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บทคัดย่อ

	 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพ่ือเตรียมการ

รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	โดยมีวัตถุประสงค์	คือ	๑)	เพื่อศึกษาภัยคุกคาม

ความมั่นคงในปัจจุบัน	 และแนวโน้มของภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ภายหลัง 

การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ๒)	 เพ่ือศึกษาปัญหา	 อุปสรรค	 และผลกระทบ 

ในการปฏิบตัภิารกจิของกองทพัและหน่วยงานด้านความมัน่คงในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	

๓)	 เพื่อศึกษาเครื่องมือที่เหมาะสมกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง	 ส�าหรับรองรับ 

การพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	และ	๔)	เพือ่ค้นหาแนวทางและข้อเสนอเชงินโยบาย

ต่อกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง	เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	 โดยผลการวิจัยนี้

มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interviews)	และการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	โดย

กลุ่มตวัอย่าง	คือ	ผูบ้รหิารของหน่วยงานความมัน่คงในสงักดักระทรวงกลาโหม	กระทรวงมหาดไทย	

และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระยอง	และชลบุรี	และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	(Content	Analysis)

	 ผลการศกึษาพบว่า	๑. ภยัคกุคามความมัน่คงในปัจจบุนั และแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

มี ๙ รูปแบบดังนี้ ๑.๑)	 ปัญหาอาชญากรรม	 ๑.๒)	 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม	 ๑.๓)	 ความมั่นคง 

ทางอาหาร	 ๑.๔)	 การย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติมีเพิ่มมากขึ้น	 ๑.๕)	 ประชากรแฝง	 ๑.๖)	 การก่อ 

การร้าย	 ๑.๗)	 ปัญหาด้านสาธารณสุข	 ๑.๘)	 ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์	 และ	 ๑.๙)	 ปัญหา 

ภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล	๒. ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจของ 

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่มีดังนี้	 ๒.๑)	 ขาดแคลนและมีทรัพยากรทั้งด้าน 

ก�าลังคน	 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคาม 

ความมั่นคง	 และ	 ๒.๒)	 ยังไม่ได้มีการก�าหนดแผนเพ่ือเตรียมรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกที่ชัดเจน	เนื่องจากต้องรอนโยบายจากหน่วยงานส่วนกลางให้มีความชัดเจนมากขึ้น	

๓. เครื่องมือที่เหมาะสมกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะ ดังนี้ ๓.๑)	 การก�าหนดนโยบายท่ีชัดเจนจาก 

หน่วยงานส่วนกลาง	 ๓.๒)	 การจัดโครงสร้างองค์การ	 เพื่อรองรับภารกิจด้านความม่ันคง	 
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๓.๓)	 บุคลากรมีความพร้อมท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ	 ๓.๔)	 การน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏบัิตงิาน	๓.๕)	การมส่ีวนร่วมในการประชมุกับจงัหวดัในการเตรยีมพร้อมรองรับ

ความคืบหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	๓.๖)	 รายงานผลการปฏิบัติงานหรือแจ้ง

ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์	และ	

๓.๗)	งบประมาณที่เพียงพอ	ส�าหรับงานด้านความมั่นคงในการด�าเนินงาน		

 ๔. ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะ ดังนี้	 ๔.๑)	 พัฒนากรอบการท�างานให้มีความชัดเจนมากขึ้น	 

๔.๒)	ความร่วมมอืกบัภาคเอกชนและประชาชนในพืน้ที	่ ๔.๓)	 ต้องมแีผนงานอย่างชดัเจน	๔.๔)	 ต้องมี 

การปรับพันธกิจเพื่อรองรับภัยคุกคามท่ีเพิ่มข้ึน	 ๔.๕)	 ต้องมีการบูรณาการการท�างานด้านต่างๆ	 

กับหน่วยงานในพื้นที่	๔.๖)	ควรมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม	๔.๗)	ควรสร้างความเข้าใจและ

สร้างการรบัรูใ้ห้กบับคุลากร	๔.๘)	ควรมกีารจดัให้ความรูใ้นประเดน็ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการพฒันา

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	๔.๙)	ควรมกีารเพิม่มาตรการป้องกนัอาชญากรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ	

และ	๔.๑๐)	ควรก�าหนดนโยบายด้านการคมนาคมขนส่งทางน�้าเพิ่มมากขึ้น

	 จากผลการศึกษาดังกล่าว	ท�าให้ได้ข้อเสนอแนะ	 ได้แก่	๑.	ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบู

รณาการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ภายใต้การก�ากับดูแลจาก

จังหวัด	 เพื่อดูแลและท�าหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ	 ๒.	 ควรให้ส�านักงานคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นหน่วยงานหลักในการก�ากับดูแลและสั่งจ่าย

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในทุกด้าน	รวมทั้ง

ด้านความม่ันคงด้วย	๓.	ควรมกีารปรบัภารกจิบางส่วนเพือ่รองรบัภยัคกุคามความมัน่คงใหม่ๆ	ทีจ่ะ

มาพร้อมกับการพฒันา	และควรมีการพจิารณาเพิม่อตัราก�าลงัคนให้มจี�านวนมากขึน้	โดยควรมีการ

ก�าหนดและวางแผนเกี่ยวกับอัตราก�าลังคนไว้อย่างชัดเจน	และ	๔.	กองทัพโดยเฉพาะหน่วยงานใน

พื้นที่	 ควรมีการเตรียมความพร้อมภายในหน่วยงาน	ทั้งด้านก�าลังพล	 โดยควรมีการเตรียมก�าลัง	 

ฝึกก�าลงัพลให้มคีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	ควบคูกั่บการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรให้มคีวามพร้อม

ในทุกด้าน	รวมทั้งควรจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ให้เพียงพอ	มีความพร้อม	และทันสมัย
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Abstract

 This research is a study of “mission for Armed Forces and security agencies in  
preparation for the development of the Eastern Special Development Zone”. The objectives 
of the study are 1) to study current security threats and trend of security threats which come 
up with the development of the Eastern Special Development Zone. 2) to study the problems, 
obstacles and impacts on operation of the Armed Forces and security agencies in the Eastern 
Special Development Zone. 3) to study appropriate means for the Armed Forces and  
security agencies in order to support the Eastern Special Development Zone. and, 4) to find 
out guidelines and suggestion in policy level for the Armed Forces and security agencies to 
support the Eastern Special Development Zone.
 This study uses qualitative research methodology. Which is based on in-depth interviews 
and focus groups. The samples are the administrators of the security agencies under the 
Ministry of Defense, Ministry of the Interior and Royal Thai Police - in Chachoengsao, 
Rayong and Chonburi, - and related officers, moreover using “content analysis method” for 
result consideration.
 The results show that: 1. current and trend for the future security threats as follow  
1.1) crime 1.2) environmental issues 1.3) food security 1.4) irregular migration  
1.5) non-registered of population 1.6) terrorism 1.7) public health 1.8) cyber security and 
1.9) maritime security 
 2. Problems, obstacles and impacts on operation of the Armed Forces and security 
agencies in the Eastern Special Development Zone which are: 2.1) lack of resources: human 
resources, tools and materials. 2.2) indecisive plan on security for the Eastern Special  
Development Zone. So, the subauthorities need to await for clear policies from the high 
level.
 3. Appropriate means for Armed Forces and security agencies consist of: 3.1) clear 
policy from the high level. 3.2) adjusting organization structure to support security mission.  
3.3) personnel readiness in term of quality and quantity of security agencies. 3.4) utilizing 
appropriate technology in the operation. 3.5) participation in the meeting with the province 
committee for progression on the development of the Eastern Special Development Zone.       
3.6) report on the performance or notify information to the stakeholders via various channels, 
especially social media and 3.7) Having enough budget for security operations.
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 4. The mission of the Armed Forces and security agencies to support the Eastern  
Special Development Zone are as follows: 4.1) develop a clearer framework for this  
operation. 4.2) encouraged cooperation with the private sector and local people. 4.3) having 
clear and concise plan. 4.4) adjusted mission to cope with the threat. 4.5) having a cooperation 
with local authorities. 4.6) participation in the social order. 4.7) building up understanding 
and arousing awareness of personnels. 4.8) providing knowledges on issues relate to the 
development of the Eastern Special Development Zone. 4.9.) increasing effective crime 
prevention measures. and, 4.10) more regulating of water transportation policy.
 According to the study; suggestions are as follows: 1. The Security Integration board 
should be established in the area of the Eastern Special Development Zone, under the  
supervision of the governor. 2. The Office of the Eastern Special Development Region 
Policy Office should be the main unit to supervise and provide the budget to the development 
of the Eastern Special Development Zone, include the budget for security sector. 3. Some 
of the missions should be adjusted to oppose new security threats to come up with the  
development and consider to increase the number of personnel for suitability. So, Human 
resources should be clearly defined and planned. and 4. The Armed Forces, especially the 
local authorities, should be prepared in terms of personnel training as well as building up 
knowledge and expertise, moreover provide, adequate and up-to-date, tools and materials 
which are ready for operation.
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กิตติกรรมประกาศ

	 รายงานวิจัยฉบับนี้	ส�าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้	เนื่องจากความช่วยเหลือและการสนับสนุน
จากหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่ายในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร	์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ	ทางคณะผูว้จิยัจงึขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีได้เสียสละเวลาอนัมค่ีายิง่	ในการช่วยเหลือและ
สนับสนุนการท�าวิจัยเป็นอย่างดีตลอดมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 พล.ต.	 อภิศักดิ์	 สมบัติเจริญนนท์	 
(ผอ.ศศย.สปท.)	 พ.อ.กิตติ	 คงสมบัติ	 (รอง	 ผอ.ศศย.สปท.)	 พ.อ.อรรคเดช	 ประทีปอุษานนท	์ 
(รอง	ผอ.ศศย.สปท.)		พ.อ.ประเทือง	ปิยกะโพธิ์	(ผอ.กภศ.ศศย.สปท.)	น.อ.หญิง	พรรณชิตา	ธีวรา
อุดมวิทย์	 (รอง	ผอ.กภศ.ศศย.สปท.)	 และบุคลากรในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้	
ความเข้าใจ	ตรวจสอบข้อบกพร่อง	แก้ไขปรบัปรุง	ให้ความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	และสนบัสนนุวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ	ในการท�าวิจัย	คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	ที่นี้
	 ส�าหรับการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	หรือการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก	คณะผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณผูว่้าราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา	ผูแ้ทนผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรีุ	ผูว่้าราชการจงัหวดั
ระยอง		ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา	ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี	ผู้บังคับการ
ต�ารวจภูธรจังหวัดระยอง	ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ	ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน	ผู้บัญชาการ
กองพลทหารราบท่ี	 ๑๑	 และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	 ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ด้านข้อมูลในพื้นที่และมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน	 และขอขอบพระคุณทุก 
หน่วยงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความส�าคัญต่อการท�ารายงานวิจัย 
ฉบับนี้อย่างยิ่ง	
	 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรในสังกัดของกองภูมิภาคศึกษา	 ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งก�าลังกาย	
และก�าลังใจด้วยดีเสมอมา	 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส�าคัญยิ่งที่ท�าให้คณะผู้วิจัยสามารถด�าเนินการวิจัยจนเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์
	 หากรายงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่อง	หรือข้อผิดพลาดประการใด	 คณะผู้วิจัยขอน้อมรับไว้
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข	และพัฒนาในโอกาสต่อไป

	 	 	 คณะนักวิจัยฯ
	 	 	 กองภูมิภาคศึกษา	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	
	 	 	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
	 	 	 กันยายน	๒๕๖๑
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บทสรุปผู้บริหาร

	 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพ่ือเตรียมการ
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	โดยมีวัตถุประสงค์	คือ	๑)	เพื่อศึกษาภัยคุกคาม
ความมั่นคงในปัจจุบัน	 และแนวโน้มของภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ภายหลัง 
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ๒)	 เพ่ือศึกษาปัญหา	 อุปสรรค	 และผลกระทบ 
ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวนัออก	๓)	เพือ่ศกึษาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คง	ส�าหรับ
รองรับการพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 และ	 ๔)	 เพื่อค้นหาแนวทางและข้อเสนอ 
เชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง	 เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก
	 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	 โดยผลการวิจัยนี้
มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-Depth	 Interviews)	 และการสนทนากลุ่ม	 โดยกลุ่มตัวอย่าง	คือ	 
ผู้บริหารของหน่วยงานความมั่นคงในสังกัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงมหาดไทย	และส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระยอง	และชลบุรี	และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของหน่วยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่	และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	(Content	Analysis)
	 ผลการศกึษาพบว่า	๑. ภยัคกุคามความมัน่คงในปัจจบุนั และแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
มี ๙ รูปแบบดังนี้ ๑.๑)	 ปัญหาอาชญากรรม	 ในพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาจะมีแนวโน้มท่ีจะมีอัตรา 
การเกิดปัญหาอาชญากรรมในลกัษณะต่างๆ	เพิม่มากขึน้	และยงัส่งผลท�าให้รปูแบบของอาชญากรรม
มีการพัฒนาที่หลากหลายมากข้ึน	๑.๒)	 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร	
และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่	ส่งผลท�าให้ปริมาณของขยะเพิ่มมากขึ้น	ทั้งขยะ
ในครัวเรือ	ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม	รวมถึงการน�าขยะอันตราย	(มีพิษ)	จากภายนอกประเทศ
เข้ามาในประเทศ	 รวมทั้งอาจท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ	 มลพิษทางน�้า 
เพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท	๑.๓)	 ความมั่นคงทางอาหาร	 จากการ
พัฒนาของพื้นที่ต่างๆ	 ในจังหวัดฉะเชิงเทราและระยองซึ่งถือได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการ
เกษตรซึ่งจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ท�าให้มีอุตสาหกรรมเข้ามาแทน 
ที่เกษตรกรรม	 ซึ่งอาจส่งผลต่อพ้ืนที่ส�าหรับท�าการเกษตร	 หรือเป็นพ้ืนท่ีส�าหรับการผลิตอาหาร 
มีสัดส่วนลดน้อยลง	 ในขณะที่พื้นท่ีอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นส่งผลท�าให้วิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารในอนาคต	
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๑.๔)	 การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติมีเพิ่มมากข้ึน	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 โดยที่
ก�าหนดให้พื้นที่	 ๓	 จังหวัด	 เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนา	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น	
(การเกิดปัญหาประชากรแฝง)	 ประชาชนจากพื้นที่อื่นๆ	 ย้ายถิ่นฐานเข้ามาท�างานและอยู่อาศัยใน
พื้นที่	 ๓	 จังหวัดเพิ่มมากข้ึน	 ซึ่งประชากรเหล่านี้อาจเป็นประชากรที่เป็นแรงงานผิดกฏหมายและ
น�ามาสู่การค้ามนุษย์ต่อไปได้	 ๑.๕)	 ประชากรแฝง	 เข้ามาอาศัยและท�างานในพื้นท่ี	 ที่นับวันยิ่งมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ	 ซึ่งส่งผลกระทบท้ังต่อก�าลังพลที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 และงบประมาณที่ใช้
ในการด�าเนินการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่เพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปัญหายาเสพติด	
การลักทรัพย์	 การวิ่งราวทรัพย์	 การปลอมแปลงพาสปอร์ต	 การลักลอบน�าทิ้งขยะ	 การตั้งโรงงาน 
คัดแยกขยะในพื้นที่	 (น�าขยะที่เป็นอันตรายจากต่างประเทศเข้ามาแปรรูปในพ้ืนที่)	 ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 ๑.๖)	 การก่อการร้าย	 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 โดยเฉพาะ
จงัหวดัชลบรุแีละเมอืงพทัยาท่ีเป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมจากชาวต่างชาต	ิและมชีาวต่างชาติ
จากหลายสญัชาตเิดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วและพกัอาศยัเป็นจ�านวนมาก	ซึง่อาจท�าให้กลุ่มก่อการร้าย 
เดินทางเข้ามาเพื่อใช้พื้นที่ในการพักพิง	 เพื่อที่จะออกไปยังประเทศปลายทางได้	 ๑.๗)	 ปัญหา 
ด้านสาธารณสุข	 จากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานจากต่างพื้นที่เข้ามาในพื้นที่	 รวมทั้ง 
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 พฤติกรรม	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี
การคมนาคมขนส่ง	และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	อาจท�าให้เกิดปัญหาโรคระบาดหากเกิด
การระบาดรนุแรง	และโรคตดิเชือ้ต่างๆ	ทีเ่พิม่มากขึน้	ทัง้โรคทีเ่กดิใหม่และโรคติดเชือ้เก่าทีก่ลับมา
อกีครัง้	๑.๘)	ปัญหาความมัน่คงทางไซเบอร์	โดยเฉพาะการพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	
ในมิติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท่ีก�าลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการด�าเนินงานทั้งใน 
ด้านอุตสาหกรรรมและทางด้านการทหาร	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ด้านความม่ันคงและระบบเศรษฐกจิได้	และ	๑.๙)	ปัญหาภยัคกุคามความม่ันคงทางทะเล	เมือ่มกีาร
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษอาจส่งผลให้พื้นท่ีทางทะเลมีภัยคุกคามความมั่นคง	 เช่น	 การลักลอบ
ขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย	สินค้าหนีภาษี	น�้ามันเถื่อน	ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	การลักลอบขนส่งอาวุธ	
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	การก่อการร้าย	โจรสลัด	
 ๒. ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงในพ้ืนที่มีดังนี้	 ๒.๑)	 ขาดแคลนและมีทรัพยากรทั้งด้านก�าลังคน	 เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ	ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง	และ	๒.๒)	ยังไม่ได้
มีการก�าหนดแผนเพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ชัดเจน	 เนื่องจาก
ต้องรอนโยบายจากหน่วยงานส่วนกลางให้มีความชัดเจนมากขึ้น	
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 ๓. เครื่องมือที่เหมาะสมกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อรองรับการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะ ดังนี้ ๓.๑)	 การก�าหนดนโยบายท่ีชัดเจน 
จากหน่วยงานส่วนกลาง	 ๓.๒)	 การจัดโครงสร้างองค์การ	 เพื่อรองรับภารกิจด้านความม่ันคง	 
๓.๓)	 บุคลากรความพร้อมท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงานด้านความมั่นคง	
๓.๔)	การน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๓.๕)	การมีส่วนร่วมในการประชุม
กับจังหวัดในการเตรียมพร้อมรองรับความคืบหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 
๓.๖)	รายงานผลการปฏบิตังิานหรอืแจ้งข้อมลูข่าวสารให้ผู้ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ	โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์	และ	๓.๗)	งบประมาณที่เพียงพอ	ส�าหรับงานด้านความมั่นคง
ในการด�าเนินงาน
 ๔. ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะ	ดังนี้	๔.๑)	พัฒนากรอบการท�างานของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ในพื้นที่	ที่ยังไม่มีความชัดเจนมีความชัดเจนมากขึ้น	๔.๒)	ควรมีการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือ
กับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่	 ๔.๓)	 กองทัพต้องมีแผนงานในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกอย่างชัดเจน	 หากไม่ชัดเจนหน่วยปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที	่ 
๔.๔)	 ต้องมีการปรับพันธกิจเพ่ือรองรับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	เช่น	การจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	เพื่อเตรียมการสนับสนุน
ภยัพบิตัขินาดใหญ่	 มาเป็นการสนบัสนนุด้านภัยพบิติัท่ีมคีวามหลากหลายมากขึน้	๔.๕)	 ต้องมกีาร 
บรูณาการการท�างานด้านต่างๆ	กบัหน่วยงานในพืน้ที	่เช่น	ด้านข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ระหว่างหน่วยงานจังหวัด	หน่วยงานความมั่นคง	ภาคเอกชน	และ
ประชาชนในพ้ืนที่	 รวมทั้งมีการบูรณาการการท�างานกับหน่วยงานอื่นๆ	 ๔.๖)	 กองทัพและหน่วย
งานด้านความมัน่คงควรมส่ีวนร่วมในการจดัระเบยีบสงัคม	จัดระเบยีบพ้ืนท่ีสาธารณะ	การเข้าตรวจ
สถานบริการต่างๆ	 และการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติและประชากรแฝง	๔.๗)	 การสร้างความ
เข้าใจและสร้างการรบัรูใ้ห้กบับคุลากรในกองทพัถึงบทบาทในการสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	๔.๘)	ควรมกีารจัดให้ความรู้ในประเด็นท่ีมคีวามเกีย่วข้องกบัการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษ	เช่น	การจัดอบรมและสัมมนาด้านกฏหมาย	ระเบียบ	มาตรการที่เกี่ยวข้อง	และ
พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับหน่วยงานอื่นๆ	๔.๙)	ควรมีการเพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามท่ีมีแนวโน้มจะเกิดเพิ่มมากขึ้น	 และ	 ๔.๑๐)	 ก�าหนด
นโยบายด้านการคมนาคมขนส่งทางน�า้	เนือ่งจากมโีอกาสทีจ่ะเกิดปัญหาในการควบคมุ	ขนส่ง	เรือ่ง
ประมงผิดกฏหมาย	รวมถึงแรงงานผิดกฎหมายที่จะเข้ามาในพื้นที่ทางเรือเพิ่มมากขึ้นด้วย
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 ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 	 ๑)	 ควรมกีารจดัตัง้คณะกรรมการบูรณาการด้านความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัเขตพัฒนา
พเิศษภาคตะวนัออก	ภายใต้การก�ากับดแูลจากจงัหวดั	เพือ่ดแูลและท�าหน้าทีเ่กีย่วกบังานด้านความ
มั่นคงโดยเฉพาะ	โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	และให้กอ.รมน.	ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน	เตรียมการ	วางแผน	ประสานงาน	และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้งมีตัวแทนจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(สกรศ.)	และตัวแทนจากภาคธุรกิจ	เช่น	หอการค้าจังหวัด	
อุตสาหกรรมจังหวัด	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย	 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	 	 ๒)	 เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณในการบรหิารจดัการในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวันออก	มีการบริหารจัดการแยกกันตามกระทรวงนั้นๆ	ท�าให้เกิดปัญหาความซ�้าซ้อนและความ
ล่าช้าในการด�าเนินการของบประมาณ	ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	ลดความซ�้าซ้อน	และบรรลุวัตถุประสงค์	จึงควรให้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นหน่วยงานหลักในการก�ากับดูแลและส่ังจ่ายงบประมาณที่
เกีย่วข้องกบัการด�าเนินการพฒันาเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออกในทกุด้าน	รวมทัง้ด้านความม่ันคง
ด้วย
	 	 ๓)	 เนื่องจากพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ที่มีความ
ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ควรมีการปรับ
ภารกิจบางส่วนเพือ่รองรบัภยัคกุคามความมัน่คงทีเ่พิม่ขึน้รวมทัง้ภยัคกุคามใหม่ๆ	ทีจ่ะมาพร้อมกบั
การพัฒนา	 ได้แก่	 ปัญหาอาชญากรรม	 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม	 ความมั่นคงทางอาหาร	 การย้าย
ถิน่ฐานแบบไม่ปกตมีิเพิม่มากข้ึน	ประชากรแฝง	การก่อการร้าย	ปัญหาด้านสาธารณสุข	ปัญหาความ
มั่นคงทางไซเบอร์	และภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล		ซึ่งหากในอนาคตภารกิจของกองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคงมีความซับซ้อนมากขึ้น	 และหากก�าลังพลยังมีจ�านวนเท่าเดิม	 อาจส่งผลให้ 
ไม่สามารถรองรบักบัภยัคกุคามดงักล่าวได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	ดังนัน้ควรมกีารพิจารณาเพ่ิมอตัรา
ก�าลงัคนให้มจี�านวนมากข้ึน	โดยควรมกีารก�าหนดและวางแผนเก่ียวกบัอตัราก�าลงัคนไว้อย่างชดัเจน
	 	 ๔)		กองทัพโดยเฉพาะหน่วยงานในพืน้ที	่ควรมกีารเตรยีมความพร้อมภายในหน่วยงาน	
ทั้งด้านก�าลังพล	 โดยควรมีการเตรียมก�าลัง	 ฝึกก�าลังพลให้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ควบคู่กับ 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในทุกด้าน	 รวมทั้งควรจัดหาเครื่องมือและวัสดุ
อปุกรณ์ท่ีให้เพยีงพอ	มคีวามพร้อม	และทันสมยั	โดยใช้งบประมาณในการด�าเนินการจากส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่ีจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและ 
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สั่งจ่ายงบประมาณ	ที่ได้รับผ่านคณะกรรมการบูรณาการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 ๑)	 ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
๓	จังหวัด	คือ	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยองเท่านั้น	ดังนั้นควรมีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
ในการเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืกบัผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึนจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก	
	 	 ๒)	 การศึกษาครั้งนี้	 ได้ท�าการศึกษาเชิงคุณภาพซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานความม่ันคง	 ซึ่งท�าให้ได้ผลการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ
เท่านัน้	ดงันัน้เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีค่รอบคลมุมากขึน้	ควรท�าการศกึษาในเชงิปริมาณ	โดยท�าการศกึษา
กลุ่มตวัอย่างจากภาคประชาชนและภาคประชาสงัคมถงึผลกระทบ	และการท�าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่	 รวมทั้งควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น	 คุณภาพชีวิตของประชาชน	 
การรบัรู้เกีย่วกบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	เป็นตน้	เพือ่ให้การวจิยัสามารถอธบิาย
ผลได้กว้างขว้างมากยิ่งขึ้น
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บทที่ ๑
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บทที่ ๑

บทน�า

๑.๑ หลักการและเหตุผล

	 จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้น	เมื่อวันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	และสภาพ

เศรษฐกจิของภมูภิาคและของโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ในทกุมิตแิละทกุภาคส่วน	เนือ่งจากเกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	และการเชือ่มโยงภายในภมูภิาค	

อีกทัง้ยงัท�าให้เกดิความร่วมมอืในลกัษณะต่างๆ	เช่น	กรอบความร่วมมอืในฝ่ังตะวนัออกอย่างกรอบ

ความร่วมมือลุ่มน�้าโขง	(GMS)	และกรอบความร่วมมือเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ	เป็นต้น	ซึ่งล้วนเป็น

ปัจจยัส�าคญัทีผ่ลกัดนัให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมกีารพฒันาโครงการ	“ระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาค

ตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)”	เพ่ือส่งเสรมิการลงทนุและเป็นประตรูองรับการ

เชื่อมโยงต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น

	 โครงการฯ	ดงักล่าวเป็นหนึง่ในแผนยทุธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์	๔.๐	ซ่ึงมกีารพฒันาเชงิพืน้ที่

ที่ต ่อยอดความส�าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (Eastern	 Seaboard)	 

โดยส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (สกรศ.)	 มีเป้าหมายที่จะเติม

เต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน	ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ	 เพิ่มความ

สามารถในการแข่งขัน	 ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น	 และท�าให้ประเทศไทย

กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมของอาเซียน	อีกทั้งในอนาคตจะมีการพัฒนาเส้นทางระเบียง

เศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก	(East-West	Economic	Corridor:	EWEC)	ทีจ่ะพัฒนาการเส้น

ทางคมนาคมให้มีการเชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน	 ยิ่งท�าให้

ประเทศไทยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญในการคมนาคมขนส่ง	 การผลิต	 และการบริการของ

อาเซียนและเอเชีย	 โดยในระยะแรกจะเป็นการพัฒนาพื้นท่ีในเขต	๓	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดชลบุร	ี

จังหวัดระยอง	และจังหวัดฉะเชิงเทรา	

	 ต่อมาคณะรฐัมนตรไีด้ปรบัชือ่ใหม่เพือ่ความเหมาะสมเป็น	“เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก”	

โดยคณะรฐัมนตรีได้มีมตเิหน็ชอบในร่างพระราชบญัญติัเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	พ.ศ.	๒๕๖๑	

เพื่อน�ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะ	๑๐	ปี	(๒๕๖๐	–	๒๕๖๙)	ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีหลักการ

1ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



ส�าคัญ	คือ	๑)	 ให้มีการพัฒนาต่อเนื่องเต็มศักยภาพของพื้นที่	 เพื่อช่วยยกระดับขีด	ความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ	๒)	 ส่งเสริมการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง	 ทันสมัย	 

และสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 และ	๓)	 มีการบริหารพ้ืนท่ีแบบองค์รวม	 -	

วางแผนการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่	 และ	 ยั่งยืน	 -	 โครงสร้างพ้ืนฐานและ

สาธารณปูโภคทีเ่ชือ่มโยง	-	เมอืงทนัสมัย	–	บรกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร	ซึง่สะท้อนให้เหน็

ถึงการให้ความส�าคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ	มีความต่อเนื่องและยั่งยืนของรัฐบาล	

	 แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	อาจส่งผลให้พื้นที่	๓	จังหวัด	และ

ประเทศไทยต้องเผชิญภัยคุกคามความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่	 (Non	

-	Traditional	Security:	NTS)	ซึ่งได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	รวมทั้งมีความเชื่อมโยง	ซับซ้อน	และ

ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากข้ึน	 โดยภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่	 เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติต่าง	ๆ 	ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	รวมถึง

การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศของโลก	และผลจากการพฒันาประเทศทีผ่่านมาได้ส่งผลกระ

ทบต่อความมั่นคงของมนุษย์	 ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร	 ปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ยาเสพตดิ	การค้ามนษุย์	เป็นต้น	จะเหน็ได้ว่าจากมติด้ิานความ

มัน่คงการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกนัน้	อาจส่งผลกระทบต่อหน้าทีแ่ละภารกจิของกอง

ทพัและหน่วยงานความมัน่คงทีอ่ยูใ่นพืน้ทีซ่ึง่เป็นโจทย์ส�าคญัท่ีท้าทายต่อหน่วยงานด้านความมัน่คง

อย่างกองทพัไทยและหน่วยงานความมัน่คงอืน่ๆ	ในการปรบัตวัเพือ่รองรับการพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันา

พิเศษภาคตะวันออกต่อไป

	 กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงมีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศ	รวมทั้งคุ้มครองรักษา

ผลประโยชน์ของชาติ	ช่วยพฒันาประเทศ	รกัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ	

ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อให้เกิด

ความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ	ดังนั้นกองทัพและหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงจึงต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 พร้อมทั้งต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อม 

ในการพัฒนานโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และแผนการปฏิบัติ	 ตลอดจนแผนงาน	 หรือโครงการต่างๆ	 

ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่รองรบัภยัคกุคามความมัน่คงรปูแบบใหม่ทีแ่ฝงตัวมากบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวันออก	และเพื่อสนับสนุนการพัฒนานี้ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน

อยู่ดีกินดี	และประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

2 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	จึงเล็งเหน็ความส�าคญัของการเตรียม

ความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงในการรับมือกับภัยคุกคามที่จะมาพร้อมกับ

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 

ในภาคส่วนต่างๆ	 จะต้องมีนโยบาย	ภารกิจ	หน้าที่	 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และ

สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้	 มิเช่นนั้นอาจท�าให้การพัฒนาดังกล่าวไม่เกิด

ผลสัมฤทธิ์และไม่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้	 อีกท้ังยังอาจท�าให้เกิดปัญหาท่ีส่งผล 

กระทบต่อประเทศในระยะยาวได้	 หากหน่วยงานต่างๆ	 ยังมีการท�างานแบบเดิมอยู่	 โดยท่ีไม่ได้มี

ปรบัตัวและเปลีย่นแปลงการท�างาน	ท�าให้กลายเป็นอปุสรรคในการท�างานและไม่ทนัต่อสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ในการวิจัย

	 ๑.๒.๑		เพื่อศึกษาภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	 และแนวโน้มของภัยคุกคามความมั่นคง

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ภายหลังการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 ๑.๒.๒	 เพื่อศึกษาปัญหา	 อุปสรรค	 และผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและ 

หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 ๑.๒.๓	 เพื่อศึกษาเครื่องมือที่เหมาะสมกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง	 ส�าหรับ

รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 ๑.๒.๔	 เพื่อค้นหาแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง	 

เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๑.๓ ค�าถามในการวิจัย

	 ๑.๓.๑	 ภยัคกุคามความมัน่คงในปัจจุบนั	และแนวโน้มของภยัคกุคามความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้

ในอนาคต	ภายหลังการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีรูปแบบอย่างไร

	 ๑.๓.๒	 ปัญหา	 อุปสรรค	 และผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงาน 

ด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะอย่างไร

	 ๑.๓.๓	 เครื่องมือที่เหมาะสมกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง	 ส�าหรับรองรับการ

พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นอย่างไร

3ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 ๑.๓.๔	 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะอย่างไร

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย

 ๑.๔.๑ ด้านเนื้อหา 

	 	 ในการศึกษาเกี่ยวกับภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง	 เพ่ือเตรียมการ

รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือการ

เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากนักวิชาการหลายท่าน	 โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น	 ๔	 กลุ่ม	

คือ	 ๑)	 รูปแบบภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	 และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	๒)	 ปัญหา	

อุปสรรค	 และผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง	 

๓)	เครื่องมือที่เหมาะสมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง	และ	๔)	แนวทางในการบูรณา

การภารกิจของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่	

 ๑.๔.๒ ด้านพื้นที่

	 	 กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงที่เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้	ได้แก่	หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงกลาโหม	 กระทรวงมหาดไทย	 และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัด

ฉะเชงิเทรา	ระยอง	และชลบรุ	ีเนือ่งจากทัง้สามกลุ่มเป็นหน่วยงานท่ีมภีารกจิและอ�านาจหน้าทีเ่กีย่ว

กับการรักษาความสงบเรียบร้อย	 และความมั่นคงของชาติ	 โดยเฉพาะการป้องกันและการต่อต้าน

ภัยคุกความความมั่นคงทั้งตามแบบและไม่ตามแบบ	ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	

 ๑.๔.๓ ด้านระยะเวลา

	 	 การศึกษาครั้งนี้ด�าเนินการระหว่างเดือนเมษายน	–	กันยายน	๒๕๖๑	รวมระยะเวลา

ทั้งสิ้น	๖	เดือน

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

	 ๑.๕.๑	 กองทัพ	 หมายถึง	 หน่วยงานที่มีภารกิจและอ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับด้านความมั่นคง 

ของรัฐที่ส�าคัญและมีศักยภาพในอันที่จะพิทักษ์	 รักษาเอกราช	 และความมั่นคงของชาติ	 ศาสนา	 

พระมหากษัตริย์	ประชาชน	และผลประโยชน์ของชาติ	รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง

และยั่งยืนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	ได้แก่	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม

4 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 ๑.๕.๒	 หน่วยงานความมั่นคง	หมายถึง	หน่วยงานที่มีภารกิจและอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบเรียบร้อย	 และความมั่นคงของชาติ	 โดยเฉพาะการป้องกันและการต่อต้าน 

ภัยคุกความความมั่นคงทั้งตามแบบและไม่ตามแบบ	 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	

ได้แก่	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ยกเว้นหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม

	 ๑.๕.๓	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 หมายถึง	 แผนยุทธศาสตร์ภายใต้	 ไทยแลนด์	 ๔.๐	 

ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่	 มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริม	 การลงทุนซึ่ง 

จะเป็นการยกระดบัอตุสาหกรรมของประเทศเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและท�าให้	เศรษฐกจิ

ของไทยเติบโตได้ในระยะยาว	โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต	๓	จังหวัดคือ	ชลบุรี	

ระยอง	และฉะเชิงเทรา

	 ๑.๕.๔	 ภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบ	(Non-Traditional	Threats)	หมายถึง	เป็นสิ่งที่

เกิดขึ้นจากการกระท�าของมนุษย์	 โดยประสงค์ต่อทรัพย์สินของบุคคลเป็นหลัก	 และไม่ได้มีการ

ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ชัดเจน	 หรือมิได้มีการระบุตัวบุคคล/เหย่ือที่แน่นอน	 เป็นการกระท�า 

ทีมุ่ง่แสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง	ด้วยวธิกีารใช้กลอบุายหลอกล่อให้เหยือ่หลงเชือ่	หรอืเป็นการ

กระท�าที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การค้ายาเสพติด	 การค้ามนุษย์	 แรงงานผิดกฎหมาย	 

การท�าลายทรพัยากรธรรมชาต	ิ(การลกัลอบตดัไม้ในเขตป่าสงวน)	และอาชญากรรมข้ามชาต	ิเป็นต้น	

	 ๑.๕.๕	 การวางแผน	 (Planning)	หมายถงึ	การวางแผนทีจ่ะด�าเนนิการตามนโยบายทีก่�าหนดไว้	

เพื่อให้แผนงานที่ก�าหนดขึ้นสอดคล้องกับนโยบายที่เป็นนโยบายระดับชาติ	ระดับพื้นที่	และระดับ

องค์กร	 โดยการวางแผนในนิยามศัพท์นี้ให้มีความหมายเฉพาะส่วนการวางแผนระดับองค์การ 

เพื่อปรับภารกิจและกิจกรรมขององค์การ	 เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกเท่านั้น

	 ๑.๕.๖	 การจัดองค์การ	(Organizing)	หมายถึง	การจัดโครงสร้างองค์กร	(กรม	กอง	แผนก)	

ของหน่วยงานในพืน้ทีก่ารพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	โดยพิจารณาจากปริมาณ	คณุภาพ	

และลักษณะเฉพาะของงาน	

	 ๑.๕.๗	 การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน	 (Staffing)	 หมายถึง	 การบริหารจัดการบุคลากร	 ได้แก	่ 

การสรรหา	 การคัดเลือก	 การบรรจุแต่งตั้ง	 การฝึกอบรม	 และการพัฒนา	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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	 ๑.๕.๘	 การอ�านวยการ	 (Directing)	หมายถึง	ศลิปะการบรหิารงานของผูบ้รหิารภายในองค์การ	

ได้แก่	ภาวะผูน้�า	มนษุยสมัพนัธ์	การจงูใจ	และการตดัสนิใจ	รวมทัง้การอ�านวยการ	การวนิจิฉยั	และ

การสั่งการของหน่วยงานในพื้นที่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 ๑.๕.๙	 การประสานงาน	(Coordinating)	หมายถงึ	ระบบกลไกการประสานงานภายในองค์การ	

ของหน่วยงานในพื้นที่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	และระบบกลไกการประสานงาน

กับองค์การอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย	ราบรื่น	และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	

	 ๑.๕.๑๐	การรายงาน	(Reporting)	หมายถงึ	รปูแบบการรายงานทัง้ภายในองค์การต้ังแต่พืน้ที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ไปสู่คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ	 และ 

รูปแบบการรายงานภายนอกองค์การ	ได้แก่	การรายงานผลการด�าเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกตอ่ประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้ใน

พื้นที่และนอกพื้นที่ทราบ

	 ๑.๕.๑๑	การงบประมาณ	 (Budgeting)	 หมายถึง	 การบริหารจัดการทั้งรายรับและรายจ่าย	

ขององค์การในพื้นท่ีการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 รวมถึงการน�าส่งคืนเป็นรายได ้

แผ่นดินและการคืนรายได้	เพื่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๑.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

	 ๑.๖.๑	 สามารถระบุถึงรูปแบบของภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	 และแนวโน้มของ 

ภยัคกุคามความมัน่คงทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต	ภายหลงัการพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

	 ๑.๖.๒	 ทราบถึงปัญหาอุปสรรค	และกระทบในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 ๑.๖.๓	 สามารถเสนอทางเลือกเกี่ยวกับเครื่องมือที่เหมาะสมกับกองทัพและหน่วยงาน 

ด้านความมั่นคง	ส�าหรับรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 ๑.๖.๔	 มีแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง	เพื่อรองรับ

การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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บทที่ ๒
กำรทบทวนวรรณกรรม
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บทที่ ๒

การทบทวนวรรณกรรม

 ในการวิจัยครั้งนี้	 คณะผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	 และแนวโน้ม

ของภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต	 รวมทั้งป ัญหา	 อุปสรรค	 ผลกระทบ	 

และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ี

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 โดยในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 แนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง

	 ๒.	 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 ๓.	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

	 ๔.	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ๕.	 กรอบแนวคิดในการวิจัย

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง

 ๒.๑.๑ ความหมายของภัยคุกคาม 

	 	 ในอดีตภัยคุกคามความมั่นคงเป็นภัยคุกคามจากภายนอก	โดยเฉพาะภัยคุกคามทาง

ทหาร	ส�าหรบัปัจจบัุนลกัษณะของภยัคกุคามทีเ่กิดขึน้	และแนวโน้มในอนาคตทีม่ผีลกระทบต่อความ

มั่นคงจะมีหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน	 ซึ่งจากการส�ารวจความหมายของภัยคุกคามความ

มัน่คงสามารถสรปุได้ว่า	หมายถงึการแสดงถงึอ�านาจด้วยกริิยาหรือวาจาให้หวาดกลัว	รวมทัง้แสดง

พฤติการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย	 และท�าให้ผู้ถูกคุกคามต้องกระท�าหรือละเว้นการกระท�า

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 รวมไปถึงการกระท�าที่จะเป็นอันตรายหรือมีผลต่อความมั่นคงของชาติ 

ในทุกๆ	ด้านโดยภัยคุกคามความมั่นคงสามารถที่จะแบ่งได้	๒	ประเภท	คือ	ภัยคุกคามแบบดั้งเดิม	

(Traditional	Threat)	ซึ่งหมายถึง	ภัยที่เกิดจากการรุกรานด้วยก�าลังทหาร	และยังรวมไปถึงบ่อน

ท�าลาย	 การก่อวินาศกรรม	 จารกรรม	 ที่กระท�าในลักษณะรัฐต่อรัฐ	 และภัยคุกคามรูปแบบใหม	่

(Non-traditional	 Threat)	 ที่เป็นภัยคุกคามท่ีไม่ใช่ทางทหารเท่านั้น	 แต่เป็นภัยคุกคามใน 
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รูปแบบอื่นๆ	ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการเสริมสร้างความมั่นคงโดยรวมของประเทศ	เช่น	

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ยาเสพติด		การก่อการร้าย	เป็นต้น	โดยปัญหาเหล่านี้อาจมาจากการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาของประเทศทีผ่่านมาในอดตี๑๒๓	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นรากเหง้าส�าคญัของปัญหาและภยัคกุคาม

รปูแบบใหม่ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาและแก้ปัญหาเชงิพืน้ที	่ทีถ่งึแม้ว่าได้มกีารจดัท�าแผนเพือ่ป้องกนั

และแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ตาม	ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงให้ความส�าคัญกับการศึกษาภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่

 ๒.๑.๒ ลักษณะของภัยคุกคามความมั่นคง

	 	 ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ท�าให้การเชื่อมโยงในมิติต่างๆ	 เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 

ซบัซ้อนรวมทัง้เกดิจากการเปลีย่นแปลงทีเ่ชือ่มโยงกบับริบทโลกในมติิต่างๆ	ท้ังด้านเศรษฐกจิ	สังคม	

และการเมือง	ซึง่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากขึน้	ดงันัน้ภยัคกุคามความมัน่คงจึงมขีอบเขต

ที่กว้างมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก	 และผลจากการ

พฒันาประเทศทีผ่่านมาประกอบกับการใช้ทรพัยากรธรรมชาตโิดยขาดความสมดลุได้ส่งผลกระทบ	

ต ่อความมั่นคงของมนุษย ์	 ป ัญหาความม่ันคงทางอาหาร	 ป ัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ	สิ่งแวดล้อมและปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรที่ส่งผลต่อเนื่องเป็น

ความขัดแย้งระหว่างประชาชน	และความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ

	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นอีก	เช่น	การแพร่ระบาดของโรค

อุบัติใหม่	การโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร์	เนื่องจากการก�าหนดมาตรการป้องกันท�าได้ยาก

และไม่ทนัต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ีทัง้นี	้ประเทศก�าลังพัฒนาจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตี

มากขึน้เพราะมคีวามล้าหลงัทางเทคโนโลยแีละขาดความรูใ้นการก�าหนดมาตรการป้องกนัทีต้่องใช้

ผูท้ีม่คีวามช�านาญเฉพาะทาง	นอกจากนีอ้ทิธพิลของส่ือประเภทเครือข่ายสังคมเป็นเคร่ือง	มอืส�าคญั

  ๑		วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร.	คูม่อืใช้เป็นแนวทางการศกึษาตามหลกัสตูรของวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร.	

