฯ 

(4) การสร=าง

ทางเลือกเพื่อ

ลดขนาดของ

การรั่วไหลทาง

เศรษฐกิจ

ก า ร ใช & จ ( า ย ข อ ง ภ า ค

ครัวเร ือนเพื ่อซื ้อสินค&า

และบร ิ ก า ร จ ากนอก

จังหวัด (DL.1)

สินค&าที่มีจังหวัดตราดมีศักยภาพในการผลิตเองเพื่อบริโภคภายในจังหวัดและสามารถลดการรั่วไหลของรายได&ได& เช(น สินค&ากลุ(ม

เนื้อสัตวY และผัก ซึ่งหากมีการสร&างตลาดกลาง และจับคู(กับอุปสงคYภายในจังหวัด จะทำให&เกิดการส(งเสริมการผลิตมากขึ้น 

โดยเฉพาะกับอุปสงคYที่เปwนภาคธุรกิจหรือหน(วยงาน เช(น โรงเรียน โรงแรม หรือโรงพยาบาล และจะทำให&ห(วงโซ(อุปทานสั้นลง 

และเกิดรายได&ที่หมุนเวียนในจังหวัดมากข้ึน

การจ (ายภาษ ีของภาค

ครัวเรือนและเอกชนต(อ

รัฐบาลกลาง (DL.2)

การแสวงหาแนวทางร(วมกับกระทรวงการคลังหรือองคYกรปกครองส(วนท&องถิ่น เพื่อออกข&อเสนอบางประการซึ่งเปwนแรงจูงใจทาง

ภาษีที่เหมาะสม เช(น การลดหย(อนเพื่อเอื้อให&เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในจังหวัดมากข้ึน เช(น สำหรับกลุ(มเกษตรกรที่มีการ

ผลิตที่ได&มาตรฐาน ผู&ประกอบการโรงแรม ที่ได&รับการประเมินความพึงพอใจและมีมาตรฐานที่ดีจากมุมมองของนักท(องเที่ยว เปwน

ต&น



ประชุมระดมสมองเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท'องถิ่น



ขFอเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่ือมกับผลลัพธ-ของการประชุมระดมสมองเก่ียวกับโอกาส
ทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจทFองถ่ินจากการวิเคราะห-เบ้ืองตFนในการประยุกต-
รูปแบบผืนผFาใบธุรกิจ (Business Model Canvas)

กาญจนบุรี ตราด

กลุ-มเกษตรกรรม ธุรกิจสEงเสริมเกษตรปลอดภัย เนRนนำเสนอสินคRาเกษตร

คุณภาพดี รสชาติที่ดี ไดRรับการขึ้นทะเบียนเปqนสิ่งบEงชี้ทาง

ภูมิศาสตร\ 

ธุรกิจส-งเสริมสินค6าเกษตรแบรนด8ตราด 

มุ-งเน6นให6เป=นสินค6าพรเีมีย่ม มีมาตรฐาน 

GAP รับประกันความปลอดภัย

กลุ-มการท-องเที่ยว ธุรกิจศูนย\ประชุมขนาดใหญE ธุรกิจการท-องเที่ยวเชิงสุขภาพ พรเีมีย่ม

สำหรับผู6สูงอายุ

กลุ-มอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจศูนย8กระจายสินค6าทางราง ธุรกิจโกดังกระจายสินคRา รวมทั้งมีหRองเย็น

และหRองแชEแข็ง

กลุ-มการบริการ ธุรกิจตลาดกลางกาญจนบุรีซึ่งเป=นศูนย8กลางในการรวบรวม

สินค6า

ธุรกิจโรงเรียนฝvกอบรมบุคลากร

ผลลัพธ8ของการประชุมระดมสมองเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท6องถิ่นจากการวิเคราะห8เบื้องต6นในรูปแบบผืนผ6าใบธุรกิจ