กรุงเทพฯ,	ม.ป.ป.

 ๒	 ราชบัณฑิตยสถาน.	พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒.	 (ออนไลน์).	 แหล่งที่มา:	

http://msk-school.net/TRIED2542/keywords.html.	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑),	ม.ป.ป.

 ๓	 นพปฎล	สดุเฉลยีว.	ความพร้อมของราชการส่วนภมูภิาคในการจัดการความมัน่คงภายใต้ภยัคุกคามรปูแบบใหม่:	

กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี.	ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	จันทบุรี,	๒๕๖๐.
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ของประชาชนในการรวมตวัด�าเนนิกจิกรรมทางสาธารณะและการเคล่ือนไหวกจิกรรมทางการเมอืง	

สื่อดังกล่าวมีโอกาสถูกน�ามาใช้ในทางที่ผิด	เพื่อโจมตี	บ่อนท�าลาย	หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง	รวมถึง

การแพร่กระจายถ้อยค�าท่ีสร้างความเกลยีดชงัทีมี่ฐานมาจากอคติและการเลือกปฏบิติั	ซ่ึงอาจท�าให้

เกิดความเกลียดชังและปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ	รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ	ในกรณีที่มีการใช้สื่อประเภทนี้โจมตีหรือบ่อนท�าลายประเทศอื่น	๔

	 	 สภาความมัน่คงแห่งชาติ๕	ได้ให้ความเหน็เกีย่วกบัปัญหาภยัคกุคามไม่ตามแบบไว้เพ่ิม

เติม	 เนื่องจากเห็นว่ายังคงเป็นปัญหาท่ีส�าคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่	 โดยเฉพาะพื้นที ่

ที่ได้รับการพัฒนา	 ซึ่งภัยคุกคามไม่ตามแบบเหล่านี้จะมาพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่และจะมี 

ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี	

ประกอบไปด้วย

	 	 ๑)	 ปัญหายาเสพติด

	 	 	 สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นมาโดยต่อเนื่อง	

โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ส�าคัญปัญหา 

ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่นๆ	เช่น	ปัญหาอาชญากรรม	ปัญหาการ

ท�าลายศักยภาพของประชากร	 และปัญหาการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรม	 นอกจากนี้	

ประเทศไทยต้องเผชญิกบัการลกัลอบค้ายาเสพตดิจากประเทศเพือ่นบ้าน	โดยเป็นประเทศทางผ่าน

และประเทศปลายทาง	 ในขณะท่ีการลักลอบขนยาเสพติดและแหล่งพักยาเสพติดอยู่บริเวณพ้ืนที่

ชายแดนฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	

	 	 ๒)	 ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย

	 	 	 ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และ 

ก่อให้เกิดผลกระทบมากข้ึนเป็นล�าดับ	 โดยยังคงมีแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายได้รับการผ่อนผัน 

ให้ท�างานในพื้นที่หลายจังหวัด	 ขณะที่ยังมีอีกจ�านวนมากท่ีลักลอบท�างานขายแรงงานกระจายอยู่

ตามจังหวัดต่างๆ	แต่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุมปัญหาผลกระทบส�าคัญที่เกิดขึ้น

ตามมาได้	 โดยเฉพาะปัญหาเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทย	ปัญหาด้านสาธารณสุข	ปัญหาการปฏิบัติ

ตามกฏหมาย	และกฏระเบียบชุมชน	สังคม	อาชญากรรม	และปัญหาสิทธิมนุษยชน

  ๔	 สภาความมั่นคงแห่งชาติ.	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๔,	๒๕๕๘.	หน้า	๗-๘.

   ๕		ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ	ยทุธศาสตร์การพัฒนาเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐).	

กรุงเทพฯ.
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	 	 ๓)	 ปัญหาความขัดแย้งในสังคม

	 	 	 เกิดจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น�าไปสู ่การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย	 โดยมี 

ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลายจากกลุ่มที่ต้องการสร้างความขัดแย้ง	 ซึ่งจะน�ามาสู่ 

การสร้างความเกลียดชังระหว่างกลุ่มคน	 รวมท้ังความเสี่ยงที่จะน�าไปสู่การเผชิญหน้าและอาจใช้

ความรุนแรงตามมา	นอกจากน้ียังรวมถึงความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างประชาชนด้วยกันจากกรณี

ใช้ประโยชน์	 หรือการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งยังไม่สามารถหาข้อยุติได้	 

และความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐบาลจากกรณีคัดค้านโครงการของรัฐ	 

หรือการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลและยังไม่มีแนวทางคลี่คลายปัญหาที่เป็นรูปธรรมเช่นกัน	

	 	 ๔)	 ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 จากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนได้ส่งผลกระทบในมิติความมั่นคงเรื่องเขตแดน	 และมิติ

การพัฒนาเรื่องระบบนิเวศน์	 โดยยังคงมีสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการลักลอบตัดต้นไม้

ท�าลายป่า	 การบุกรุกพ้ืนที่ต้นน�้าล�าธาร	 การบุกรุกป่าชายเลน	 ซึ่งเกิดจากประชาชนทั่วไปและ 

กลุม่นายทนุ	จนท�าให้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	รวมท้ังระบบนเิวศน์ถูกท�าลายขยายพ้ืนท่ี

เพิ่มวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลากหลายมิติ	 เช่น	 ฤดูกาล 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	การเกษตรได้ผลไม้

ไม่ยั่งยืน	รายได้ไม่แน่นอนและชีวิตไม่มั่นคง		

	 	 ๕)	 ปัญหาสาธารณภัยขนาดใหญ่

	 	 	 เป็นปัญหาทีใ่ห้ความส�าคญัทัง้สาธารณภยัทีเ่กิดจากภยัธรรมชาตแิละภยัทีม่นษุย์

สร้างขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกัน	โดยเฉพาะที่เกิดจากการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส่งผล

ให้เกิดอทุกภัยและวาตภยัขนาดใหญ่	หรอืภยัแล้งและภยัหนาวทีม่คีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้อย่างต่อ

เน่ืองในหลายพื้นที่	 และไม่อาจคาดการณ์สภาพที่จะเกิดขึ้นและผลที่ตามมาได้ง่ายเหมือนในอดีต	

รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่	 และมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้เกิด

ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วย

	 	 ๖)	 ปัญหาโรคระบาด

	 	 	 ในศตวรรษที่	 ๒๑	ทั่วโลกจะเผชิญกับโรคติดต่อต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น	ทั้งโรคที่เกิด

ใหม่	และโรคติดเชื้อต่างๆ	ที่เพิ่มมากขึ้น	ทั้งโรคที่เกิดใหม่และโรคติดเชื้อเก่าที่กลับมาอีกครั้ง	ซึ่งก่อ

ให้เกิดผลกระทบรนุแรงต่อเศรษฐกจิและวถิชีวีติของประชาชน	สาเหตขุองการเกดิโรคตดิต่อท่ีรนุแรง
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เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 พฤติกรรม	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 

การคมนาคมขนส่ง	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	 ซึ่งปัญหาโรคระบาดหากเกิด 

การระบาดรุนแรงย่อมส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 ความมั่นคงทางสังคม	 และ

เสถียรภาพของประเทศอีกด้วย

	 	 ๗)	 ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

	 	 	 แม้ว่าไทยจะมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาความขัดแย้งท่ีเป็นสาเหตุของการ

ก่อการร้ายระหว่างประเทศแต่ก็ได้รับผลจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น	 เนื่องจากการมีความสัมพันธ์

ทางการทตูกบัประเทศท่ีเป็นเป้าหมายการก่อการร้าย	รวมทัง้มชีมุชนและมผีลประโยชน์ของประเทศ

เป้าหมายอยู่ในประเทศไทย	 ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจส�าคัญที่เชื่อมโยงให้กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

เข้ามาในปฏิบัติการในประเทศไทย	 ส�าหรับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ	 ที่ประกอบไปด้วยการค้า

มนุษยย์	ยาเสพติด	การโจรกรรม	การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง	การละเมิดสิขสิทธิ์	ตลอดจน

อาชญากรรมทางข้ามชาติทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	๖ 

	 	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 ๗	 ได้สรุปภัยคุกคามไม่ตาม

แบบไว้ในลักษณะสอดคล้องกันดังนี้	

	 	 ๑)	 ปัญหาการก่อการร้าย

	 	 	 ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ	 ในภูมิภาคทั่วโลกก่อให้เกิดเป็นภัยคุกคามจากการ

ก่อการร้าย	 เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงและผิดกฏหมาย	 ส�าหรับประเทศไทยแม้ 

ไม่ได้เป็นเป้าหมายโดยตรงของกลุ ่มก่อการร้ายสากล	 แต่งยังคงเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการ 

ทีก่ลุม่ก่อการร้ายอาจเข้ามาปฏบัิติการเป็นแหล่งหลบซ่อนจดัหาเงนิทนุเนือ่งจากมปัีจจยัเอือ้อ�านวย

หลายประการ	ได้แก่	นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างชาติ	เป็นต้น

	 	 ๒)	 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

	 	 	 ยังเป็นภัยคุกคามที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงทั่วโลก	 โดยมีปัจจัยจากภาวะ

เศรษฐกิจตกต�่า	 เป็นตัวเร่งให้เกิดการขยายตัวของอาชญากรรมหลากหลายประเภท	 ประกอบกับ

  ๖	 นพปฎล	สดุเฉลยีว.	ความพร้อมของราชการส่วนภมูภิาคในการจัดการความมัน่คงภายใต้ภยัคกุคามรปูแบบใหม่:	

กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี.	ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	จันทบุรี,	๒๕๖๐.

   ๗	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.	 ยุทธศาสตร์กองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

ราชอาณาจักร	พ.ศ.๒๕๕๕	–	๒๕๕๙.	กรุงเทพฯ,	ม.ป.ป.
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ปัจจุบันอาชญากรรมหรือกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเพิ่มความร่วมมือในลักษณะพันธมิตรข้ามชาติ

และแสวงประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ	รวมถึงช่องว่างทางกฏหมายและการบังคับ

ใช้กฏหมายในหลายประเทศทีย่งัขาดประสทิธภิาพ	มส่ีวนท�าให้การก่ออาชญากรรมกระท�าได้สะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น

	 	 ๓)	 ปัญหายาเสพติด

	 	 	 สถานการณ์ยาเสพตดิประเทศไทยมแีนวโน้มความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนถึงแม้หน่วย

งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินแก้ปัญหาอย่างจริงจัง	จนสามารถมีผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	

ได้สูงข้ึนมากกว่าการปฏิบัติที่ผ่านมา	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดและเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวเนื่องหลายประการท้ัง

ทางด้านเศรษฐกจิ	การเมอืง	สถานการณ์ด้านความมัน่คง	ฯลฯ	ทีม่ส่ีวนท�าให้ปัญหายาเสพติดขยาย

ตัวเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งจะท�าให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

	 	 ๔)	 ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

	 	 	 ปัญหานี้ในปัจจุบันพบมากขึ้นเนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

สถาบันทางการเงิน	 เนื่องจากพบข้อมูลการจารกรรมข้อมูลจากองค์กรหรือสถาบันทางเศรษฐกิจ

และความมั่นคงก�าลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	ดังนั้นการสร้างระบบป้องกัน

และได้รับการทดสอบระบบตลอดเวลา	ทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งมีค่ามหาศาล

และความท้าทายความสามารถ	การก่อวนิาศกรรมทางข้อมลูทีเ่ป็นภยัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	สงัคม	

และความมั่นคง

	 	 ๕)	 ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

	 	 	 ในห้วงวันที่ผ่านมาได้เกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต	 ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ	 ท�าให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	 โดยสาเหตุเกิด

จากการเปลีย่นแปลงของธรรมชาตหิรอืมนษุย์ได้ท�าให้เกดิขึน้มา	และธรรมชาตมิหีลายรปูแบบแตก

ต่างออกไป	บางอย่างร้ายแรงน้อยบางอย่างร้ายแรงมาก	 ได้แก่	 การเกิดอุทกภัยหรือน�้าท่วม	พายุ	

แผ่นดินไหว	 ดินถล่ม	 ความแห้งแล้ง	 เป็นต้น	 ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการป้องกันและเสริมสร้างระบบ 

ป้องกันภัย	และระบบแจ้งเตือนเพื่อเตรียมรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

	 	 ๖)	 ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

	 	 	 ผู ้ซึ่งหลบหนีเข้าเมืองโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเข้ามากระท�าผิด 

กฏหมายในไทย	หรอืเป็นแรงงานต่างด้าวในไทยทีเ่ข้าเมอืงมาโดยยผดิกฏหมาย	ซึง่อาจจะเข้ามาก่อ

ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ	ในประเทศไทยได้
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	 	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	๘		ยงัได้อธบิายเพิม่เตมิถงึภยัคกุคามทีไ่ม่ใช่ทางทหาร	

คือ	 ภัยคุกคามที่ไม่มีผลกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนโดยตรง	 แต่เป็นสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	 ด้านพร้อมกันทั้ง	 ด้านการเมือง	 ด้านเศรษฐกิจ	 และ 

ด้านสังคม	มีความสลับซับซ้อน	และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	และอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของชาติได้	สรุปได้ดังนี้

	 	 ๑)	 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบด�าเนินการแก้ไข	

เพราะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลของชาติโดยตรง	ท�าให้คนไทยมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ	

ลดลง	 นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม	 ท�าให้ศักยภาพ 

ของประเทศไทยในภาพรวมลดลง

	 	 ๒)	 ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 ซ่ึงบุคคลเหล่านี้เข้ามาอาจเป็นพาหะ 

น�าโรคติดต่อ	 และก่ออาชญากรรมต่างๆ	นอกจากน้ันอาจจะแอบแฝงเข้ามาหาข่าวทั้งฝ่ายต่อต้าน

และฝ่ายไทยในรูปแบบต่างๆ	 หรือปฏิบัติการบ่อนท�าลาย	 ก่อวินาศกรรมเป้าหมายทางทหารและ

ฝ่ายพลเรอืนของฝ่ายเรา	เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตักิารทางทหารของประเทศของตนในยามสงคราม	

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว

	 	 ๓)	 ปัญหาอาชญากรรมตามแนวชายแดน	 ได้แก่	 การลักลอบค้าอาวุธสงคราม	 และ

การลกัลอบค้าของผดิกฎหมายอืน่ๆ	รวมทัง้ปัญหาการประมง	ปัญหาบคุคลสองสญัชาต	ิและปัญหา

ค้าแรงงานผิดกฎหมาย	๙

	 	 จะเห็นได้ว่าภัยคุกคามความมั่นคงท่ีกล่าวมานั้น	 เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบ 

ต่อประชาชนและประเทศชาติ	 ซึ่งปัญหาภัยคุกคามนี้อาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนา 

เชงิพืน้ทีด้่วยเช่นเดยีวกนั	ดงันัน้นอกจากจะศกึษาเร่ืองภยัคกุคามความมัน่คงแล้ว	การศกึษาพ้ืนทีท่ีไ่ด้ 

รับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ซึ่งก็คือ	 พื้นท่ี	 ๓	 จังหวัด	 ที่ประกอบไปด้วย	

ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง	จึงมีความส�าคัญต่อการศึกษาและท�าความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง	ดังนั้น

ในหัวข้อต่อไปจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

  ๘	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.	 บทเรียนที่	 ๑	 ยุทธศาสตร์ชาติ.	 (ใช้เฉพาะการศึกษาในวิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร)	 (ออนไลน์).	 แหล่งที่มา:	 http://www.ldinet.org/2008/images/stories/	 books/reform/07_ 

Social-reform_ldi.pdf.	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑),	ม.ป.ป.				

 ๙	 นพปฎล	สดุเฉลยีว.	ความพร้อมของราชการส่วนภมูภิาคในการจัดการความมัน่คงภายใต้ภยัคกุคามรปูแบบใหม่:	

กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี.	ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	จันทบุรี,	๒๕๖๐.
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๒.๒ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 ๒.๒.๑ ความเป็นมา

	 	 ย้อนไปเมื่อ	 ๓๐	ปีที่แล้ว	 ผลงานชิ้นโบว์แดงในช่วงยุคของรัฐบาล	 พลเอก	 ชาติชาย	

ชุณหะวัณ	 คือ	 โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	 หรือ	 อีสเทิร์น	 ซีบอร์ด	 (Eastern 

	Seaboard)	ที่สามารถพลิกโฉมประเทศไทย	จากยุค	“เกษตรกรรม”	มาเป็นยุค	“อุตสาหกรรม”	

และจากนั้นเป็นต้นมาการหลั่งไหลเข้ามาลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ	 ท่ีช่วยยกระดับขีดความ

สามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกจิของประเทศไทยแบบ	“พลิกฝ่ามอื”	กถ็กูเว้นช่วงมาเป็นระยะ

เวลานาน	และเมือ่ประเทศไทยเดนิทางมาถงึจดุทีไ่ม่อาจจะหยดุนิง่เฉยอยูไ่ด้อกี	เนือ่งจากชาติสมาชกิ

อาเซียนได้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่	ซึ่งเกิดจากการพัฒนาและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	เพิ่ม

มากขึ้น	 ส่งผลท�าให้รัฐบาลฯ	 ชุดปัจจุบัน	 มีนโยบายท่ีจะพลิกฟื้นประเทศใหม่	 โดยการน�าเอา

อุตสาหกรรมเดิมที่ประเทศไทยมีอยู่มาพัฒนาต่อยอด	 โดยมีปัจจัยส�าคัญ	 คือ	 ฐานการผลิตจะต้อง

ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่นักลงทุนจากต่างชาติรู้จักกันดี	และอยู่บนพื้นที่ที่อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาต่อย

อดได้	รฐับาล	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	จงึได้มนีโยบายทีจ่ะพัฒนา	“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั

ออก”	บนพื้นที่	๓	จังหวัดภาคตะวันออก	คือ	จังหวัดชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา	ซึ่งเป็นพื้นที่

เดิมของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	 หรือ	 Eastern	 Seaboard	 นั้นเอง	 ซึ่งคณะ 

ผู้วิจัยสามารถสรุปความเป็นมาพอสังเขป	ดังนี้	๑๐

	 	 เมื่อวันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๕๘	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกในรูปแบบ	 “คลัสเตอร์”	 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ	 

โดยก�าหนดคลสัเตอร์เป้าหมายใน	ระยะแรก	ได้แก่	(๑)	Super	Cluster	เป็นคลสัเตอร์ส�าหรบักจิการ

ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	เช่น	คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน	คลัสเตอร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า	 อิเล็กทรอนิกส์	 และอุปกรณ์โทรคมนาคม	คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม	และคลสัเตอร์ดจิทัิล	(๒)	คลสัเตอร์เป้าหมายอืน่ๆ	ได้แก่	คลสัเตอร์เกษตรแปรรปู	

คลัสเตอร์ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม	 โดยกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร	์

ประกอบด้วย	๒	กลุม่	ได้แก่	กลุม่โครงสร้างพืน้ฐานทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาคลสัเตอร์	และกลุม่

  ๑๐	 ไทยรัฐทีวี.	 เรื่อง	 “จุดเปลี่ยนประเทศไทย	๔.๐	 จัดทัพลงทุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก”.	 สกู๊ปเศรษฐกิจ.	

ฉบับวันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๖๐.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	https://www.thairath.co.th	/content/๘๘๑๙๔๑,	๒๕๖๐.
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อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความส�าคัญสูง	 ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน 

เจ้าภาพหลัก	 มีหน้าที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในรูปแบบ

คลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม	และท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์

	 	 วันท่ี	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับข้อเสนอ	 ๑๐	

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต	 (New	 Engine	 of	 Growth)	 

ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ	โดยแบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	ส่วนแรก	คอื	การต่อยอด	๕	อตุสาหกรรม

เดมิทีม่ศีกัยภาพ	(First	S-curve)	ประกอบด้วย	อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่	(Next-Generation	

automotive)	 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 (Smart	 Electronics)	 อุตสาหกรรมการ 

ท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดแีละการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	(Affluent,	Medical	and	Wellness	Tourism)	

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	 (Agriculture	 and	 Biotechnology)	 

และอุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร	(Food	for	the	Future)	ส่วนท่ีสอง	คอื	การเติม	๕	อตุสาหกรรม

อนาคต	 (New	 S-curve)	 ประกอบด้วย	 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์	 (Robotics)	 อุตสาหกรรมการบิน 

และโลจสิตกิส์	(Aviation	and	Logistics)	อตุสาหกรรมเชือ้เพลิงชวีภาพและเคมชีวีภาพ	(Biofuels	

and	 Biochemical)	 อุตสาหกรรมดิจิตอล	 (Digital)	 และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	 

(Medical	Hub)

	 	 วันที่	๒๐	เมษายน	๒๕๕๙	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก	(คบพ.)	ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	เป็นประธานในการ

ประชมุฯ	ครัง้ที	่๒/๒๕๕๙	มมีตเิห็นชอบแนวทางการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิการลงทนุพเิศษพืน้ท่ีชายฝ่ัง

ทะเลตะวันออก	โดยให้ใช้ชื่อว่า	“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

	 	 วันท่ี	๒๘	มถุินายน	๒๕๕๙	คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบในหลกัการเกีย่วกบัโครงการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี	 (นายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์)	

ร่วมกับกระทรวงคมนาคม	 กองทัพเรือ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 พิจารณาจัดท�าแผนการด�าเนิน

โครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ	๒๕๖๐-๒๕๖๑	 ให้แล้วเสร็จภายใน	๓	 เดือน	

เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป	 โดยการจัดท�าแผนการด�าเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

ได้มกีารก�าหนด	ให้มรีายละเอียดครอบคลมุประเดน็ต่างๆ	โดยมรีายละเอยีด	กล่าวคอื	(๑)	การลงทนุ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งท่ีเช่ือมโยงทั้งระบบด้านพลังงาน	 ด้านสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา	(๒)	แผนด�าเนินการด้านผังเมืองและการ

17ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



ใช้ประโยชน์ที่ดิน	 แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 การบริหารจัดการขยะและมลภาวะต่างๆ	 ท้ังนี	้ 

ให้ค�านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที่ด้วย	 (๓)	 กฎหมายและระเบียบ 

ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน	 โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ 

ด้านภาษี	สิทธิการเช่าที่ดิน	และการจัดหาแรงงาน	รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน	

(One	Stop	Service)	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุในการขออนมุตัอินญุาตการประกอบ

กิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ	และ	(๔)	แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

	 	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 การด�าเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก					

ซึง่เป็นหนึง่ในแผนยทุธศาสตร์ไทยแลนด์	๔.๐	ด้วยการพัฒนาเชงิพ้ืนท่ีท่ีสามารถต่อยอดความส�าเร็จ

มาจากโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	 (Eastern	 Seaboard)	 ซ่ึงมีการด�าเนินการมา

ตลอดกว่า	๓๐	ปี	โดยในครั้งนี้	ส�านักงานเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(สกรศ.)	มี

เป้าหมายที่จะเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน	 ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย	และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกจิ	อนัจะส่งผลท�าให้ระบบเศรษฐกจิ

ของไทยเติบโตในระยะยาว	 รวมทั้งต้องการให้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ๑๑	 เป็นพ้ืนที่

รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต	

 ๒.๒.๒ วัตถุประสงค์ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

	 	 การด�าเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ตามแผนงานพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 	 ๑)	 เพื่อยกระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย	 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจ

ชั้นน�าของเอเซีย	 ที่สามารถรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม	 Super	 Cluster	 และอุตสาหกรรม 

เป้าหมายของประเทศ	และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ	ซึ่งจะสนับสนุนการยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

	 	 ๒)	 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง	หรือระบบ

โลจิสติกส์	ทั้งทางบก	ทางราง	ทางเรือ	และทางอากาศ	ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบและบูรณา

การอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑๑	 ส�านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (สกรศ.).	 เรื่อง	 “โครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษ”.	ข้อมูลเผยแพร่.	วันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๖๐.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://eecthailand	.or.th/th/

articles/โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ,	๒๕๖๐.

18 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 ๓)	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม	 เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตในพื้นที่ภาคตะวันออก

	 	 ๔)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน	 โดยการให้สิทธิประโยชน์	 และน�าแนวคิด

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรมาปรับใช้ในการให้บริการของภาครัฐ

	 	 ๕)	 เพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	และการท่องเที่ยว

 ๒.๒.๓  เป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

	 	 เป้าหมายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	คือ	พื้นที่เป้าหมาย	๓	จังหวัด

ภาคตะวันออกของประเทศไทย	ประกอบด้วย	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง	รวมถึงพื้นที่

อื่นๆ	 ตามท่ีมีการก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา	 ส่วนในประเด็นเก่ียวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 

ได้มีการแยกออกเป็น	๒	ส่วน	กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นซูเปอร์คลัสเตอร์	ได้แก่	คลัสเตอร์ยานยนต์

และชิ้นส่วน	คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	และอุปกรณ์โทรคมนาคม	คลัสเตอร์ปิโตรเคมี

และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ส่วนท่ีสอง	 เป็น	 ๑๐	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ซึ่งมีกลไก 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	(New	Engine	of	Growth)	ประกอบด้วย	อุตสาหกรรมยานยนต์

สมัยใหม่	 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี	 และ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	อุตสาหกรรมการแปรรูป

อาหาร	อตุสาหกรรมหุน่ยนต์	อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิติกส์	อตุสาหกรรมเช้ือเพลงิชวีภาพและ

เคมีชีวภาพ	อุตสาหกรรมดิจิตอล	และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

 ๒.๒.๔ แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 พื้นที่	๓	จังหวัดภาคตะวันออก	(จังหวัดชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา)	เป็นฐานการ

ผลิตอุตสาหกรรมหลักที่ส�าคัญของประเทศ	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 และอุตสาหกรรมยาน

ยนต์และชิ้นส่วน	 ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีรู้จักของนักลงทุนต่างชาติ	 ทั้งยังมีความพร้อมในเรื่องของ

โครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั	อนัประกอบด้วย	ท่าเรอืพาณชิย์แหลมฉบงั	ท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุ	

ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์	รถไฟทางคู่	และสนามบิน	อู่ตะเภา	มีเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

มช่ืีอเสยีงระดบัโลก	รวมท้ังยงัมพีืน้ท่ีเหลอืเพยีงพอส�าหรบัรองรบัการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม	

และการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน	ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือสีหนุวิลล์ของ

กมัพูชา	ท่าเรอืวังเตาของเวยีดนาม	และท่าเรือน�า้ลึกทวายของเมยีนมา	ด้วยเหตผุลทีก่ล่าวมานีท้�าให้

19ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



พ้ืนทีด่งักล่าวสามารถยกระดบัการพฒันาเพือ่ต่อยอดสูก่ารเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิช้ันน�าของทวปีเอเชยี

ในอนาคต	โดยมีแนวทางการพัฒนา	๕	แนวทาง	ดังนี้

  แนวทางที่ ๑	 การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	 โดยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการท�าวิจัยและ

พัฒนา	 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่	 ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก�าเนิด	

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	การพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ	 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเชื่อมโยง	 การก�ากับดูแล

โรงงานอุตสาหกรรมให้ด�าเนินการตามระเบียบ	 กฎหมาย	 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

และต่อเนื่อง	ส่งเสริมให้ภาคประชาชน	สถาบันการศึกษา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เข้ามา

มีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนจัดต้ังกองทุนของภาค

อุตสาหกรรมเพื่อดูแลชุมชน

  แนวทางที่ ๒	 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่มี

ศกัยภาพรองรบักลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายและเชือ่มโยงสูต่ลาดโลก	เพือ่ยกระดับขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศให้สงูขึน้	โดยขยายขดีความสามารถของโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่ง

ทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ	ทันสมัย	ได้มาตรฐานสากล	และบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ	ทั้ง

ท่าอากาศยาน	๓	แห่ง	ได้แก่	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ท่าอากาศยานดอนเมือง	และท่าอากาศยาน

อู่ตะเภา	และการขนส่งทางบก	ทางราง	ทางเรือ	และทางอากาศ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม

ในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นและเชื่อมโยงสู่พื้นที่โดยรอบและตลาดโลก

  แนวทางที่ ๓  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 โครงสร้างพื้นฐาน	

บริการทางสังคม	และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	สร้างสมดุล

ของการพัฒนา	 และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน	 โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	 สาธารณูป 

การ	โครงข่ายน�้า	(น�้าดิบ	น�้าประปา)	ระบบไฟฟ้า	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการสิ่งแวดล้อมโดย

เฉพาะขยะ	 น�้าเสีย	 ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ	 ยกระดับบริการสาธารณสุข	 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ตลอดจนส่งเสริมการ 

เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต	ทั้งในภาคอุตสาหกรรม	บริการ	

การท่องเที่ยว	และธุรกิจเพื่อสังคม

20 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



  แนวทางที่ ๔ การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส�าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู	่ 

เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล	 โดยให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	

การดแูลความปลอดภยัของประชาชน	การจัดท�าผงัเมอืงและการบงัคบัใช้	การสร้างสภาพแวดล้อม

และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น	 การพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้สามารถเชื่อมโยงในพื้นที่	 การให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเมือง	 

รวมถึงการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบ	 PPP	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง

  การพัฒนาเมืองส�าคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	อาทิ

	 	 ฉะเชงิเทรา	:	พฒันาให้เป็นเมอืงทีอ่ยูอ่าศยัชัน้ดีท่ีทันสมยั	เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

กรุงเทพฯ	และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 พัทยา	:	พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	สุขภาพ	และนันทนาการ	ศูนย์ประชุม

และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติช้ันน�าของอาเซียน	 เมืองนวัตกรรมการท่องเที่ยว	 เมืองท่องเที่ยว

ธรรมชาตทิีม่ชีวีติชวีา	และศนูย์การให้บรกิารด้านการแพทย์ในระดบันานานาชาต	ิ(Medical	Tourism)

	 	 อู่ตะเภา	:	พัฒนาให้เป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน

	 	 ระยอง	:	พฒันาให้เป็นเมอืงแห่งการศกึษา	วทิยาศาสตร์	และเมอืงนานาชาติทีม่ธีรุกจิ

ทันสมัย

  แนวทางที่ ๕	 การให้สิทธิประโยชน์และการอ�านวยความสะดวก	 เพื่อดึงดูด

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเพ่ิมข้ึนจากเดิม	 อาทิ	 ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลสูงสุด	๘	ปี	การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับในอัตราร้อยละ	๕๐	เป็นระยะเวลา	

๕	ปี	การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ	เป็นต้น	การอนุญาตให้ถือครองสิทธิ์ที่ดิน	หรือ

เช่าระยะยาว	การอ�านวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตเข้าท�างาน	การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมเป้าหมาย	เพือ่สนบัสนนุการลงทนุ	การวจัิย	และพัฒนา

ของภาคเอกชน	การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน	 (One	 Stop	 Service:	OSS)	 เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการอนุมัติและอนุญาตต่างๆ	การจัดตั้งเขตการค้าเสรี	(Free	Trade	Zone)	

อาท	ิ ในพืน้ทีส่นามบินอูต่ะเภา	พืน้ท่ีใกล้ท่าเรอืแหลมฉบงั	 เป็นต้น	การจดัตัง้ศนูย์ธรุกรรมทางการเงนิ	 

และการอนุญาตใช้เงินตราต่างประเทศ	เป็นต้น	๑๒

  ๑๒	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	เรื่องเดิม.	หน้า	๑๖-๑๗.	

21ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



  ๒.๒.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สิ่งที่

คาดว่าจะได้รบัจากการพฒันาเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก	ทีส่�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้มีการแบ่งออกเป็น	 ๓	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน	 คมนาคม	 และโลจิสติกส์	 ด้านการพัฒนาเมือง	 ระบบสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง	การท่องเที่ยว	และสาธารณสุข	คือ

  ด้านเศรษฐกิจ	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 จะช่วยท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ	(GDP)	ของประเทศไทยเกิดการขยายตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕	ต่อปี	ในอีก	๕	ปี	

จะมีการลงทุนในพื้นท่ี	 ๑.๕	 ล้านล้านบาท	 เกิดการจ้างงานใหม่ในพ้ืนที่	 ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ

บริการไม่น้อยกว่า	 ๑๐๐,๐๐๐	 อัตราต่อปี	 จะมีจ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เดินทางเข้ามาในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนกว่า	 ๑๐	 ล้านคนต่อปี	 รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากการที่ฐานภาษี

ใหญ่ขึ้น	สามารถเก็บเงินภาษีรูปแบบต่างๆ	 ได้มากขึ้น	ช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและ

บรกิารจากภมูภิาคอืน่ๆ	ส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ	(เกดิการขยาย

ตัวทั่วประเทศ)	 และภาคอุตสาหกรรมของไทยจะมีการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้

เทคโนโลยีชั้นสูง	และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น	ทั้งอุตสาหกรรมเดิม

ที่มีอยู่และอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์กว่า	๔๐๐,๐๐๐	ล้านบาทต่อปี	 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูป

แบบมีการ	 บูรณาการและเช่ือมโยงกันท้ังระบบ	 ทั้งทางบก	 ทางราง	 ทางเรือ	 และทางอากาศ	 

ซึ่งสามารถรองรับการด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่และเชื่อมโยงสู่พื้นที่โดยรอบ	และประเทศในภูมิภาค

อาเซียนจะมีโครงข่ายเช่ือมโยงท่าอากาศยานส�าคัญ	 ๓	 แห่ง	 ได้แก่	 ท่าอากาศยานดอนเมือง	 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 และท่าอากาศยานอู่ตะเภา	 รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบการขนส่งและ 

การท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวไทยอย่างเป็นระบบมากข้ึน	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะช่วย

สนับสนุนการค้า	 การบริการ	 และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	 สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจให้เกิดความ

แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น	 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ	

สะดวก	ปลอดภัย	และรวดเร็ว	เป็นมาตรฐานสากล	ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการ

คมนาคมขนส่งสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	 เกิดการจ้างงานในพื้นที่	ช่วยสร้าง

ความมัน่ใจและภาพลกัษณ์ด้านการขนส่งและท่องเท่ียวให้แก่ประชาชน	นกัท่องเท่ียว	และนกัลงทุน

22 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่งจะส่งผลท�าให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภารองรับผู้โดยสาร

สูงสุด	๓๐	ล้านคนภายใน	๒๐	ปี	อีกทั้งท่าเรือพาณิชย์สัตหีบจะมีการวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	มกีารพฒันาท่าเรอืเอนกประสงค์รองรบัเรอืสนิค้า	และเรอืเฟอร์รีร่องรบัการ

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงอ่าวไทย

  ด้านการพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการสิ่งแวดล้อม

เมือง การท่องเที่ยว และสาธารณสุข	เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	จะช่วยให้มีแผนการพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจ	 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 และโครงสร้างพื้นฐาน	 อย่างเป็นระบบและมีทิศทาง	 

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสนับสนุนการพัฒนาเมือง	 ในพื้นที่โครงการจะมีระบบ

สาธารณปูโภค	สาธารณูปการ	และพลงังานท่ีมเีสถยีรภาพเพยีงพอกบัความต้องการ	และครอบคลมุ

ทั่วถึงทั้งพื้นที่	 สามารถให้บริการได้ถึงปี	 ๒๕๗๒	 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะมีระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม	 สภาพแวดล้อมเมืองท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง	 สามารถสนับสนุนต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที	่

อีกท้ังยังช่วยให้มีศักยภาพการให้บริการสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น	 สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายและ

ปริมาณผู้ที่เข้ารับบริการด้านสุขภาพมากขึ้น	มีครุภัณฑ์และบุคลากรที่เพียงพอกับการให้บริการ๑๓ 

	 	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่ีก�าลังด�าเนินการอยู	่ 

ณ	ขณะนีน้ั้น	กเ็พือ่ต้องการให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติท่ีดีข้ึน	มสีภาพแวดล้อมเมอืงและส่ิงแวดล้อม

ที่ดี	 สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ	 ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นด้วย

โครงการลงทนุและการท่องเทีย่ว	มงีานและโอกาสทางอาชีพทีด่	ีเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาทีส่มดุลและ

ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบนั้นเอง

 ๒.๒.๖ ยทุธศาสตร์ นโยบาย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัพัฒนาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 	 แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ปี	๒๕๖๐-๒๕๖๔	ประกอบด้วย	

แผนการด�าเนินงาน	๔	แผนงานย่อย	ได้แก่	แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	แผนงานพัฒนา

คมนาคมและโลจสิตกิส์	แผนงานพฒันาเมอืง	ระบบสาธารณปูโภค	สาธารณปูการ	ส่ิงแวดล้อมเมอืง	

ท่องเที่ยว	และสาธารณสุข	และการบริหารจัดการ	มีโครงการฯ	มากกว่า	๑๗๓	โครงการ	ในกรอบ

  ๑๓	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	เรื่องเดิม.	หน้า	๓๒-๓๔.

23ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



วงเงินลงทุนมากกว่า	 ๗๑๒,๖๔๕.๒๓	 ล้านบาท	 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการพัฒนา 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	มีการแบ่งออกเป็น	๓	ระยะ	(ในช่วง	๑๕	ปี)	ดังนี้

   แผนระยะส้ัน เป็นแผนการด�าเนินงานในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	 เป็นการ

เร่งรดัโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้เป็นไปตามเป้าหมาย	เช่น	

ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์	(พทัยา-มาบตาพดุ)	ก่อสร้างรถไฟทางคูฉ่ะเชงิเทรา-คลองสบิเก้า-แก่งคอย	

พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง	(ท่าเทียบเรือ	A)	และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	

ขยายช่องจราจรทางเข้าแหลมฉบังและปรับปรุงขยายถนนสายหลัก	 ปรับปรุงระบบส่งและสถานี

ไฟฟ้า	 เพิ่มความจุ	 	 อ่างเก็บน�้า	 ก่อสร้างระบบผันน�้า	 ปรับปรุงขยายประปา	 ระบบระบายน�้า	 

การจดัการขยะ	เพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารสาธารณสขุ	รวมทัง้เร่งรดัศกึษาความเหมาะสมและหรอื

จดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	ของโครงการลงทุนทีส่�าคญั	เช่น	สนามบนิอูต่ะเภา	

ท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	๓	ท่าเรือมาบตาพุด	ระยะที่	๓	และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	เป็นต้น

   แผนระยะกลาง เป็นแผนการด�าเนนิงานในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๓	ครอบคลมุ

การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	๓	ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	ระยะที่	๓	รถไฟความเร็วสูง	

(กรุงเทพฯ-ระยอง)	รถไฟรางเบาพัทยา	ท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย	โครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอ�านวยความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภา	 ศูนย์ซ่อมอากาศยาน	 (MRO)	 ก่อสร้างขยายถนน

เช่ือมโยง/ทางเลี่ยงเมือง	 ระบบท่อส่งน�้า/ผันน�้า	 ระบบบาบัดน�้าเสีย	 และวางผังเมืองรวมชุมชน	 

โดยมีรูปแบบการลงทุนทั้งภาครัฐและให้เอกชนร่วมลงทุน

   แผนระยะยาว เป็นแผนการด�าเนนิงานในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	เป็นต้นไป	ครอบคลมุ

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่	๓	และท่าเรือมาบตาพุดระยะที่	๓	ระบบราง	

และระบบน�้าเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งระบบไปยังภูมิภาคต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑๔ 

  ๒) นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 	 เมื่อวันที่	๑๗	มกราคม	๒๕๖๐	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ได้มีค�าสั่ง

หัวหน้าคณะรกัษาความสงบที	่๒/๒๕๖๐	เรือ่ง	“การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก”	

ซึ่งในขณะเดียวกันส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการเสนอร่าง	 พระราชบัญญัติเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 เมษายน	

  ๑๔	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	เรื่องเดิม.	หน้า	๑๙.
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๒๕๖๐	 และเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ	 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	จึงได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมค�าสั่ง	คสช.	ที่	๒/๒๕๖๐	ใน	๓	เรื่อง	ดังนี้

   เรือ่งแรก	คอื	การเพิม่เตมิการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมแบบเร่งรัด	

ซึ่งกระบวนการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออกแบบไว้ใช้กับโครงการทั่วไป	จึงเห็นควรมีกระบวนการเร่งรัด

ส�าหรบัโครงการในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก	โดยก�าหนดให้ม	ี“กระบวนการท�างานแบบเร่งรัด	

(Fast	Track)”	เฉพาะโครงการส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้	

	 	 	 ๑.	 ขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช�านาญการ

เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ	 หรือกิจการส�าคัญ	 และให้มี

การด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเป็นการเฉพาะ	

	 	 	 ๒.	 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 มีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์การเรียก

เก็บค่าธรรมเนยีมพเิศษเพิม่เตมิจากส�านกังานเพือ่การพฒันาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	(สกรศ.)	

หรือผู้ขออนุญาต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษแก่คณะกรรมการผู้ช�านาญการ	

	 	 	 ๓.	 ขอใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน	๑	ปี	

	 	 	 ๔.	 ในกรณีทีไ่ม่มผู้ีช�านาญการ	หรอืมน้ีอยกว่า	๓	ราย	ให้คณะกรรมการสิง่แวดล้อม

แห่งชาติ	 มีหน้าที่อนุญาตให้ผู้ท่ีไม่มีสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์ท�านองเดียวกันกับกิจการนั้น	 

เป็นผู้ช�านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้

  เรือ่งทีส่อง	คอื	การเพิม่เตมิกระบวนการพิจารณาการร่วมทนุกบัเอกชน	หรือให้เอกชน

เป็นผูล้งทุน	กระบวนการร่วมทุนกบัเอกชนท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัใช้ระยะเวลานาน	เพราะใช้กบัโครงการ

ทั่วไปซึ่งมีความแตกต่างจากโครงการส�าคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ท่ีเป็นประโยชน์สูง

ต่อประเทศชาติอยูแ่ล้ว	เช่น	โครงการเมอืงการบนิภาคตะวนัออก	รถไฟความเร็วสูงเชือ่ม	๓	สนามบนิ	

และท่าเรือแหลมฉบัง	ท่าเรือสัตหีบ	และท่าเรือมาบตาพุด	 เป็นต้น	ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงก�าหนด

ให้มี	 “กระบวนการท�างานการร่วมทุนกับเอกชน	 หรือให้เอกชนลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก”	 โดยใช้เฉพาะกับโครงการเร่งด่วนที่ส�าคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

ที่คณะกรรมการนโยบายอนุมัติฯ	 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 โดยรักษาเจตนารมย์ตาม 

พระราชบัญญัติร่วมทุนกับเอกชน	 ซึ่งการด�าเนินการในเรื่องนี้ได้ปรึกษากับกระทรวงการคลังและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพในการท�างานมากขึ้น
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  เรื่องที่สาม คือ	 การเพิ่มเติมให้หน่วยซ่อมอากาศยานมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตาม

ลักษณะการลงทุน	 กิจการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเครื่องบิน	 อะไหล่	 และชิ้นส่วนอากาศยาน	 

ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงและมีสิทธิบัตรส�าหรับผลิตภัณฑ์	ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดการลงทุน

เป็นไปตามเป้าหมาย	กิจการบางอย่างจึงให้คนไทยถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามความเหมาะสม	ด้วย

เหตุดังกล่าวการจัดการให้มีคลัสเตอร์การลงทุนการซ่อมอะไหล่และชิ้นส่วนอากาศยาน	 จึงจ�าเป็น 

ทีจ่ะต้องปรบัปรงุลกัษณะของผูร้บัใบรบัรองหน่วยซ่อมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกให้มคีวาม

คล่องตัวและสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจการลงทุนเป็นส�าคัญ	๑๕

	 	 นอกจากน้ี	 เมื่อวันท่ี	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย 

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๐	ณ	 ตึกสันติไมตรี	 ท�าเนียบรัฐบาล	 

ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบที่ในประเด็นส�าคัญๆ	คือ

	 	 ๑.	 เห็นชอบแนวทางการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกหลัก	 ๓	 แห่ง	 ได้แก่	 ท่าเรือแหลมฉบัง	

ท่าเรอืสตัหีบ	และท่าเรอืมาบตาพุด	โดยมรีถไฟรางคู่เข้าเชือ่มโยง	และมรีะบบบรกิารการขนส่งสนิค้า

แบบไร้รอยต่อ	(Seamless	Operation)	

	 	 ๒.	 เห็นชอบหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และกระบวนการ	การร่วมลงทุนกับเอกชน	

หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน	

	 	 ๓.	 เหน็ชอบหลกัเกณฑ์การจดัตัง้เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมเป้าหมายในพืน้ทีเ่ขตพฒันา

พิเศษภาคตะวันออก	 ซึ่งท่ีประชุมฯ	 รับทราบสถิติขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก	ดังนี้	

	 	 ๔.	 เหน็ชอบให้ประกาศเขตส่งเสรมินวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	

(Eastern	Economic	Corridor	of	Innovation:	EECi)	และเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรม

ดิจิทัล	(Digital	Park	Thailand:	EECd)	

	 	 ๕.	 รับทราบการท�าความเข้าใจในพ้ืนท่ี	 และแนวทางการพัฒนาคนและการศึกษา	 

ซึ่งที่ประชุมฯ	รับทราบผลการท�าความเข้าใจในพื้นที่	๓	จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 ๖.	 รับทราบโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	และ	Start	Up	ในพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก

  ๑๕	 รัฐบาลไทย.	เรื่อง	“เลขาธิการ	EEC	เผยกระบวนการท�างานแบบ	fast	track	เน้นโครงการส�าคัญและเร่งด่วน

ก่อนเป็นล�าดับแรก”.	สรุปข่าวด้านเศรษฐกิจ.	วันพุธที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๖๐.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.

thaigov.go.th	/news/contents/details/๓๙๘๒,	๒๕๖๐.
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  ๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

  	 เมื่อต้นปี	 ๒๕๖๐	 ท่ีผ่านมาน้ี	 ประเทศไทยได้มีการใช้กฎหมายบีโอไอเป็นเครื่อง
มอืในการดงึดดูการลงทุนในประเทศ	กล่าวคอื	พ.ร.บ.ส่งเสรมิการลงทนุฉบบัแก้ไข	พ.ศ.	๒๕๕๙	และ	
พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ซึ่งสาระ
ส�าคัญของ	พ.ร.บ.	ทั้ง	๒	ฉบับนี้	นักลงทุนต่างให้ความสนใจและรอคอย	เนื่องจากมีการขยายระยะ
เวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าาหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็น	 ๑๓	 ปี	 และ
ส�าหรับ	พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถฯ	คือ	การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	๑๕	ปี	และการให้
เงนิสนบัสนนุจากกองทนุขนาด	๑๐,๐๐๐	ล้านบาทนัน้	ซ่ึงประเภทกจิการใดจะเข้าข่ายดังกล่าว	และ
มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง	ผู้ประกอบคงจะต้องศึกษารายละเอียดในตัว	พ.ร.บ.นั้นๆ	อีกครั้งหนึ่ง	
	 	 	 ส�าหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการ	เมื่อวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๙	ส่งผลท�าให้เกิดการผลักดันร่างกฎหมาย	๓	ฉบับ	คือ	
ร่างพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	พ.ศ.	๒๕๖๑	พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทนุ	
(ฉบับ	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๐	และพระราชบัญญัติกองทุน	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับ	๑๐	
อุตสาหกรรมเป้าหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ของประเทศไทย	 เพื่อรองรับการลงทุนมากกว่าและ	 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่า	 มีราย
ละเอียดดังนี้
   พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
	 	 	 มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๔	ตลุาคม	๒๕๕๙	ได้ผ่านความเหน็ชอบร่างเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก	พ.ศ.	๒๕๖๑	ที่เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรม	เพื่อน�ามาใช้ในการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ในระยะ	๑๐	ปี	(๒๕๖๐-๒๕๖๙)	ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ	ฉบับนี้	
มีสาระส�าคัญประกอบไปด้วย	๕	หมวด	รวมทั้งสิ้น	๖๑	มาตรา	กล่าวคือ
	 	 	 หมวดท่ี	๑	เป็นบทท่ัวไป	ท่ีกล่าวถงึการก�าหนดวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้เขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก	 โดยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารจัดการและการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะ	๓	จังหวัดภาคตะวันออก	ได้แก่	จังหวัดชลบุรี	 ระยอง	และฉะเชิงเทรา	ที่จะมีการส่ง
เสริมให้เกิดการบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ระบบคมนาคม	ระบบการขนส่ง	และการอ�านวย
ความสะดวกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 และก�าหนดนโยบายของรัฐที่จะต้องด�าเนินการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ	 เช่น	 ส่งเสริมและดึงดูดให้มีการลงทุนเพ่ิมมากข้ึนจากท้ัง
นักลงทุนภายในและต่างประเทศ

27ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 	 หมวดที่	๒	ว่าด้วยองค์กร	หรือคณะกรรมการนโยบายก�ากับดูแลพื้นที่เขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวนัออก	ท่ีก�าหนดให้มคีณะกรรมการนโยบายพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษขึน้มา	ซึง่มนีายก

รัฐมนตรี	เป็นประธาน	และมีคณะกรรมการ	รวมทั้งหมด	๒๔	คน	โดยจะมีอ�านาจหน้าที่	เช่น	การ

ก�าหนดนโยบาย	การอนุมัติแผนงานทั้งระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	การก�าหนดมาตรการ

ในการพฒันาพืน้ทีด้่วย	พร้อมทัง้ก�าหนดให้มสี�านกังานคณะกรรมการนโยบายพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกฯ	 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ	 แต่ไม่เป็นส่วนราชการ	 หรือ

รัฐวิสาหกิจ	มีอ�านาจหน้าที่	 เช่น	 เสนอแนะ	ศึกษา	วิจัย	และเตรียมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพืน้ฐาน	พร้อมทัง้ตดิตามประสานงานให้การพฒันาพ้ืนทีเ่ป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	โดย

ก�าหนดให้มีเลขาธิการขึ้นมา	๑	คน	เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานของส�านักงานฯ	และ

ขึ้นตรงกับคณะกรรมการนโยบายฯ

	 	 	 หมวดที่	 ๓	 ว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่ฯ	 ที่ก�าหนดให้การจัดท�าโครงการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน	ระบบสาธารณปูโภค	การจดัตัง้	และการด�าเนนิกจิการอตุสาหกรรมต่างๆ	ในพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 โดย

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้ช�านาญการเป็นการเฉพาะ	 เพื่อ

พจิารณาให้ความเหน็ชอบเกีย่วกบัการด�าเนนิการจัดท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	

(EIA)	ให้แล้วเสร็จ	และน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ	ให้ความเห็นชอบต่อไป	

	 	 	 ที่ส�าคัญหลัง	คือ	พระราชบัญญัติฯ	ฉบับนี้	เมื่อมีผลใช้บังคับไป	๑	ปีแล้ว	ก�าหนด

ให้ส�านกังานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	จดัท�าแผนภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค	 รวมท้ังก�าหนดให้ส�านักงานมีอ�านาจในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค	เช่น	จดัสรรทีด่นิในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก	

โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต	ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นๆ	ทั้งภายในและต่างประเทศ

	 	 	 อีกท้ัง	 คณะกรรมการนโยบายฯ	 อาจเห็นควรก�าหนดให้นิคมอุตสาหกรรมใดๆ	

หรือพื้นที่ใดๆ	ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้	ภายใต้

หลักเกณฑ์ของการจัดตั้ง	 เปลี่ยนแปลงเขต	และยุบเลิกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	โดยก�าหนดให้

เลขาธิการ	เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ	อนุญาตในการรับจดทะเบียน	หรือรับแจ้งตามกฎหมาย	จ�านวน	๖	

ฉบับ	ได้แก่	กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน	กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	กฎหมายว่า

ด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร	กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์	

28 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	 โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริหารด้านการลงทุน	 เพื่อเสริม

ประสิทธิภาพการให้บริการแก่นักลงทุนท่ีมีลักษณะเป็นศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานภาครัฐ	 

ที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ

	 	 	 นอกจากนี้	 ยังก�าหนดหลักเกณฑ์ในการได้มาซึ่งที่ดิน	 หรืออสังหาริมทรัพย	์ 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับสิทธิประโยชน์	 เช่น	 สิทธิในการ 

ถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ	หรอือสงัหารมิทรพัย์อืน่ๆ	ของบคุคลต่างด้าว	สทิธใินการน�าบุคคลต่างด้าวเข้า

มาท�างานและอยู่อาศัยในราชอาณาจักรไทย	 สิทธิในการท่ีจะได้รับการยกเว้น	 หรือลดหย่อนภาษี

อากร	ตามกฎหมายของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	(BOI)	และสทิธใินการท�าธรุกรรม

ทางการเงิน	รวมทั้ง	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวด้วย	โดยเฉพาะ

การเช่าหรือให้เช่าที่ดิน	 หรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ซ่ึงให้เช่าได้โดยมี

ก�าหนดระยะเวลาในการให้เช่าไม่เกิน	๕๐	ปี	และต้องต่ออายุสัญญาการเช่าได้อีกไม่เกิน	๔๙	ปี

	 	 	 พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นในส�านักงาน	 เป็นกองทุนพัฒนาพื้นท่ี

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น	 และ

พฒันาชมุชนในท้องถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการพฒันาพืน้ที	่โดยแหล่งทีม่าของเงนิกองทนุมาจาก

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เงินบ�ารุงกองทุนที่จัดเก็บจากค่าปรับ	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

ให้	และดอกผลหรอืผลประโยชน์ใดๆ	ทีเ่กดิจากเงนิ	หรอืทรพัย์สนิของกองทนุ	โดยไม่ต้องน�าส่งคลงั

เป็นรายได้แผ่นดิน

	 	 	 หมวดที่	๔	ว่าด้วยการก�ากับดูแล	มีการก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าที่

ก�ากับดูแลโดยทั่วไปเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของส�านักงาน	

	 	 	 หมวดที่	๕	เป็นบทก�าหนดโทษ	ที่จะก�าหนดให้ผู้ประกอบการ	อยู่อาศัย	หรือใช้

ประโยชน์ที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส�านักงาน

ก�าหนด	หากไม่ด�าเนินการตามเงื่อนไข	ให้เลขาธิการมีอ�านาจสั่งให้ช�าระค่าปรับทางปกครอง	หรือ

บอกเลิกสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อได้

	 	 	 นอกจากนี้	ยังมีบทเฉพาะกาลระบุว่า	ในช่วงเริ่มแรกการด�าเนินงานนั้น	ให้คณะ

กรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ตามระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรี	 ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ท�า

หน้าที่เป็นคณะกรรมการ	นโยบายไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายฯ	ตามพระราช

29ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



บญัญัตฉิบบัน้ีออกมา	โดยให้การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	ท�าหน้าทีเ่ป็นส�านกังาน

ไปพลางก่อน	 และให้ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการส�านักงาน	

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการข้ึนมา	 ซึ่งดร.อรรชกา	 สีบุญเรือง	 รัฐมนตรี	 ว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม	ให้ความเห็นว่า	ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้	จะน�าไปสู่การขับเคลื่อนโครงการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ซึ่งระหว่างการรอกฎหมายประกาศใช้	 จะมีการตั้งคณะท�า

งานฯ	ตามที่บทเฉพาะกาลระบุไว้	เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโดยเร็วตามที่	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์

โอชา	นายกรัฐมนตรีด�าริไว้	ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน

	 	 	 ขณะท่ีพืน้ท่ีในการรองรบัการลงทนุของภาคอตุสาหกรรมนัน้	คาดว่าภายในระยะ

เวลา		๕	ปี	จะมีความต้องการใช้พื้นที่เพื่อการลงทุนใน	๑๐	กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ประมาณ	

๗๐,๒๕๙	ไร่	ประกอบด้วย	อตุสาหกรรมและปิโตรเคมีทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	ประมาณ	๑๘,๐๐๐	ไร่	

อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่	อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉริยะ	หุน่ยนต์	ประมาณ	๗,๒๕๙	ไร่	อตุสาหกรรม

แปรรูปอาหาร	การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ	เชื้อเพลิงชีวภาพ	๒๑,๕๐๐	ไร่	อุตสาหกรรมการบิน	

ประมาณ	๕๐๐	ไร่	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	ประมาณ	๒๐,๐๐๐	ไร่	และอุตสาหกรรมดิจิตอล	และ

การแพทย์ครบวงจร	ประมาณ	๓,๐๐๐	ไร่	๑๖

   รายละเอยีดในพระราชบญัญตัเิขตพัฒนาเศรษฐกจิภาคตะวนัออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(Eastern Economic Corridor Act: EEC Act) สามารถสรุปได้ ดังนี้

   สาระส�าคัญ :	 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

หลักการส�าคัญ/เขตพื้นที่/วัตถุประสงค์	มาตรา	๖-๙	ให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกัน	พัฒนาให้บรรลุ	

มาตรา	 ๖	 มาตรา	 ๗	 องค์ประกอบ/อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบาย	 มาตรา	 ๙	 ส�านักงาน/

เลขาธกิาร	มาตรา	๑๔-๒๘	การพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ผงัเมอืง	มาตรา	๓๐-๓๒	

มาตรา	๓๙-๔๒	การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	มาตรา	๓๖	One	Stop	Service	มาตรา	๓๗	

อ�านาจคณะกรรมการนโยบาย	มาตรา	๔๘-๖๐	การเช่าทีด่นิในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ	๕๐+๔๙	

มาตรา	๕๒	แก้กฎหมาย/ระเบยีบต่างๆ	ทีเ่ป็นอปุสรรค	เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพกองทุนมาตรา	๖๑-๖๔	

บทเฉพาะกาลมาตรา	๖๗-๗๓	มาตรา	๒๙-๓๘	มาตรา	๘,	๑๒	มาตรา	๑๐-๑๑	๗๓	เจตนารมณ์	 

  ๑๕	 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ.	 เรื่อง	“เปิดร่างกฎหมาย	‘อีอีซี’	รับการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออก”.	บทความวิชาการ.	ปีที่	๓๖	ฉบับที่	๓,๑๙๙	วันที่	๙-๑๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://

www.thansettakij.com	/content/๑๐๔๖๖๘,	๒๕๖๐.
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(มตขิองคณะกรรมการนโยบายมผีลผกูพนัทกุหน่วยทีเ่ป็นกรรมการ)	แผนภาพรวมมาตรา	๒๙	มาตรา	

๓๓	ถ้ามคีวามจ�าเป็น	ครม.สามารถก�าหนดให้หน่วยงานใดทัง้นอก/ในพืน้ท่ี	ร่วมกนัพฒันาถ้ามคีวาม

จ�าเป็น	สามารถน�าที่	สปก.	มาพัฒนาได้	โดยความเห็นชอบของ	ครม.	อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

มาตรา	๓๙	มาตรา	๔๓	อ�านาจเลขาธิการมาตรา	๕๓	การใช้ที่ราชพัสดุ	๒๑	๒๐	๙๘	๗๗๖๕	๔๓	

One	Stop	Service	๑๙๑๘๑๗	๑๖๑๕๑๔๑๓	๑๑๑๐

   หลกัการส�าคญั :	ของพระราชบญัญตัเิขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก	พ.ศ.	๒๕๖๑	

เจตนารมณ์พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ	ต่อเนื่อง	ยั่งยืน	(๑)	ให้มีการพัฒนาต่อเนื่องเต็มศักยภาพของพื้นที่	

เพือ่ช่วยยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	(๒)	ส่งเสรมิพาณชิย์และอตุสาหกรรม

ที่ใช้เทคโนโลยีสูง	ทันสมัย	สร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ทั้งนี้ต้องเป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อม	เท่านัน้	(๓)	มกีารบรหิารพืน้ทีแ่บบองค์รวม-วางแผนการใช้ประโยชน์การใช้ทีด่นิทีเ่หมาะสม

กับพื้นที่	 และยั่งยืน-โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยง-เมืองทันสมัย-บริการภาครัฐ

แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	

   ความส�าคัญ :	มีเหตุผลชัดเจนในการเพิ่มทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เข้ากับการ

พัฒนาประเทศ	“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”	หมายถึง	พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และ

ระยอง	และพืน้ทีอ่ืน่ใดทีอ่ยู	่ในภาคตะวนัออกทีก่�าหนดเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎกีาเป็นเขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวนัออก	“เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก”	หมายถงึ	พืน้ทีภ่ายในเขตพฒันาพเิศษภาค

ตะวนัออก	ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด	“ผูป้ระกอบกจิการในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจ

พิเศษ”	หมายถึง	ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่อง	หรือเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ	 ซึ่งเป็นนิติบุคคล	 หรือบุคคลอื่น

ใดซึ่งมีความรู้ความสามารถพิเศษ	 ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	 “อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ”	

หมายถึง	อุตสาหกรรมที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดมาตรา	๔

   มาตรา ๖	พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	พ.ศ.	๒๕๖๑	ยกระดับ

พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 ระยอง	 และพื้นที่อื่นใดที่ก�าหนดเพิ่มเติม	 โดยพระราชกฤษฎีกา 

เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 สามารถตราพระราชกฤษฎีกาให้พื้นที่บางส่วนในเขตจังหวัด

อื่นที่ติดต่อ	 หรือเกี่ยวข้องกับพื้นที่เฉพาะพื้นที่เท่าท่ีจ�าเป็น	 เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

เพื่อประโยชน์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	 มาตรา	 ๗	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม	
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มาตรา	๖	ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกัน	๕	ด้าน	ได้แก่	(๑)	ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด�าเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และทันสมัยโดย

สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 และพัฒนาระบบต่างๆ	 โดยต้องด�าเนินการให้มี

ประสทิธภิาพปลอดภยั	มัน่คง	และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก	(๒)	ส่งเสริมและสนบัสนนุ

ผูป้ระกอบการทัง้ในและต่างประเทศมาประกอบอตุสาหกรรม	และกจิการทีเ่กีย่วข้องอืน่	R&D	การศกึษา	

(๓)	 จัดสรรงบประมาณ	 จัดหาแหล่งเงินท่ีเหมาะสมและจ�าเป็น	 รวมถึงให้การสนับสนุนด้านอื่น	 

(๔)	 สร้างบรรยากาศที่ดีส�าหรับการประกอบกิจการและการอยู่อาศัย	 ลดขั้นตอนการด�าเนินงาน	 

(๕)	 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศในการให้บริการทางการเงินในเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวันออกให้มคีวามสะดวก	รวดเรว็	และมข้ีอจ�ากัดเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่การรกัษา

เสถียรภาพของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

   มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการ	เพื่อพิจารณาให้ความเห็น	หรือความเห็นชอบ	EIA/EHIA	ของโครงการ	หรือกิจการ

ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ	 โดยต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	 

๑๒๐	 วัน	 นับแต่วันท่ีได้รับรายงานที่ถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน	 ในการนี้ให้คณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจาก

ส�านักงานหรือผู้ขออนุญาตคณะกรรมการนโยบายเห็นว่ากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	

หรอืค�าสัง่ใดก่อให้เกิดความไม่สะดวก	หรอืล่าช้า	มคีวามซ�า้ซ้อน	หรอืเป็นการเพิม่ภาระ	การด�าเนนิการ

โดยไม่จ�าเป็นหรือมีปัญหา	 หรืออุปสรรคอื่นใดให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาให้มีการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือค�าสั่ง 

ดังกล่าว	 หรือมีกฎหมายข้ึนใหม่	 เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ	

สะดวก	 และรวดเร็ว	 ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อความเสมอภาค	 สิทธิ	 และเสรีภาพของประชาชน	 

และต้องไม่เลือกปฏิบัติ	มาตรา	๙	แก้กฎหมาย	กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค

	 	 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย	ประกอบด้วย	นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	

รองนายก	 รัฐมนตรีเป็นรองประธานมีรัฐมนตรี	 ภาคราชการ	 เอกชน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นกรรมการ	

รวมทั้งสิ้น	๒๘	คน	(๑)	ก�าหนดนโยบายอนุมัติแผนภาพรวมผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	โครงสร้างพื้น

ฐานมาตรการในการพฒันาพืน้ท่ี	(๒)	อนุมตัอินุญาต	ให้สทิธ	ิหรือสมัปทาน	(มาตรา	๓๗)	(๓)	ประกาศ

จัดต้ังเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ	ก�าหนดอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษและสทิธปิระโยชน์	(๔)	ตดิตาม
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และประเมินผลการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(๕)	ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ	รวมทั้ง

หลักเกณฑ์การร่วมลงทุนมาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	รัฐมนตรีว่าการจ�านวน	๑๔	คน	แบ่งเป็น	๓	ด้าน	

ได้แก่	 ด้านความมั่นคง	 จ�านวน	 ๒	 ท่าน	 ได้แก่	 กระทรวงกลาโหม	 และกระทรวงมหาดไทย	 

ด้านเศรษฐกิจ	จ�านวน	๙	ท่าน	ได้แก่	กระทรวงการคลัง	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงอุตสาหกรรม	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงคมนาคม	กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงพลังงาน	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

ด้านสังคม	จ�านวน	๓	ท่าน	ได้แก่	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงสาธารณสุข	

ข้าราชการประจ�า	จ�านวน	๓	คน	ได้แก่	เลขาธิการ	สศช./เลขาธิการ	BOI/ผอ.ส�านักงบประมาณ	

ภาคเอกชน จ�านวน	 ๓	 คน	 ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 ประธานสภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และประธานสมาคมธนาคารไทย	ผูท้รงคณุวฒิุ	จ�านวนไม่เกนิ	๕	คน	

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีรัฐมนตร	ี จ�านวนมากเพราะต้องการ

ให้มีการร่วมกลัน่กรองและร่วมรบัผดิชอบ	เพ่ือให้แน่ใจว่าทกุเรือ่งมกีารดแูลอย่างเตม็ที	่และให้มข้ีอ

สรุปในกรรมการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการก�าหนดนโยบาย	มติของคณะกรรมการ	 นโยบาย 

มีผลผูกพันกระทรวงและหน่วยงานทุกหน่วยที่เป็นกรรมการอยู่ด้วย	เมื่อคณะกรรมการนโยบายได้

มมีตอินมุตัหิรอืให้ความเหน็ชอบเรือ่งใดแล้ว	ให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ	หากไม่มข้ีอทักท้วง	

หรือไม ่มีความเห็นเป ็นอย่างอ่ืนให้ถือว ่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมต ิ

คณะกรรมการนโยบาย

  มาตรา ๑๒	 ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดกระบวนการพิจารณาการร่วม

ลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินการไว้

เป็นการเฉพาะแล้ว	 การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี	้ 

ให้ด�าเนนิการตามกระบวนการและวธิกีารดงักล่าว	โดยให้ถือว่าการร่วมลงทนุกบัเอกชนหรอืการให้

เอกชนเป็น	ผู้ลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว

  มาตรา ๑๔ ให้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ	 แต่ไม่เป็นส่วนราชการ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 ให้ส�านัก 

งบประมาณมีหน้าท่ีจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ส�านักงานได้โดยตรง	 กิจการของส�านักงานไม่อยู่

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	 กฎหมาย

33ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



ว่าด้วยประกันสังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานต้องได้

รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	

กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	 (๑)	 รับผิดชอบในงานธุรการและ

งานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย	 (๒)	 เสนอแนะ	 ศึกษา	 วิจัย	 และเตรียมการเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 พร้อมทั้งติดตามประสานงานให้การพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 (๓)	 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก�าหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ

พเิศษ	(๔)	ลงทนุหรอืร่วมลงทนุกบับคุคลอืน่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	(๕)	ต้ังบริษัทจ�ากดัหรือ

บริษัทมหาชนจ�ากัด	(๖)	จัดท�ารายงาน	ฯลฯ	สถานะของส�านักงาน	หน้าที่	และอ�านาจ	มาตรา	๑๕

  มาตรา ๑๖-๒๐ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความรู้	 ความช�านาญ	 และประสบการณ์ 

ทีจ่ะยงัประโยชน์แก่กจิการของคณะกรรมการนโยบายและส�านกังานตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย

ประกาศก�าหนดมอีายไุม่เกนิหกสบิห้าปี	สามารถท�างานให้แก่ส�านักงานได้เตม็เวลา	และไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามกฎหมายมีสัญชาติไทย	(๑)	รับผิดชอบการบริหารกิจการของส�านักงาน	(๒)	บังคับบัญชา	

บรรจ	ุแต่งต้ัง	ถอดถอน	เลือ่น	ลด	ตดั	เงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง	ลงโทษ	พนกังาน	และลกูจ้าง	(๓)	ก�าหนด

ระเบยีบและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการปฏบิตังิานของส�านกังาน	พนกังาน	และลูกจ้าง	(๔)	ออกระเบยีบ

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ	 (๕)	 ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ	 นโยบายมอบหมาย	 

การแต่งตั้ง	อ�านาจหน้าที่

  มาตรา ๒๔	รายได้ของส�านักงาน	(๑)	เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความ

เหมาะสม	และจ�าเป็น	 (๒)	 เงิน	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการลงทุน	การประกอบ

กจิการ	หรอืการด�าเนนิงานตามหน้าทีแ่ละอ�านาจของส�านกังาน	 (๓)	 เงนิหรอืทรพัย์สนิทีม่ผีูบ้รจิาคให้	 

(๔)	ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่น	ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของส�านักงาน	มาตรา	๒๕	มาตรา	๒๖	

มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘

	 	 การพฒันาพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ระบบสาธารณปูโภค	ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม	ระบบป้องกันอุบัติภัย	ระบบควบคุม

และขจดัมลภาวะ	 ระบบนิเวศและสิง่แวดล้อม	 ระบบการคมนาคมและขนส่ง	 ระบบบรหิารจดัการน�า้	

ผังเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	มาตรา	๒๙-๓๐	มาตรา	๓๑-๓๒	เมื่อแผนผังที่จัดท�าขึ้น

ดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและคณะรัฐมนตรีอนมุติัแล้วให้ผงัเมอืงตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในส่วนท่ีใช้บังคับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่ก่อนเป็นอัน
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ยกเลกิไป	และให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	ด�าเนนิการจดัท�าผงัเมอืงขึน้ใหม่ให้สอดคล้องกบัแผนผัง

ดังกล่าว	 โดยผังเมืองรวมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีก�าหนดเวลาสิ้นอายุ	ทั้งนี้ในระหว่างการ

จัดท�าแผนผัง	 (๑)	 ให้ด�าเนินการตามหลักวิชาการผังเมือง	 (๒)	คณะกรรมการนโยบาย	จะมีมติให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนนิการตามนโยบายและแผนในเรือ่งใดไปพลางก่อนกไ็ด้ในระหว่างทียั่งจัด

ท�าผังเมืองไม่แล้วเสร็จ	 ให้ถือว่าแผนผังท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย

การผังเมืองส�าหรับแต่ละจังหวัด	 ส�านักงานจัดท�านโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาพ้ืนที	่

พร้อมทั้งก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย	 จากนั้นภายใน	 ๑	 ปี	 ให้

ส�านักงาน	ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจดัท�ารายละเอยีดแผนผงัการใช้ประโยชน์ทีดิ่น	และแผนผงั

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม	๘	ระบบ	ดังนี้

  มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖	ในการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกให้เกดิผลสมัฤทธิ์	

และมีประสิทธิภาพสูงสุด	 คณะรัฐมนตรีสามารถมอบหมาย	 หน่วยงานท�างาน	 เพื่อให้เกิดการ

บูรณาการ	 เน้นท�างานร่วมกันไม่แยกกันท�างาน	 มีผู้รับผิดชอบชัดเจน	 และมีประสิทธิภาพสูงสุด	

(หน่วยงานเดียว	 หรือหลายหน่วยงาน)	 เป็นผู้ด�าเนินการ	 หน่วยงานผู้ด�าเนินการพัฒนาพ้ืนที่เขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	สามารถเข้าใช้ในการประกอบกจิการอืน่ในทีด่นิของ	สปก.	ได้ถ้าจ�าเป็น	

ซึ่งสอดคล้องกับค�าสั่ง	คสช.	ที่	๓๑/๒๕๖๐	เรื่องการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ถ้ามีเหตุจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ด้านพลังงานฯ	 โดยความยินยอมของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม	ทั้งนี้ถ้ามีบุคคลใช้ประโยชน์อยู่ก่อน	ให้ส�านักงานจัดหาที่ดินอื่นให้		ผู้นั้นใช้แทน	หรือ

จะจ่ายค่าชดเชย	หรือให้ประโยชน์ตอบแทนอืน่ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ

นโยบายก�าหนด	(สปก.)	ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	มาตรา	๓๔	ให้ส�านักงานมีอ�านาจ

ด�าเนินการโดยวิธีการจัดซื้อ	 เช่า	 เช่าซื้อ	 แลกเปลี่ยน	 เวนคืน	หรือโดยวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการนโยบายก�าหนด	มาตรา	๓๔-๓๕	มาตรา	๓๕	 ให้ส�านักงานและผู้ซึ่งท�าธุรกรรมกับ

ส�านักงานในกิจการเก่ียวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์บรรดาที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องมีการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามกฎหมายนั้น

	 	 การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ส�านักงานศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม	 

ผลประโยชน์	ผลกระทบ	มาตรการ	 เยียวยา	และเผยแพร่ผลการศึกษาดังกล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศ	 และวิธีการอื่น	 ที่ท�าให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วถึงก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
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นโยบายเพื่อประกาศเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศไปสูก่ารใช้เทคโนโลยขีัน้สงู	สร้างนวตักรรม	และเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมมาตรา	๓๙-๔๒	

ทัง้น้ีเจ้าของท่ีดนิรายหนึง่หรอืหลายรายซ่ึงมทีีด่นิตัง้อยูภ่ายในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

อาจร่วมกันขอให้ส�านักงานด�าเนินการก�าหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกได้	 เอกชนเสนอท�าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องเสนอให้ส�านักงานพิจารณา

และเผยแพร่

	 	 ให้มี	One	 Stop	 Service	 เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน	 กฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	 กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร	 กฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข	กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเฉพาะการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร	กฎหมายว่า

ด้วยทะเบียนพาณิชย์	 กฎหมายว่าด้วยโรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินมาตรา	 ๓๗	 

เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตาม	 วัตถุประสงค์	 นโยบายและแผนให ้

คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มี	 อ�านาจอนุมัติ	 อนุญาต	 ให้สิทธิ	 หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซ่ึง 

ด�าเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมาย 

ดังต่อไปนี้	 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่	 ๕๘	 เว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอ�านาจหน้าที่ 

ของ	กระทรวงการคลัง	กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย	กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน

หลวง	กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน	กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน	กฎหมาย

ว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	 ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	 เลขาธิการมี	 อ�านาจอนุมัติ	

อนญุาตตามกฎหมายว่าด้วย	 :	 แต่ในกรณเีป็นการด�าเนนิการภายนอกเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	 

จะต้องเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันและต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย

นั้น	มาตรา	๔๓

	 	 สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น	 ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นคนต่างด้าว	 (๑)	 ที่ดินใช้เพื่อประกอบ

กิจการ	(๒)	อาคารชุดส�าหรับประกอบกิจการและพักอาศัย	ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

ทั้งนี้สิทธิและจ�านวนตามที่คณะกรรมการ	นโยบายโดยความเห็นชอบของ	ครม.	อนุมัติ	แต่ต้องไม่

เกินที่ก�าหนดในกฎหมาย	BOI	หรือ	กนอ.	อย่างไรก็ตามมีการบังคับขายคืนภายใน	๑	ปี	ถ้าไม่ท�า

ธุรกิจภายใน	๓	ปี	หรือเลิกกิจการ	ส่วนสิทธิประโยชน์อื่น	ผู้ประกอบวิชาชีพที่จ�ากัดเฉพาะสัญชาติ

ไทย	 สามารถใช้สัญชาติอื่นได้ถ้าจ�าเป็น	 แต่ต้องระบุวิชาชีพและประเทศที่อนุญาต	 และคกก.	 
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นโยบาย	มีอ�านาจก�าหนดสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ก�าหนดใน	พ.ร.บ.	BOI	และ	พ.ร.บ.	เพิ่มขีดความ

สามารถ	สทิธใินการน�าคนต่างด้าวดงัต่อไปนีเ้ข้ามาและอยูใ่นราชอาณาจักรได้ตามจ�านวนและระยะ

เวลาที่ได้รับอนุญาตแม้ว่าจะเกินก�าหนดจ�านวนหรือระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 

แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ	 (คณะกรรมการนโยบายก�าหนดก่อน)	 (๑)	 ผู้มี 

ความรู้ความเชี่ยวชาญ	(๒)	ผู้บริหารหรือผู้ช�านาญการ	(๓)	คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของ	

๑	 หรือ	 ๒	 สิทธิในการได้รับยกเว้น	 หรือลดหย่อนภาษีอากรตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด	 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

การลงทุนหรือกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 สิทธิได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน	และ

สามารถใช้เงนิตราต่างประเทศเพือ่ช�าระค่าสนิค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบกจิการในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ	นโยบายพิจารณาตกลงร่วมกับ	

ธปท.	ก่อน	มาตรา	๔๘-๕๑	มาตรา	๕๔-๕๕	และอาจก�าหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ 

ผู ้ประกอบการในเขตปลอดอากร	 คลังสินค้าทัณฑ์บน	 และเขตประกอบการเสรีด้วยก็ได	้ 

โดยคณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด	มาตรา	๕๖-๕๗	มาตรา	๕๖	มาตรา	๕๗	มาตรา	๕๙	

มาตรา	๕๙	มาตรา	๕๘	มาตรา	๕๘	ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ประกอบกจิการในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	

หรอืผูม้คีวามรูค้วามสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา	เทคโนโลย	ีและก่อให้เกดินวัตกรรม

อาจได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

	 	 -	 การเช่าในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	การเช่าหรอืให้เช่าทีด่นิ	หรอือสงัหารมิทรพัย์

ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	 อาจเช่าได้มีก�าหนดไม่เกิน	 ๕๐	 และสามารถต่ออายุการเช่าได้อีก 

ไม่เกนิ	๔๙	ปี	มาตรา	๕๒	มวีตัถุประสงค์เพือ่เป็นทนุสนบัสนนุการพฒันาพืน้ที	่ชมุชน	และประชาชน	

ที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบ	 จากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 กองทุนพัฒนา

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	มาตรา	๖๐-๖๔	เพือ่การพฒันาพืน้ที	่หรอืชมุชนรวม	ตลอดทัง้ช่วยเหลอื	

เยียวยา	 ประชาชน	 และชุมชน	 ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่	 สนับสนุน	 และส่งเสริม 

การศึกษา	 และให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่หรือที่อยู่ใกล้เคียง	 และได้รับผล 

กระทบจากการพัฒนาพื้นท่ีให้ค�านึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย	 ส่งเสริมให้เกิด

ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนา/บริหารกองทุนที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน์ในการ
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จัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	 รวมท้ังการน�าไปให้เช่า	 หรือให้เช่าช่วงให้อ�านาจท้ังปวงของ 

กรมธนารกัษ์เกีย่วกบัท่ีราชพสัดนุัน้	 เป็นอ�านาจของส�านกังานการใช้ประโยชน์ทีร่าชพัสดุตามวรรคหนึง่	

มิให้น�าหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 หรือเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับการ 

จดทะเบียนการเช่าที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุหรือท่ีดินของรัฐ	 ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ี 

คณะกรรมการนโยบาย	การเช่า	เช่าช่วง	ให้เช่า	หรือให้เช่าช่วง	ไม่ถือว่าเป็นการร่วมทุนตามกฎหมาย

ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมาตรา	๕๓

  มาตรา ๖๘	คณะกรรมการนโยบาย	ตามค�าสั่ง	คสช.	๒/๖๐	ท�าหน้าที่คณะกรรมการ

นโยบาย	ตาม	พ.ร.บ.	นีไ้ปพลางก่อนจนกว่าจะมคีณะกรรมการนโยบายใหม่	ซ่ึงจะต้องแต่งต้ังภายใน	

๖๐	วัน	นับแต่วันที่	พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้	บทเฉพาะกาลมาตรา	๖๗-๗๓	ในวาระเริ่มแรก	

มาตรา	๗๑	การด�าเนินการใดๆ	ตามคาสั่ง	คสช.	๒/๖๐	๒๘/๖๐	และ	๔๗/๖๐	ที่คณะกรรมการ

นโยบาย	คณะกรรมการ	กรศ.	เลขาธิการ	และ	สกรศ.	ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบ	หรือด�าเนินการ

ไปแล้ว	ยงัคงมผีลใช้บงัคบัได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ	นโยบายตาม	พ.ร.บ.	นี	้จะได้มมีติให้ยกเลิก

หรือก�าหนดเป็นอย่างอื่น	 มาตรา	 ๗๒	 การอนุมัติ	 อนุญาต	 ออกใบอนุญาต	 ให้ความเห็นชอบ	 

รับจดทะเบียนหรือรับแจ้ง	รวมถึงการด�าเนินการใดๆ	เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายภายใน

เขตส่งเสริมของเลขาธิการ	ตามค�าสั่ง	คสช.๒/๖๐	๒๘/๖๐	และ	๔๗/๖๐	ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้	

ตามพระราชบญัญตันิีม้าตรา	๗๓	ข้าราชการ	พนกังาน	หรอืลกูจ้างของหน่วยงานของรฐัทีเ่ลขาธกิาร

ขอให้มาปฏบิตังิานเป็นการชัว่คราว	ถ้าผูใ้ดประสงค์จะเป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของส�านกังานต่อไป	

ให้แสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน	 ๙๐	 วันนับแต่วันที่	 พ.ร.บ.	 นี้ใช้บังคับ	 

มาตรา	๖๗	ใหร้ะเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเปน็เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไปจนกว่า

คณะกรรมการนโยบาย	ตาม	พ.ร.บ.	นี้	มีมติยกเลิกหรือก�าหนดเป็นอย่างอื่น	มาตรา	๖๙	เลขาธิการ

ตามค�าสั่ง	คสช.	๒/๖๐	ท�าหน้าที่เลขาธิการตาม	พ.ร.บ.	นี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีเลขาธิการใหม่	

ซึ่งจะต้องแต่งตั้งภายใน	๙๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้	 มาตรา	๗๐	 ให้โอน

บรรดาหน้าที่และอ�านาจ	กิจการ	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้	 ความรับผิดรวมทั้งงบประมาณของ	สกรศ.	 

ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่	พ.ร.บ.	นี้ใช้บังคับไปเป็นของส�านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ทันที

	 	 ดังนั้น	จะเห็นได้ว่าการด�าเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในปัจจุบัน	

ถือว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต๑๗ 
  ๑๗	 สรุปพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	พ.ศ.	๒๕๖๑	(Eastern	Economic	Corridor	Act:	
EEC	 Act).	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	 :	 https://www.slideshare.net/boinyc/2561-eastern-economic-corri-
dor-act-eec-act.	๒๕๖๑.
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  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

	 	 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	(ฉบับ	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ถูกประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา	และมีผลบังคับใช้	เมื่อวันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	เพื่อดึงดูดการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมขัน้สงู	การวจิยัและพฒันาทีไ่ด้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้สงูสดุ	๙-๑๓	ปี	ซึง่สาระส�าคญัของ

พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	 และ

จูงใจผู้ประกอบการให้เข้ามาลงทุน	โดยมีการแก้ไขสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี	สรุปได้	ดังนี้

	 	 ๑)	 กิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง	การวิจัย	และพัฒนา	จะได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ส�าหรับก�าไรสุทธิ	(Investment	Tax	Allowance:	ITA)	ที่ได้จากการประกอบ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	 โดยมีก�าหนดไม่เกิน	 ๑๓	 ปี	 นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ

กิจการนั้น	 จากเดิมที่ได้รับการยกเว้นสูงสุดไม่เกิน	 ๘	 ปี	 และรายได้ท่ีต้องน�ามาค�านวณก�าไรสุทธิ 

ที่ได้จากการประกอบกิจการ	 ให้รวมถึงรายได้จากการจ�าหน่ายผลพลอยได้	 และรายได้จากการ 

จ�าหน่ายสินค้ากึ่งส�าเร็จรูปด้วย	 หากกิจการดังกล่าวขาดทุนระหว่างระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 อาจได้รับอนุญาตให้น�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างนั้น	 มาหัก 

ออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 โดยมีก�าหนด

เวลาไม่เกิน	 ๕	 ปี	 นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น	 โดยสามารถเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใด 

ปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้	

	 	 ๒)	 ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุทีไ่ม่ได้รับยกเว้น	หรือลดหย่อนภาษเีงินได้

นิติบุคคลส�าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม	 อาจได้รับอนุญาตให้หักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการ

ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมจากก�าไรสุทธิ	 รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ	 ๗๐	 ของเงินที่ลงทุน 

ในกิจการนั้น	โดยจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง	หรือหลายปีก็ได้ภายใน	๑๐	ปี	นับแต่วัน

ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ	 นอกเหนือจากการหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ	 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ 

ที่	BOI	น�าเข้ามาใช้ครั้งแรกในการให้การส่งเสริม

	 	 ๓)	 การค�านวณก�าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

นิติบุคคล	ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ	นี้ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร

	 	 ๔)	 เงนิปันผลทีจ่่ายจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิลงทนุซึง่ได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ให้รวมถึงกรณีท่ีเงินปันผลนั้นได้จ่ายภายใน	 ๖	 เดือน	 นับแต่วัน 

พ้นระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย

39ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 ๕)	 ยกเลิกการอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 

จ�านวนเท่ากับร้อยละ	 ๕	 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก	 ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล 

ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบโดยไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งนอกประเทศ

	 	 ๖)	 ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�าเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัย

และพัฒนา	รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๗)	 ยกเลิกเงื่อนไขบางอย่างโดยไม่ต้องระบุในบัตรส่งเสริม	 ได้แก่	 ปริมาณวัตถุดิบ

ภายใน	ประเทศที่จะต้องใช้และการส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์	หรือผลิตผลที่ผลิต	หรือประกอบ๑๘ 

  พระราชบญัญตักิองทนุเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันส�าหรับ ๑๐ อตุสาหกรรม

เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐

	 	 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ฉบับฎีกา	 เล่ม	 ๑๓๔	 

ตอนที่	 ๑๙	 ก	 เม่ือวันท่ี	 ๑๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 เพื่อใช้เป็นกลไก	 หรือเคร่ืองมือในการเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย	 โดยถือเป็นการเพ่ิม 

แรงจูงใจ	 หรือเคร่ืองมือในการชักจูงนักการลงทุน	 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศ 

คูแ่ข่ง	 และช่วยดึงให้กิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีส่�าคญัมาลงทนุในพืน้ทีท่ีก่�าหนดไว้	 โดยมุง่เน้น 

ไปที่อุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ	

	 	 พระราชบัญญัติฯ	ฉบับนี้	ถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม

ของไทย	โดยมกีารสนบัสนนุเงนิกองทนุให้ผูป้ระกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย	เพ่ือใช้จ่าย

ในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม	หรือใช้ในการพัฒนาบคุลากรเฉพาะในอตุสาหกรรม

เป้าหมาย	 	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลก่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทย	โดยเฉพาะ

กลุ่ม	First	S-Curve	และ	New	S-Curve	ให้ก้าวไปสู่ยุค	Industry	๔.๐	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๙ 

  ๑๘	 Deloitte	 Legal–Representing	 tomorrow,	 เรื่อง	 “พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	 (ฉบับที่	 ๔)	 พ.ศ.	