Business Model Canvas กลุDมอุตสาหกรรม กาญจนบุรี



แผนภาพก'างปลาสำหรับธุรกิจศูนย[กระจายสินค'าทางรางและธุรกิจโกดังกระจายสินค'า กลุNมอุตสาหกรรมการผลิต กาญจนบุรี

ศูนย8กระจายสินคAา

ทางราง

การพัฒนาสาธารณูปโภค

การจัดการท่ีดิน

การประชาสัมพันธ8

การพัฒนาระบบตลาด

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขAอง

แผนการขนส?ง

ยุทธศาสตร8ชาติ

การต้ังบริษัทเพ่ือบริหารจัดการ

การขออนุญาต ขAอกฎหมาย

การเวณคืน ค?าเวณคืน

การแลกเปล่ียนองค8ความรูAกับหน?วยงานอ่ืน

การเช่ือมต?อสาธารณูปโภค

การสรAางการรับรูA

การจัดองค8กร / คัดสรร จนท.

การระดมทุนภายใน/ภายนอก

การประชาสัมพันธ8การขาย

การพัฒนาช?องทางจัดจำหน?าย

การจัดทำบัญชีตAนทุน รายไดA

การออกแบบ

ระบบ Call Center

การจดทะเบียน ขAอกฎหมาย 

การพัฒนาระบบเช่ือมต?อ Mode อื1น

การสำรวจพ้ืนท่ี

การก?อสรAาง

การประมูล ขAอกฎหมาย

การควบคุมการก?อสรAาง



Business Model Canvas กลุDมเกษตรกรรม ตราด



แผนภาพก'างปลาสำหรับโครงการธุรกิจสNงเสริมเกษตรปลอดภัย กลุNมเกษตรกรรม ตราด

เกษตรปลอดภัย

การใหAความรูAแก?เกษตรกร

การพัฒนาองค8ความรูA

การประชาสัมพันธ8

การพัฒนาระบบตลาด

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขAอง

ยุทธศาสตร8ชาติ

การพัฒนาระบบตรวจสอบ

การฝ�กอบรมเกษตรกร

การพัฒนาหลักสูตรของ ร.ร. ในพ้ืนท่ี

การแลกเปล่ียนองค8ความรูAกับหน?วยงานอ่ืน

การรวมกลุ?มเกษตรกร

การสรAางความตระหนัก

การเฝ�าระวังและการตรวจสาร

การต้ัง Lab ในพื 4นที1

การประชาสัมพันธ8การขาย

การพัฒนาช?องทางจัดจำหน?าย

การจัดทำบัญชีตAนทุน รายไดA

การรับรองคุณภาพฟาร8ม

ระบบ Call Center

One Stop Service

การตลาด online

การจัดทำแปลงเกษตรตAนแบบ



Business Model Canvas กลุDมบริการ กาญจนบุรี



แผนภาพก#างปลาสำหรับธุรกิจตลาดกลาง กลุ%มการบริการ กาญจนบุรี 

ตลาดกลางสินคAา

การพัฒนาสาธารณูปโภค

การจัดการท่ีดิน

การประชาสัมพันธ8

การพัฒนาระบบตลาด

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขAอง

การต้ังบริษัทเพ่ือบริหารจัดการ

การขออนุญาต ขAอกฎหมาย

การเวณคืน ค?าเวณคืน

การแลกเปล่ียนองค8ความรูAกับหน?วยงานอ่ืน

การเช่ือมต?อสาธารณูปโภค

การสรAางการรับรูA

การจัดองค8กร / คัดสรร จนท.