๒๕๖๐”.	ฉบับเดือนมีนาคม	๒๕๖๐.	วารสาร	Deloitte	Legal.	หน้า	๑-๒.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	https://www๒.

deloitte.com/content	/dam/Deloitte/th/Documents	/legal/th-legal-newsletter-th-๒๕๐๓๑๗.pdf,	๒๕๖๐.

 ๑๙	 ธนพรรณ	ไวทยะเสวี.	เรื่อง	“กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย..

กลไกการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการยุค	 ๔.๐”.	 บทความทางวิชาการ.	 ส�านักนโยบาย	

อุตสาหกรรมมหภาค	ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.	๒๕๖๐.	หน้า	๑.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.oie.

go.th	/sites/default/files/attachments/	article/competitiveness_industry_๔_๐.pdf,	๒๕๖๐.

40 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๐	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 ๑)	 ก�าหนดให้มี	“คณะกรรมการนโยบายเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัส�าหรบั

กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย”	 โดยมอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย	แผน	และยทุธศาสตร์เก่ียวกบั

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

กรอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้	 โดมีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 

ในการให้เงินสนับสนุนแก่กิจการที่ได้รับการอนุมัติและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	 และก�าหนดนโยบาย 

และแนวทางในการสรรหาและเจรจา	 เป็นต้น	 โดยให้คณะกรรมการนโยบายฯ	 มีอ�านาจแต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา	และคณะอนุกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร	เพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย

	 	 ๒)	 ก�าหนดให้จัดตั้ง	 “กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับกลุ ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของกิจการในอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย	๑๐	ประเภท	ประกอบด้วย	 อุตสาหกรรมท่ีต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม	๕	 อุตสาหกรรม	 

และอุตสาหกรรมใหม่อีก	๕	อุตสาหกรรม

	 	 ๓)	 ก�าหนดให้กองทุน	 ประกอบด้วย	 เงินประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้	 เงินอุดหนุน 

ที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู ้บริจาคหรือมอบ 

ให้แก่กองทุน	เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน	หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายและดอกผล	

หรือผลประโยชน์ใดๆ	ที่เกิดจากเงิน	หรือทรัพย์สินของกองทุน

	 	 ๔)	 ก�าหนดให้เงินอุดหนุนส�าหรับการด�าเนินการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	พัฒนา	 และคิดค้นนวัตกรรม	 และค่าใช้จ่ายใน

การพฒันาบคุลากรเฉพาะด้านทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย	รวมถงึค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการด�าเนนิกจิการในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายตามทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ	ก�าหนด	รวมทัง้

ดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ของสถาบันการเงิน

	 	 ๕)	 ก�าหนดให้ทุกสิ้นปีงบประมาณ	 หากกองทุนมีเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพัน 

คงเหลือในกองทุนเกิน	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท	ให้น�าส่วนที่เกิน	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท	ส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดิน	 ในกรณีกองทุนมีจ�านวนเงินไม่ถึง	 ๑๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนจาก 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีให้ครบตามจ�านวนดังกล่าว

41ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 ๖)	 ก�าหนดให้มี	 “คณะกรรมการบริหารกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย”	 มีอ�านาจหน้าท่ีอนุมัติการจ่ายเงินให้แก่ผู ้ประกอบกิจการใน

อุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด	 ด�าเนินการ 

ตรวจสอบผลการด�าเนนิงานของกจิการท่ีได้รับอนมุตัใิห้ได้รบัเงนิสนบัสนนุจากคณะกรรมการบรหิาร

และประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุน	เป็นต้น

	 	 ๗)	 ก�าหนดให้การน�าเงนิกองทุนไปลงทนุหรือหาประโยชน์	ให้ฝากกบัสถาบนัการเงนิ

ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น	 ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลค�้าประกันเงินต้น 

และดอกเบี้ย	 หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่มีความมั่นคงสูง	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

	 	 ๘)	 ก�าหนดให้อุตสาหกรรมจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน	 เพื่อตรวจสอบ 

การด�าเนินงานต่างๆ	ของกองทุน

	 	 ๙)	 ก�าหนดให้ในกรณีที่การด�าเนินกิจการของกองทุนไม่มีความจ�าเป็นอีกต่อไปนั้น	

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการยุบเลิกกองทุน

	 	 หลักการพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย	๑๐	กลุ่ม	โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรม

ที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	(New	Growth	Engine)	ของประเทศ	โดยจัดแบ่งเป็น	

๒	กลุ่ม	ประกอบด้วย

  กลุ่มแรก การต่อยอด	๕	อุตสาหกรรมเดิมที่มีความพร้อมอยู่แล้ว	ได้แก่

	 	 ๑)	 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	(Next-generation	Automotive)

	 	 ๒)	 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	(Smart	Electronics)

	 	 ๓)	 อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุม่รายได้ดีและการท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ	(Affluent,	

Medical	and	Wellness	Tourism)

	 	 ๔)	 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	(Agriculture	and	Biotechnology)

	 	 ๕)	 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	(Food	for	the	Future)

	 	 โดยกลุ่มนี้มีสาระส�าคัญในการ	“ต่อยอด”	อุตสาหกรรมเดิม	กล่าวคือ	เน้นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ	เน้นการยกระดับคุณภาพสินค้า-บริการ	และชื่อเสียงแบรนด์เนมให้ไป

สู่ระดับโลกเทียบเท่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
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  กลุ่มที่สอง	การเติม	๕	อุตสาหกรรมอนาคต	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทย

มีศักยภาพในการแข่งขัน	และมีผู้สนใจลงทุน	ได้แก่

	 	 ๑)	 อตุสาหกรรมหุน่ยนต์เพือ่การอตุสาหกรรม	(Robotics)	ความเหมาะสมเนือ่งจาก	

เพราะโลกมคีวามต้องการสงู	เช่ือว่าจะใหญ่กว่าอตุสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต	ความต้องการภายใน	

ประเทศไทยต้องการใช้การเพิม่ประสทิธภิาพของอตุสาหกรรมการผลติต่างๆ	ความพร้อมทีม่อียู	่คอื	

ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและไฟฟ้าดีมาก

	 	 ๒)	 อุตสาหกรรมการบินและโลจสิตกิส์	(Aviation	and	Logistics)	ทัง้นีเ้พราะจ�านวน

เครือ่งบนิทีม่ากข้ึนต้องการซ่อมแซม	และมกีารขนส่งทางอากาศมากขึน้	 ประเทศไทยมพีืน้ทีก่ว้างขวาง	 

มีสนามบินอู่ตะเภา	และสนามบินอื่นๆ	ที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างอุตสาหกรรมการบินได้

	 	 ๓)	 อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	 (Biofuels	 and	 Biochemical)	

แม้ว่าราคาน�้ามันเชื้อเพลิงลดลง	แต่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิส	 เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่ใช้ไปเท่าไหร่ก็น้อย

ลงเท่าน้ัน	 โลกยังมีความต้องการพลังงานที่ยั่งยืน	 อีกท้ังก�าลังก่อเกิดมาตรฐานด้านชีวภาพเข้ากับ

การค้าที่ส�าคัญ	 คือ	 ก�าหนดเงื่อนไขให้อุตสาหกรรมผลิตต้องใช้เคมีชีวภาพ	 เช่น	 ไบโอพลาสติก	 

ในการหีบห่อ	 ก็อาจจะส่งออกไม่ได้	 และมาตรฐานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ความพร้อมภายในประเทศ	 

คือ	 ประเทศไทยมีฐานการเกษตรใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน	 ควรช่วงชิงโอกาสลงทุนก่อนประเทศอื่น 

ในภูมิภาคนี้

	 	 ๔)	 อุตสาหกรรมดิจิทัล	 (Digital)	ปัจจุบันและแนวโน้มมีความต้องการสูงมาก	และ

เป็นมาตรฐานใหม่ในการด�ารงชีพ	โดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซ	ขณะที่ภาคเอกชนไทยก็พร้อม	ต่างชาติก็

พร้อมจะมาลงทุนต่อยอดเทคโนโลย	ีส่วนอปุสรรคส�าคัญอยูท่ี่ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงของรัฐบาลและ

กลไกรัฐ	เพราะอุตสาหกรรมมีส่วนสัมพันธ์กับสิทธิเสรีภาพอย่างมาก	หากไม่มีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยที่มั่นคงยืนยาวแล้วอุตสาหกรรมดิจิทัลคงจะมีอุปสรรคมากขึ้น

	 	 ๕)		อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	 (Medical	 Hub)	 สถานการณ์ปัจจุบัน

ประเทศไทยเป็นศูนย์บริการรักษาพยาบาลในเอเชียอยู่แล้ว	 ทั้งนี้การรักษาพยาบาล	 เรามีหมอ	

พยาบาล	ทีเ่ก่งมาก	ท�าได้ดเีป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก	แต่เมือ่พจิารณาจากห่วงโซ่มลูค่าเพิม่ของอตุสาหกรรม

การแพทย์โดยภาพรวมแล้วประเทศไทยขาดอตุสาหกรรมต้นน�า้	นัน่คอืในเร่ืองการผลิตยา	อปุกรณ์

การแพทย์	ตรงนี้ต้องพิจารณาว่าควรพัฒนาส่งเสริมอย่างไร	อีกด้านหนึ่ง	คือ	เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
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บรกิารการแพทย์เข้ากบัอตุสาหกรรมบรกิารโทรคมนาคม	พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลระยะไกล

รองรับผู้สูงอายุทั้งในประเทศและในเอเชีย	๒๐

	 	 จากข้อมลูทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	กองทนุเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัฯ	

ถอืก�าเนดิขึน้มาภายใต้พระราชบญัญตักิารเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	ส�าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๐	นั้นเอง	โดยในหมวดที่	๔	ได้ก�าหนดให้จัดตั้ง	“กองทุนเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมาย	อนัจะน�าไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ	 ซึ่งค�าว่า	 “อุตสาหกรรมเป้าหมาย”	 หมายถึง	 อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของ

ประเทศทีส่ร้างประโยชน์อย่างสงูต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คงของประเทศ	และสามารถเพิม่

ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างยัง่ยนื	ซ่ึงต้องเป็นอตุสาหกรรมประเภทใหม่

ที่ไม่เคยมีการผลิต	 หรือการให้บริการภายในประเทศมาก่อน	 หรือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้

เทคโนโลยีใหม่	 หรือใช้ความรู้ในการผลิตข้ันสูง	 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม	 

ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย	 ได้ออกประกาศที่	 ๑/๒๕๖๐	 เร่ือง	 “หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนภายใต  ้

พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	

พ.ศ.	๒๕๖๐”	โดยมีการก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน	ซึ่งสิทธิประโยชน์

ที่มีภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้	สามารถแบ่งได้เป็น	๓	กลุ่ม	คือ

  กลุ่มแรก เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน	๑๕	ปี	ปัจจุบันพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุน	 สามารถให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุดไม่เกิน	 ๘	 ปี	 

(และเพ่ิมขึ้นเป็น	 ๑๓	 ปี	 จากการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน)	 และสามารถให้สิทธิ

ประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	๕๐	อีก	๕	ปี	ซึ่งพระราชบัญญัติฯ	นี้	 จะสามารถ 

ให้สทิธปิระโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลได้สงูสดุถงึ	๑๕	ปี	อย่างไรกต็าม	จะไม่มกีารให้ลดหย่อน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 รวมท้ังโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ	 ภายใต้ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว	 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม 

การลงทุนฉบับอื่นๆ	อีก

  ๒๐	 CONS	magazine.	เรือ่ง	“เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั	อปุสรรคส�าคัญคอืการเมอืง-		การปกครอง	สงัคมวฒันธรรม

ของไทย”.	บทความวิชาการ.	ฉบับวันที่	๒๔	มกราคม	๒๐๑๗.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.consmag.com/

th/	articles/เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	อุปสรรคส�าคัญคือการเมือง-การปกครอง	สังคมวัฒนธรรมของไทย,	๒๕๖๐.

44 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



  กลุ่มที่สอง เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรม	หรือการพัฒนาบุคลากร

เฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากิจการใดกิจการหนึ่ง	 

หรือกิจการไม่กี่รายจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นจ�านวนมหาศาล	 สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนเป็น

รายละเอียดที่จะต้องเจรจากันอย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่ากับเงินที่สนับสนุนไป	 โดยมี

ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทยและประเทศไทยเป็นหลัก

  กลุ่มที่สาม	 สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ	 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ไม่รวมสิทธิประโยชน ์

ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล	 เช่น	 สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรที่น�าเข้า

จากต่างประเทศ	การอนญุาตให้น�าผูเ้ชีย่วชาญและช่างฝีมอืจากต่างชาติเข้ามาท�างานในประเทศไทย	

พร้อมการให้บริการขอวีซ่าและ	Work	 Permit	 เป็นต้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการ 

ส่งเสริมสามารถกระท�าได้เบ็ดเสร็จ	 ภายในคณะกรรมการเพียงชุดเดียว	 เพื่อลดขั้นตอนและระยะ

เวลาในการด�าเนนิการ	รวมถงึเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบันกัลงทุน	อย่างไรกต็าม	การให้สิทธิ

ประโยชน์อื่นๆ	ที่ให้ได้นั้น	จะไม่รวมสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติ

ส่งเสรมิการลงทนุเพราะต้องการลดความซ�า้ซ้อนของการให้สิทธปิระโยชน์ระหว่างพระราชบญัญติั

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	

และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	๒๑ 

	 	 ทั้งนี้	 กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๐	จะเป็นการเพิม่เครือ่งมอืชกัจงูการลงทนุเพือ่ให้ประเทศไทยสามารถแข่งขัน

กบัประเทศ	คูแ่ขง็ในการดงึให้กิจการในอตุสาหกรรมเป้าหมายท่ีส�าคญั	(Investment-led	growth)	

มาลงทุน	 	 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพของประเทศ	 สร้างประโยชน์อย่างสูง 

ต่อเศรษฐกิจและสังคม	 และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได ้

อย่างยั่งยืน

  ๒๑	 ธนพรรณ	ไวทยะเสวี,	เรื่อง	“กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย..

กลไกการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการยุค	 ๔.๐”.	 บทความทางวิชาการ.	 ส�านักนโยบาย

อุตสาหกรรมมหภาค	ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.	๒๕๖๐.	หน้า	๑-๕.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.oie.	

go.th/sites/default/files/	attachments/article/competitiveness_industry	_๔_๐.pdf,	๒๕๖๐.
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  พระราชบัญญัติฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ ๖๓๐

	 	 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการในรูปของบริษัท	 พระราชกฤษฎีกาฯ	

ฉบับที	่ ๖๓๐	 ได้ประกาศออกมาเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล	

ยกเว้นภาษีเงินได้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์	 ให้แก่บุคคลธรรมดาส�าหรับ

การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน	 ขายสินค้า	 กระท�าตราสารให้แก่บริษัทท่ี 

จดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่ระหว่างวนัที	่๑๐	สงิหาคม	๒๕๕๙–๓๑	ธนัวาคม	๒๕๖๐	โดยได้รบัค่าตอบแทน

เป็นหุ้นสามัญของบริษัทนั้น	

	 	 การให้บริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ที่มีทุนไม่เกิน	๕	 ล้านบาทและมีรายได้จากการ

ขายสินค้าและการให้บริการไม่เกิน	 ๓๐	 ล้านบาท	 สามารถน�ารายจ่ายจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท	 

ค่าท�าบัญชีและค่าสอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายได้	๒	เท่าเป็นเวลา	๕	รอบระยะเวลาบัญชี

	 	 ส่วนประกาศกระทรวงมหาดไทย	ซึ่งมีการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมส�าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดของผู้ถือหุ้นเพื่อช�าระค่าหุ้นให้แก่บริษัทที่จัด

ตั้งขึ้นใหม่	ตั้งแต่วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๙–๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐	จากร้อยละ	๒	ของราคาประเมิน

ทุนทรัพย์	เป็นร้อยละ	๐.๐๑

  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME

	 	 พระราชกฤษฎีกาฯ	ฉบับที่	๖๓๖	 ได้ประกาศออกมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจ	SME	 โดย

ยกเว้นภาษี	 กล่าวคือ	 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา	๑๐	 รอบระยะเวลาบัญชีให้แก่บริษัท 

ที่ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากธุรกิจ	SME	ซึ่งประกอบอุตสาหกรรม

เป้าหมาย	 รวมทั้งยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรจากการโอนหุ้นในธุรกิจ	 SME	 ดังกล่าว

ด้วย	 ทั้งน้ีบริษัทต้องมีทุนช�าระแล้วไม่ต�่ากว่า	 ๒๐	 ล้านบาท	 และจดทะเบียนกับส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	และยกเว้นภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดาและภาษี

เงินได้นิติบุคคลส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทท่ีประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต ์

เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนซึ่งลงทุนใน	SME	ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย	รวมทั้งก�าไรจากการ

โอนหุ้นในบริษัทและโอนหน่วยทรัสต์ในทรัสต์ดังกล่าว
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	 	 พระราชกฤษฎีกาฯ	 ฉบับที่	 ๖๓๗	 ได้ประกาศออกมาเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ	 SME	 

โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา	 ๕	 รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่ได้รับอนุมัติให้แก่บริษัท 

ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ตามหลักเกณฑ์	 กล่าวคือ	 บริษัทจัดตั้งระหว่างวันที	่ 

๑	มกราคม	๒๕๖๐-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐	และมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	๕	ล้านบาท	และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะ

เวลาบญัชไีม่เกนิ	๓๐	ล้านบาท	อกีทัง้		มรีายได้จากขายสนิค้า/ให้บริการของอตุสาหกรรมเป้าหมาย	

ตามหลักเกณฑ์ท่ี	 สวทช.	 ก�าหนด	 โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่	 อุตสาหกรรมอาหารและ

การเกษตร	 ประหยัดพลังงาน	 พลังงานทดแทน	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 การแพทย์และสาธารณสุข	 

ท่องเท่ียวและบริการ	 วัสดุก้าวหน้า	 สิ่งทอ	 เครื่องนุ่งห่ม	 เครื่องประดับ	 ยานยนต์และชิ้นส่วน	 

อิเล็กโทรนิกส์และซอฟแวร์	วิจัยและนวัตกรรม

	 	 พระราชกฤษฎีกาฯ	 ฉบับที่	 ๖๓๑	 ได้ประกาศออกมาเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ	 SME	 

โดยยกเว้นภาษี	กล่าวคือ	ให้บริษัทที่ไม่ใช่	SME	(ที่มีสินทรัพย์ถาวรเกิน	๒๐๐	ล้านบาท	และจ้าง

แรงงานเกิน	๒๐๐	คน)	สามารถน�าค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของบริษัทที่เป็น	 SME	 (ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน	 ๒๐๐	 ล้านบาท	 และจ้าง

แรงงานไม่เกิน	๒๐๐	คน)	มาหักรายจ่ายได้สองเท่า	เป็นเวลา	๓	รอบระยะเวลาบัญชีส�าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี	 ๒๕๕๙–๒๕๖๑	 ส�าหรับรายจ่าย	 กล่าวคือ	 ค่าธรรมเนียมค�้าประกันสินเชื่อให้แก่

บรรษัทประกันสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อมซึง่บรษิทั	SME	มหีน้าทีต้่องจ่าย	และเป็นรายจ่ายเพือ่

ส่งเสริมการด�าเนินกิจการท่ีสภาอุตสาหกรรม	 หรือสภาหอการค้าไทยได้ให้การรับรอง	 ได้แก	่ 

การถ่ายทอดความรู ้ด ้านการบริหาร	 การตลาด	 การบัญชี	 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย	ี 

และนวตักรรม	การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ	และการส่งเสริมการตลาดการหกัรายจ่ายดงักล่าว

เม่ือรวมกบัรายจ่ายเงนิบรจิาคอืน่แล้วไม่เกนิร้อยละ	๑๐	ของก�าไรสทุธก่ิอนหกัรายจ่ายเพือ่การกศุล

สาธารณะ

  มาตรการภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

	 	 พระราชกฤษฎีกาฯ	 ฉบับที่	 ๖๓๒	 ได้ประกาศออกมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น	

โดยให้บริษัทหักรายจ่ายได้สองเท่าเป็นระยะเวลา	 ๓	 รอบระยะเวลาบัญชี	 ส�าหรับรอบระยะเวลา

บัญชี	๒๕๕๙–๒๕๖๑	แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ	๑๐	ของก�าไรสุทธิก่อน

หักรายจ่ายการกุศลสาธารณะ	 โดยต้องเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปในโครงการท้องถิ่นส�าหรับการลงทุน
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ในโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท	 ได้แก่	 ระบบไฟฟ้า	 น�้าประปา	

ถนนหรือทางพิเศษ	 ระบบโทรคมนาคม	พลังงานทางเลือก	 การบริหารจัดการน�้า	 การป้องกันภัย

ธรรมชาติ	และพัฒนาปรับปรุงอุทยานแห่งชาติ	โบราณสถาน	แหล่งท่องเที่ยว

	 	 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	และอากรแสตมป์	

ส�าหรับการโอนทรัพย์สิน	การขายสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทน	กระท�าตราสาร	อันเนื่องมาจากการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาและปรับปรุงแห่งท่องเที่ยวในชนบท	 ซ่ึงโอนให้แก่ส่วนราชการ	

องค์กรปกครองท้องถิ่น	 โดยผู้โอนต้องไม่น�าต้นทุนทรัพย์สินหรือสินค้ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ค�านวณภาษีเงินได้	ส�าหรับการโอนกรรมสิทธิ์	ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๙-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑

  มาตรการภาษีส�าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

	 	 พระราชกฤษฎีกาฯ	 ฉบับท่ี	 ๖๓๕	 ได้ประกาศออกมาเพื่อส่งเสริมการแปลงสภาพ

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์เป็นกองทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	ส�าหรับการแปลงสภาพ

ระหว่างวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๐-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐	ได้แก่	การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

และภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับเงินได้ที่เกิด

จากการแปลงหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นใบทรัสต์ในกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน

ในอสงัหาริมทรพัย์	และการยกเว้นภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษีธรุกจิเฉพาะ	และอากรแสตมป์	ให้แก่กองทนุ

รวมอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน

	 	 ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ธุรกิจลงทุนในทรัพย์สินโดยให้หักรายจ่ายได้อีก

หนึ่งเท่านอกจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	 ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้สิ้นสุดในปี	 ๒๕๕๙	 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายเวลาการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวออกไปโดยให้บริษัทหักรายจ่าย

เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เพิ่มอีก	๐.๕	เท่า	

ของรายจ่ายท่ีจ่ายจริง	 นอกเหนือจากการค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สินตามปกติ	 

ทั้งนี้	ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน	ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๐	ถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐	

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนด

  การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

	 	 พระราชกฤษฎกีาฯ	ฉบบัที	่๖๓๘	ได้ประกาศออกมาเพ่ือสนบัสนนุการบริจาคเงนิเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 ส�าหรับการบริจาคระหว่างวันที่	 ๑	 มกราคม	
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๒๕๖๐-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐	กล่าวคือ	การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ให้หักรายจ่ายเงินบริจาค

ได้	 ๑.๕	 เท่า	 แต่เมื่อรวมเงินบริจาคอ่ืนต้องไม่เกินร้อยละ	๑๐	 ของเงินได้สุทธิ	 และ	 การเสียภาษ ี

เงนิได้นติบุิคคล	ให้หกัรายจ่ายส�าหรบัการบรจิาคท่ีเป็นเงนิหรอืทรพัย์สินได้	๑.๕	เท่าของการบรจิาค	

แต่เมื่อรวมรายจ่ายบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะและสาธารณประโยชน์อื่นต้องไม่เกินร้อยละ 

	๒	ของก�าไรสุทธิ	ทั้งนี้	ต้องเป็นการบริจาคให้แก่ส่วนราชการ	องค์การสถานสาธารณกุศล	หรือเป็น

รายจ่ายการกุศลและสาธารณประโยชน์ตามมาตรา	๖๕	ตรี	 (๓)	หรือบริจาคให้ตัวแทนรับบริจาค

ตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ	ฉบับที่	๕๒๗

  อนุสัญญาภาษีซ้อนฯ แก้ไขใหม่ เริ่มใช้ปี ๒๕๖๐

	 	 อนสุญัญาภาษีเพือ่การเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศสงิคโปร์

ที่แก้ไขใหม่เริ่มมีผลใช้บังคับ	 ตั้งแต่วันท่ี	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 แทนที่อนุสัญญาเดิมที่ใช้มาตั้งแต ่

ปี	 ๒๕๑๙	 โดยมีสาระส�าคัญที่แก้ไข	 กล่าวคือ	 การนับระยะเวลาสถานประกอบการถาวรประเภท 

ทีต่ัง้อาคารหรอืการก่อสร้างขยายจาก	๖	เดอืน	เป็น	๑๒	เดือน	การก�าหนดสถานประกอบการถาวร

ประเภทการให้บริการในระยะเวลา	๑๘๓	 วันในรอบระยะเวลา	๑๒	 เดือน	 การแก้ไขอัตราภาษี

ส�าหรับดอกเบี้ย	กรณีสินเชื่อการขายจากร้อยละ	๒๕	เป็นร้อยละ	๑๐	การแก้ไขอัตราการจัดเก็บ

ภาษีส�าหรับค่าสิทธิจากร้อยละ	๑๕	เป็นอัตราร้อยละ	๕	ร้อยละ	๘	และร้อยละ	๑๐	ตามค่าสิทธิ

แต่ละประเภท	ส่วนก�าไรจากการขายทรัพย์สินให้รวมถึงกรณีการขายหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์	 แต่ไม่รวมถึงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	 การเก็บภาษีเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ 

ให้รวมถงึเงินได้ของบุคคลอืน่ซึง่เกิดจากกจิกรรมของนกัแสดงสาธารณะ	การเพิม่ค�านยิามของกจิการ

ขนส่งระหว่างประเทศให้รวมถึงการเช่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์	 นอกจากนี้	 ยังมีอนุสัญญาภาษ ี

เพือ่การเว้นการเกบ็ภาษซ้ีอนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอนิเดียท่ีแก้ไขใหม่ซ่ึงเริม่มผีลใช้บงัคบั	

ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๐	เช่นกัน

  การออกใบก�ากับภาษีส�าหรับการขายสินค้าหรือให้บริการหลายครั้งในหนึ่งวัน

	 	 ค�าสั่งกรมสรรพากรที่	 ป.๑๕๕/๒๕๖๐	 ได้ออกมาเพ่ือผ่อนผันการออกใบก�ากับภาษี	

ซึ่งตามกฎหมายจะต้องจัดท�าทุกครั้งที่ความรับผิดท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน	 

โดยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดท�าใบก�ากับภาษีรวมเพียงครั้งเดียวกรณีการขายสินค้า/ให้บริการ
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ส�าหรับการขายสินค้า/ให้บริการชนิดและประเภทเดียวกันให้แก่ผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้รับบริการรายใด

เป็นจ�านวนหลายครั้งในหนึ่งวันท�าการ	๒๒

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

	 เม่ือกล่าวถึงค�าว่า	การบรหิาร	ส่วนใหญ่มักจะนกึถงึการบรหิารราชการ	ซึง่ค�าศพัท์ทีใ่ช้ม	ี๒	ค�า	

คอืค�าว่า	“การบรหิาร”	(Administration)	ทีน่ยิมใช้กบัการบริหารราชการหรือการจัดการเกีย่วกบั

นโยบาย	ส่วนอกีค�าหนึง่	คอืค�าว่า	“การจดัการ”	(Management)	นยิมใช้กบัการบรหิารธุรกิจเอกชน

หรือการด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	อย่างไรก็ตามค�าว่า	การบริหาร	กับค�าว่า	การจัดการ

ใช้แทนกันได้	และมคีวามหมายเหมือนกนั๒๓		ซึง่ในเอกสารฉบบันีจ้ะใช้สองค�านีต้ามความเหมาะสม	

โดยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการมีองค์ประกอบที่ส�าคัญดังต่อไปนี้	

 ๒.๓.๑ ความหมายของการจัดการ

	 	 Hellrigal,	Slocum,	&	Jackson๒๔		การจัดการ	คือ	งานและกิจกรรม	ซึ่งรวมถึงการ

ก�ากับองค์กรหรือหน่วยงานขององค์กรโดยใช้กระบวนการทางการจัดการ	 และคือการวางแผน	

(Planning)	การจัดองค์กร	(Organizing)	การชี้น�า	(Leading)	และการควบคุม	(Controlling)

	 	 Weihrich	&	Koonz	๒๕	การจัดการ	คือ	กระบวนการของการออกแบบและการรักษา

สภาพแวดล้อมทัง้ในระดับปัจเจกบุคคลและการท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่	เพือ่ให้บรรลจุดุมุง่หมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยสรุป	 คือ	 (๑)	 ผู้บริหารจะต้องด�าเนินการตามหน้าที่ทางการจัดการ	 ๕	

ประการ	คือ	การวางแผน	(Planning)	การจัดองค์กร	(Organizing)	การชี้น�า	(Leading)	และการ

ควบคมุ	(Controlling)	(๒)	การจดัการสามารถประยกุต์ใช้ได้กบัองค์กรทกุประเภท	(๓)	การจัดการ

สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้บริหารทุกคน	 (๔)	 การจัดการเกี่ยวข้องกับการผลิตผล	 โดยนัยของ

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  ๒๒	 ส�านักกฎหมายธรรมนิติ.	เรื่อง	“จดหมายข่าวบริการด้านภาษีและกฎหมาย”.	เอกสารวิชาการดีลอยท์.	ธรรม

นิติ.	จดหมายข่าวบริการด้านภาษีและกฎหมาย	มีนาคม	๒๕๖๐.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก	:	https://www.dlo.co.th/

newsletter,	๒๕๖๐.	

 ๒๔	 สมคิด	บางโม.	องค์การและการจัดการ.	กรุงเทพฯ	:	จูนพับลิชชิ่ง,	๒๕๔๖,	หน้า	๖๐.

		Hellriegel,	D.,Slocum,	J.	W.,	&	Jackson,	S.	E.	(2005).	Management:	A	competency-basedapproach.	10th	

Ed.,	Mason,	OH:	Thomson/South-Western,	p.7.

   ๒๕	Weihrich,	H.,	&	Koontz,	H.	(2005).	Management:	A	global	perspective.	11th	Ed.,	New	York:	

McGraw-Hill.	p.	4.
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	 	 สมภพ	ระงับทุกข์	๒๖	การจัดการ	คือ	การติดตามการด�าเนินการตามเป้าหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	 โดยองค์การหรือบุคคลที่ร่วมงานกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย	 โดยผู้

จดัการมีบทบาทต่อความส�าเร็จขององค์การ	ซึง่การเป็นผูบ้รหิารทีไ่ด้รับการยอมรบันัน้	ไม่ได้มาจาก

พรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่สามารถฝึกฝนกันได้	 เพราะการบริหารจัดการ	 คือ	 การให้คนท�างาน 

ให้ส�าเร็จตามที่ก�าหนด

	 	 รังสรรค์	ประเสริฐศรี	๒๗	กล่าวว่า	การจัดการ	(Management)	คือ	กิจกรรมที่เกี่ยว

กับการน�าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ	ประกอบด้วย	การวางแผน	

(Planning)	การจัดองค์การ	(Organization)	การน�า	(Leading)	และการควบคุม	(Controlling)

	 	 พัชสิรี	ชมพูค�า	 ๒๘	การจัดการ	คือ	การด�าเนินการในการวางแผน	ตัดสินใจ	การจัด

องค์การ	การน�าและการควบคมุทรพัยากรพืน้ฐานขององค์การ	อนัได้แก่	ทรพัยากร	การเงนิ	สนิทรพัย์

ถาวร	 ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ดังนั้น	การจัดการจึงประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ	๔	อย่าง	ได้แก่	การวางแผน	

(Planning)	การจัดองค์การ	(Organizing)	การน�า	(Leading)	และการควบคุม	(Control)

	 	 สรุปได้ว่า	 การจัดการ	 คือ	 กระบวนการท่ีจะท�าให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายของ

องค์การ	 โดยน�าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร	 คือ	 

การวางแผน	(Planning)	การจดัองค์การ	(Organizing)	การน�า	(Leading)	และการควบคุม	(Control)

 ๒.๓.๒ ความส�าคัญของการจัดการ 

	 	 การจดัการเป็นงานท่ีต้องอาศยัปัจจยัต่างๆ	ในการด�าเนนิการ	โดยเฉพาะวิธกีารปฏบิตัิ

ด้านการจดัการนัน้เป็นเรือ่งท่ีมคีวามยุง่ยากและซับซ้อน	จ�าเป็นต้องอาศยัผูบ้รหิารทีม่วีสัิยทศัน์คอย

ดูแลเอาใจใส่	และใช้ความพยายามสนับสนุนกลุ่มบุคคลในองค์การ	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่าง

เคร่งครัด	ตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้	เพื่อให้เกิดผลดีทางการจัดการ	๒๙	ดังนี้

	 	 ๑)	 ท�าให้เกิดประสิทธิภาพทางการบริหาร	 โดยทั่วไปจะเห็นว่าการด�าเนินงาน 

ขององค์การจะประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงใด	 องค์การจ�าเป็นต้องมีประบวนการปฏิบัติงาน

  ๒๖	 สมภพ	ระงับทุกข์.	องค์การและการจัดการ.	กรุงเทพฯ:	เกศิณี,	๒๕๕๔,	หน้า	๒.

   ๒๗	 รังสรรค์	ประเสริฐศรี.	การจัดการสมัยใหม่.	กรุงเทพฯ:	ธรรมสาร,	๒๕๔๙,	หน้า	๑๓.

   ๒๘		พัชสิรี	ชมพูค�า.	องค์การและการจัดการ.	กรุงเทพฯ:	แมคกรอ-ฮิล.	๒๕๕๒,	หน้า	๕.	

 ๒๙	 วิลาวรรณ	รพีพิศาล.	หลักการจัดการ	(พิมพ์ครั้งที่	๓).	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร,	๒๕๕๐,	

หน้า	๓๒-๓๓.
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ทีด่ทีัง้เรือ่งการวางแผน	การจัดองค์การ	การจัดคนเข้าท�างาน	การชีน้�าและการควบคมุ	คอืต้องท�าให้

งานต่างๆ	 ด�าเนินไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้	 และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุ้มค่า	 โดยใช้

ทรัพยากรน้อยที่สุด

	 	 ๒)	 ท�าให้เกิดประโยชน์ในด้านเวลา	 หมายถึง	 การด�าเนินงานขององค์การที่ม ี

การวางแผนไว้ชัดเจน	 จะท�าให้งานต่างๆ	 ขององค์การด�าเนินไปอย่างราบร่ืน	 รวดเร็ว	 ส�าเร็จ 

ตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 ๓)	 เป็นวธิทีางการปฏบัิตงิานอย่างหนึง่	หมายถึง	การจดัการเปรียบเสมอืนเครือ่งมอื

ที่จะช่วยเสริมบุคลากรในองค์การให้เห็นความส�าคัญต่องาน	 มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 

โดยจะต้องให้ทกุคนได้รบัทราบถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเองอย่างชดัเจน	สามารถปฏบิติังานได้ด้วย

ความมั่นใจ	และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

	 	 ๔)	 ช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินงาน	 หมายถึง	 ในกรณีที่องค์การมีผู ้บริหารและ

กระบวนการจัดการที่ดีแล้ว	ย่อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานได้	โดยเฉพาะในเรื่องปัจจัย

ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน	เช่น	คน	เงิน	วัสดุ	อุปกรณ์	เวลา	เป็นต้น

	 	 ๕)		ท�าให้เกดิคณุค่าทางสงัคม	องค์การธรุกจิท่ีได้พยายามบริหารงานให้มปีระสทิธภิาพ

จนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป	 ย่อมสนองความต้องการของสังคมในด้านผลิตภัณฑ์และการ

บริการที่ดีได้	เช่น	ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต	การบริการเพื่ออ�านวยความสะดวกต่างๆ

 ๒.๓.๓ หน้าที่ในการจัดการ (Functions of management) 

	 	 หน้าท่ีทางการจัดการ	 หรือการบริหาร	 ถือว่าเป็นหน้าที่ส�าคัญของงานแต่ละงาน 

ในองค์การ	 ผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จส่วนใหญ่จะเป็นผู้สร้างโอกาสในการปฏิบัติงานให้แก ่

คณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา	 

และที่ส�าคัญผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช�านาญ	มีประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ	ของกระบวนการ

บริหารจัดการ	โดยมีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่ของกระบวนการบริหารจัดการ	๓๐		ดังนี้

	 	 ๑)	 การวางแผน	 (Planning)	 เป็นงานขั้นแรกที่องค์การจะต้องลงมือกระท�าก่อนที ่

จะไปจัดการในหน้าที่อื่นๆ	 ซึ่งงานที่เก่ียวกับแผนนั้นจะเป็นเรื่องของการก�าหนดเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	โดยจะต้องก�าหนดเป็นโครงของงานออกมาอย่างชัดเจน	เพือ่เป็นการ

  ๓๐	 วิลาวรรณ	 รพีพิศาล.	 หลักการจัดการ	 (พิมพ์คร้ังที่	 ๓).	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร,	 ๒๕๕๐,	 

หน้า	๔๒-๔๓.
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ตัดสินใจว่า	องค์การจะท�าอย่างไรบ้าง	ท�าอย่างไร	ท�าเมื่อไหร่	และจะให้ใครเป็นผู้ปฎิบัติบ้างในงาน

แต่ละส่วนที่จะก�าหนดขึ้น

	 	 ๒)	 การจดัองค์การ	(Organizing)	เป็นงานทีถ่กูจดัท�าต่อจากแผนงานทีไ่ด้ด�าเนนิการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ในการจัดองค์การนั้นผู้บริหารจะต้องจัดรูปแบบโครงสร้างของงานออกมา 

ให้ชัดเจนในเรื่องของปริมาณงานที่จะต้องจัดท�าไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการท�างาน	ตลอดจน 

การประสานสัมพันธ์ของงานแต่ละงาน	 เพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีและ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด

	 	 ๓)	 การจัดคนเข้าท�างาน	(Staffing)	หลังจากที่องค์การมีแผนงานและจัดโครงสร้าง

ของงานไว้เรียบร้อยแล้ว	งานในขั้นนี้จะดูแลเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ

งานในองค์การ	ซึ่งกระบวนการนั้นจะถูกเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนเพื่อพิจารณาความต้องการก�าลัง

คนด้วยการสรรหา	คดัเลอืก	บรรจ	ุฝึกอบรมและพัฒนา	ประเมนิผลการปฏบิติังาน	รวมไปถึงก�าหนด

ค่าตอบแทน	จัดสวัสดิการ	และการออกจากงาน

	 	 ๔)	 การชี้น�า	 (Leading)	 เมื่อองค์การได้ท�าการคัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการ 

ที่ถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว	ก็จะได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการเข้ามาปฏิบัติงาน	

และในขั้นน้ีผู้บริหารจะต้องท�าหน้าที่ชักจูงให้บุคคลฝ่ายต่างๆ	 ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างเต็มที	่ 

การช้ีน�าหรือส่ังการถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะค่อนข้างสูงท่ีจะท�าให้ผู้บังคับบัญชาร่วมมือด้วย

ความเต็มใจ	 ดังนั้นในการชี้น�าอาจจะใช้วิธีการออกค�าสั่ง	 แบบขอร้อง	 หรือให้ค�าแนะน�า	 โดยจะ 

ไม่ใช้วิธีการบังคับอย่างเด็ดขาด

	 	 ๕)	 การควบคมุ	(Controlling)	ถอืเป็นงานขัน้สุดท้ายของกระบวนการจัดการทีค่อย

ดูแลตรวจสอบการด�าเนินงานของบุคลากรแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร	งานคืบหน้าไปถึงไหน	มีปัญหา

อปุสรรคอะไรเกดิข้ึน	ซึง่วธิกีารควบคมุนัน้ผูบ้ริหารอาจจะใช้วิธกีารสงัเกตการปฏบิติังานด้วยตนเอง		

หรือการตรวจสอบผลงานตามขั้นตอน	 ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสม	 ที่ส�าคัญคืออย่าให้ผู้ปฏิบัติงาน 

มีความรู้สึกว่าก�าลังถูกจับผิด	 หลังจากนั้นจะน�าผลที่ได้จากการดูแลควบคุมมาด�าเนินการแก้ไข 

ต่อไป
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	 	 รังสรรค์	ประเสริฐศรี	๓๑	ระบุว่า	หน้าที่ในการบริหาร	ประกอบด้วย	๔	ขั้นตอน	คือ	

(๑)	การวางแผน	(๒)	การจัดองค์การ	(๓)	การน�า	(๔)	การควบคุม	โดยทั้ง	๔	ขั้นตอนมีความสัมพันธ์

กัน	คือ	เมื่อมีการวางแผนแล้วจะต้องมีการจัดสรรหน้าที่ว่ามีใครท�าหน้าที่อะไรบ้าง	แล้วขั้นตอนต่อ

ไปจึงมีการสั่งการและชักน�าให้พนักงานปฏิบัติตามแผน	 เม่ือมีการปฏิบัติตามแผนแล้ว	 ก็จ�าเป็น 

จะต้องมีขั้นตอนสุดท้าย	 คือ	 การควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	 ซึ่งขั้นตอนการบริหารทั้ง	 ๔	 

ขั้นตอน	จะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่างๆ	ได้แก่	ทรัพยากรมนุษย์	(Human	Resource)	ทรัพยากร

ทางกายภาพ	 (Physical	 Resource)	 ทรัพยากรข้อมูล	 (Information	 Resource)	 ทรัพยากร 

ทางการเงิน	(Financial	Resource)	

 ๒.๓.๔ การจัดการตามหลักบริหาร (Administrative Management) 

	 	 การจัดการตามหลักบริหาร	(Administrative	Management)	เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้น

การจัดองค์การในภาพรวม	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	 โดยมีผู้จัดการและผู้บริหารรับผิดชอบในการ

ประสานกิจกรรมต่างๆ	ของกลุ่ม	และส่วนงานต่างๆ	ในองค์การ	โดยมีนักคิดที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 Henri	 Fayol	 นักอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศส	 ผู้เขียนหนังสือชื่อ	 “General	 and	 

Industrial	 Management”	 ได้น�าประสบการณ์ของตนเองมาเผยแพร่วิธีการปฏิบัติทางด้าน 

การจดัการอย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้ผูจ้ดัการคนอืน่ๆ	ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร	โดยให้ความส�าคญั

กับการด�าเนินกิจกรรมใดๆ	 ก็ตามจะส�าเร็จบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด	 ขึ้นอยู่กับบทบาท 

หน้าทีข่องผูบ้รหิาร	 ซึง่จะเน้นกระบวนการบรหิารขัน้พืน้ฐานไว้	 ๕	ประการ	หรอืชือ่ย่อว่า	 POCCC	๓๒ 

ดังนี้	 (๑)	 Planning	 (การวางแผน)	การคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ	 ไว้ล่วงหน้า	ที่ถือว่าอาจจะเป็น

ผลกระทบต่อธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 (๒)	 Organizing	 (การจัดองค์การ)	 กระบวนการ 

จัดโครงสร้างของคนและงาน	 โดยมีการแบ่งงานและก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 

(๓)	 Commanding	 (การบังคับบัญชา)	 การวางหลักการบังคับบัญชาสั่งการให้สมาชิกในองค์การ

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด	 (๔)	 Co-ordinating	 (การประสานงาน)	 ภาระหน้าที่ 

ของผู้บริหารที่จะคอยเชื่อมโยงงานต่างๆ	 ให้ด�าเนินไปด้วยกัน	 (๕)	 Controlling	 (การควบคุม)	 

การก�ากับดูแลงานที่มอบหมายให้การปฏิบัติงานด�าเนินไปตามแผนที่วางไว้

  ๓๑	 รังสรรค์	ประเสริฐศรี.	การจัดการสมัยใหม่.	กรุงเทพฯ:	ธรรมสาร,	๒๕๔๙,	หน้า	๑๓.		

  ๓๒	 วิลาวรรณ	 รพีพิศาล.	 หลักการจัดการ	 (พิมพ์คร้ังที่	 ๓).	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร,	 ๒๕๕๐,	 

หน้า	๓๔-๓๕.
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	 	 นอกจากนี้	 Fayol	 ยังได้คิดค้นหลักการจัดการ	 (A	 principle	 of	management)	 

๑๔	ข้อ	เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิผล	๓๓	ดังนี้	 (๑)	การแบ่งงานกันท�า	 

(Division	 of	 work)	 โดยการเพิ่มการแบ่งงานกันท�าตามความสามารถหรือความถนัดในงาน 

แต่ละงาน	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	 (๒)	 อ�านาจหน้าที่	 (Authority)	 ผู้บริหารมีสิทธิที่จะสั่งการ 

และมีอ�านาจที่จะบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามค�าส่ังนั้นๆ	 (๓)	 เอกภาพการสั่งการ	 (Unity	

of	command)	ผู้ใต้บังคับบัญชาควรรับค�าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว	ที่เรียกว่าหลักการ	

One	man	one	boss	(๔)	วินัย	(Discipline)	ผู้ใต้บังคับบัญชาควรให้ความเคารพและเชื่อฟังในข้อ

ก�าหนดและนโยบายขององค์กร	 (๕)	 เอกภาพในทิศทาง	 (Unity	of	direction)	 งานแต่ละงานใน

แต่ละกลุ่ม	หรือแต่ละฝ่ายควรปฏิบัติงานภายใต้แผนและการอ�านวยการเดียวกัน	(๖)	ผลประโยชน์

ส่วนตัวขึ้นกับผลประโยชน์ส่วนรวม	 คือผลประโยชน์ทางสังคมควรมาก่อนเป็นล�าดับแรก	 

ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นอันดับที่สอง	 และผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนมาเป็น 

อันดับสุดท้าย	 (๗)	 ผลตอบแทน	 (Remuneration)	 คนงานควรได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรม	 

ผลตอบแทนนั้นต้องเป็นที่ยอมรับได้ทั้งคนงานและองค์กร	 (๘)	 รวมอ�านาจ	 (Centralization)	 

เพิม่บทบาทของผูใ้ต้บงัคบับญัชาในกระบวนการตดัสนิใจ	คอื	การกระจายอ�านาจ	(Decentralization)	

ขณะที่หากลดบทบาทลงจะเป็นการรวมอ�านาจไว้ที่ศูนย์กลาง	(Centralization)	

	 	 ดังนั้น	ผู้บริหารที่มีความสามารถต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าสถานการณ์ใดควรรวม

อ�านาจและสถานการณ์ใดควรจะกระจายอ�านาจ	 (๙)	 สายการบังคับบัญชา	 (Scalar	 chain)	 

ควรก�าหนดสายการบังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานในองค์กรให้ชัดเจน	 ไม่เหล่ือมล�้า	 ทับซ้อน	 

หรือคลุมเครือ	 ซึ่งสายการบังคับบัญชาน้ีจะสัมพันธ์กับการสื่อสารในองค์กรด้วย	 (๑๐)	 ระเบียบ	

(Order)	ทุกสิ่งทุกอย่างควรมีระเบียบแบบแผน	การบรรจุลูกจ้างเข้าท�างานควรค�านึงถึงคุณสมบัติ	

และองค์การควรต้องจดัให้บคุคลท�างานท่ีเหมาะสมกบัตนเอง	 (๑๑)	 ยติุธรรม	 (Equity)	 ผู้บริหารควร 

บังคับบัญชาด้วยความเมตตากรุณาและยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	(๑๒)	ความมั่นคง	(Stability	

of	 Tenure	 of	 Personnel)	 อัตราการออกจากงานสูงแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของ 

ผูบ้รหิารและองค์กร	ผูบ้รหิารควรสร้างความรูส้กึในเร่ืองความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานให้แก่ผู้ใต้บงัคบั

บัญชา	เพื่อลดอัตราการออกจากงานให้น้อยลง	(๑๓)	การริเริ่ม	(Initiative)	ผู้ใต้บังคับบัญชาควรได้

  ๓๓	 Dubrin,	 A.	 J.,	 &	 Ireland,	 R.	 D.	 (1993).	Management	 &	 organization.	 2	 Ed.,	 Cincinnati,	 OH:	

South-Western.	p.	37.	
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รับโอกาสในการออกแบบและด�าเนินการตามแผนด้วยตนเอง	 และ	 (๑๔)	 ความสามัคคี	 (Esprit	 

de	 Corps)	 เพื่อให้การท�างานเป็นทีมประสบความส�าเร็จ	 การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู ่

คณะเป็นสิ่งที่ควรกระท�า	เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งองค์กร

	 	 ต่อมา	Gulick	&	Urwick	ได้น�าแนวคิดของ	Fayol	มาพัฒนาเพื่อให้มีความสอดคล้อง

กับงานมากขึ้น	โดยเน้นให้เห็นว่า	“การจัดการ”	จ�าเป็นต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติและ

ได้สรปุกระบวนการบริหารไว้ในหนงัสอื	“Papers	on	the	Science	of	Administration”	ปี	๑๙๓๗	ว่า	

กระบวนการบริหารประกอบ	 ด้วยข้ันตอนท่ีส�าคัญ	 ๗	 ประการ	 โดยใช้ชื่อย่อว่า	 POSDCoRB	 ๓๔ 

ดังนี้	 (๑)	 Planning	 คือ	 การวางแผน	 ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน	 (๒)	 

Organizing	 คือ	 การจัดองค์การหรือการจัดโครงสร้างของงาน	 โดยแบ่งงานสายการบังคับบัญชา

และอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบงานของแต่ละงาน	 (๓)	 Staffing	 คือ	 การจัดคนเข้าท�างาน	 

เป็นการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์	เริ่มตั้งแต่การสรรหา	การคัดเลือก	เป็นต้น	(๔)	Directing	

คือ	 การอ�านวยการหรือการชี้น�า	 เป็นเรื่องของการตัดสินใจสั่งการ	 ควบคุมบังคับบัญชา	 

(๕)	 Co-ordinating	 คือ	 การประสานงานให้เกิดความร่วมมือภายในองค์การ	 (๖)	 Reporting	 

คือการรายงานผลการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา	

(๗)	Budgeting	คือ	การจัดสรรงบประมาณ	เพื่อรองรับการใช้จ่ายขององค์การ

	 	 และต่อมา	ชุบ	กาญจนประกร	๓๕	ได้เพิ่ม	“PA”	คือ	นโยบาย	(Policy)	และอ�านาจ

หน้าที	่(Authority)	กลายเป็น	“PA-POSDCoRB”	ประกอบด้วย	(๑)	นโยบาย	(Policy)	คอื	นโยบาย

ที่จะใช้ในการบริหารงาน	 ตลอดจนวิธีการก�าหนดนโยบายดังกล่าวนั้นด้วย	 (๒)	 อ�านาจหน้าท่ี	 

(Authority)	คือ	อ�านาจหน้าที่ของแต่ละระบบงาน	ตลอดจนการมอบหมายอ�านาจหน้าที่ในระบบ

งานเหล่านี้ด้วย	 (๓)	 การวางแผน	 (Planning)	 คือ	 การวางแผนที่จะด�าเนินการตามนโยบายที่ 

ก�าหนดไว้เพ่ือให้แผนงานที่ก�าหนดขึ้นสอดคล้องต้องกับนโยบาย	 การที่จะได้แผนงานท่ีถูกต้อง	

จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการวางแผน	 และการคาดหรือท�านายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย	 

(๔)	 การจัดองค์การ	 (Organizing)	 คือ	 การจัดรูปงานของระบบงานต่างๆ	 ในการจัดรูปงาน 

น้ีสิง่ทีค่วรน�ามาพจิารณาประกอบคอื	วธิกีารปฏบิตังิาน	ทัง้นีเ้พือ่ให้การจดัรูปงานและวธิกีารปฏบิตัิ

งานมีความสอดคล้องต้องการ	

  ๓๔	 วิลาวรรณ	รพีพิศาล.	หลักการจัดการ	(พิมพ์ครั้งที่	๓).	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร,	๒๕๕๐,	หน้า	๓๗.	

  ๓๕	 ชุบ	 กาญจนประกร.	 หลักรัฐประศาสนศาสตร์.	 กรุงเทพฯ:	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์	 สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์.
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	 	 งานดังกล่าวนี้อาจมีการพิจารณาในด้านการควบคุม	การปฏิบัติงาน	หรือในด้านการ

แบ่งงาน	 เช่น	หน่วยงานหลกั	 (line)	หน่วยงานทีป่รกึษา	 (Staff)	และหน่วยงานสนบัสนนุ	 (Auxiliary)	 

(๕)	การบุคลากร	(Staffing)	คือ	การจัดหาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถมาบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	และอาจครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ	ในการด�าเนินการกับบุคลากร	เช่น	

การสรรหาบุคคล	การบรรจุและแต่งตั้ง	การเลื่อนต�าแหน่ง	การฝึกอบรม	การก�าหนดค่าตอบแทน	

การให้พ้นจากงาน	หรือการเลิกจ้าง	และการให้บ�าเหน็จบ�านาญ	(๖)	การอ�านวยการ	(Directing)	

คือ	 การอ�านวยการ	 ซึ่งรวมถึงการควบคุมงานและนิเทศงาน	 ตลอดจนถึงศิลปะในการบริหารงาน	

เช่น	 ความเป็นผู้น�า	 (Leadership)	 มนุษยสัมพันธ์	 และการจูงใจ	 นอกจาก	 นี้ยังหมายรวมถึง 

การวินิจฉัยสั่งการ	 และการมอบอ�านาจหน้าที่อันเป็นหลักส�าคัญยิ่งในการบริหารงานด้วย	 (๗)	 

การประสานงาน	 (Co-ordinating)	 คือ	 การประสานงานเพื่อให้งานด�าเนินไปโดยสะดวกและ

เรียบร้อย	และเพื่อที่จะให้การประสานงานดีขึ้น	ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ	นักบริหาร

จ�าเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประสานงานแบบต่างๆ	 นอกจากนี้ยังจะต้องจัดให้มีระบบ

การประสานงานที่ดีในหน่วยงานของตนและกับหน่วยงานอื่นๆ	 ด้วย	 สิ่งที่จะช่วยให้การประสาน

งานด�าเนินไปด้วยดีก็คือ	 การติดต่อสื่อสารท่ีดี	 (๘)	 การรายงาน	 (Reporting)	 คือ	 การรายงาน 

ผลการปฏิบัติงาน	 การประชาสัมพันธ์	 ผลงานด้วย	 กิจกรรมท้ังหมดนี้มีส่วนสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

กับการติดต่อสื่อสารเป็นอันมาก	 (๙)	 งบประมาณ	 (Budgeting)	 คือ	 งบประมาณและการจัด 

งบประมาณ	 ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหารงานที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 นักบริหาร 

จะต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจระบบงบประมาณ	 กระบวนการในการจัดงบประมาณและ 

การเงิน	และการใช้วิธีงบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมงานด้วย

	 	 จากข้างต้นสรุปว่า	การบริหารจัดการ	คือ	กระบวนการที่จะท�าให้องค์การบรรลุตาม

เป้าหมายขององค์กร	โดยน�าทรพัยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามขัน้ตอนการบรหิาร	

ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารที่ส�าคัญ	๗	ได้แก่	การวางแผน	การจัดองค์การ	

การจัดคนเข้า	 การอ�านวยการ	 การประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติงาน	 และการจัดสรรงบ

ประมาณ	 มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อ

รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 เพ่ือค้นหาแนวทางและข้อเสนอเชิง

นโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
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๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ภายใต้การน�าของรัฐบาล	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย 

จัดต้ังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 เพื่อเป็นโมเดลที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 

หรือการค้าชายแดน	 ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 

ของประชาคมอาเซียน	 ซึ่งการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 จะส่งผลท�าให้

ประเทศไทยมกีารเตบิโตแบบก้าวกระโดด	ฉะนัน้	โครงการฯ	แต่ละโครงการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกของประเทศไทย	 เป็นสิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบคอบในทุกมิต	ิ 

เพื่อท�าให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง	

จากการศึกษา	พบว่า	ที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง	“เขตเศรษฐกิจพิเศษ”	อยู่หลายท่าน	

ซึ่งสามารถสรุปพอสังเขป	ดังนี้

 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๓๖ ท�าการศึกษาเรื่อง	 “รายงาน 

การศึกษาความเหมาะสม	(Feasibility	Study)	การจดัตัง้เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ	เขตนวตักรรม

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก”	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เตรยีมโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงมีความส�าคัญ	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนตามที่มุ่งหวัง

	 ผลจากการศึกษา	พบว่า	พื้นที่ในการพัฒนาที่เหมาะสม	คือ	พื้นที่	“วังจันทร์วัลเลย์”	อ�าเภอ

วังจันทร์	จังหวัดระยอง	ที่อยู่ในครอบครองของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	และพื้นที่	“อุทยาน

รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ”อ�าเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 ซ่ึงมีความเหมาะสมท้ังทางด้านกายภาพ

และขนาดของพื้นที่	 การเข้าถึงทางด้านคมนาคม	 ศักยภาพในการพัฒนา	 การเชื่อมโยงกับภาค

อุตสาหกรรมในพื้นท่ี	 โครงสร้างพื้นฐานเดิมทางนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว	 โดย	 “วังจันทร์วัลเลย์”	 

เป็นพื้นที่ส�าหรับการพัฒนาใน	๒	ด้าน	ได้แก่	“ARIPOLIS”	เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี	และนวัตกรรม	

ระบบอัตโนมติั	หุ่นยนต์	และระบบอัจฉรยิะ	(Automation	Robotics	and	Intelligence	Systems)	

เพ่ือการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใกล้เคียง	 ให้พร้อมสู่การพัฒนาไปสู่

อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีข้ันสูงในอนาคต	 และ	 “BIOPOLIS”	 เป็นพ้ืนที่เพื่อเป็นแหล่งสร้างองค์

  ๓๖	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.	เรื่อง	“รายงานการศึกษาความเหมาะสม	(Feasibility	

Study)	การจดัตัง้เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ	เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก”.	รายงานฉบบัสมบรูณ์.	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	พฤษภาคม	๒๕๖๐,	หน้า	๗๔.	
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  ๓๗	 อภิชาต	 อ�านาจช่วย	 และ	พัสตราภรณ์	 ทิพยโสธร.	 เรื่อง	 “แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ

รองรับนิคมอุตสาหกรรม	 จังหวัดกาญจนบุรี	 (Guid	 Elines	 for	 Development	 Areas	 Special	 Economic	 Zone	

Support	to	Industrial	Kanchanaburi	Province)”.	รายงานวิจัย.	ชุดการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน.	การประชุม

วิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ	ประจ�าปี	๒๕๕๘,	หน้า	๑๘๔๐-๑๘๔๒.

ความรู้	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับ

ศกัยภาพของประเทศไทยทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูเป็นล�าดบัต้นๆ	ของโลก	และได้ก�าหนด

ให้พืน้ที	่“อทุยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศ”	เป็นพืน้ท่ีส�าหรับการพัฒนาเป็น	“SPACE	KRENOVAPOLIS”	

เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยาน	เทคโนโลยีอวกาศ	และภูมิสารสนเทศ

	 ส่วนทศันคตขิองผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	ท้ังภาครฐั	เอกชน	และชมุชน	ต่างเหน็พ้องกบัการวางแผน

ในการพัฒนาที่ส�าคัญนี้	 และต่างก็คาดหวังให้มีการเร่ิมด�าเนินการในอนาคตอันใกล้	 พร้อมกับ 

การสนับสนุนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	 และความมุ่งมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด	 โดยเฉพาะ

จากภาครฐัทีเ่ป็นผูก้�าหนดนโยบายและเป็นผูใ้ช้ทรพัยากรของประเทศ	จากการวเิคราะห์ผลกระทบ

ทางเศรษฐกจิโดยจดัท�าเป็น	๔	กรณศีกึษา	พบว่า	รฐัจะได้รบัผลตอบแทนทางตรงกลบัมาในรปูภาษี

เงินได้นิตบิคุคลมากกว่างบประมาณของรฐัท่ีใช้ไปในการพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

ภาคตะวันออก	 (EECi)	 ท้ังน้ี	 แม้ว่ายังไม่ได้ค�านวณผลตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมอื่นๆ	 

เช่น	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม	หรือภาษีเงินได้ทางธุรกิจสนับสนุน

ต่างๆ	รวมไปถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่	 การจูงใจให้เกิดการมุ่งเป้าในสายอาชีพวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	 เป็นต้น	 และที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น	 การลงทุนพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EECi)	 จะท�าให้เกิดผลกระทบเชิงโครงสร้างส�าคัญ	 คือ	 เกิดการ 

ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม	หรือประเทศไทย	๔.๐	

เกดิการสะสมทนุทางปัญญาขึน้ในประเทศไทย	ท�าให้ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแข่งขัน

สงูขึน้ในเวทโีลก	สามารถยนืบนฐานความเข้มแขง็จากภายในได้อย่างมัน่คง	อนัจะน�าไปสูค่วามมัง่คัง่

และยั่งยืนของประเทศสืบไป

 อภิชาต อ�านาจช่วย และ พสัตราภรณ์ ทพิยโสธร๓๗		ท�าการศกึษาเรือ่ง	“แนวทางการพฒันา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม	 จังหวัดกาญจนบุรี	 (Guid	 Elines	 for	 

Development	 Areas	 Special	 Economic	Zone	 Support	 to	 Industrial	 Kanchanaburi	
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Province)”	มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพบรเิวณบ้านพนุ�า้ร้อน	ต�าบลบ้านเก่า	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ศึกษาความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวบ้าน 

พุน�้าร้อน	และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	บ้านพุน�้าร้อน	เพื่อรองรับ

พาณิชยกรรม

	 ผลจากการศึกษา	พบว่า	ลักษณะสภาพแวดล้อมกายภาพบ้านพุน�้าร้อน	จังหวัดกาญจนบุรี	มี

วิถีชีวิตที่น่าศึกษาและเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ที่มีการค้าการขนส่งจากนิคมอุตสาหกรรมและ

ท่าเรือน�้าลึกทวายในประเทศเมียนมา	 ซึ่งมีความต้องการส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ทางด้าน

กายภาพของเมือง	 ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตหลายด้านเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของ

คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ	 ด้านการพัฒนาพื้นที่ต้อง

สอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรใีห้เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิภาคตะวนัตก	พ.ศ.	๒๕๕๔	

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)	เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรม

การค้าและอตุสาหกรรม	โดยการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพ้ืนทีเ่พ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

และศึกษาต่อไปในอนาคต	ส่วนข้อเสนอแนะ	กล่าวคือ	การก�าหนดรูปแบบทาง	การพัฒนาส่งเสริม

ให้เป็นการค้าเชิงพาณิชย์แบบผสมผสาน	โดยการก�าหนดรูปแบบผังแม่บท	(Master	plan)	และรูป

แบบของโครงการทีเ่หมาะสมกับลกัษณะทางกายภาพและความต้องการของชมุชนบ้านพุน�า้ร้อนใน

แต่ละบริเวณ	 โดยเสนอรูปแบบโครงการ	 ซึ่งการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจะให้เกิดผลท่ีดี	

จ�าเป็นต้องมีการศึกษาจากสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาขนในพ้ืนท่ีอย่าง

แท้จริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ข้อมูลสสารต่างๆ	แก่ชุมชนในพื้นที่	ซึ่งจะต้องได้รับ

ความร่วมมือจากทางหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ด้วย

 ศริวิรรณ มนอัตระผดงุ ๓๘	ท�าการศกึษาเรือ่ง	“การจดัต้ังเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเพือ่รองรบั

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 (Special	 Economic	 Zones	 to	 Support	 ASEAN	 Economic	

Community)”	ผลจากการศึกษา	พบว่า	ภายใต้การน�าของรัฐบาลพลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 

ได้ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 เพ่ือเป็นโมเดลท่ีส่งเสริมการค้า

ระหว่างชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ซ่ึงปัจจุบัน 

  ๓๘	 ศิริวรรณ	 มนอัตระผดุง.	 เรื่อง	 “การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

(Special	 Economic	 Zones	 to	 Support	 ASEAN	 Economic	 Community)”.	 บทความวิชาการ.	 ผู้ช�านาญการ	 

กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล	ส�านักวิชาการ	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.		ปีที่	๔	ฉบับที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๗,	หน้า	๓๕-๓๖.
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การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	มีมูลค่า	๑,๐๐๖,๗๙๖.๓๓	ล้านบาท	หรือกว่า	๑๕%	

ของปริมาณการค้ารวมของทั้งประเทศ	 ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวสูงข้ึนทุกๆ	 ปี	 การจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษของประเทศไทย	โดยก�าหนดพืน้ทีน่�าร่อง	๕	พืน้ที	่๖	ด่าน	ได้แก่	แม่สอด	อรญัประเทศ	

ตราด	มุกดาหาร	สะเดา	และ	ปาดังเบซาร์	มีมูลค่าการค้าชายแดน	รวม	๖.๕	แสนล้านบาท	หรือ	

๗๐%	ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งหมด	อันเป็นทิศทางการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุน

ระหว่างประเทศ	โดยแนวทางทีน่่าสนใจในการให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิ

พิเศษของประเทศไทย	กล่าวคือ	(๑)	ไม่ควรจ�ากัดประเภทของกิจกรรมภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

(๒)	 การวางผังที่ดีและมีสาธารณูปโภคที่จ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการอยู่อาศัยอย่างครบ

ถ้วนสมบูรณ์	 (๓)	 องค์กรบริหารจัดการมีความเป็นอิสระในด้านการบริหารจัดการ	 บุคลากร	 และ

การเงิน	 (๔)	 องค์กรบริหารจัดการต้องให้บริการสาธารณูปโภคในราคาถูก	 มีความรวดเร็ว	 

มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใสและตรวจสอบได้	 และมีระบบการบริหารงานแบบ	One	 Stop	 Service	 

(๕)	 ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีอากรรูปแบบต่างๆ	 แก่ผู ้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 

(๖)	 การด�าเนินการของสถานประกอบการภายต้องสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 

(๗)	ประชาชนในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและก�ากับดูแลการด�าเนินการของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	และ	 (๘)	 การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาคและในระดับท้องถิ่นในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพเิศษต้องเป็นไปในทางเดยีวกบันโยบายของเขตเศรษฐกจิพเิศษ	ฉะนัน้	การจดัตัง้เขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย	ซึง่ได้รบัการผลกัดนัจากรฐับาลและคณะกรรมการนโยบาย

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	(กนพ.)	เป็นเรือ่งทีต้่องมกีารศกึษาอย่างรอบคอบมกีารประชาสังคมจาก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อท�าให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกิดขึ้นได้ตามเจตนารมณ์ของ

รัฐบาลอย่างแท้จริง
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๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประเด็นในการศึกษาฯ ปัญหาอุปสรรค	และผลกระทบฯ

ปัญหาอุปสรรค

ผลกระทบ

ภารกิจของ
กองทัพ

ภารกิจของ
หน่วยงานด้าน
ความมั่นคง

รูปแบบภัยคุกคามความ
มั่นคงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฯ

แนวโน้มของภัยคุกคาม
ความมั่นคงที่เกิดขึ้น
ในอนาคตฯ

แนวทางและข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อกองทัพ
และหน่วยงานความ
มั่นคง	เพื่อรองรับการ
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง	เพื่อ
รองรับการพัฒนาพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย





บทที่ ๓

ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาเรื่อง	 “ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”	มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	และ

แนวโน้มของภยัคกุคามความม่ันคงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	รวมทัง้เพือ่ศกึษาปัญหา	อปุสรรค	ผลกระ

ทบ	 และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงใน

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 การวจัิยครัง้น้ี	ผูว้จัิยใช้ระเบียบวธิวีจิยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยผูว้จิยัท�าการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจและอ�านาจ

หน้าท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย	 และความมั่นคงของชาติ	 โดยเฉพาะการป้องกันและ

การต่อต้านภยัคกุความความมัน่คงท้ังตามแบบและไม่ตามแบบ	ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก	

ซึ่งได้แก่	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงมหาดไทย	และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ระยอง	 และชลบุรี	 โดยขั้นตอนและรายละเอียดในการด�าเนินการวิจัย	 

มีดังต่อไปนี้

๓.๑ แหล่งข้อมูล

	 ๓.๑.๑	 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	การศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

รปูแบบภัยคกุคามความมัน่คง	ปัญหา	อปุสรรค	และผลกระทบในการปฏบิติัภารกิจของกองทพัและ

หน่วยงานด้านความมั่นคง	รวมทั้งเครื่องมือที่เหมาะสมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง	

และแนวทางในการบูรณาการภารกจิของหน่วยงานด้านความม่ันคงในพ้ืนที	่จากต�ารา	เอกสาร	และ

งานวิจัยต่างๆ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย	ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามหัวข้องานวิจัย

	 ๓.๑.๒	 พืน้ทีใ่นการวจิยัในครัง้นี	้คอื	หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม	กระทรวงมหาดไทย	

และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระยอง	และชลบุรี

	 ๓.๑.๓	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 ในการศึกษาเกี่ยวกับภารกิจกองทัพและ 

หน่วยงานความมั่นคงเพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งนี้	 คือ	 

ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการปฏิบัตภิารกจิและอ�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	และ

65ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



ความมัน่คงของชาติ	โดยเฉพาะการป้องกันและการต่อต้านภยัคกุความความมัน่คงท้ังตามแบบและ

ไม่ตามแบบ	ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ซึง่ผูว้จิยัจะเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัโดยการเลอืก

แบบเจาะจง	(Purposeful	Selection)	โดยมีผู้ให้ข้อมูลดังนี้	ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	

ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	ผู้แทนผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี	ผู้แทนผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดระยอง	

ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการกองเรอืยทุธการ	ผูบ้ญัชาการกองพลนาวกิโยธนิ	ผู้แทนผู้บญัชาการกองพลทหาร

ราบที่	๑๑	และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่

๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้คือ	๑)	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	

Interview)	 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนและมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในประเด็น 

การวิจัยอย่างลึกซึ้ง	 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 

(Structured	 Interview)	 เพ่ือป้องกันปัญหาการตอบค�าถามนอกประเด็น	 โดยสร้างแนวค�าถาม 

ทีชั่ดเจนและสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์การวจิยัเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์	โดยก�าหนดให้

เป็นค�าถามแบบปลายเปิด	 (Open-ended	Question)	 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ ์

ได้ให้ข้อมลูหรอืแสดงความคดิเห็นได้อย่างเต็มทีแ่ละตรงไปตรงมาซึง่อาจสามารถปรบัเปลีย่นค�าถาม

ให้ยดืหยุน่ตามความเหมาะสมหรอืตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการสมัภาษณ์	และใช้เครือ่ง

บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อให้สามารถเก็บสาระส�าคัญให้ได้ครบถ้วนมากที่สุด	 และ	 

๒)	การสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยรายละเอียด	ดังนี้

 ๓.๒.๑ การสร้างแนวค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก

	 	 ผูว้จิยัมกีระบวนการสร้างแบบสมัภาษณ์ส�าหรับเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัภยัคกุคาม

ความมัน่คง	ปัญหา	อปุสรรค	ผลกระทบ	และเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมต่อการปฏบิติัภารกจิของกองทพั

และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	ดังนี้

	 	 ๑.	 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ๒.	 ศกึษาวธิกีารสร้างแบบสมัภาษณ์	เพือ่น�ามาสูก่ารคดัเลอืกและการออกแบบเครือ่งมอื

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค�าถามการวิจัย	โดยมีค�าถามหลัก	ดังนี้

66 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 	 ๑)	อยากให้ท่านเล่าถงึรปูแบบภยัคกุคามความมัน่คงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีใ่นปัจจบุนั	

และแนวโน้มของภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ภายหลังการด�าเนินการพัฒนาพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

	 	 	 ๒)		หน่วยงานของท่านมีความพร้อมด้านทรัพยากร	 (งบประมาณ	 บุคลากร	

อุปกรณ์)	 เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพียงพอหรือ

ไม่	และท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร	 	

	 	 	 ๓)	การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ

บริหาร	การบังคับบัญชา	นโยบาย	และภารกิจขององค์กรของท่านหรือไม่	อย่างไร

	 	 	 ๔)	นโยบาย	กฎหมาย	และระเบยีบข้อบงัคบัของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของหน่วยงานท่านอย่างไร	และควรมี

การปรับปรุงภารกิจให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างไรบ้าง

	 	 	 ๕)	หน่วยงานของท่านมีการวางแผน	 เพ่ือปรับภารกิจและกิจกรรมขององค์การ	

ให้สอดรบักับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก	หรือไม่	มแีนวทางในการปรับเปล่ียนอย่างไร

	 	 	 ๖)	 ท่านคดิว่า	ปัจจบัุนการจดัโครงสร้างองค์การ	(เป็นกรม	กอง	แผนก)	โดยอาศัย

ปริมาณ	 คุณภาพ	 และตามลักษณะเฉพาะของงานในหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมกับการ

รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	หรือไม่	อย่างไร	และท่านคิดว่าหน่วยงานควรมี

การจัดโครงสร้างองค์การอย่างไร	จึงจะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ

	 	 	 ๗)	หน่วยงานของท่าน	มีการบริหารจัดการบุคลากร	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่งลักษณะงานตามที่ก�าหนดไว้อย่างไร

	 	 	 ๘)	ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านควรมีแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากร	 

(การสรรหา	คดัเลอืก	บรรจุแต่งตัง้	ฝึกอบรม	และพฒันา)	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิติัภารกจิ

เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างไร

	 	 	 ๙)	 ท่านคดิว่าศลิปะการบรหิารงานในองค์กร	(ภาวะผู้น�า	มนษุยสัมพันธ์	การจูงใจ	

และการตัดสินใจ)	มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

ให้ส�าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่	อย่างไร

67ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 	 ๑๐)	 ในฐานะทีท่่านเป็นผูบ้รหิารองค์กร	ท่านคดิว่าควรมแีนวทางในการอ�านวยการ/ 

การวินิจฉัย/สั่งการอย่างไร	 เพื่อช่วยท�าให้ภารกิจการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 	 	 ๑๑)	 ที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	 เพื่อให้

ภารกิจการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ราบร่ืน	 อย่างไร	

และท่านคิดว่าควรมีรูปแบบการประสานงานกันอย่างไร	 จึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 	 	 ๑๒)	 หน่วยงานของท่านมกีารรายงานผลการปฏบิติังาน	หรือแจ้งข้อมลูข่าวสาร

ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทางใดบ้าง

	 	 	 ๑๓)	 หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรงบประมาณ	 เพื่อรองรับและสนับสนุน

ภารกิจการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะอย่างไร

	 	 	 ๑๔)	 อยากให้ท่านเสนอแนะแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกองทัพและ 

หน่วยงานความมั่นคง	เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

	 	 ๓.	 น�าแบบสัมภาษณ์ท่ีพัฒนาขึ้นไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณ์ในการท�าวิจัยเชิงคุณภาพท�าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษา	

และความสอดคล้องระหว่างแนวค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย

	 	 ๔.	 ปรับปรุงข้อค�าถามในแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 ๕.	 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสัมภาษณ์ก่อนน�าไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่ท�าการคัดเลือกไว้

 ๓.๒.๒  การสร้างแนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม แนวทางส�าหรับการเกบ็รวบรวมข้อมลูจาก

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้

	 	 ๑.	 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ๒.	 ศึกษาวิธีการสร้างแนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม	 เพื่อน�ามาสู่การคัดเลือกและ 

การออกแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค�าถามการวิจัย	โดยมีค�าถามหลัก	ดังนี้

	 	 	 ๑)	การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	มปัีจจยัทีส่่งผลกระทบและประเดน็

ความท้าทายต่อมิติด้านความมั่นคงอย่างไร

68 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 	 ๒)	แนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในมติด้ิานความมัน่คงการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นอย่างไร

	 	 	 ๓)	ท่านมีความคาดหวังต่อกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง	 ท่ีจะช่วยในการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างไร

	 	 ๓.	 น�าแนวค�าถามในการสนทนากลุ ่มที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ	ท�าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

ของการใช้ภาษา	และความสอดคล้องระหว่างแนวค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย

	 	 ๔.	 ปรับปรุงข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 ๕.	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม	 ก่อนน�าไปใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่ท�าการคัดเลือกไว้

 ๓.๒.๓ การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด	 ทฤษฎี	 

งานวิจัย	 ต�าราบทความ	 รายงานวิจัย	 รวมทั้งฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม 

ความมัน่คง	ปัญหา	อปุสรรค	ผลกระทบ	และเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมต่อการปฏบิติัภารกจิของกองทพั

และหน่วยงานด้านความมัน่คงในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเพือ่น�ามาสร้างเครือ่งมอืวจิยั

๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นส�าหรับการวิจัยไปตรวจสอบ

คุณภาพของแบบสมัภาษณ์	ด้านความเทีย่งตรงโดยผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคณุวฒุช่ิวยพจิารณาแก้ไข

ภาษา	 ตรวจสอบข้อค�าถาม	 เนื้อหา	 ถูกต้องเหมาะสม	 แล้วน�าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข	แล้วน�าไปแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์อีกครั้ง	

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	 ๓.๔.๑	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	(Documentary	Collection)	ผู้วิจัยได้รวบรวม

เอกสาร	แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามความมั่นคง	ปัญหา	อุปสรรค	ผลกระทบ	

และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ี

เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก	และบรบิทของพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก	จากแหล่ง
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ข้อมูลต่างๆ	 เช่น	 หนังสือ	 วารสาร	 บทความวิชาการ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นการเพิ่ม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ	ดังกล่าว	และน�ามาใช้เป็นแนวทางในศึกษาครั้งนี้

	 ๓.๔.๒	 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 โดยผู้วิจัย

เลอืกผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	 (Key	 Informants)	ตามเกณฑ์การเลอืกทีไ่ด้ตัง้ไว้	 โดยพจิารณาความเหมาะสม 

ของผู้ให้ข้อมูลว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการหรือไม่	 สามารถตอบประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัย

ต้องการทราบได้มากน้อยเพยีงใด	รวมถงึพจิารณาจากความยากง่ายในการตดิต่อประสานงานและ

การเดนิทางเข้าพบเพือ่ไปสมัภาษณ์	ต่อจากนัน้จงึตดิต่อประสานงานและก�าหนดวนั	เวลา	และสถาน

ที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ในขณะท่ีด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะท�าการบันทึกข้อมูลโดยใช้วิธี

การจดบนัทกึการสมัภาษณ์และการบันทกึเสียง	หลังจากที่รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัแลว้	

ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

	 ๓.๔.๓	 การสนทนากลุ่มย่อย	(Focus	Group)	ผู้วิจัยได้มีการจัดให้มีการสนทนากลุ่มย่อยกับ

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	คือ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	โดยจัดกิจกรรมขึ้น	

ณ	 โรงแรม	 คลาสสิค	 คามิโอ	 จังหวัดระยอง	 มีคณะผู้วิจัยคอยควบคุม	 ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล	

พร้อมทัง้บนัทกึภาพและเสยีง	จากนัน้ผู้วจิยัจะน�าข้อมลูมาวเิคราะห์ตามระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ

ต่อไป

๓.๕ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

	 เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด	ผู้วิจัย

มีวิธีการตรวจสอบดังนี้

	 ๓.๕.๑	 หลังจากที่ผู้วิจัยท�าการถอดเทปการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งบทสัมภาษณ์

ไปให้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	ตรวจสอบ	เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและสะท้อน

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

	 ๓.๕.๒	 ตรวจสอบความตรงของข้อมลูโดยน�า	ข้อสรุปไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบว่าเป็น

ความจรงิตามทีบ่รรยายและอธบิายมาหรอืไม่	เพือ่ให้ได้ข้อสรปุสดุท้ายทีส่มบรูณ์และเป็นข้อค้นพบ

จากการให้ข้อมลูจรงิของผูใ้ห้สมัภาษณ์	จากนัน้จงึน�าข้อมลูกลบัมาตรวจสอบอกีครัง้หนึง่	รวมทัง้ยงั

มกีารน�าข้อมลูมาตรวจสอบแบบสามเส้า	(Triangulation)	โดยการเปรยีบเทยีบและตรวจสอบความ

แน่นอนของข้อมูล	(Data	Triangulation)	น�าข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ 	ได้แก่	ข้อมูลจากต�าราวิชาการ	
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รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร	ี 

ผูแ้ทนผูว่้าราชการจงัหวัดระยอง	ผูแ้ทนผูบั้งคับการต�ารวจภธูรจงัหวดัฉะเชงิเทรา	ผูบ้งัคับการต�ารวจ

ภูธรจังหวัดชลบุรี	 ผู้แทนผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดระยอง	 ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ	

ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน	ผู้แทน	ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่	๑๑	และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	 รวมทั้งการจดบันทึกเบื้องต้น	 นอกจากนี้ยังตรวจสอบความ 

ถูกต้องของข้อมูลโดยการใช้มุมมองจากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ	 (Theory	Triangulation)	 ได้แก่	

ความม่ันคงและภัยคุกคามความม่ันคง	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบข้อค้นพบจากการรวบรวมข้อมูล

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมลูในการวจิยัเชงิคณุภาพนัน้มลีกัษณะเป็นการกระท�าทีไ่ม่อาจแยกออกจาก

ขัน้การเกบ็รวบรวมข้อมลูได้อย่างชดัเจนเหมือนกบัการวจิยัเชงิปรมิาณ	กล่าวคอื	การวเิคราะห์ข้อมลู

เชิงคุณภาพจะกระท�าทั้งระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล๓๙  

ดงันัน้ระหว่างทีผู่ว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์กจ็ะท�าการวเิคราะห์ข้อมลูไป

พร้อมๆ	กันด้วย	นอกจากนี้เมื่อด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว	ผู้วิจัยก็จะน�าข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์มาท�าการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง	ขั้นตอนในการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้

	 ๑.	 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ�าแนกและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ	 เพ่ือท�าให้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอยู่ในสภาพที่สะดวกและง่ายต่อการน�าไปวิเคราะห์

	 ๒.	 น�าข้อมลูท่ีจ�าแนกหรือจดักลุม่แล้วมาวเิคราะห์โดยการเปรียบเทยีบเหตุการณ์	(Constant	

Comparison)	ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบโดยน�าข้อมูลไปใส่ในตารางแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ	

แล้วท�าการสรุปลักษณะร่วมกันและลักษณะที่แตกต่างกันของข้อมูลเหล่านั้น

	 ๓.	 สร้างข้อสรุปชั่วคราวโดยการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละชุดเข้าด้วยกัน	 ท�าให้เกิดความสัมพันธ์

และเกิดเป็นแนวคิดย่อยๆ	ขึ้น

  ๓๙	 นราธิป	 ศรีราม.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ,	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก:	 http://www.sms-stou.org/

archives/850?lang=th.	๒๕๕๙.
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	 ๔.	 สร้างบทสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย	 (Analytic	 Induction)	 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง 

ข้อสรุปชั่วคราวที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วเข้าด้วยกัน

	 ๕.	 น�าข้อสรุปท่ีได้มาเรียบเรียงและน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย

	 ส�าหรับข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 ที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมนั้น	 ผู้วิจัย 

จะน�ามาท�าการวเิคราะห์โดยการวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	ซ่ึงเป็นการน�าข้อมลูเอกสาร

ต่างๆ	 มาวิเคราะห์	 พรรณนา	 และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	 โดยผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้จาก

เอกสารเหล่านี้มาใช้เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ซ่ึงข้อมูลนี ้

จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและท�าให้การตีความมีความละเอียดยิ่งขึ้น	๔๐ 

  ๔๐	 เอื้อมพร	หลินเจริญ.	เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ.	วารสารการวัดผลการศึกษา,	๑๗	(๑),	๑๗	-	๒๙.	