การระดมทุนภายใน/ภายนอก การประชาสัมพันธ8การขาย

การพัฒนาช?องทางจัดจำหน?าย

การกำหนดราคา ค?าบริการ

การออกแบบ

การจดทะเบียน ขAอกฎหมาย 

การคัดสรรสินคAา คู?คAา

การสำรวจพ้ืนท่ี

การก?อสรAาง

การประมูล ขAอกฎหมาย

การควบคุมการก?อสรAาง

การประชาสัมพันธ8ต?างประเทศ



Business Model Canvas กลุDมทDองเท่ียว ตราด



แผนภาพก#างปลาสำหรับธุรกิจการท%องเที่ยวเชิงสุขภาพพรเีมี่ยมสำหรับผู#สูงอายุ กลุ%มการท%องเที่ยว

ธุรกิจดูแลผู,สูงอายุแบบ Hi-end

การพัฒนาสาธารณูปโภค

การจัดการท่ีดิน

การประชาสัมพันธI

การสJงเสริมการลงทุน

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข,องกับยุทธศาสตรIชาติ

การจัดหาบุคลากร

การขออนุญาต ข,อกฎหมาย

การเวณคืน คJาเวณคืน

การแลกเปลี่ยนองคIความรู,กับหนJวยงานอ่ืน

การเช่ือมตJอสาธารณูปโภค

การสร,างการรับรู,

การจัดองคIกร / คัดสรร จนท.

การระดมทุนภายใน/ภายนอก การประชาสัมพันธIการขาย

ออกกฎระเบียบสJงเสริมภายใต, SEZ

ทำการตลาดกับนักลงทุน

การออกแบบ

การจดทะเบียน ข,อกฎหมาย 

การพัฒนาระบบเช่ือมตJอMode อื1น ๆ 

การสำรวจพ้ืนท่ี

การกJอสร,าง

การประมูล ข,อกฎหมาย

การควบคุมการกJอสร,าง

การประชาสัมพันธIตJางประเทศ



ขFอเสนอแนะตfอการเช่ือมโยงเศรษฐกิจ

กาญจนบุรีและทวาย

• การสรRางเสRนทางเชื่อมตEอระหวEางบRานพนุ้ำรRอน (ดEานชายแดนถาวร) 
มายังเขตทวาย โดยเปqนระยะทาง 180 กิโลเมตร การมีเสRนทางนี้จะ
อำนวยความสะดวกใหRเกิดการคมนาคม การขนสEงสินคRาและการขน
ยRายคนมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากแรงงานจากเมียนมาตอนใตR
สามารถใชRเสRนทางนี้แทนการที่จะเขRาทางดEานระนอง หรือ ดEานสิงขร 
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ\) นอกจากนี้ หากถนนเสร็จนี้เสร็จจะทำใหRการ
ขนยRายอุปกรณ\และวัสดุกEอสรRางเพื่อมาสรRางนิคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถทำไดRงEายขึ้น (เดิมใชRทEาเรือขนาดเล็กทางใตRของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในการขนยRายวัสดุอุปกรณ\การกEอสรRาง)

ตราดและเกาะกง

• การขยายชEองทางเขRาออกดEานชายแดน จากชEองเดียวเปqนสองหรือสาม
ชEอง และระบบไฟสEองสวEางบริเวณจุดผEานแดนจะเอื้อประโยชน\ตEอการ
เขRาออกบริเวณชายแดน 

• การอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารขRามแดน ปzจจุบันนี้ยังตRองใชR
พาสปอร\ต ไมEสามารถใชRบัตรผEานแดนชั่วคราวไดR ทำใหRป{ดโอกาส
การคRา ไทย-ลาว ไทย-เมียนมา ไทย-มาเลเซีย ใชRบัตรผEานแดนไดRหมด 
ยกเวRนไทย-กัมพูชา ที่ใชRไมEไดR คนกัมพูชาตRองการเขRามาไทย ตRองใชR
เอกสารยุEงยากกวEาจุดผEานแดนอื่น

• การสรRางความรEวมมือและประชาสัมพันธ\ดRานการทEองเที่ยวในฐานะ
เสRนทางรEวมดRานการทEองเที่ยว

• การสEงเสริมการจับคูEทางธุรกิจระหวEางผูRประกอบการในตราดและพระ
ตะบอง โพธิสัตว\ หรือแมRกระทั่งในพนมเปญ อาจมีการเชื่อมประโยชน\
จากกลุEมทุนตEางชาติ 