๒๕๕๕.
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บทที่ ๔
ผลกำรศึกษำ





บทที่ ๔

ผลการศึกษา

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง	“ภารกจิกองทัพและหน่วยงานความมัน่คงเพือ่เตรียมการรองรบัการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภัยคุกคามความม่ันคงในปัจจุบัน	 และ

แนวโน้มของภยัคกุคามความมัน่คงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต	รวมทัง้เพือ่ศกึษาปัญหา	อปุสรรค	ผลกระทบ	

และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ได้ท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ท�าหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคง 

ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง	ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น	

๒	ส่วน	ตามเครือ่งมอืในการวจิยัเพือ่ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวจิยั	ซ่ึงมรีายละเอยีดดังนี้

๔.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก

	 การสัมภาษณ์เชิงลึกได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	จ�านวน	๙	คน	

ประกอบด้วย	 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	 ผู้แทนผู้ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง	ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจังหวดัฉะเชงิเทรา	ผูแ้ทนผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดั

ชลบุรี	ผู้แทนผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดระยอง	ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ	ผู้บัญชาการ

กองพลนาวิกโยธิน	และผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่	๑๑	ได้ผลการวิจัยดังนี้		

 ๔.๑.๑ รูปแบบภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 	 รปูแบบภยัคกุคามความมัน่คงทีเ่กิดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

ในปัจจุบัน	และแนวโน้มของภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ภายหลังการด�าเนินการ

พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	มีรายละเอียดดังนี้

  จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 ปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบันนั้น	พบว่า	

ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงที่หลากหลายรูปแบบมากข้ึน	 

ทั้งปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด	 ซึ่งภายหลังที่จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่การเป็นพื้นที ่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว	จากสถิติของกองบังคับการต�ารวจในพื้นที่	พบว่า	รูปแบบของ

ภัยคุกคามความมั่นคงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการที่มีความหลากหลายเพิ่ม 
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มากขึน้	ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัเจน	คอื	ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม	เช่น	

ปัญหามลพิษในอากาศและในแหล่งน�้าที่เพิ่มขึ้น	ปัญหาเรื่องสัดส่วนของพื้นที่การเกษตรลดน้อยลง

ในขณะที่พื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น	เป็นต้น

	 	 จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกในจังหวัดฉะเชิงเทรายังพบว่า	การพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ได้ส่งผลกระทบในมิติต่างๆ	ดังนี้

	 	 ๑)	การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ส่งผลท�าให้โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มมาก

ขึ้น	ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในทางบวกทั้งทางตรงและทางอ้อม		

	 	 ๒)	ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 

มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่มีรายได้	และเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ในพื้นที่

	 	 ๓)	ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เกิดความตระหนักรู้และตื่นตัว

ในเรือ่งการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกมากข้ึน	เพราะทุกคนมองว่าเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวและ

ส่งผลกระทบต่อตนเองโดยตรง	เช่น	ส่งผลให้มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่มีงาน

ท�ามีรายได้เลี้ยงชีพตนเอง	

	 	 ๔)	คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการพัฒนาให้ดีข้ึน	

เนือ่งจากภาครฐัมีการเร่งรดัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน	และระบบสาธารณปูโภคในมติิต่างๆ	เพ่ือ

ท�าให้เป็นพืน้ทีเ่มอืงน่าอยูอ่าศยั	ซึง่เป็นโครงการหนึง่ทีถ่กูพฒันาขึน้เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวันออก	

	 	 ๕)	อตัราการเกดิปัญหาอาชญากรรมในลกัษณะต่างๆ	ในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทราเพิม่

มากข้ึน	อกีทัง้ยงัส่งผลท�าให้รปูแบบของอาชญากรรมมกีารพฒันาทีห่ลากหลายมากขึน้	ซึง่เจ้าหน้าที่

ที่มีความเกี่ยวข้องไม่สามารถพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันได้อย่างทันท่วงที	 ทั้งในเรื่อง

กฎหมาย	เครื่องมือ	และวิธีการป้องกันปราบปราม	เป็นต้น

	 	 ๖)	สัดส่วนของพื้นที่ต่างๆ	 ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเปล่ียนแปลง	 ซ่ึงสามารถมอง

เห็นได้อย่างชัดเจน	คือ	พื้นที่ส�าหรับท�าการเกษตร	หรือเป็นพื้นที่ส�าหรับการผลิตอาหารมีสัดส่วน

ลดน้อยลง	 ในขณะที่พื้นที่อุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลท�าให้วิถีชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่เปลี่ยนแปลงไป	และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารในอนาคต
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	 	 ๗)	การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	โดยทีก่�าหนดให้พืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา

เป็นพืน้ทีเ่มอืงน่าอยู	่หรอืพืน้ทีพ่กัอาศยั	ท�าให้มกีารย้ายถิน่ฐานเพิม่มากขึน้	(การเกดิปัญหาประชากรแฝง)	

ประชาชนจากพื้นที่อื่นๆ	 ย้ายถ่ินฐานเข้ามาท�างานและอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่ม 

มากขึ้น	

	 	 ๘)	การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

ทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเอง	และพื้นที่ใกล้เคียง	ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ทางอากาศ/มลพิษทางน�้าเพิ่มมากขึ้นขึ้น	โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท	เช่น	โรงงาน

แปรรูปขยะจากต่างประเทศ	 การบ�าบัดน�้าเสียไม่มีประสิทธิภาพ	 การปล่อยของเสียลงสู  ่

แม่น�้าล�าคลอง	เป็นต้น

	 	 ๙)	การเคล่ือนย้ายถิน่ฐานของแรงงานจากต่างพืน้ทีเ่ข้ามาในพืน้ทีจ่งัหวัดฉะเชงิเทรา	

ท�าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 การใช้พลังงาน	 การใช้น�้าจืด	 

การบริหารทางด้านสาธารณสุข	สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	เป็นต้น	

	 	 ๑๐)	 การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากร	 และโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในพ้ืนท่ีและ 

นอกพื้นที่	ส่งผลท�าให้ปริมาณของขยะเพิ่มมากขึ้น	ทั้งขยะในครัวเรือ	ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม	

รวมถงึการน�าขยะอันตราย	(มพีษิ)	จากภายนอกประเทศเข้ามาในประเทศ	ซึง่จากหน่วยงานราชการ

ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการก�ากับดูแลเรื่องการบริหารจัดการขยะก็ยังมีข้อบกพร่องในเร่ือง

ของการควบคุมการจัดเก็บและการทิ้งขยะ	อันน�าไปสู่การลักลอบทิ้งขยะ	เป็นต้น	

	 	 ส�าหรบัหน่วยงานด้านความมัน่คงอย่างกองบงัคบัการต�ารวจภธูรจังหวดัฉะเชงิเทรานัน้	

เนือ่งจากพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทราถกูก�าหนดให้เป็นพ้ืนทีเ่มอืงน่าอยู	่ฉะนัน้หน้าทีห่ลกัของเจ้าหน้าที	่

คือ	การมีหน้าทีร่บัผดิชอบในเรือ่งของการดแูลความมัน่คงปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที	่เช่น	การ

ติดตาม	ควบคุม	และเฝ้าระวังประชากรแฝงที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยและท�างานในพื้นที่	ที่นับวัน

ยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อก�าลังพลที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	และงบประมาณที่

ใช้ในการด�าเนินการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน	 ส่วนปัญหาด้านความมั่นคงในพ้ืนท่ี

จากข้อมลูเชงิสถติ	ิพบว่า	มปัีญหายาเสพตดิ	การลกัทรพัย์	การวิง่ราวทรพัย์	การปลอมแปลงพาสปอร์ต	

การลักลอบน�าท้ิงขยะ	 การตั้งโรงงานคัดแยกขยะในพื้นท่ี	 (น�าขยะที่เป็นอันตรายจากต่างประเทศ

เข้ามาแปรรูปในพื้นที่)	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
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	 	 ในส่วนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	

(กอ.รมน.)	และกองก�าลังในพื้นที่	 (กองพลทหารราบที่	๑๑)	กล่าวคือ	มีการปรับเพิ่มนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในส่วนของจังหวัด	 ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มข้ึน	 มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคง	 เป็นต้น	 

ซึ่งในอนาคตจะมีการท�างานร่วมกันในลักษณะของคณะท�างานร่วมกัน	(การบูรณาการ)	ซึ่งปัจจุบัน

หน่วยทหารในพื้นที่ได้มีการจัดชุดเคล่ือนที่เร็วเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในพ้ืนท่ี	 เช่น	 การช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเมื่อเกิดเหตุการณ์	 (ไฟไหม้	 น�้าท่วม	 

น�า้ทะเลหนุน	ฝนแล้ง)	อกีทัง้ยงัช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการป้องกนัและปราบปรามภัยคกุคาม

ความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่	(ยาเสพติด	แรงงานผิดกฎหมาย	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	ฯลฯ)	

ซึ่งแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามการพัฒนาของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก	

  จังหวัดชลบุรี

	 	 การพัฒนาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ท�าให้รูปแบบภยัคกุคามความมัน่คงในพ้ืนที่

จังหวัดชลบุรี	มีรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น	และส่งผลกระทบในทุกมิติ	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	และความมั่นคง	ซึ่งภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ที่สุด	 คือ	 อัตราการเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรม	 เช่น	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 การก่อการร้าย 

ข้ามชาต	ิการฟอกเงนิ	การลบัลอบขนยาเสพตดิและส่ิงผิดกฎหมาย	การลับลอบทิง้ขยะและสารพิษ	

เป็นต้น

	 	 แนวโน้มของภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในอนาคตนั้น	 

คาดว่าเมื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสร็จสมบูรณ์	 จะส่งผลท�าให้ระบบเศรษฐกิจ 

มีการเปิดเสรีมากขึ้น	 เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 การท่องเที่ยว	 และอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น	

นอกจากนี้ยังอาจส่งผลท�าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชาชนจากภายนอกพ้ืนท่ีเข้ามาในจังหวัด

ชลบุรีเป็นจ�านวนมาก	 อาจก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการสวมบัตรประจ�าตัวประชาชน	 แรงงาน

ต่างด้าวผิดกฎหมาย	 การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การลักลอบส่งสินค้า 

ผิดกฎหมายหรือสินค้าหนีภาษีทางทะเล	การค้ามนุษย์	และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	เป็นต้น	

ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะควบคุมได้ยากขึ้น	เพราะปัจจัยด้านก�าลังพลและงบประมาณ
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	 	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ท�าให้นักลงทุนจากทั้งในประเทศ	 ต่างชาติ	

และผูใ้ช้แรงงานเดนิทางเข้ามาในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรีุเพิม่มากขึน้	โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติซ่ึงส่วน

ใหญ่มักจะไม่ได้ย้ายออกหรือถอนตัวกลับประเทศต้นทางเมื่อโครงการนั้นๆ	 แล้วเสร็จ	 ส่งผลท�าให้

เกิดปัญหาประชากรแฝงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น	ส่วนสถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานจากต่างพื้นที่อพยพ

ย้ายถิ่นฐานเข้ามาท�างานในพื้นท่ีในลักษณะของการใช้แรงงาน	ท�าให้เกิดปัญหาการแย่งชิงการใช้

ทรัพยากรในพืน้ที	่(โครงสร้างพ้ืนฐานทีมี่ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ	เช่น	น�า้	พลังงานไฟฟ้า	บริหาร

ด้านสาธารณสุข	 ฯลฯ)	 ปัญหาการปล่อยของเสียจากครัวเรือน	 และส่ิงปฏิกูลต่างๆ	 ปัญหากลุ่ม

มิจฉาชีพ	 ยาเสพติด	 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	 บ่อนการพนัน	 และ

อาชญากรรม	 ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อชุมชนและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้	

	 	 นอกจากนีย้งัพบว่าปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุไีด้ทวคีวามรนุแรง

และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ในลักษณะ

ต่างๆ	ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของหน่วยงานด้านความมัน่คงและระบบเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะ

การพฒันาพืน้ทีเ่ขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก	ในมติิทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทีก่�าลังเข้ามา

มีบทบาทอย่างมากต่อการด�าเนินงานทั้งในด้านอุตสาหกรรรมและทางด้านการทหาร

	 	 การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ส่งผลท�าให้พ้ืนทีจ่งัหวดัชลบรุเีกดิภยัคกุคาม

ความมัน่คงในมติต่ิางๆ	ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คง	ตัวอย่างเช่น	ของกลุ่มอาชญากร

ข้ามชาติ	 การฟอกเงิน	 และยาเสพติด	 (เป็นทางผ่านของขบวนการขนยาบ้า	 ยาไอ๊ซ์)	 ซึ่งปัจจุบันมี

การเปลี่ยนวิธีการขนส่งโดยการใช้เรือเป็นพาหนะในการขน	 เนื่องจากทะเลมีพ้ืนที่กว้างขวาง	 

ยากแก่การตรวจจับ	 สามารถท�าลายหลักฐานได้ง่าย	 (การโยนทิ้งทะเล)	 ส�าหรับข้อมูลด้าน 

ความม่ันคงของเมอืงพทัยา	พบว่า	พทัยาเป็นพืน้ท่ีท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมจากชาวต่างชาต	ิและ

มีชาวต่างชาติจากหลายสัญชาติเดินทางเข้ามาท่องเทียวและพักอาศัยเป็นจ�านวนมาก	 ซ่ึงส่งผล 

ท�าให้ลักษณะของปัญหาภัยคุกคามความม่ันคงในพ้ืนท่ีมาความแตกต่างออกไปจากพ้ืนท่ี 

อื่นๆ	เช่น	การขู่วางระเบิด	การสับเปลี่ยนแรงงานประมงผิดกฎหมายกลางทะเล	อาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี	 การเช่าพื้นที่และที่พักอาศัย	 ๕๐-๙๙	ปี	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 เป็นต้น	 ส่วนประเด็น

ปัญหาเก่ียวกับกลุ่มมาเฟียต่างชาติที่เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์	 ทางหน่วยงาน 

ด้านความมั่นคงในพื้นที่พัทยายืนยันว่า	 ข้อมูลที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ	 นั้นเป็นข้อมูลเท็จ	 กล่าวคือ	
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ชาวต่างชาติที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียนั้น	ส่วนใหญ่จะเป็นต�ารวจอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เข้ามา

อาสาเป็นล่ามแปลภาษาให้ชาวต่างชาตท่ีิเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วหรือพกัอาศยัในพืน้ทีส่�าคญัผดิว่า	

ต�ารวจอาสาสมัครคนน้ันสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆ	 ให้แก่พวกเขาได้	 จึงท�าให้เกิดปรากฎการณ์

ต่างๆ	 เช่น	 การเรียกรับเงิน	 การติดสินบน	 การข่มขู่	 การกรรโชกทรัพย์	 การล่อลวง	 ฯลฯ	 กลุ่ม 

นักท่องเที่ยวสัญชาติเดียวกัน	 ส่วนผลกระทบด้านความมั่นคง	 คือ	 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา 

ในเมืองพัทยาบางส่วน	 เมื่ออาศัยอยู่สักระยะหนึ่งก็จะผันตัวเป็นนักข่าวส่งไปยังประเทศต้นทาง 

ของตนเอง	ซึง่ข้อมลูทีส่่งไปนัน้มทีัง้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ	ข้อมลูเทจ็	และข้อมลูในเชงิของความมัน่คงด้วย	

อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง	ภาพลักษณ์	และความมั่นของชาติได้

	 	 ภารกจิในส่วนความรบัผดิชอบของกองทพัเรือในปัจจบุนั	มหีน้าทีร่บัผดิชอบพืน้ทีส่นาม

บินนานาชาติอู่ตะเภา	โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	การเดินเรือและท่าเทียบเรือ	ซึ่งพื้นที่

ในส่วนทีก่องทพัเรอืรบัผดิชอบเป็นพืน้ทีท่างยทุธศาตร์ทางทหารทีส่�าคญั	และยิง่พืน้ทีด่งักล่าวได้รบั

การพฒันาให้เป็นพ้ืนท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	กย็ิง่ส่งผลท�าให้เป็นพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ทีส่�าคญั

ของประเทศไทยแห่งใหม่	ที่เป็นทั้งยุทธศาตร์ทางด้านการทหารและยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ	

ซึ่งแนวโน้มของปัญหาด้านความมั่นคงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	คือ	 การก่อการร้าย	 อาชญากรรม	 

การจราจร	 ยาเสพติด	 ขยะ	 ฯลฯ	 รวมท้ังการกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายในการก่อวินาศกรรมของ 

กลุ่มผู้ไม่หวังดี	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในจังหวัดชลบุรี	 คือ	 การที่

ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามความมั่นคงที่จะมาพร้อมการพัฒนาในพื้นที่	 

เพ่ือให้ระบบเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศได้รับการพัฒนา	ซ่ึงภาครัฐจะต้องมมีาตรการในการ

เยียวยาให้แก่ประชาชนในพื้นที่	 เช่น	การให้เรียนฟรี	การรักษาพยาบาลฟรี	เป็นต้น	ที่ผ่านมาการ

ด�าเนินการของภาครัฐยังขาดความชัดเจนท้ังในเรื่องนโยบายและแผนงานในการพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ต้องศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นเกี่ยว

กับผลกระทบในมิติต่างๆ	 ในเชิงพื้นที่	 ส่วนในด้านการเตรียมก�าลัง	 กองทัพเรือได้มีการฝึกศึกษา 

ให้ก�าลังพลได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง	 มีการส่งก�าลังพลไปลาดตระเวน

ร่วมชาตอ่ืินๆ	บริเวณช่องแคบมะละกา	การฝึกซ้อมรบัมอืกบัอบุตัเิหตนุ�า้มนัรัว่ไหลจากเรอื	ส่วนการ

ป้องกันปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในส่วนรับผิดชอบของกองทัพเรือ	คือ	การตรวจสอบเรือที่นับ

วันยิ่งเพิ่มมากขึ้น	 การลับลอบขนสิ่งค้าหนีภาษี	 การลักลอบขนน�้ามันเถื่อน	 การก่อการร้ายและ 

ก่อวินาศกรรมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา	เป็นต้น	ถึงแม้หลายฝ่ายจะวิเคราะห์ว่าประเทศไทยเป็น
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เพียงเส้นทางผ่านและเป็นแหล่งพักพิงของกลุ่มก่อการร้าย	 และอาวุธสงครามก็ตาม	 แต่ส�าหรับ

กองทัพเรือมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตามเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิด

  จังหวัดระยอง

	 	 ในอดตีจงัหวัดระยองเป็นพืน้ท่ีชนบท	การด�าเนนิชวีติของประชาชนเป็นไปอย่างเรยีบง่าย	 

แต่เมื่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเข้ามาในพ้ืนท่ี	 ส่งผลท�าให้เกิดผลกระทบ 

ในหลายมิติ	 ท้ังการเคลื่อนย้ายก�าลังแรงงานจากภายนอกพ้ืนเข้ามาในจังหวัดระยอง	 ปัญหา 

ยาเสพติด	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 การค้ามนุษย์	 แรงงานผิดกฎหมาย	 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมถูกบุกรุกท�าลายเพิ่มสูงข้ึน	 ประเด็นปัญหาแรงงานต่างด้าวมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น	

เนื่องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	มีความต้องการใช้แรงงานในหลายลักษณะทั้ง

แรงงานมีทักษะฝีมือและแรงงานไร้ทักษะฝีมือ	 ซึ่งส่งผลถึงการให้บริการทางด้านสาธารณสุขต้อง

ท�างานหนักเพิ่มมากขึ้น	 จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่าปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดระยองมีโรคอุบัติใหม่	 

โรคอุบัติซ�้า	 อุบัติภัยจากสารเคมีเพิ่มมากข้ึน	นอกจากนี้ยังมีปัญหาเดิมๆ	ที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้

หมดไปได้	เช่น	อาชญากรรม	การลกัทรัพย์	วิง่ราวทรพัย์	การชงิทรัพย์	การปล้นทรัพย์	ปัญหาทะเลาะ

วิวาทของครอบครัว	 ปัญหาการรบกวนสิทธิผู ้อื่น	 ฯลฯ	 การเข้ามาของเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกนั้น	ท�าให้พื้นที่จังหวัดระยองมีการพัฒนาโครงสร้าง	เช่น	ระบบถนน	ท่าอากาศยาน	

และระบบราง	เพือ่รองรบัการจราจรทีจ่ะหนาแน่นเพิม่ขึน้ในอนาคต	แต่ปัญหาทีต่ามมา	คอื	มลภาวะ

ทางเสียงและทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่	 อีกท้ังระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่

เดิมนั้น	(ไฟฟ้า	และน�้า)	ก็อาจไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น	

 ๔.๑.๒ ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงาน

ด้านความมั่นคง 

  ๑) ด้านทรัพยากร

	 	 ความพร้อมทางด้านทรัพยากร	 (งบประมาณ	บุคลากร	 อุปกรณ์)	 เพื่อรองรับและ

สนับสนุนภารกิจการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	และแนวทางในการแก้ไขปัญหา	ดังนี้

  จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเรื่องของ

การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางท่ีไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในมิติต่างๆ	

บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่	 ณ	 ปัจจุบันมีอยู่อย่างจ�ากัด	 ขาดองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญ 
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ด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 จึงส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและด้านอื่นๆ	 

ในพื้นที่	 ฉะนั้นหน่วยงานภาคราชการในพื้นที่	 (ส�านักงานจังหวัด	 และกองบังคับการต�ารวจภูธร

จังหวัด)	 จึงได้มีการน�าหลักการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างทหาร	 ต�ารวจ	 ฝ่ายปกครอง	

อ�าเภอ	ก�านัน	ผู้ใหญ่	ฯลฯ	มาใช้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและด้านอื่นๆ	เป็นไปด้วย

ความสงบเรียบร้อย

	 	 การเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรในพื้นท่ี	 เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวนัออกของหน่วยงานด้านความมัน่คงในพ้ืนท่ี	พบว่า	ยงัคงประสบกบัปัญหาแบบเดิมๆ	

กล่าวคือ	งบประมาณ	ก�าลังคน	และวัสดุอุปกรณ์	ของหน่วยงานไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ

ปัญหาในพืน้ที	่ซึง่แต่เดมิปัญหาด้านความมัน่คงทีม่อียูใ่นพืน้ทีม่ปีรมิาณมากอยูแ่ล้ว	ยิง่รฐับาลมนีโย

บายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ก็ยิ่งส่งผลท�าให้อัตราการเกิดขึ้นของปัญหาความมั่นคง

เพิม่ขึน้ด้วย	ซึง่ส่งผลต่อทรพัยากรท่ีมอียูจ่�ากดัในพืน้ที	่เช่น	เครือ่งมอืและวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ	ไม่เพยีง

พอที่จะสามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่ได้ท�าเรื่องร้องขอไปยังหน่วยงาน

ส่วนกลาง	แต่ไม่ได้รบัการตอบสนอง	เนือ่งจากการด�าเนนิการมขีัน้ตอนและระเบยีบวิธกีารพจิารณา

ทีไ่ม่สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ	เช่น	ต้องใช้ข้อมลูจ�านวนประชากรตามทะเบยีนบ้านในพืน้ทีเ่ท่านัน้	

อาณาเขตพื้นที่ความรับผิดชอบมีขนาดเท่าไหร่	 ข้อมูลสถิติปัญหาความมั่นคงย้อนหลัง	 ๓	 ปี	 ฯลฯ	

ประกอบกบัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบัิติงานอยูไ่ม่มอีงค์ความรู้และทกัษะเกีย่วกบัการป้องกันภยัคกุคามทาง

เทคโนโลยีสมัยใหม่	 (อาชญากรรมทางไซเบอร์)	 ถึงแม้หน่วยงานในพ้ืนที่จะมีการวางแผนการใช้

ทรัพยากรอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม	 แต่ในอนาคตทรัพยากรเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอท่ีจะรองรับปัญหา

และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จะเกิดขึ้น	

	 	 หน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างกองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	 ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ในพื้นที่ได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาที่มาพร้อมกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 และ

เห็นว่ากลุ่มทุนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนจากจีนและญี่ปุ่น	 ฉะนั้นการฝึกทักษะ 

ทางด้านภาษาจีน	 ญี่ปุ่น	 และประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 จึงท�าหนังสือขออนุมัติด้าน 

งบประมาณและก�าลังพลไปยังส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 (หน่วยงานส่วนกลาง)	 แต่หน่วยงาน 

ส่วนกลางมองว่าการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	เป็นเร่ืองของส่วนภูมภิาคจงึไม่ได้รบัการ

สนับสนุนเท่าที่ควร
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	 	 ส�าหรับหน่วยงานทหารในพื้นที่	 (กองพลทหารราบที่	 ๑๑)	 มีความขาดแคลน 

ด้านบคุลากรท�าให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรพัยากรท่ีผ่านมา	คอื	การบรูณาการการท�างาน

ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ	 ในพื้นท่ี	 ท้ังก�าลังคนและวัสดุอุปกรณ์	 ตัวอย่างเช่น	 การตั้งด่านร่วมกัน	

การสนธิก�าลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่กระท�าผิดกฎหมาย	การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกัน	เป็นต้น

  จังหวัดชลบุรี

	 	 ทรัพยากรในมิติต่างๆ	 (บุคลากร	งบประมาณ	และวัสดุอุปกรณ์)	ที่ใช้ในการบริหาร

จัดการพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกของจงัหวดัชลบรุใีนปัจจุบนั	มไีม่เพยีงพอกบัการปฏบิตัิ

ภารกิจ	และทรัพยากรบางอย่างที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ	ก�าลังคน	ซึ่งเมื่อ

พืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุไีด้รบัการออกแบบให้เป็นพืน้ทีใ่นการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกแล้ว	

ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจัดสรรทรัพยากรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเพียง

พอ	 เพื่อที่จะสามารถรอบรับหรือสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้	 

โดยเฉพาะบุคลากรของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ซ่ึงปัจจุบันยังคงประสบปัญหาขาดแคลนและ 

ไม่เพียงพอ	 หากกองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้รับภารกิจให้ด�าเนินการสนับสนุนการ

พฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกแล้ว	เจ้าหน้าท่ีต�ารวจในพ้ืนท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาให้มอีงค์

ความรู้	ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญ	และต้องผ่านการฝึกอบรม	เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจ

การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	อกีทัง้วสัดุอปุกรณ์หรือเคร่ืองมอื

ที่ใช้ก็จะต้องได้รับการจัดสรร	หรือสนับสนุนให้เกิดความพร้อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

	 	 การบริหารจัดการพื้นท่ีการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ทางด้าน 

งบประมาณของการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	 (กทภ.)	 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐาน 

และเป็นระบบคมนาคมรูปแบบหนึ่ง	 ได้มีการด�าเนินงานภายใต้กองทุนหมุนเวียนของกระทรวง 

การคลงั	(รฐับาล)	ซึง่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องบรหิารงบประมาณทีม่อียูจ่�ากดัให้เพยีงพอต่อการด�าเนนิ

กิจกรรมต่างๆ	 ของการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้มีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งอัตราก�าลังพล 

ที่ได้ท�าเรื่องขออนุมัติอัตราเอาไว้นั้น	 เพียงพอต่อการขยายตัวของโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกในอนาคต

	 	 ส่วนในมติทิางด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุ	ีจากสถานการณ์	

ณ	ปัจจุบัน	พบว่า	เจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดองค์ความรู้และทักษะ	โดยการช่วยเหลือและสนับสนุน
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การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและช�านาญซึ่งถือเป็น 

เรื่องที่ส�าคัญ	 ตัวอย่างเช่น	 กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี	 ต้องก�ากับดูแลและควบคุม 

ก�าลงัพลมใิห้กระท�าความผดิวนิยัในลกัษณะของการเรียกรับสินบน	ต้องด�าเนนิการปฏรูิปการท�างาน

โดยการน�าระบบเทคโนโลยีมาช่วนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	 การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา	 

(การแปลและการสือ่สาร)	และต้องด�าเนนิการปรบัปรงุองค์ความรูแ้ละทกัษะให้เกดิความเชีย่วชาญ	

ซึ่งจะส่งผลท�าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 กองทพัเรอืเป็นหน่วยงานความมัน่คงทีมี่ความส�าคัญ	และเป็นหน่วยงานหลักทีม่คีวาม

รับผิดชอบในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 แต่ยังคงขาดความพร้อมในเรื่องทรัพยากร	 เช่น	 เครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันช�ารุด	

ล้าสมยั	ไม่เพยีงพอ	การสร้างคนให้มขีดีความสามารถในการปฏบิติังานในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวนัออกซึง่ถอืเป็นสิง่ส�าคญัพืน้ทีฝึ่กมอีาณาเขตน้อยลงเนือ่งจากแปลงสภาพเป็นท่าเรอืและพืน้ที่

จอดเรอื	ก�าลงัพลไม่เพยีงพอกบัภารงานทีเ่พิม่ขึน้	ถงึแม้ว่าจงัหวดัชลบรุจีะมกีารบรูณาการการท�างาน

ร่วมกันกับส�านักงานจังหวัดชลบุรี	 ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล	(ศรชล.)	และหน่วยงานที่เกี่ยงข้องแล้วก็ตาม	ซึ่งปัจจุบันทางกองทัพเรือก�าลังด�าเนินการ

จัดท�าโครงการที่จะดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น	ซึ่งอาจส่งผล

ท�าให้กองทัพเรือสามารถของบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น	

  จังหวัดระยอง

	 	 นอกจากภาระงานของเจ้าหน้าทีร่ฐัในพืน้ท่ีจงัหวดัระยองจะเพิม่สงูขึน้แล้ว	เจ้าหน้าที่

ยังจะต้องพัฒนาตัวเองด้วยการเพิ่มพูนองค์ความรู้	 และความเชี่ยวชาญทางด้านเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกเพิ่มมากข้ึน	 การบริหารในส่วนของจังหวัดระยอง	 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มี 

การบรูณาการการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ	ในพืน้ที	่ปัญหาทางด้านทรพัยากร

ของกองบงัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดัระยอง	คอื	ก�าลังเจ้าหน้าทีต่�ารวจมจี�านวนไม่เพียงพอกบัภารกจิ

ที่เพิ่มขึ้น	(หากเปรียบเทียบกับประชากรแฝง)	ขาดเทคโนโลยี	(กล่อง	CCTV)	ที่ช่วยในการบริหาร

จัดการปัญหาในพื้นท่ี	 องค์ความรู ้และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 ขาดงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาอาชญากรรม

ในพื้นที่จังหวัดระยอง	เป็นต้น	การท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่มีลักษณะท�างานเป็นกะไม่มี
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วันหยุด	ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของตัวเจ้าหน้าที่เอง	และการท�างานจะมีลักษณะที่

แตกต่างไปจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจในชาติสมาชิกอาเซียนด้วยกัน	 ฉะนั้นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นหาก

ภาครฐัให้ความส�าคญัและจดัสรรงบประมาณ	 วัสดอุปุกรณ์ให้มคีวามเหมาะสมและเพยีงพออาจส่งผล

ท�าให้การบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหา	คือ	

การจดัตัง้กองทนุเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	เพ่ือพัฒนาพ้ืนทีอ่ย่างครอบคลุม	และการส่งเสริม

ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณร่วมกันหน่วยงานราชการในพื้นที่ก็จ�าเป็น

สามารถรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ได้

  ๒) ด้านกระบวนการบริหาร

	 	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร	 

การบังคับบัญชา	นโยบาย	และภารกิจขององค์กรในพื้นที่	ดังนี้

  จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกในพืน้ท่ีจังหวดัฉะเชงิเทรา	ได้ส่งผลกระทบ

ต่อนโยบายและภารกจิของหน่วยงานด้านความมัน่คงในพืน้ทีอ่ย่างมาก	ซึง่ต้องมกีารปรบัเปลีย่นวธิี

การด�าเนินงานในบางส่วนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	และสอดรับกับ

เป้าหมายของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ที่มุ่งเน้นให้พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็น

พื้นที่เมืองน่าอยู่	 เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม	 ซ่ึงท่ีผ่านมาหน่วยงานราชการได้มี

การรับฟังความคิดเห็น	 ปัญหา	 และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อการพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกเพื่อท�าให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับความ

ต้องการ	และควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

	 	 สิ่งที่ส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	คือ	การสร้างการรับรู้

หรอืการประชาสมัพนัธ์ให้แก่ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในปัจจบุนัและ

อนาคต	เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีเ่กดิการปรบัตวัในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป	รวมถงึการปรับเปลีย่น

วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมดุล	 จังหวัดฉะเชิงเทราต้องการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อ

น�ามาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่นับวันยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ

	 	 เนือ่งด้วยการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ในส่วนความรบัผดิชอบ

ของส�านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น	พบว่า	ในปัจจุบันในพื้นที่ปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งในสังกัด

และจากหน่วยงานอ่ืนๆ	 เข้ามาท�างานร่วมกันอยู่ในพื้นที่ด้วย	 แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรค	 คือ	 เจ้าหน้าที่
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เหล่านี้จะต้องได้รับค�าสั่งโดยตรงจากผู ้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ	 ก่อนจึงจะสามารถ 

ด�าเนินการใดๆ	ได้	อีกทั้งไม่มีอ�านาจในการตัดสินใจอีกด้วย	จึงส่งผลท�าให้การบริหารจัดการพื้นที่

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกของส�านกังานจงัหวดัยงัไม่มปีระสทิธิภาพเท่าทีค่วร	ฉะนัน้	แนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาของส�านักงานจังหวัด	 คือ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	 จะต้องมีอ�านาจในการบริหาร

จัดการพืน้ท่ีอย่างเบ็ดเสรจ็	รวมทัง้มอี�านาจในการวนิจิฉยัสัง่การให้เจ้าหน้าทีท่ีส่งักดัหน่วยงานอืน่ๆ	

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติตามค�าสั่งด้วย	 เช่น	 ภาครัฐจะต้องมอบอ�านาจให้ผู้ว่าในลักษณะของ 

การเป็นผูว่้า	CEO	และเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานอืน่ๆ	จะต้องรบัสนองค�าสัง่ของผูว่้าราชการจงัหวดัด้วย 

เป็นต้น

	 	 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการจัดตั้งคณะท�างานโดยบูรณาการหน่วยงาน 

ในพื้นที่	 แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค	 คือ	 การขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอ�านาจของ

กระทรวงอุตสาหกรรมแต่ผู้ว่าฯ	มีอ�านาจในการดูแลพื้นที่	ซึ่งเมื่ออ�านาจการบริหารจัดการพื้นที่ไม่

ได้เป็นไปอย่างเบด็เสรจ็	ผลทีต่ามมา	คอื	โรงงานเหล่านีป้ล่อยน�า้เสยีลงแม่น�า้บางปะกง	มกีารลกัลอบ

ทิง้ขยะทีเ่ป็นอนัตราย	และเมือ่ทรพัยากรธรรมชาตถูิกท�ากอ็าจส่งผลถงึแหล่งกกัเกบ็น�า้ดบิ	อาจเกดิ

ปัญหาการแย่งชิงน�้าจืด	เป็นต้น

	 	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท�าให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ี

จังหวัดฉะเชิงเทราหันมาพึงพาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นท่ีเพิ่มมาก

ขึน้	เช่น	การน�าเทคโนโลยเีกีย่วกบักล้อง	CCTV	มาใช้ในพืน้ท่ี	อกีทัง้สร้างกรอบความร่วมมอืกบัภาค

ส่วนอื่นๆ	เช่น	ภาคเอกชน	และประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล่อง	CCTV	ไว้	เมื่อเกิดเหตุการณ์

ต่างๆ	ทางเจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการขอภาพเหตุการณ์จากกล่อง	CCTV	ที่ติดตั้งอยู่บริเวณนั้น	ซึ่งช่วย

ให้การบริหารสถานการณ์รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น	 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่เกษตรกรรม	 เช่น	

ส่วนผลไม้	 นาข้าว	 บ่อเลี้ยงปลา	 ซึ่งการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่อุตสาหกรรมนั้น	 

ทางหน่วยงานด้านความมัน่คงคอยตรวจสอบข้อมลูและบรเิวณท่ีขออนญุาตต้ังโรงงานอตุสาหกรรม	

เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างพื้นท่ีการเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรม	 และควบคุมให้พื้นที่

อุตสาหกรรมขยายพื้นที่ออกนอกเขตที่	พ.ร.บ.	เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก�าหนดไว้	เพื่อไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

	 	 หน่วยงานทหารในพื้นที่	 (กองพลทหารราบที่	 ๑๑)	 มองว่า	 เนื่องด้วยนโยบายการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้านความมั่นคงที่ลงมายังจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ยังขาด
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ความชัดเจนประกอบกับ	พ.ร.บ.	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพึ่งประกาศใช้	และประชาชนใน

พื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงส่งผลท�าให้หน่วยงานทหาร

และหน่วยงานราชการในจังหวัดยังไม่ได้มีการก�าหนดแผนฯ	ที่ชัดเจน	ต้องรอความชัดเจนจากส่วน

กลางอีกสักระยะหนึ่ง

  จังหวัดชลบุรี

	 	 การพัฒนาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกในพ้ืนทีจั่งหวดัชลบรีุนัน้	ในมติิทางด้านการ

บริหารและการบังคับบัญชา	 พบว่า	 ในปัจจุบันยังไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ	 มากนัก	 ส่วนในมิติทาง 

ด้านนโยบายและภารกิจของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองบังคับการต�ารวจภูธรในพ้ืนที่	 

จะต้องรอดูท่าทีและความชัดเจนในการด�าเนินนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอีกคร้ัง	 

ว่าจะมีการเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและท�าธุรกิจภายในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีได้มากน้อย

แค่ไหน	 เนื่องจากบริบทของพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม	 ซ่ึงมี

ชาวต่างชาติจากหลายประเทศเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมากอยู่แล้ว	 แต่เมื่อมี

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็อาจส่งผลท�าให้อัตราการขยายตัวของปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาตเิพิม่มากขึน้	ซึง่กองบงัคบัการต�ารวจภธูรในพืน้ทีอ่าจจะต้องมกีารปรบัเปลีย่น

นโยบายและภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น

	 	 การท่าอากาศยานนานาชาตอิูต่ะเภาได้รับผลกระทบทางด้านบวกจากการพัฒนาเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ซึง่การบรหิารจัดการสนามบนิจ�าเป็นต้องมแีผนการพฒันาในระยะยาว

เพือ่รองรบัการขยายตัวของการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกอยู่ก่อนแล้ว	และจากนโยบาย

ของภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาและขยายท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้มี	 ๒	 รันเวย์	 

ซึ่งจะท�าให้กลายเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคมากขึ้น	 นโยบายที่ส่งเสริมพื้นที่ภาคตะวันออก	

(จังหวัดฉะเชิงทรา	ชลบุรี	และระยอง)	ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันถือว่าทั่วถึงทุกบริเวณ	โดยภาครัฐ

และส�านักงานจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาใน

เชิงพาณชิยท์ัง้ทางตรงและทางอ้อม	ท�าใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ดท้ราบถึงศกัยภาพของการใหบ้ริการ

ด้านการบินของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

	 	 ส�าหรบักองทพัเรอืมองว่ารฐับาลจะบริหารจัดการสนามบนินานาชาติอูต่ะเภาอย่างไร	

(ทั้งสนามบินทหาร	และสนามบินพลเรือน)	หน่วยงานต่างๆ	ที่ท�างานอยู่ในพื้นที่จะต้องการบูรณา

การการท�างานร่วมกันซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาการท�างานในลักษณะต่างคนต่างท�าได้	 ส�านักงาน
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จังหวัดชลบุรีจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 
ให้หน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล	 หรือรับรู้ข่าวสารที่เข้าใจตรงกัน	
เนื้อที่ทางทะเลไม่มีอาณาเขตชัดเจน	 มีเนื้อที่กว้างขวาง	 ดูแลยาก	 สิ่งเหล่านี้ทางจังหวัดจะมี 
การบริหารจัดการอย่างไร	จะมีการบูรณาการการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ	หรือไม่	หรือจะ
มกีารส่งเจ้าหน้าทีห่รอืก�าลงัพลไปฝึกอบรมทกัษะเพิม่เตมิทางด้านการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่ขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออกหรือไม่	ซึ่งสิ่งเหล่านี้รอดูท่าทีของภาครัฐต่อไป
  จังหวัดระยอง
	 	 การบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของจังหวัดระยองนั้น	 มีการ
แต่งตั้งคณะท�างานระดับจังหวัดข้ึนมาท�าหน้าที่ควบคมดูแล	 และติดตามการด�าเนินงาน	 ซ่ึงถือว่า
เป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี	 โดยมีการประชุมเดือนละคร้ัง	 และ 
จะมีหน่วยงานราชการในพื้นที่รวมท้ังกองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดระยองและหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคงอื่นๆ	 เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง	 ส่งผลท�าให้การบริหารจัดการในมิติต่างๆ	 
ของจังหวัดระยองมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	 	 ส่วนประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการในพื้นท่ีจังหวัดระยอง	 คือ	 การไม่ได้รับ
ความร่วมมือด้านข้อมูลจากสถานประกอบการ	 ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานด้านการจัดการ
ศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะฝีมอืให้แก่แรงงานเพือ่ป้อนเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรม	ซึง่การปรบัเปลีย่นแนวคดิ
ของผู้ปกครองท่ีหันกลับมาส่งเสริมให้บุตรหลานเลือกเรียนสายอาชีวะเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เวลา	 
ในขณะที่การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยโดยน�าระบบกล้องวงจรปิดมาใช้โดยเชื่อมโยงครอบคลุม 
ทกุพืน้ที	่การทีห่น่วยงานราชการทุกภาคส่วนเริม่มกีารบรูณาการการท�างานและจดัสรรงบประมาณ
ร่วมกัน	
	 	 ส่วนช่องโหว่ด้านการจดทะเบียนของสถานประกอบการนั้น	 ท�าให้จังหวัดระยอง 
ขาดรายได้	 เนื่องจากสถานประกอบการที่ต้ังอยู่ในจังหวัดระยองส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดระยอง	ทางจังหวัดระยองจึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้	เป็นต้น
	 	 ประเดน็ปัญหาทางด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ทีเ่กดิขึน้	สามารถแก้ไขได้โดยการจัด
ท�ายุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเฉพาะพื้นที่	นโยบายภาครัฐต้องมีความต่อเนื่อง	และ
มกีารตดิตามประเมนิผล	ให้เหน็เป็นข้อมลูออกมา	อกีทัง้ต้องส่งเสรมิเก่ียวกบัการรบัรูข้องประชาชน
ในทกุๆ	เรือ่ง	โดยภาครฐัต้องด�าเนนิการประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ข้อมลูให้ครอบคลุม	และประชาชน

โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	เป็นต้น
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  ๓) ด้านผลลัพธ์

	 	 นโยบาย	กฎหมาย	และระเบยีบข้อบงัคบัของการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ของหน่วยงานในพื้นที่	 ซึ่งแนวทาง

ในการปรับปรุงภารกิจให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	มีดังนี้

  จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 นโยบายของภาครัฐที่มีการก�าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีนั้น	

ส่งผลท�าให้การก�าหนดทิศทางการพฒันาพืน้ท่ีมคีวามชดัเจนมากขึน้	ทัง้การมุง่เน้นพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม	ประชาชนที่

อยู่อาศัยในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นที่เพิ่มขึ้น

	 	 แต่เนือ่งด้วยมาตรการทางด้านกฎหมายของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	 

ยงัขาดความชดัเจน	ประกอบกบักฎหมายว่าด้วยการจดัผงัเมอืงทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาและยงัไม่

ได้มีผลประกาศใช้	 ส่งผลท�าให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาและ

อุปสรรค	ซึ่งภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเร่งรัดให้มีการประกาศใช้กฎหมายให้มีความชัดเจน	 เพื่อ

เอื้อต่อการขยายการลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น	 อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 (ส่วนกลาง)	 ต้อง

ประชาสัมพันธ์	หรือชี้แจงท�าความเข้าใจให้กับจังหวัด/พื้นที่รับทราบข้อมูลในทุกมิติ	เนื่องจากเมื่อ

เกิดปัญหาขึ้นในพื้นท่ี	 ส�าหนักงานจังหวัดจะเป็นหน่วยงานแรกๆ	 ที่ลงพื้นที่เข้าไปให้บริการ	 หรือ

บริการจัดการกับปัญหาที่นั้นๆ

	 	 นโยบาย	กฎหมาย	และระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงานส่วนกลางของหน่วยต้นสงักดั

แต่ละหน่วยนั้น	ที่ผ่านมามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว	แต่มีเพียงบางข้อหรือบางมาตรา

เท่านั้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดรับกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	เช่น	การจัดท�า

ข้อมูลเชิงสถติด้ิานประชากรใหม่	โดยให้ส�าหนกังานจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องส�ารวจจ�านวน

ประชากรในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมด	 โดยให้ส�ารวจจ�านวนประชากรทั้งที่อยู่

อาศัยตามทะเบียนบ้านและประชากรทีย้่ายถิน่ฐานเข้ามาท�างานหรอือยูอ่าศยัในพ้ืนที	่เพือ่เป็นฐาน

ข้อมูลให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องน�าไปใช้ประโยชน์	 ตัวอย่างเช่น	 

เมื่อกองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดท�าเรื่องขออนุมัติ	 หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วน

กลางต้องใช้ข้อมูลต่างๆ	เหล่านี้	เช่น	จ�านวนประชากร	สถิติหรืออัตราการเกิดคดี	เป็นต้น
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	 	 ที่ผ่านมาหน่วยงานทหารในพื้นที่	 (กองพลทหารราบที่	 ๑๑)	 ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วม 

ประชุมฯ	 กับคณะกรรมการของจังหวัดท่ีรับผิดชอบทางด้านการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกอยู่บ่อยครั้ง	 ซึ่งส�าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการในพ้ืนที่อาจมีความรู้ความเข้า 

ในเก่ียวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่บ้าง	 แต่ส�าหรับประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาด 

ความรู้ความเข้าใจ	 ฉะน้ันหน่วยงานราชการในพื้นท่ีจึงควรด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ได้รบัทราบข้อมลูอย่างทัว่ถงึและครอบคลมุทกุกลุ่มเป้าหมาย	เพ่ือท�าให้จังหวดัฉะเชงิเทราสามารถ

ด�าเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไปอย่างราบรื่น

  จังหวัดชลบุรี

	 	 นโยบาย	 กฎหมาย	 และระเบียบข้อบังคับของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัด

ชลบุรี	 เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม	 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 

ในพื้นที่เป็นจ�านวนมาก	ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ	ในพื้นที่	คือ	ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาต	ิแรงงานต่างด้าวลกัลอบเดินทางเข้ามาท�างานอย่างผดิกฎหมาย	การค้ามนษุย์	

การลับลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย	 รวมถึงปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	 

ซึง่สถานการณ์ของปัญหาเหล่านีใ้นปัจจบุนัมอีตัราการเกดิท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยูแ่ล้ว	แต่เมือ่จังหวดัชลบรีุ

มีการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอาจส่งผลท�าให้ปัญหาเหล่านี้มีอัตราเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น	

	 	 การปรับภารกิจของหน่วยงานราชการในพื้นที่น้ัน	 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ	 ได้ม ี

นโยบายให้บุคลากรทุกระดับชั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเข้มงวด	 ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครดั	การมุง่เน้นให้ด�าเนนิการตรวจตราแหล่งชมุชนและพืน้ทีเ่สีย่งอย่างสม�า่เสมอ	ส�าหรบั

หน่วยงานด้านความมั่นคงมีการตั้งด ่านตรวจค้นยาเสพติดและส่ิงผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี 

ความรับผิดชอบอยู่บ่อยครั้ง	เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และปัญหาภัยคุกคามอื่นๆ

	 	 ส่วนท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	 มีนโยบายที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเร่ืองการสร้าง 

ความสมดลุระหว่างการปฏบัิตภิารกจิทางการทหารและการให้บรกิารในเชงิพาณชิย์	แต่ด้วยนโยบาย

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล	 ที่มีเป้าหมายเพื่อท�าให้ระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศเกิดการขยายตัว	 จึงมีมาตรการกระตุ้นด้วยการส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมใหม่ๆ	 อีกทั้งต่อยอดอุตสาหกรรมบางประเภทเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม	 ซ่ึงการพัฒนา

อุตสาหกรรมการบินในพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา	(อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ)	ส่งผลท�าให้
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ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาต้องด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทส�าหรับใช้ในการบริหารจัดการ

พื้นที่ในระยะยาว	 เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดแบ่งพื้นที่

ส�าหรบัให้ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท้ังภายในประเทศและต่างชาติทีจ่ะเข้ามาใช้พืน้ที	่รวมถงึการ

ลงทุนร่วมกับบริษัทเอกชนเพื่อท�าให้การบริหารจัดการพื้นที่เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด	

	 	 กองทพัเรอืมองว่าการพฒันาพ้ืนทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกมคีวามคบืหน้าอย่าง

รวดเร็ว	 แต่สิ่งที่น่ากังวล	 คือ	 กฎหมายในบางฉบับและบางมาตรามีความล้าสมัย	 ส่วนกฎหมาย 

ฉบับยังอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภา	 หรือบางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาตีความกฎหมาย	

นโยบายของภาครัฐขาดความชัดเจน	 (เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์	 และการท�าความเข้าใจ 

กับประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่)	 ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของ 

กองทพัเรอื	สิง่ทีผู่ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกับการก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ของการพฒันาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	 ต้องตระหนักรู ้และสามารถน�าไปเป็นหลักคิดในการจัดท�ายุทธศาสตร	์ 

คือ	 “หากประเทศใดมีก�าลังทหารที่แข็งแรง	 ก็จะไม่มีใครกล้ามายุ่ง”	 ซึ่งพลังอ�านาจทางทหาร 

ถอืเป็นส่วนส�าคัญทีต้่องด�าเนนิไปควบคกัูนกบัการพฒันาความม่ันคงทางด้านเศรษฐกจิ	 ส่วนกองทพัเรอื

เองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนถึงแม้จะไม่ใช้ภารกิจหลักของกองทัพก็ตาม	แต่รัฐบาลต้องมี 

นโยบายที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง	อันเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศไทย	

  จังหวัดระยอง

	 	 ปัจจุบันสิ่งที่กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดระยองทราบ	คือ	นโยบายเกี่ยวกับการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ของพื้นที่จังหวัดระยองยังขาดความชัดเจน	 แต่ถึงอย่างไร

ก็ตามเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่ก็ยังสามารถท�างานได้ตามปกติ	 สิ่งที่กังวล	 คือ	 เมื่อการพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 แล้วเสร็จสมบูรณ์จะส่งผลท�าให้ภาระงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราก�าลังที่มีอยู่	 ส่ิงที่รัฐบาลและหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ต้อง

ตระหนักถึงอีกประการหนึ่ง	คือ	ปัญหาสังคมและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองขาดความเชื่อมั่น

และความไว้วางใจหน่วยงานภาครัฐ	 ส่งผลท�าให้ข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนในพื้นท่ีไม่ตรงกับ 

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	อันน�าไปสู่การวางแผนงานผิดพลาด
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 ๔.๑.๓ เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบักองทพัและหน่วยงานด้านความมัน่คง เพือ่เตรียมรองรับ

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

  ๑) การวางแผน (Planning)  

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 	 ด้านการวางแผน	 เพื่อปรับภารกิจและกิจกรรมขององค์กร	 ให้สอดรับกับการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น	 จังหวัดฉะเชิงเทราให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	 จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชนอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่รบัฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง

กบัพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเพือ่น�าปัญหาและความต้องการเหล่านัน้มาก�าหนดทิศทางการปฏบิตัิ

งานของหน่วยงานในพืน้ท่ีจงัหวัดฉะเชิงเทราให้สอดรบักบัการพัฒนา	แต่อย่างไรกต็าม	ยงัมบีางเรือ่ง

ที่มีความส�าคัญกับการพัฒนาในพื้นท่ี	 และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาองค์กร	 

แต่หน่วยงานยังขาดข้อมูลในเรื่องนั้นๆ	 ในส่วนนี้ทางจังหวัดจะพิจารณาด�าเนินการในเรื่องศูนย์

รวบรวมข้อมูลต่อไป

	 	 ส�าหรบัเรือ่งการวางแผนการพฒันาคน	เพือ่เตรยีมรองรบัพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

น้ัน	จังหวดัฉะเชงิเทราได้มกีารวางแผนยทุธศาสตร์การศกึษาของจงัหวดัทีช่ดัเจน	มกีารปฏบัิตอิย่าง

ต่อเนือ่ง	มีการตดิตามและประเมนิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้	พร้อมท้ังมกีารน�าผลการวจิยั

หรือองค์ความรู้จากการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก�าลังคน	มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

วางแผน	 โดยมีการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ปี	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔	

ประกอบด้วย	๔	ยุทธศาสตร์	คือ	(๑)	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่าง

มีความสุข	 (๒)	 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู ้ของผู ้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ	 

(๓)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 และมีทักษะชีวิต	 และ	 (๔)	 ยุทธศาสตร ์

การบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	 โดยทางจังหวัดคาดหวังว่าการศึกษาจะช่วยสร้างให้

เดก็	เยาวชน	และชาวแปดริว้	มคีณุลกัษณะทีโ่ดดเด่น	มศีกัยภาพในการขับเคล่ือนและพัฒนาจังหวดั

ให้เป็นเมอืงทีน่่าอยูอ่าศยั	มคีวามปลอดภยั	ประชากรมคีณุภาพ	รองรับพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

ได้อย่างสมบูรณ์

	 	 จากแนวทางการพัฒนาเมืองส�าคัญในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	รฐับาลต้องการพฒันาให้เป็นเมอืงทีอ่ยูอ่าศัยชัน้ดีทีทั่นสมยั	เพือ่รองรบัการขยายตัวของ
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กรุงเทพมหานครและรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	 มีความสอดคล้องกับ

ภารกิจของต�ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างยิ่ง	เนื่องจากภารกิจด้านความมั่นคงที่ส�าคัญคือ

งานด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนเป็นหลักตามวสัิยทัศน์ของหน่วยงาน	คอื	

“เป็นต�ารวจที่ดี	 ประชาชนให้ความไว้วางใจ	 เชื่อมั่น	 และศรัทธา”	 จึงสามารถตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาลในเรื่องพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างเต็มที่

	 	 ส�าหรับการวางแผนเพื่อปรับภารกิจหรือกิจกรรมของต�ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น	 จะเป็นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก	 

โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ที่ได้มีจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 

(๑)	 แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	ด้วยการพัฒนาหน่วยงาน	 อาคาร

สถานท่ี	 ให้มีความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 และ	 

(๒)	 การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

โดยการจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวนัออก	เป็นต้น	จงึท�าให้หน่วยงานเริม่มีการปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานให้สอดรบักบัแผนการ

ปฏิบัติงานดังกล่าว	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปรับโครงสร้างด้านอาคารสถานที่เสียมากกว่าภารกิจและ

กิจกรรมขององค์กร

	 	 กองพลทหารราบที่	 ๑๑	 เป็นกองพลรบหลักที่ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่	 ๑	 ซึ่งพร้อม

สนับสนุนภารกิจตามท่ีหน่วยเหนือก�าหนด	 แต่ยังไม่มีค�าสั่งหรือแนวทางในการปรับเปลี่ยนภารกิจ

เรื่องพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจากหน่วยเหนือที่ชัดเจน	

   จังหวัดชลบุรี

	 	 ในการวางแผนเพือ่รองรบันโยบายในการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกนัน้	

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก	จังหวัดชลบุรี	โดยคณะกรรมการอ�านวยการประกอบไปด้วย	ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัชลบรุ	ีเป็นประธานกรรมการ	และมรีองผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุทีัง้	๓	ท่านเป็นรองประธาน

กรรมการ	 ส่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ีที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 

ที่	๑๔	ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ	รองผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี	และ 

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดชลบุรีเป็นกรรมการ	 เพ่ือให้การด�าเนินการดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็น
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รูปธรรมโดยเร็ว	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	 และการยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

	 	 ส�าหรบัการประชมุทีเ่กีย่วข้องนัน้	ทางจงัหวดัได้จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารทบทวน

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี	 ๔	 ปี	 (๒๕๖๑-๒๕๖๔)	 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง 

กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	 เพื่อร่วมกันอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

ทัง้ภาคราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ภาคประชาสังคม	และภาคเอกชนผ่านกลไกการบริหาร

ทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติที่ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก	ในการให้ข้อมูลทิศทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัด	 ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความสมบูรณ์ของแผนพัฒนา

จังหวัดและด�าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

	 	 แต่อย่างไรกต็าม	ยงัพบว่าจงัหวดัชลบรุมีขียะจากโรงงานอตุสาหกรรมสงูสดุเป็นอนัดบั	๑	

ในภาคตะวันออก	(ประมาณ	๒,๗๐๐	ตันต่อวัน)	อันมีสาเหตุมาจากแรงงานต่างด้าว	ประชากรแฝง	

และนักท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ	และอีกประเด็นที่ส�าคัญคือ	ระบบการบ�าบัดน�้าเสีย	ซึ่งในอนาคตทาง

จังหวดัจะวางแผนในเรื่องนี้ให้รัดกมุยิ่งขึ้นต่อไป	ทั้งนี้	ต้องการให้กองทัพเขา้มาช่วยในเรื่องการเป็น

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสัญญาการด�าเนินการ	 และการบังคับใช้

กฎหมายในเรื่องนี้

	 	 ต�ารวจมกีารวางแผนโดยองินโยบายของพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก	โดยการสนบัสนนุ

ในส่วนของการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบก	 ทางน�้าและทางอากาศ	 รวมทั้งการ

เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบังหรือสัตหีบที่จะต้องมีการตรวจเข้มก่อนที่จะเข้ามา

ในพื้นที่	เพือ่ป้องกนัการขนสง่สนิคา้ผดิกฎหมาย	รวมทัง้การเดินทางเข้าออกของชาวตา่งชาตกิ็ไดม้ี

การเช็คประวตักิารก่อเหตอุาชญากรรมอย่างละเอียดเพือ่ป้องกนัการหลบหนเีข้าเมอืง	ซึง่จะเหน็ได้

ว่าต�ารวจมีการวางแผน	เพื่อปรับภารกิจและกิจกรรมขององค์การ	ให้สอดรับกับการพัฒนาพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกจริง	 แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแผนที่มีการปรับโครงสร้างด้านอาคารสถานที่เสีย

มากกว่า	 แต่การปรับในเรื่องความช�านาญและภาษาของก�าลังยังไม่ได้มีการวางแผนปรับปรุงใน 

เรือ่งนีอ้ย่างชดัเจน	โดยเฉพาะพนกังานสอบสวนทีย่งัมคีวามรู้ความช�านาญน้อยและการขาดแคลน

ล่ามประจ�าโรงพกั	ดงันัน้ในอนาคตจงึจ�าเป็นต้องมกีารวางแผนในระยะยาวในการปรบัเพิม่ก�าลงัพล	

และการสร้างความช�านาญด้านภาษา

94 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 กองพลนาวิกโยธินหน่วยงานยังไม่ได้รับรู้/	รับทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกอย่างชัดเจน	 ซึ่งถ้านโยบายจากหน่วยเหนือชัดจะมาในลักษณะของแผนงาน

และโครงการตามทีส่ัง่การให้หน่วยปฏบิตัไิด้ด�าเนนิการ	ซ่ึงหน่วยงานเป็นหน่วยเตรียมก�าลังอยูแ่ล้ว

จงึพร้อมสนบัสนนุภารกจิทุกประการของหน่วยเหนอื	ซึง่หน่วยงานมีความเหมาะสมกบัการสนบัสนนุ

ภารกิจ	พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล	เนื่องจากที่ตั้งของหน่วยงาน	เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์

ทางทหารและอยู่ใกล้สนามบิน	ท่าเรือ	และโรงพยาบาล

	 	 กองเรือยทุธการ	เป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเตรียมก�าลังทางเรือและการใช้ก�าลัง

ทางเรือเป็นส�าคัญ	 โดยภารกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

คอื	การปรบัภารกจิจากกองการบินทหารเรอืเดิม	เป็นการท่าอากาศยานอูต่ะเภา	ซึง่เป็นการวางแผน

ปรับภารกิจในเชิงกายภาพ	 แต่ก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้างโดยเฉพาะบริเวณหาดยาว	 ซึ่งในอดีตเป็น

พืน้ทีฝึ่กหลกั	แต่ปัจจบุนัมโีรงงานอตุสาหกรรมของภาคเอกชนเข้ามาอยูใ่นพ้ืนทีข่องทหารท�าให้พ้ืนที่

ฝึกน้อยลง	ส�าหรับประเด็นด้านการฝึก	มีการวางแผนที่จะเพิ่มการฝึกให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต	 โดย

เฉพาะการใช้อากาศยานในการโปรยสารเคม	ี เน่ืองจากมีความกังวลถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สนามบินคือ	 การก่อการร้ายในพื้นที่สนามบินพาณิชย์	 ซึ่งความกังวลดังกล่าว	

ท�าให้ต้องเตรียมการรับมือในด้านนี้

  จังหวัดระยอง

	 	 ระยองเคยมปีระสบการณ์จากโครงการพัฒนาพ้ืนทีบ่ริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก	

(Eastern	 Seaboard)	 จึงมีความคุ้นชินทั้งในแง่การบริหารและการรับรู้รับทราบของประชาชน	

ส�าหรับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น	ทางจังหวัดได้มีการวางแผนรับมือ

ในเรื่องนี้โดยได้บรรจุแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นวิสัย

ทัศน์ในระดับจังหวัด	 โดยมีวิสัยทัศน์คือ	“เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า	พัฒนาอย่างสมดุล	บนพื้นฐาน

ความพอเพียง”	 รวมทั้งในประเด็นยุทธศาสตร์ของทางจังหวัด	 ก็มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เข้าไปเกีย่วข้อง	โดยเฉพาะในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี	๖	เร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง	และเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขันภาคพาณิชยกรรม	 และภาคบริการสู่สากล	 ท�าให้จังหวัดระยองต้อง

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ	 โดยได้มีการลงทุนด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน	เช่น	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา-มาบตาพุด,	โครงการรถไฟรางคู่

ทางมาตรฐานช่วงหนองคาย-มาบตาพุด,	 โครงการรถไฟความเร็วสูง-กรุงเทพ-พัทยา-ระยอง,	
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โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอูต่ะเภา-ระยอง-พทัยา,	โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	

ระยะท่ี	 ๓	 และโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการวางแผน 

ร่วมกัน	 โดยการบูรณาการวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก+๒	 (สระแก้ว	

และนครนายก)	หรอืเรยีกว่า	กลุม่จงัหวดั	พร้อมกับมกีารต้ังห้อง	war	room	เพ่ือโครงการเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกโดยเฉพาะ	

  ๒) การจัดองค์การ (Organizing) 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

	 	 	 การจัดโครงสร้างองค์กรของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น	 เป็นการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาค	ซึ่งมีทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลางมาจัดตั้งในพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจและอ�านวย

ความสะดวกในเรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้แก่ประชาชน	 จึงถือว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีความพร้อมทั้งหน่วยงานและบุคลากรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ได้อย่างเต็มที่

	 	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ทางจังหวัดเห็นว่าการจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับ 

การรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น	 ควรจะมีการจัดต้ังส�านักงานเพื่อการ

ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 จากส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก	 (สกรศ.)	 (ปัจจุบันส�านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	

ถูกยุบเลิกและเปลี่ยนชื่อเป็น	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ลงวันที่	 ๑๕	 พฤษภาคม	 

พ.ศ.	๒๕๖๑)	เข้ามาในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับจังหวัดต่อไป

	 	 	 ส�าหรับต�ารวจการจัดโครงสร้างองค์การเป็น	กรม	กอง	แผนก	แยกส่วนออกมา

เพือ่รองรบัภารกจิด้านความมัน่คงในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกนัน้	หน่วยงานไม่ได้มกีาร

แยกส่วนงานออกมาเป็นการเฉพาะ	 แต่ก็ได้มีการปรับตัวให้ท�างานในเชิงรุกมากขึ้น	 ตัวอย่างเช่น	 

(๑)	 ปัญหาด้านงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงมีไม่เพียงพอ	ทางหน่วยงานจึง

แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการหันมุมกล้องมาในจุดที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่าย	 

(๒)	ปัญหาในเรือ่งประชากรแฝงทีเ่ข้ามาในพืน้ที	่โดยเฉพาะประชากรแฝงทีเ่ข้ามาท�างานในโรงงาน

อตุสาหกรรมต่างๆ	ทางหน่วยงานเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัทางจงัหวดัในการส�ารวจประชากรแฝงในพืน้ท่ี	

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์ในการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาความสงบ
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เรียบร้อยของประชาชนท่ีรดักมุมากยิง่ข้ึน	 (๓)	 ปัญหาด้านก�าลังพล	มกีารฝึกต�ารวจอาสาให้เข้ามาช่วย	 

โดยการประสานความร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนต�าบลมาร่วมต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด 

ในเวลากลางคืน	ซึ่งเบี้ยเลี้ยงของต�ารวจอาสาในส่วนนี้	ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่นั้นๆ	

กเ็ป็นผูส้นบัสนนุ	เป็นต้น	(๔)	ต�ารวจได้ร่วมกับประชาชนในพืน้ท่ีจดัท�าโครงการ	“ชาวบ้านคดิ	ต�ารวจท�า”	

เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด	และ	(๕)	การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานต�ารวจและหน่วยงานทหารในพื้นที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในเรื่อง

ก�าลังในกิจกรรมต่างๆ	ซึ่งทางทหารและต�ารวจต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความร่วมมือกัน

ในทุกด้านเป็นอย่างดี	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือกับภาคเอกชนและ

ประชาชนในพืน้ท่ีมคีวามส�าคัญท่ีจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิติัภารกิจด้านความมัน่คงเป็น

อย่างดี

	 	 ส�าหรับกองทพัมกีารปรบัเปลีย่นแผนการฝึกในเรือ่งการบรรเทาสาธารณภยั	โดยเน้น

การบรรเทาสาธารณภัยขนาดเล็กที่เหมาะสมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น

  จังหวัดชลบุรี

	 	 ทุกส่วนงานในจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดส่วนงานภายในเป็นลักษณะการจัดตั้งศูนย์

ต่างๆ	เพือ่รองรบักบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ตัวอย่างเช่น	(๑)	งานด้านสาธารณสุข	

ได้มกีารวางแผนการขยายเตยีง	โดยได้รบังบประมาณจากโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก	

เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของประชากร	(๒)	งานด้านสิ่งแวดล้อม	ได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์	และศนูย์เช่ียวชาญอาชีวะอนามัยส่ิงแวดล้อม	ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาสารเคมีรัว่ไหลหาก

ในอนาคตมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน	 (๓)	 งานด้านอุบัติเหตุจากการจราจร	

จังหวัดชลบุรีได้ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุ	 เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการจราจร

ในพื้นที่	เป็นต้น

	 	 แต่อย่างไรกต็าม	ส่วนราชการของทางจังหวดัยงัไม่มหีน่วยงานด้านการข่าว	และไม่มี

ทีมปฏิบัติกรทางด้านจิตวิทยา	หากทางทหารสามารถสนับสนุนงานในส่วนนี้เพิ่มเติมได้	ก็จะท�าให้

สามารถขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงได้ดียิ่งขึ้น

	 	 ปัจจุบันโครงสร้างองค์กรยังไม่มีความเหมาะสมกับการรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวนัออกเนือ่งจากบคุลากรมีไม่เพยีงพอ	ซึง่ต้องอบรมให้บคุลากรมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ

ที่เหมาะสม	 มีความเข้าใจเก่ียวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างลึกซ้ึงซ้ึงในทุกประเด็น	 
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แต่ในปัจจุบันบุคลากรงบประมาณในการพัฒนาด้านก�าลังพลเป็นการเฉพาะยังไม่มีและแผนกงาน

ค่อนข้างมีจ�ากัด

	 	 กองพลนาวิกโยธินเป็นหน่วยงานได้มีการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง 

ของสถานการณ์	กล่าวคือ	ในอดีตหน่วยงานมีภารกิจหลักในการเตรียมก�าลัง	ก็จะเน้นการฝึกก�าลัง

เพือ่สนับสนนุให้กบักองก�าลงันาวกิโยธนิ-ตราด	ซึง่ในปัจจุบนักม็คีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก

มากข้ึนเรื่อยๆ	 โดยไม่ได้กระทบกับการด�าเนินงานในภารกิจหลักด้วยการเข้าไปเป็นประธานการ

แก้ไขปัญหาขยะในพื้นท่ี	 รวมท้ังให้การสนับสนุนด้านก�าลังพลและยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าไป

ท�างานร่วมกับท้องถิ่น

	 	 ส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(สกรศ.)	เข้ามาดูแล

และสนับสนุนโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ	ท�าให้หน่วย

งานมีการปฏิสัมพันธ์กับภายนอกมากยิ่งขึ้น	 และมีการเข้าไปฝึกร่วมกับ	 ส�านักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ท่ีในการรบัผดิชอบร่วมกนัในการช่วยเหลอืภยัพิบติัต่างๆ	เช่น	ไฟไหม้	

คลืน่สนึาม	ิอกีทัง้ยงัมกีารฝึกการวางแผนป้องกนัภยัในพ้ืนทีร่่วมกับ	บริษทั	IRPC	โดยเชญิทาง	IRPC	

มาสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการขจัดคราบน�้ามันในทะเล	และฝึกร่วมกับ	บริษัท	ปตท.	ในการ

ป้องกันการก่อการร้ายในแท่นขุดเจาะทางทะเล	

  จังหวัดระยอง

	 	 จังหวัดระยอง	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 จังหวัดภายใต้ส�านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัออก	(สกรศ.)	โดยมผีูว่้าราชการจงัหวดัระยองเป็นประธาน	โดย	คนก.	ดงักล่าวจะประเมนิผล

ทุกเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 กล่าวคือ	 มีการสร้างการรับรู้ 

ที่ถูกต้องของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อประชาชน	 เช่น	 การเปิดวีดีทัศน์	 

ในสถานทีส่�าคญัๆ	ของจงัหวดั	การท�าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ข่าวสารทีถ่กูต้อง	เพือ่ลบรอยบาดแผล

จากโครงการ	Eastern	Seaboard	ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต	โดยเชิญ	ดร.คณิศ	แสงสุพรรณ	เลขาธิการ

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมาให้ความรู้	ด้าน	พ.ร.บ.	

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องประสานงานตอบข้อซักถาม	และตอบข้อสงสัย

กับประชาชนโดยตรง	จึงต้องมีองค์ความรู้ในเรื่อง	เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นอย่างดี
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  ๓) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 	 จากค่านิยมองค์การของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ก�าหนดไว้ว่า	 “ลูกหลวงพ่อโสธร	 

ไปด้วยกัน	 ไปได้ไกล”	 เพื่อให้บุคลากรในจังหวัดมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 มีความมุ่งม่ันและทุ่มเท

การท�างานเพือ่พฒันาจงัหวัด	และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัประชาชนในพ้ืนที	่มกีารวางแผน

การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ถือเป็นการบริหาร

จัดการบคุลากร	เพือ่ให้ปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัการจดัแบ่งลกัษณะงาน

ตามที่จังหวัดก�าหนดไว้	

	 	 	 โดยทางจังหวัดถือว่าข้ันตอนการบริหารงานบุคคลที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน	 การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร	 ส�าหรับการจัดบุคลากร 

ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะมีสองหน่วยงานหลัก	 ได้แก่	

ส�านักงานอุตสาหกรรมฯ	 และส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ	 เป็นผู้สนับสนุนบุคลากร 

ในการปฏบิตังิานร่วมกบัส�านกังานจงัหวดัฯ	และมกัจะเป็นเจ้าภาพหลกัในการจดัประชมุขบัเคลือ่น

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน	 เพื่อปรึกษาหารือความ

ต้องการลงทุนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชี้แจงรายละเอียดโครงการ	ปัญหา	อุปสรรค	และความ

ต้องการช่วยเหลือ	ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรร่วมกัน

	 	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากทางจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาค	 จึงสามารถส่งเสริมได้เฉพาะในส่วนที่เป็นการฝึกอบรมและการพัฒนา	 โดยที่ผ่านมาทาง

จงัหวดัจะมอบหมายบคุลากรทีเ่หมาะสมเข้าร่วมการประชมุและการเสวนาต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่เสมอ	เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้น�าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม

มาเผยแพร่และปฏิบัติในพื้นที่	 เพื่อเป็นการขับเคล่ือนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติอยู่แล้ว	 

แต่หากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกให้มากยิ่งขึ้นนั้น	ส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(สกรศ.)	

ควรจะเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความรู ้กับ	 ๓	 จังหวัดในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกอีกทางหนึ่งด้วย

	 	 ส�าหรับประเด็นในเรื่องต�ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น	 ทางหน่วยงานได้ให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล	และตระหนักถึง
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ภารกิจที่จะเพิ่มข้ึนตามมากับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	จึงได้ของบประมาณด้าน
ก�าลังพลจากกระทรวงมหาดไทย	 แต่ก็พบอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ	 จึงท�าให้ไม่ได้
ก�าลังพลตามที่ต้องการ	 ซึ่งประเด็นนี้ต�ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่ง	
เนือ่งจากหลงัจากนีอ้กี	๕	ปีจะยิง่มกีารเคลือ่นย้ายท้ังคนในโซนท่ีอยูอ่าศยัและแรงงานเข้ามาในพ้ืนท่ี
จ�านวนมาก	 ซึ่งการท่ีจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าว	 ประชาชนในพื้นที่จะยิ่งต้องมีความปลอดภัยมาก
ขึ้นไปด้วย	
	 	 ดังน้ันในอนาคตรัฐบาลจึงควรมีการวางแผนด้านก�าลังพลส�าหรับหน่วยงานด้าน 
ความมัน่คง	โดยเฉพาะต�ารวจในพืน้ท่ี	เนือ่งจากมีความเก่ียวข้องหลายส่วนกบัการพฒันาเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก	 เช่น	 การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพ้ืนท่ี	 ปัญหาภัยคุกคาม 
รูปแบบต่างๆ	 ที่ก�าลังจะเข้ามาโดยเฉพาะแก๊งคอลเซนเตอร์	 ซึ่งบุคลากรภาครัฐยังไม่พร้อมรับมือ	
หรือแม้แต่งานด้านการจราจร	เป็นต้น	ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นความชัดเจนของวางแผนผลิตและพัฒนา
ก�าลงัคนให้ตรงกบัความต้องการของอตุสาหกรรมเป้าหมาย	ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก
อย่างเป็นรูปธรรม	 แต่ส�าหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เท่าที่ควร	 
ซึ่งกรอบการท�างานของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนท่ีจะมีความชัดเจนได้มากข้ึนก็ต่อเมื่อ 
หน่วยเหนือมีนโยบายที่ชัดเจน
	 	 หน่วยงานสนับสนุนก�าลังพลในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ผ่านทาง	กอ.รมน.	จังหวัด	
โดยมักจะเป็นกิจกรรมในลักษณะการปลูกป่าชายเลน	การร่วมกับภาคเอกชนในการตรวจหาสาร
เสพติด	ตรวจปัสสาวะ	ในโรงงานอุตสาหกรรม	เป็นต้น
  จังหวัดชลบุรี
	 	 จังหวัดชลบุรีได้มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจในการรับมือกับผลกระทบที่จะมาจากการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 โดยจัดงบประมาณของทางจังหวัดขึ้นมา	 เพื่อมาดูแลและ
ปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะ	 เน่ืองจากปัจจุบันพบว่าจังหวัดชลบุรีไม่เพียงแต่พบปัญหา 
ยาเสพติดที่มาจากท้ังกลุ่มนักท่องเท่ียวเท่านั้น	 แต่ยังพบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานประมงและแรงงาน
อุตสาหกรรมอีกด้วย	 ซึ่งจังหวัดได้มีการจัดท�าโครงการ	 “ราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์”	 โดยการน�า
ข้าราชการมาฝึกร่วมกับต�ารวจ	 และใช้มวลชนเหล่านี่เป็นชุดเฉพาะกิจของแต่ละอ�าเภอ	 ซ่ึงความ 
สัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งในการแก้ปัญหาต่างๆ	 ของจังหวัดเลยก็ว่าได้เพราะ
ทางจงัหวดัมกีารบรูณาการร่วมกนัทัง้หมด	ทัง้พลเรือน	ต�ารวจ	และกองทพั	ท�าให้สามารถรับมอืกบั 
ภัยคุกคามความมั่นคงได้ทุกรูปแบบ
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	 	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 ส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก	 ควรเข้ามาให้ความรู้ถึงอุตสาหกรรมสมัยใหม่	 หรือสร้างความเข้าใจถึงงานด้าน

กฎหมาย	 กฎระเบียบมากยิ่งขึ้น	 และควรหาแนวทางการรับมือกับปัญหาสมองไหลในบุคลากร 

ของภาครัฐ	โดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์	ยกตัวอย่าง	พนักงานสอบสวน	นอกจากความรู้ทาง

ด้านกฎหมายแล้ว	ยังต้องมีความรู้	ด้านภาษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้	และ

ต้องหมัน่ฝึกฝนพฒันาตนเองอยูเ่สมอ	ส่วนแนวทางการบรหิารจดัการบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติภารกิจพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น	 หากเริ่มจากการสรรหาต้องหา

บุคลากรภายในองค์กรที่มีความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	 เช่น	 ภาษาอังกฤษ	 

ภาษาจีน	 แล้วมาก�าหนดเกณฑ์คัดเลือกที่เหมาะสม	 หลังจากคัดเลือกแล้วจึงฝึกอบรมและพัฒนา

ตนเอง	เพื่อให้ก้าวทันยุคทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักเกณฑ์ในการสรรหา	

คัดเลือก	บรรจุแต่งตั้ง	ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก�าหนด	ซึ่งในปัจจุบัน

หน่วยงานต�ารวจยังไม่มีความพร้อมในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มาพร้อมกับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	โดยเฉพาะเทคโนโลยีในเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์	และการฟอกเงิน

	 	 กองทัพสามารถเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักได้ในเรื่องการบูรณาการเพื่อป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัการปรบัพนัธกจิจากการช่วยเหลอืภยัพบิตัขินาดใหญ่	มาเป็นการสนบัสนนุด้าน

ภัยพบิติัทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้	เช่น	การก�าจดัคราบน�า้มัน	การก�าจดัสารพษิในทะเล	และการ

รับมือกับโรคระบาดต่างๆ	เป็นต้น

	 	 หน่วยงานได้เตรียมก�าลงัพลในเรือ่งการศกึษา	เพือ่ให้มคีวามพร้อมในการเข้าไปบรหิาร

ท่าอากาศยาน	โดยมกีารส่งก�าลงัพลไปเรยีนเพือ่ให้ได้มาตรฐานขององค์การการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ	 (ICAO)	 ซึ่งถือเป็นความท้าทายท่ีหน่วยงานจะต้องบริหารให้ได้	 โดยเฉพาะปัญหาการ 

สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะของทางภาครัฐให้กับภาคเอกชน

  จังหวัดระยอง

	 	 จังหวัดระยองได้ตั้งคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในการ 

ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 จังหวัดระยอง	 โดยมีภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	

หอการค้าจังหวัด	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด	 อุตสาหกรรมจังหวัด	 แรงงานจังหวัด	 สมาคมธุรกิจ 

ท่องเที่ยวจังหวัด	 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	 ประชาสัมพันธ์จังหวัด	 และสถานีวิทยุกระจายเสียง 
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แห่งประเทศไทย	จงัหวัดระยอง	โดยคณะกรรมการฯ	ดังกล่าว	มหีน้าท่ีวางแผน	และก�าหนดแนวทาง

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 

เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างทั่วถึง	

	 	 ในด้านโครงสร้างพืน้ฐานมกีารประชมุอนกุรรมการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	การพฒันา

เมืองและการค้าการลงทนุ	ในคณะอนุกรรมการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิาร

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	เพื่อพิจารณาภาพรวมนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และ

แผนงานโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน	การพัฒนาเมอืงและการค้าการลงทนุ

การขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	จังหวัดระยอง	ซึ่งคณะอนุกรรมการในด้าน

ต่างๆ	 ได้เก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อน�าไปปรับใช้ในแผนการพัฒนาเมือง	 ผังเมือง	 และระบบ

โครงสร้างพื้นฐานในเขตเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์

สูงสุดจากการโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

  ๔) การอ�านวยการ (Directing)   

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 	 ส�าหรบัด้านการอ�านวยการน้ัน	ผูบ้รหิารของจงัหวัดฉะเชิงเทราถอืว่าศิลปะในการ

บรหิารงานในองค์กรนัน้เป็นปัจจยัท่ีมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการขบัเคลือ่นภารกจิขององค์กรให้ส�าเรจ็

ตามเป้าหมาย	เนื่องจากหากผู้บริหารมีความเข้มแข็ง	มีภาวะการเป็นผู้น�าสูง	ก็จะส่งผลดีต่อองค์กร	

สามารถจูงใจผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรได้	

รวมทั้งสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล	 ทันเวลา	 ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา 

ได้อย่างตรงประเด็น	 โดยผู้น�าจะต้องเป็น	 Leadership	 เพ่ือน�าการเปล่ียนแปลง	 โดยเฉพาะเร่ือง 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 	 ส�าหรับแนวทางในการอ�านวยการ	 วินิจฉัยและส่ังการ	 เพ่ือให้การพัฒนาของ 

หน่วยงานมีประสิทธิภาพ	 การวินิจฉัยและสั่งการต่างๆ	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก�าหนดไว้

นั้น	 ผู้น�าองค์กรเห็นว่าควรน�าเทคโนโลยีต่างๆ	 เข้ามาใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการท�างาน	 ซึ่งทางจังหวัดได้ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์และ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานอย่างมาก	 กล่าวคือ	 มีการใช้ไลน์	 (Line)	 เพื่อสื่อสารและสั่งการ

ระหว่างบคุลากรภายในองค์กร	ซึง่เป็นการสือ่สารทีม่คีวามรวดเรว็และสามารถส่งข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง	

เช่น	 รูปภาพ	 วีดีโอ	 หรือเอกสารถึงกันได้ทันที	 นอกจากนี้จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีการร่วมมือ 
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กับ	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	หรือ	GISTDA	ซึ่งเป็น

หน่วยงานรัฐที่บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ	และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย	

ร่วมกันตั้งระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม	หรือ	ห้อง	War	Room	ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	 เพื่อเป็นศูนย์รวมของข้อมูลสารสนเทศภายในจังหวัด	 และเพื่อการวินิจฉัย	 สั่งการ 

ในเรื่องต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

	 	 การด�าเนินงานในแผนงานการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ยังไม่ได้ค�านึง

ถงึภัยคุกคามด้านความมัน่คงทีจ่ะมาพร้อมการพัฒนาดงักล่าวเท่าทีค่วร	ซึง่อาจส่งผลต่อการเตรยีม

ทกัษะของบคุลากรทักษะและความเชีย่วชาญของบคุลากรในการรบัมือกบัภยัคกุคามทีม่าพร้อมกบั

การพัฒนา	เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้		

	 	 ในเรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหน่วยงานความความม่ันคงยังขยับตัวช้ากว่า

ภาคธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจ	 ซึ่งบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	 ระหว่างหน่วยงานจังหวัดต่างๆ	 หน่วยงานความมั่นคง	 ภาคเอกชน	 และ

ประชาชนในพื้นที่จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	

  จังหวัดชลบุรี

	 	 นโยบายส�าคัญของทางจังหวัดคือ	 การเปิดโอกาสให้ข้าราชการในจังหวัด	 และ

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ	 โดยถือว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยัง

ส�าคัญ	 ซึ่งภาคท้องถิ่นยังเป็นเวทีที่ดีในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะความเข้าใจและการอยู่

ร่วมกันระหว่างภาคโรงงานอตุสาหกรรมและชมุชน	ซึง่ในอนาคตจงัหวัดควรส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วน

ในพืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วนในกลไกความร่วมมอืในมติต่ิางๆ	ของจงัหวดัเพือ่บูรณาการการท�างานร่วม

กันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

	 	 ส�าหรบัต�ารวจหวัหน้าหน่วยงานมบีทบาทส�าคญัในการออกแบบภารกจิใหม่ให้เข้ากบั

สถานการณ์	และมส่ีวนส�าคญัเป็นอย่างมากในการขบัเคลือ่นภารกจิเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	

ซึ่งจะท�าให้ภารกิจขององค์กรประสบความส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งการบริหารและการ

บังคับบัญชาภายในไม่ได้มีอุปสรรคใดๆ	

	 	 กองทัพควรสร้างความเข้าใจและสร้างการรบัรู้ให้กบับคุลากรในกองทพัถงึบทบาทใน

การสนับสนุนการด�าเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นสิ่งส�าคัญ	 หากหน่วยเหนือ 

มีแผนงานและโครงการที่ชัดเจนก็จะสนับสนุนให้ภารกิจของหน่วยงานชัดเจนยิ่งขึ้นไปด้วย
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	 	 ความชดัเจนของนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออกเป็นสิง่ส�าคญั	

การประชาสัมพันธ์โครงการนี้ก็เป็นส่วนส�าคัญเช่นกัน	 ซ่ึงการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงาน 

ยังน้อยอยู่

  จังหวัดระยอง

	 	 หน่วยงานภายในจังหวัดระยอง	มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอก	กล่าวคือ	

มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชน	โดยเฉพาะกับกองทัพที่มีการซ้อมแผนความมั่นคง

ร่วมกับกองทัพเรอื	และมกีารประชุมระหว่างหน่วยงานความมัน่คงในพ้ืนทีท่กุเดอืน	โดยเฉพาะการ

สร้างความรบัรูแ้ละการสร้างความร่วมมอืในการป้องกนัการร่ัวไหลของสารเคม	ีนอกจากนี	้กองทพั

หน่วยงานด้านความมั่นคงควรมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม	 จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ	 

การเข้าตรวจสถานบริการต่างๆ	และการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติและประชากรแฝง	(พัน	ร.๗)	

เพื่อจัดระเบียบในท่ีสาธารณะ	 และมีการใช้งบประมาณของจังหวัดให้	 กอ.รมน.	 ไปสร้างถนน 

ในท้องถิ่น

  ๕) การประสานงาน (Co-ordinating)

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 	 การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของเขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวนัออกให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ราบรืน่	ส�าหรบัจงัหวัดฉะเชงิเทรามคีวามร่วมมอื

กับส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (สกรศ.)	 จัดการประชุมและ

เสวนาในพ้ืนที่จ�านวนหลายครั้ง	 เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรารับทราบข้อมูลและ

แผนการพฒันาเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออกทีจ่ะมผีลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที	่และรับน�าเอา

ปัญหาและความต้องการในพืน้ท่ีมาปรบัปรงุแนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาค

ตะวนัออก	และได้ประสานการปฏบิตักิบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	ส�านกังานโยธาธกิารและผังเมอืง

จังหวัดฯ	เพื่อร่างผังเมือง	สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่

	 	 	 ส�าหรับกองทัพและต�ารวจได้มีการเข้าร่วมกับทางจังหวัดในการประชุมเพ่ือให้ม ี

ความรับรู้และเข้าใจ	 ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 และทราบถึงความคืบหน้า 

ของการด�าเนินงาน	 อย่างไรก็ตามหน่วยงานความมั่นคงทั้งกองทัพและต�ารวจได้รับรู้และเข้าใจ 

เกีย่วกบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเพิม่มากขึน้	ส�าหรับรูปแบบการประสานงานทีจ่ะก่อให้เกดิ

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	คือ	การจัดประชุมย่อยกับหน่วยงานต่างๆ	

104 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



   จังหวัดชลบุรี

	 	 	 จงัหวดัชลบรุมีกีารจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือขับเคลือ่นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั

ออก	ซึ่งจะมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ	ภายใน

จังหวดั	รวมทัง้ได้มกีารประชาสมัพันธ์เกีย่วกบัโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ผ่านโครงการ

ไทยนิยมยั่งยืนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอีกด้วย

	 	 	 ส�าหรับกองทัพได้รับข้อมูลจากทางจังหวัดในการประชาสัมพันธ์เรื่องเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัด	แต่มีการประสานงานกับส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ส่วนต�ารวจได้มีการประสานงานกับ 

หน่วยงานอื่นๆ	 เช่น	 ต�ารวจท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สินให้บริการและอ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว	 รวมถึงการขจัดปัญหาแหล่ง 

ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม	ไร้ระเบียบ	ในส่วนของต�ารวจน�้า	ที่ดูแลความปลอดภัยทางน�้า	โดยด�าเนินการ

ปกป้องความมั่นคงทางน�้า	ซึ่งรวมถึงเรือ	ท่าเรือ	อู่เรือ	ทรัพยากรธรรมชาติทางน�้า	ผู้ประกอบธุรกิจ

ทางน�้า	 ผู้ประกอบธุรกิจทางน�้า	 ซึ่งต�ารวจน�้าจะด�าเนินการเก่ียวกับการควบคุมการขนส่งทางน�้า	 

การควบคุมเรือสินค้า	เป็นต้น	ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	ในด้านการบริการในการเดินทางข้ามแดน

และการรักษาความมั่นคงของประเทศ	 ในการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์	 มิให้เดิน

ทางเข้ามาในหรืออกนอกราชอาณาจักรได้	รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ	

	 	 	 ส่วนการท่าอากาศยานอู่ตะเภานั้น	 จ�าเป็นต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ	 ผู้ใช้บริการ	 และหน่วยงานเอกชนท่ีจะร่วมลงทุนในอนาคต	

รวมถึงชุมชนโดยรอบให้รับรู้และเข้าใจการขยายตัวของสนามบินและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน	ดังนั้น

การท่าฯ	จึงมีการแบ่งการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกโดยการตัง้หน่วยงานการประสานงาน

เฉพาะขึ้นมาเพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างเป็นระบบแบบแผนเพื่อการท�างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป	เนื่องจาก

	 	 	 รปูแบบในการประสานเพือ่ให้เกดิประสิทธภิาพ	จะเน้นการประสานงานผ่านช่อง

ทางวิทยุต�ารวจ	หรือไลน์	เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ใช้กันมาและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว	

รวมถงึการจดัประชมุเพือ่มอบหมายนโยบาย	แนวทางการด�าเนนิการ	การมอบหมายหน้าท่ีให้ชัดเจน

105ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



   จังหวัดระยอง

	 	 	 จังหวัดระยองได้มีการตั้งหน่วยงานในการดูแล	ประสานงาน	และบริหารจัดการ 

เก่ียวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยเฉพาะ	 ซึ่งหน่วยงานนี้จะท�าหน้าที่ประสานกัน 

หน่วยงานต่างๆ	 ในจังหวัด	 เพื่อให้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	 รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนด้วย	 ส�าหรับต�ารวจได้มีการเข้าร่วมประชุมกับทาง

จังหวัดและรับทราบถึงการด�าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

  ๖) การรายงาน (Reporting)

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 	 ช่องทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสียรับทราบโดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีการประกาศเรื่องการจัดท�าผังเมืองให้ประชาชนทราบ	 

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 รวมไปถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ

ประชาชนเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ส�าหรบักองทพัและต�ารวจได้

มีช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	คือ	สื่อสังคมออนไลน์	เช่น	ไลน์	

เฟสบุ๊ค	เป็นต้น	การปิดประกาศ	และเว็ปไซต์

   จังหวัดชลบุรี

	 	 	 ทางจังหวัดมีการประชุมและกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน	

โดยผ่านก�านัน	ผูใ้หญ่บ้าน	เพือ่ไปแจ้งข่าวสารให้กบัประชาชน	ส�าหรบักองทพัและต�ารวจได้รายงาน

ผลการปฏิบัติหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	 ดังนี	้ 

เว็ปไซต์ของหน่วยงาน	 การปิดประกาศ	 รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสารผ่านทางไลน์	 ซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด

	 	 	 ส�าหรับการท่าอากาศยานอู่ตะเภา	 ได้มีการประชุมเพ่ือรับฟังผลการด�าเนินงาน

และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกไตรมาส	อีกทั้งการท่าฯ	ยังได้จัดให้มีการ

ประชุมผูป้ระกอบการและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเป็นประจ�าทกุปี	เพือ่ให้ผู้อ�านวยการการท่าฯ	ได้รบัฟัง

ปัญหาการด�าเนินงานของสายการบิน	 ผู้ประกอบการเอกชน	 และหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงาน

ภายในท่าอากาศยานฯ	 และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา	 เพื่อให้การท�างานร่วมกันเป็นไปอย่าง 

ราบรื่น

106 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



   จังหวัดระยอง

	 	 	 ทางจังหวัดได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	ผ่านวิดีทัศน์	 แผนพับ	รวมทั้งให้	 กอ.รมน.	สร้างความรับรู้และเข้าใจเพิ่มเติมด้วย	

ส�าหรับต�ารวจได้แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

  ๗) การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting)

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 	 จงัหวดัฉะเชงิเทราได้จดัท�ารายละเอยีดความต้องการในพืน้ที	่จดัส่งให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ	 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป	 เช่น	 ด้านการคมนาคมและ 

ถนนหนทาง	ก็ได้จดัท�าความต้องการผ่านกระทรวงคมนาคมหรอืด้านอืน่ๆ	กจ็ะจดัท�าความต้องการ

ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้จังหวัดไม่ได้เป็นหน่วยที่รับงบประมาณเอง

	 	 	 ส�าหรับกองทัพและต�ารวจยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือ 

มารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 โดยเฉพาะ	 แต่จะได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ	

มาสนับสนุนงานด้านความมั่นคง	เช่น	ได้รับงบประมาณจากจังหวัดเพื่อติดตั้งกล้อง	CCTV	เป็นต้น

   จังหวัดชลบุรี

	 	 	 งบประมาณทีจ่ดัสรรส�าหรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกจะมาจากหน่วยงาน

ต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับด้านต่างๆ	 เช่น	 ในด้านสาธารณสุข	 จะมาจากกระทรวงสาธารณสุข	 ด้าน 

สิ่งแวดล้อม	 มาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 ส่วนกองทัพยังไม่มี 

การจดัสรรงบประมาณมาเพือ่เตรยีมการรองรบัจากส่วนกลางหรือกองทพัเรือ	ส�าหรับต�ารวจควรมี

การจดัสรรงบประมาณ	เพือ่รองรบัและสนบัสนนุภารกจิการพัฒนาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชื่ยวชาญ	 ส่วนท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

มีกองทุนหมุนเวียนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา	ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง

   จังหวัดระยอง

	 	 	 มีการจัดสรรงบประมาณผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด	เช่น	ถนน	

และแหล่งน�้า	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นการน�าเสนอแผนงาน	 โครงการเพื่อไปของบประมาณจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในแต่ละด้าน

107ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
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 ๔.๑.๔ การบูรณาการภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
	 	 จากการสัมภาษณ์	 พบว่า	 หน่วยงานความมั่นคง	 โดยเฉพาะกองทัพและต�ารวจยัง 
ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 เท่าที่
ควร	 เนื่องจากยังไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนจากหน่วยเหนือ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มอบนโยบายให้กับ 
หน่วยงานความมั่นคงให้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
	 	 กองทพัและหน่วยงานความมัน่คงจึงต้องมีการปรบัตวัตัง้รบัและพร้อมร่วมด�าเนนิการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงในรูปแบบเดิมท่ีอาจจะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน	 และปัญหาความมั่นคงใน 
รปูแบบใหม่ทีไ่ม่เคยเกดิในพืน้ทีห่รือปัญหาเดมิทีม่แีนวโน้มจะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้	เช่น	ปัญหา
อาชญากรรม	ยาเสพติด	ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเป็นเมืองใหญ่แล้ว	ปัญหาอาจจะเพิ่มมากขึ้นในหลาย
พื้นที่ของจังหวัด	 นอกจากนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดปัญหาภัยคุกคามใหม่ๆ	 ขึ้นมา
ด้วย	เช่น	ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	การเกษตร	ที่ดินท�ากิน	และการบุกรุกที่ดิน	
	 	 เนือ่งจากการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ส่งผลกระทบให้เกดิปัญหาความ
มัน่คงซึง่มรีปูแบบหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้	ซ่ึงล�าพงัเพยีงเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	ฝ่ายปกครอง	และ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองไม่สามารถรองรับกับปัญหาได้อย่างทั่วถึง	 ฉะนั้น	 กองทัพ
และหน่วยงานด้านความมัน่คงซึง่มคีวามพร้อมในเร่ืองของก�าลังพล	จึงควรจัดชดุก�าลังทหารเข้ามา
ร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับต�ารวจ	ฝ่ายปกครอง	และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	เช่น	การตั้งจุดตรวจร่วมกัน
เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	 เด็กแว๊นช์	 และอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งจะช่วยท�าให้ระบบ
เฝ้าระวังป้องกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 	 ดงันัน้กองทพัและหน่วยงานความมัน่คงต้องมกีารบรูณาการการท�างานกบัหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด	 โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการที่เป็นการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา	 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากการน�าเทคโนโลยีต่างๆ	 มาใช้ใน
ระบบการสั่งการ	 การสื่อสารภายในระบบราชการนั้นภัยคุกคามความมั่นคงด้านไซเบอร์ก็เป็นอีก
ปัญหาหนึ่งที่ควรจะค�านึงถึง	 ซึ่งควรมีการวางแผนเพ่ือรับมือหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ช่องทางนี้เพื่อ
หาผลประโยชน์ซึง่ต้องมีความรวดเร็ว	และรูเ้ท่าทนักบัภยัคกุคามเดมิและภัยคกุคามในรปูแบบใหม่	
นอกจากนี้กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงควรเข้ามามีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางในการดูแล
ความมั่นคง	เนื่องจากกองทัพมีความเป็นเอกภาพสูงท�าให้สามารถที่จะจัดการกับปัญหาด้านความ

มั่นคงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  
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๔.๒ ผลจากการสนทนากลุ่มย่อย

	 การสนทนากลุ่มย่อยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	คือ	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	ได้ผลการวิจัยดังนี้

 ๔.๒.๑ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบและประเด็น

ความท้าทายต่อมิติด้านความมั่นคงมีดังนี้ 

	 	 จากการสมัภาษณ์การพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก	และผลกระทบท่ีเกดิข้ึน

อันเนื่องมาจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพ้ืนท่ีต่างๆ	 ในมิติด้านความมั่นคงพบ

ประเด็นปัญหาที่มีความท้าทาย	ได้แก่	ปัญหาอาชญากรรม	การก่อการร้าย	ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	

ภัยคุกคามทางไซเบอร์	 ภัยคุกคามด้านจิตวิทยา	 การปลอมแปลงเอกสาร	 (หนังสือเดินทาง	 

บัตรประจ�าตัวคนต่างด้าว)	 อาชญากรรมทางอิเล็คทรอนิกส์	 ความแตกต่างทางชาติพันธ์	 แรงงาน

ต่างด้าว	ประชากรแฝง	การเกิดเหตุจลาจลและการควบคุมฝูงชน	 (การปิดสนามบิน	การประท้วง

ต่างๆ)	 การท�าความผิดทางธุรกรรมการเงินต่างๆ	 สาธารณภัย	 ภัยพิบัติต่างๆ	 ทั้งทางบกและ 

ทางทะเล	ปัญหายาเสพติด	ยาปฏิชีวนะที่มีผลรุนแรงขึ้น	เป็นต้น

	 	 นอกจากนี	้ยงัมปีระเดน็ปัญหาทางด้านการก�าหนดนโยบายต่างๆ	ทีรั่ฐบาลมุง่เน้นผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่านโยบายด้านความมั่นคง	 อีกทั้ง	 ภาครัฐยังประสบปัญหาเกี่ยวกับ

เรือ่งการปฏบิตักิารข่าวสาร	การประชาสัมพนัธ์	และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้เข้าใจถงึการพฒันาพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	นโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	

ยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	พ.ร.บ.	เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ฯลฯ

 ๔.๒.๒ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึน จากการพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก คือ

	 	 ๑)	 ภาครฐัควรส่งเสรมิให้มกีารจัดต้ังกองทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	โดยการ

ให้ภาคเอกชนร่วมกันออกเงินอุดหนุนในกองทุน	 เพ่ือน�าไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวนัออกต่อไป	ซึง่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณแผ่นดนิ	หรอืการส่งเสรมิให้องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิน่สนบัสนนุงบประมาณเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ิมมากข้ึน	ซ่ึงประเด็นเร่ือง

การจัดสรรงบประมาณ	และวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมและเพียงพอแก่หน่วยงานในพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาฯ	
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	 	 ๒)	 จังหวัดระยองควรจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย	 โดยการน�ากล้องวงจรปิด	 (CCTV)	

มาใช้	เพือ่เชือ่มโยงข้อมลูทีม่คีวามครอบคลมุทัว่ทัง้พืน้ที	่โดยมกีารบูรณาการร่วมกบัทกุภาคส่วนใน

พื้นที่จังหวัดระยอง	หรืออาจะมีการบูรณาการด้านการจัดสรรงบประมาณร่วมกันในอนาคต

	 	 ๓)	 ภาครฐัควรส่งเสรมิให้สถานประกอบการจดทะเบยีนในพืน้ทีท่ีส่ถานประกอบการ 

นั้นๆ	ตั้งอยู่	และให้ผู้ประกอบการน�ารายได้บางส่วนเข้ากองทุน	เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

	 	 ๔)	 ภาคราชการในจงัหวดัระยอง	ควรจดัท�ายทุธศาสตร์แบบบรูณาการเพือ่ขบัเคลือ่น

ในพื้นที่	มีนโยบายที่มีความต่อเนื่อง	และมีการติดตามประเมินผลในลักษณะ	Output	การบูรณา

การนโยบายนั้น	เป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานราชการในระดับภูมิภาค	สามารถบูรณาการการท�างาน

และการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน	ร่วมถึงการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น	นอกจากนี้	

หน่วยราชการในพื้นที่ต้องบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด	และส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก

ประชาชนในทุกๆ	 เรื่อง	 (ประชาสัมพันธ์/เข้าถึง)	 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก

	 	 ๕)		ภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการประมงมากกว่าการบังคับใช้

กฏหมาย	 เช่น	 การให้สิทธิพิเศษกับเรือประมงที่ท�าถูกกฏหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เรือประมง 

ที่ท�าผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ

	 	 ๖)	 ด้านการศึกษา	ทุกภาคส่วนควรปรับเปลี่ยนแนวความคิดของผู้ปกครอง	หรือส่ง

เสริมให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานเข้าเรยีนสายอาชพีเพิม่มากขึน้	ประกอบกบัสถานศกึษาควรปรบัปรงุ

หลักสูตรการเรียนการสอน	ให้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียนมากขึ้น	เพื่อให้สามารถ

รองรับกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต	(ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ)

 ๔.๒.๓ ความคาดหวังต่อกองทัพและหน่วยงานความม่ันคง ที่จะช่วยในการพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ 

	 	 ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ	ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองมคีวามประสงค์อยากให้กองทพั

และหน่วยงานด้านความมั่นคง	 เข้ามามีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น	 กล่าวคือ	

กองทัพควรจัดเจ้าหน้าท่ีทหารเข้าไปสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับเด็กและ

เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ	 เช่น	 การสร้างวินัย	 การปลูกฝังความรักชาติ	 การสร้างความสามัคคี	 

การป้องกันตนเองจากปัญหาต่างๆ	ฯลฯ	ซึ่งโดยปกติแล้วเด็กและเยาวชนโดยทั่วไปจะนิยมชมชอบ

และมคีวามใฝ่ฝันอยากเป็นทหารเป็นทุนเดมิอยูแ่ล้ว	ฉะนัน้การเข้ามาของเจ้าหน้าทีท่หารท�าให้กลาย
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เป็นจุดดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชน	ซึ่งจะส่งผลท�าให้เด็กและเยาวชนเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได้ง่ายขึ้น

	 	 หน่วยงานภาครัฐควรปรับเปลี่ยนวิธีการและบทลงโทษส�าหรับเด็กและเยาวชนใหม่	

โดยการเปลีย่นจากการบงัคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	หรือการใช้กระบวนการยติุธรรมเพียงอย่าง

เดียว	 ซึ่งที่ผ่านมาแนวทางดังกล่าวได้พิสูตรให้เห็นแล้วว่าไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	 ฉะนั้น	 

ผูท้ีมี่อ�านวจหน้าทีเ่กีย่วข้องควรน�ามาตรอืน่ๆ	มาใช้ทดแทน	เช่น	การจัดท�าทะเบยีนประวตัเิกีย่วกบั

ความประพฤติหรือการกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชน	 และเมื่อถึงอายุต้องเข้ารับการเกณฑ์

ทหาร	ส�าหรบัผูท้ีก่ระท�าความผดิรุนแรงหรอืบอ่ยครัง้ตามทีม่กีารบนัทึกไว้	เมือ่ถงึเวลาดงักล่าวกใ็ห้

เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเข้าสู่ขั้นตอนของการรับราชการทหารเลยโดยไม่ต้องผ่านวิธีการจับฉลาก	

	 	 เนื่องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา 

ความมัน่คงซึง่มรีปูแบบหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้	ซึง่ล�าพงัเพยีงเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	ฝ่ายปกครอง	

และเจ้าหน้าทีท้่องถ่ินในพืน้ท่ีจงัหวดัระยองไม่สามารถรองรบักบัปัญหาได้อย่างทัว่ถงึ	ฉะนัน้	กองทพั

และหน่วยงานด้านความมัน่คงซึง่มคีวามพร้อมในเร่ืองของก�าลังพล	จึงควรจัดชดุก�าลังทหารเข้ามา

ร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับต�ารวจ	ฝ่ายปกครอง	และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	เช่น	การตั้งจุดตรวจร่วมกัน

เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	 เด็กแว๊นช์	 และอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งจะช่วยท�าให้ระบบ

เฝ้าระวังป้องกันของจังหวัดระยองมีประสิทธิภาพมากขึ้น

111ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



112 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



บทที่ ๕
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ



114 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
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บทที่ ๕

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 การศึกษาเรื่อง	 “ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”	มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	และ

แนวโน้มของภยัคกุคามความมัน่คงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต	รวมทัง้เพือ่ศกึษาปัญหา	อปุสรรค	ผลกระทบ	

และเครื่องมือท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ซึ่งการวิจัยในคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 

(Qualitative	 Research)	 โดยในบทน้ีผู้วิจัยได้สรุปผลและน�าเสนอผลการวิจัยและเสนอข้อเสนอ

แนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์การรวม	ดังนี้

๕.๑ สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล

	 ผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยผลการวิจัยนี้

มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-Depth	 Interviews)	 และการสนทนากลุ่ม	 โดยกลุ่มตัวอย่าง	คือ	 

ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั	(Key	Informants)	ทีม่าจากการเลอืกแบบเจาะจง	(Purposeful	Selection)	และ

น�าข้อมลูมาวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	ซ่ึงสามารถทีจ่ะตอบค�าถามวจัิยทัง้	๔	ข้อ	ได้ดังนี้

 ๕.๑.๑ ค�าถามวจิยัข้อที ่๑ ภยัคกุคามความมัน่คงในปัจจบุนั และแนวโน้มของภยัคกุคาม

ความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ภายหลงัการพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกมรีปู

แบบอย่างไร

	 	 จากผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ ่มสามารถสรุปภัยคุกคาม 

ความม่ันคงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ในอนาคตได้	๙	ภัยคุกคาม	ดังนี้	๑)	ปัญหาอาชญากรรม	๒)	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	๓)	ความมั่นคง

ทางอาหาร	 ๔)	 การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติมีเพิ่มมากขึ้น	 ๕)	 ประชากรแฝง	 ๖)	 การก่อการร้าย	 

๗)	ปัญหาด้านสาธารณสุข	๘)	ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์	และ	๙)	ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง

ทางทะเล	ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

115ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



	 	 ๑)	 ปัญหาอาชญากรรม	 สอดคล้องกับการสรุปของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 และ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 ที่ได้อธิบายว่าอาชญากรรมข้ามชาติเป็นภัยคุกคามท่ีมีแนวโน้มจะ

ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน	 ซึ่งในพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาจะมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเกิดปัญหา

อาชญากรรมในลกัษณะต่างๆ	เพิม่มากขึน้	และยงัส่งผลท�าให้รปูแบบของอาชญากรรมมกีารพฒันา

ที่หลากหลายมากขึ้น	 โดยรูปแบบของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่พบในพื้นที่	 เช่น	 การลักลอบ

ขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย	สินค้าหนีภาษี	น�้ามันเถื่อน	ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	การลักลอบค้าอาวุธ	

และการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	เป็นต้น	

	 	 ๒)	 ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม	การเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร	และโรงงานอตุสาหกรรม

ทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ท่ี	ส่งผลท�าให้ปรมิาณของขยะเพิม่มากขึน้	ทัง้ขยะในครัวเรอื	ขยะจากโรงงาน

อุตสาหกรรม	 รวมถึงการน�าขยะอันตราย	 (มีพิษ)	 จากภายนอกประเทศเข้ามาในประเทศ	 รวมทั้ง

อาจท�าให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อมและมลพษิทางอากาศ	มลพษิทางน�า้เพิม่มากขึน้	โดยเฉพาะโรงงาน

อุตสาหกรรมบางประเภท	 เช่น	 โรงงานแปรรูปขยะจากต่างประเทศ	 การบ�าบัดน�้าเสียไม่มี

ประสิทธิภาพ	 การปล่อยของเสียลงสู่แม่น�้าล�าคลอง	 เป็นต้น	 นอกจากนี้จากการพัฒนาโครงสร้าง	

เช่น	ระบบถนน	ท่าอากาศยาน	และระบบราง	เพือ่รองรบัการจราจรทีจ่ะหนาแน่นเพิม่ขึน้ในอนาคต	

อาจท�าให้เกิดปญัหามลภาวะทางเสียงและทางอากาศทีส่่งผลกระทบตอ่ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่	อีกทัง้

ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมนั้น	(ไฟฟ้า	และน�้า)	ก็อาจไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น	

	 	 	 ซึง่สอดคล้องกบัสภาความมัน่คงแห่งชาตแิละกองอ�านวยการรกัษาความสงบแห่งชาติ

ที่ได้ระบุว่า	 เมื่อมีการพัฒนาในเชิงพื้นท่ีจะท�าให้เกิดการบุกรุกและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	 

รวมทั้งปัญหามลพิษต่างๆ	 ที่มาพร้อมกับการพัฒนาในพื้นที่	 ได้แก่	 ปัญหาการลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ปัญหาสารพิษ	 และปัญหาของระบบนิเวศ	 ซึ่งปัญหาที่ส�าคัญเหล่านี้มาจาก

ปัญหาย่อยๆ	 หลายปัญหา	 เช่น	 มลพิษทางน�้า	 มลพิษทางอากาศ	 มลพิษทางเสียง	 ขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล	 เป็นต้น	 ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่รีบป้องกันแก้ไข	 อาจส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของ 

สิ่งมีชีวิตได้	

	 	 ๓)	 ความมั่นคงทางอาหาร	จากการพัฒนาของพื้นที่ต่างๆ	ในจังหวัดฉะเชิงเทราและ

ระยองซึ่งถือได้ว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางการเกษตรซึ่งจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก	ท�าให้มีอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่เกษตรกรรม	ซึ่งอาจส่งผลต่อพื้นที่ส�าหรับท�าการ

เกษตร	 หรือเป็นพื้นที่ส�าหรับการผลิตอาหารมีสัดส่วนลดน้อยลง	 ในขณะที่พื้นที่อุตสาหกรรม 

116 ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
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มีสัดส่วนเพิ่มมากข้ึน	 ส่งผลท�าให้วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป	 และอาจส่ง 

ผลกระทบต่อความม่ันคงทางด้านอาหารในอนาคต	 เนื่องจากภัยคุกคามความมั่นคงทางอาหาร 

ได้กลายเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทาย 

ดงักล่าวเพือ่ความอยู่รอดของประชากรในประเทศและประชากรโลก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศ

ก�าลังพัฒนา	 ฉะนั้นจึงถือได้ว่าความมั่นคงรูปแบบใหม่ของพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกที่ต้องเผชิญและต้องหาวิธีการรับมือต่อไป

	 	 ๔)	 การย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตมิเีพิม่มากขึน้	การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	

โดยที่ก�าหนดให้พื้นที่	๓	จังหวัด	เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนา	ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเพิ่มมาก

ขึ้น	(การเกิดปัญหาประชากรแฝง)	ประชาชนจากพื้นที่อื่นๆ	ย้ายถิ่นฐานเข้ามาท�างานและอยู่อาศัย

ในพืน้ที	่๓	จงัหวดัเพิม่มากขึน้	ซึง่ประชากรเหล่านีอ้าจเป็นประชากรทีเ่ป็นแรงงานผิดกฏหมายและ

น�ามาสูก่ารค้ามนษุย์ต่อไปได้	ซึง่สอดคล้องกบัการอธบิายภยัคกุคามความมัน่คงของสภาความมัน่คง	

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่ได้

อธิบายถึงผลกระทบในพื้นที่ไว้ว่าจะส่งผลต่อปัญหาเด็กเกิดใหม่	ปัญหาด้านสาธารณสุข	การท�าผิด

กฎหมาย	และกฏระเบียบของชุมชน	สังคม	อาชญากรรม	และปัญหาสิทธิมานุษยชน	

	 	 ๕)	 ประชากรแฝงที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยและท�างานในพื้นที่	ที่นับวันยิ่งมีปริมาณ

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ซึ่งท�าให้เกิดความแออัด	ระบบสาธารณูปโภค	ระบบสาธารณสุข	และการรักษา

ความปลอดภัยไม่เพียงพอ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ	 เนื่องจากไม่สามารถการวางแผน

และเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรเหล่านี้ได้	 จะเห็นได้ว่าปัญหา

ประชากรแฝงเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่	 กล่าวคือหากพื้นที่ใดได้รับการพัฒนา 

ให้มีความเจริญประชากรเหล่าน้ีก็จะเข้าไปอยู่อาศัยและท�างานในพ้ืนที่นั้นๆ	 โดยไม่ได้จดทะเบียน

ซึ่งท�าให้ภาครัฐยากต่อการตรวจสอบ	 ซึ่งประชากรเหล่านี้อาจจะสร้างผลกระทบให้หน่วยงาน 

ในพื้นที่ได้	หากไม่มีการควบคุมและตรวจสอบอย่างจริงจัง

	 	 ๖)		การก่อการร้าย	ปัญหาการก่อการร้าย	ปัจจบุนักลายเป็นประเดน็ปัญหาทีป่ระเทศ

ต่างๆ	 ได้ให้ความส�าคัญ	 เนื่องจากส่งผลกระทบทางด้านจิตวิทยาและขวัญก�าลังใจของประชาชน

ภายในประเทศ	นานาชาต	ิและประชาคมโลก	โดยการตดิตามสถานการณ์	พบว่า	ปัญหาการก่อการร้าย

มีวิวัฒนาการเพิ่มข้ึน	 ทวีความรุนแรงมากข้ึน	 และมีความถี่มากข้ึน	 ส�าหรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก	โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
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ชาวต่างชาติ	 และมีชาวต่างชาติจากหลายสัญชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวและพักอาศัยเป็น 

จ�านวนมาก	ซึง่อาจท�าให้กลุม่ก่อการร้ายเดินทางเข้ามาเพือ่ใช้พืน้ทีใ่นการพกัพงิ	เพือ่ทีจ่ะออกไปยงั

ประเทศปลายทางได้	สอดคล้องกับค�าอธบิายของสภาความมัน่คงแห่งชาตแิละกองอ�านวยการรกัษา

ความมั่นคงภายในที่ได้ระบุว่า	ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ	ในภูมิภาคทั่วโลกก่อให้เกิดเป็นภัยคุกคาม

จากการก่อการร้าย	เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ความรุนแรงและผิดกฏหมาย	ส�าหรับประเทศไทย

แม้ไม่ได้เป็นเป้าหมายโดยตรงของกลุ่มก่อการร้ายสากล	 แต่งยังคงเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการ 

ทีก่ลุม่ก่อการร้ายอาจเข้ามาปฏบัิติการเป็นแหล่งหลบซ่อนจดัหาเงนิทนุเนือ่งจากมปัีจจยัเอือ้อ�านวย

หลายประการ	ได้แก่	นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างชาติ	เป็นต้น

	 	 ๗)	 ปัญหาด้านสาธารณสุข	 จากการเคล่ือนย้ายถิ่นฐานของแรงงานจากต่างพ้ืนที่ 

เข้ามาในพื้นท่ี	 รวมทั้งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 พฤติกรรม	 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	การคมนาคมขนส่ง	และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	อาจท�าให้

เกิดปัญหาโรคระบาดหากเกิดการระบาดรุนแรง	 และโรคติดเชื้อต่างๆ	 ที่เพิ่มมากขึ้น	 ทั้งโรคที่เกิด

ใหม่และโรคติดเชื้อเก่าที่กลับมาอีกครั้ง	 สอดคล้องกับค�าอธิบายของสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ทีอ่ธิบายว่า	การพฒันาจะมาพร้อมกบัการพฒันาในพืน้ที	่ไม่ว่าจะเป็นโรคอบตุใิหม่	โรคอบุตัซิ�า้	และ

โรคระบาดต่างๆ	 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน	 และ 

ส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคม	เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ	และเสถียรภาพของประเทศอีกด้วย

	 	 ๘)	 ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์	 โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 ในมิติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท่ีก�าลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการ 

ด�าเนินงานทั้งในด้านอุตสาหกรรรมและทางด้านการทหาร	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจได้	 สอดคล้องกับค�าอธิบายของกองอ�านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่ีอธิบายว่า	 ปัญหานี้ในปัจจุบันพบมากขึ้นจึงต้องมีการ 

สร้างระบบป้องกนัและได้รบัการทดสอบระบบตลอดเวลา	ทัง้ยงัมคีวามเส่ียงต่อการร่ัวไหลของข้อมลู

ซึง่มค่ีามหาศาลและความท้าทายความสามารถ	การก่อวนิาศกรรมทางข้อมลูท่ีเป็นภยัต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้

	 	 ๙)		ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล	 เมื่อมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 อาจส่งผลให้พื้นท่ีทางทะเลมีภัยคุกคามด้านความมั่นคง	 เช่น	 การลักลอบขนส่ง 

สิ่งผิดกฎหมาย	 สินค้าหนีภาษี	 น�้ามันเถื่อน	 ยาเสพติด	 การค้ามนุษย์	 การลักลอบขนส่งอาวุธ	 
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การหลบหนเีข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	การก่อการร้าย	โจรสลดั	เนือ่งจากประเทศไทยมที�าเลทีต่ัง้อยู่

ในบริเวณเส้นทางคมนาคมทางทะเลท่ีมีความส�าคัญแห่งหนึ่งของโลก	 เป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อ

ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก	ลักษณะพิเศษของประเทศไทย	คือ	เป็นประเทศ

ที่เป็นกลาง	 ไม่มีผลประโยชน์ขัดกับประเทศมหาอ�านาจใดๆ	 เช่น	 กรณีปัญหาทะเลจีนใต้	 และ

ช่องแคบมะละกา	อย่างไรกต็ามท่ีตัง้ทางภูมิรฐัศาสตร์ของประเทศไทยกก็ลายเป็นความท้าทายทีจ่ะ

ประสบภยัคกุคามความมัน่คงทางทะเลได้เช่นกนั	ทัง้ปัญหาพืน้ทีท่บัซ้อนทางทะเลกบัประเทศเพือ่นบ้าน	

และปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	 ซึ่งภายหลังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

จะท�าให้พื้นที่บริเวณนี้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งท�าให้มูลค่าของผลประโยชน์ระหว่างประเทศมีมากขึ้น

ตามไปด้วย	จากสภาพการณ์ของปัญหาจงึจ�าเป็นเร่งด่วนทีภ่าครัฐจะต้องปรบัตัว	เพือ่ให้การควบคมุ

ทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

 ๕.๑.๒ ค�าถามวิจัยข้อที่ ๒ ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจของกอง

ทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะอย่างไร

	 	 จากผลการวิจัยพบว่าปัญหา	 อุปสรรค	 และผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจของ 

กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง	มีลักษณะดังนี้

  ๑) ด้านทรัพยากร

	 	 	 การเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรของหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที	่ 

ยังไม่มีความพร้อมในการรับมือกับการพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมากนัก	 โดยใน

ด้านทรัพยากร	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้	

	 	 	 ๑.	 ด้านก�าลังคน	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ไม่มีองค์ความรู้และทักษะ

ที่เพียงพอ	 ซึ่งในอนาคตหากทรัพยากรไม่มีความรู้เพียงพอที่จะรองรับปัญหาและการพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จะเกิดขึ้น	 ดังนั้นควรมีฝึกในทักษะของบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อม	

เช่น	 การฝึกทักษะทางด้านภาษาจีน	 ญ่ีปุ่น	 และประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมถึงการพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสมัยใหม่	(อาชญากรรมทางไซเบอร์)	เป็นต้น

	 	 	 ๒.	 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับภารกิจที่

เพิ่มข้ึน	 ซึ่งทางหน่วยงานในพื้นท่ีได้ท�าเรื่องร้องขอไปยังหน่วยงานส่วนกลาง	 แต่ไม่ได้รับการตอบ

สนอง	 เนื่องจากการด�าเนินการมีขั้นตอนและระเบียบวิธีการพิจารณาที่ไม ่สอดคล้องกับ 
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ความเป็นจรงิ	ดงันัน้ภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกค็วรจดัสรรทรพัยากรให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ	 เพื่อท่ีจะสามารถรองรับหรือสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกได้	 และจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ก็จะต้องมีความพร้อมและทันสมัย 

อยู่ตลอดเวลา

	 	 	 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นหากภาครัฐให้ความส�าคัญและจัดสรรงบประมาณ	

วัสดุอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมและเพียงพออาจส่งผลท�าให้การบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน	 ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความส�าคัญของการจัดการของวิลาวรรณ	รพีพิศาล	 

ทีก่ล่าวว่าการท�าให้เกดิประสทิธภิาพทางการบริหาร	โดยท่ัวไปจะเห็นว่าการด�าเนนิงานขององค์การ

จะประสบความส�าเรจ็มากน้อยเพยีงใด	องค์การจ�าเป็นต้องมปีระบวนการปฏิบติังานทีดี่ทัง้เร่ืองการ

วางแผน	 การจัดองค์การ	 การจัดคนเข้าท�างาน	 การชี้น�าและการควบคุม	 คือต้องท�าให้งานต่างๆ	

ด�าเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้	 และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุ้มค่า	 โดยใช้ทรัพยากร 

น้อยที่สุด	 ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 คือ	 การจัดตั้งกองทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

เพือ่พฒันาพืน้ทีอ่ย่างครอบคลมุ	และการส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัสรรงบประมาณ

ร่วมกันหน่วยงานราชการในพื้นที่ก็จ�าสามารถรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ได้

  ๒) ด้านกระบวนการบริหาร

	 						 	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร	

การบังคับบัญชา	นโยบาย	และภารกิจขององค์กรในพื้นที่	ดังนี้

	 	 	 การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก	ได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายและภารกิจ

ของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างมาก	เนื่องจากการบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก	ในส่วนของจงัหวัดในปัจจบัุนมเีจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานจากหน่วยงานอืน่ๆ	เข้ามาท�างาน

ร่วมกันอยู่ในพื้นที่ด้วย	 แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรค	 คือ	 เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องได้รับค�าสั่งโดยตรงจาก 

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ	 ก่อนจึงจะสามารถด�าเนินการใดๆ	 ได้	 อีกทั้งไม่มีอ�านาจในการ

ตดัสนิใจอกีด้วย	จงึส่งผลท�าให้การบริหารจดัการพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกของส�านกังาน

จังหวัดยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	

	 	 	 เนือ่งด้วยนโยบายด้านการพฒันาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกท่ีมาจากจังหวดั

และหน่วยเหนอืยงัขาดความชดัเจนประกอบกบั	พ.ร.บ.	เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	พึง่ประกาศใช้	

และประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 จึงส่งผล 
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ท�าให้กองทัพและหน่วยงานราชการในจังหวัดยังไม่ได้มีการก�าหนดแผนฯ	 ที่ชัดเจน	 ดังนั้นจึงต้อง

รอนโยบายจากหน่วยเหนือให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น

	 	 	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาของจังหวัด	 คือ	 เมื่อมีเหตุการณ์จ�าเป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดฯ	 จะต้องมีอ�านาจในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย่างเบ็ดเสร็จ	 รวมท้ังมีอ�านาจในการวินิจฉัย 

สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่สังกัดหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติตามค�าสั่งด้วย	 เช่น	 ภาครัฐ 

จะต้องมอบอ�านาจให้ผู้ว่าในลักษณะของการเป็นผู้ว่า	 CEO	 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ	 

รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง	จะต้องรับสนองค�าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย	 เป็นต้น	และ

ต้องตั้งคณะท�างานระดับจังหวัดมาควบคุมดูแลและติดตามสถานการณ์	 เพ่ือให้การบริหารจัดการ 

มปีระสิทธภิาพและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	นอกจากนีย้งัสามารถแก้ไขได้โดยการจัดท�ายทุธศาสตร์

แบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเฉพาะพื้นที่	 นโยบายภาครัฐต้องมีความต่อเนื่อง	 และมีการติดตาม

ประเมินผล	ให้เหน็เป็นข้อมลูออกมา	อกีทัง้ต้องส่งเสริมเกีย่วกบัการรบัรูข้องประชาชนในทกุๆ	เรือ่ง	

โดยภาครัฐต้องด�าเนินการประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข้อมูลให้ครอบคลุม	 และประชาชนโดยทั่วไป

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	เป็นต้น	

  ๓) ด้านผลลัพธ์

	 	 	 นโยบาย	กฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานส่วนกลางของหน่วยต้น

สังกัดแต่ละหน่วยนั้น	 มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว	 แต่มีเพียงบางข้อหรือบางมาตรา

เท่านั้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดรับกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	เช่น	การจัดท�า

ข้อมูลเชิงสถิติด้านประชากรใหม่	 ส่วนกฎหมายของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ยังขาดความชัดเจน	 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการจัดผังเมืองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ 

ยังไม่ได้มีผลประกาศใช้	ส่งผลท�าให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ประสบปัญหาและอุปสรรค	

	 	 	 ดังนั้นภาครัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องควรเร่งรัดให้มีการประกาศใช้กฎหมายให้มีความ

ชัดเจน	 เพื่อเอื้อต่อการขยายการลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น	 อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 (ส่วนกลาง)	 

ต้องประชาสัมพันธ์	หรือชี้แจงท�าความเข้าใจให้กับจังหวัด/พื้นที่รับทราบข้อมูลในทุกมิติ	เนื่องจาก

เม่ือเกิดปัญหาข้ึนในพื้นที่	 ส�าหนักงานจังหวัดจะเป็นหน่วยงานแรกๆ	 ที่ลงพื้นที่เข้าไปให้บริการ	 

หรือบริการจัดการกับปัญหาที่นั้นๆ

	 	 	 ส่วนการปรับภารกิจของหน่วยงานราชการในพื้นที่นั้น	ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ	

ได้มีนโยบายให้บุคลากรทุกระดับชั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเข้มงวด	 ทั้งการบังคับใช้
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กฎหมายอย่างเคร่งครดั	การมุง่เน้นให้ด�าเนนิการตรวจตราแหล่งชมุชนและพืน้ทีเ่สีย่งอย่างสม�า่เสมอ	

ส�าหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงมีการตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที ่

ความรับผิดชอบอยู่บ่อยครั้ง	เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และปัญหาภัยคุกคามอื่นๆ

 

 ๕.๑.๓ ค�าถามวิจัยที่ ๓ เครื่องมือที่เหมาะสมกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 

ส�าหรับรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นอย่างไร

  ๑) การวางแผน (Planning)  

	 	 	 การปรบัตวัเพือ่รองรบัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกของกองทัพและหน่วยงาน

ความมัน่คง	คอื	กองทัพและหน่วยงานความมัน่คงอืน่ๆ	ยงัไม่มแีผนและนโยบายในการเตรยีมรองรบั

ที่ชัดเจนจากหน่วยเหนือ	 รวมทั้งในแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ยังไม่ได้ค�านึงถึง 

ความมั่นคงที่จะมาพร้อมการพัฒนาดังกล่าวเท่าที่ควร	 ดังนั้น	 หน่วยเหนือจึงควรมีนโยบาย 

ในการวางแผน	 เพื่อปรับภารกิจและกิจกรรมขององค์กร	 ให้สอดรับกับการพัฒนาเขตพัฒนา 

พิเศษภาคตะวันออก	 รวมถึงต้องบอกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย	 เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ	 

บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	

	 	 	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 วิลาวรรณ	 รพีพิศาล	 ที่ได้กล่าวถึง	 การวางแผน	 (Planning)	 

ว่าเป็นงานขัน้แรกทีอ่งค์การจะต้องลงมอืกระท�าก่อนทีจ่ะไปจัดการในหน้าทีอ่ืน่ๆ	ซ่ึงงานทีเ่กีย่วกบั

แผนนัน้จะเป็นเรือ่งของการก�าหนดเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิงาน	โดยจะต้องก�าหนด

เป็นโครงของงานออกมาอย่างชดัเจน	เพือ่เป็นการตดัสนิใจว่า	องค์การจะท�าอย่างไรบ้าง	ท�าอย่างไร	

ท�าเมื่อไหร่	และจะให้ใครเป็นผู้ปฎิบัติบ้างในงานแต่ละส่วนที่จะก�าหนดขึ้น	

	 	 	 และสอดคล้องกับ	Weihrich	 &	 Koonz	 ท่ีได้กล่าวถึงกระบวนการของการ

ออกแบบและการรกัษาสภาพแวดล้อมท้ังในระดบัปัจเจกบคุคลและการท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่	เพือ่

ให้บรรลจุดุมุง่หมายได้อย่างมีประสทิธิภาพน้ัน	ผูบ้รหิารจะต้องด�าเนนิการตามหน้าทีท่างการจดัการ	

๕	ประการ	คือ	การวางแผน	(Planning)	การจัดองค์กร	(Organizing)	การชี้น�า	(Leading)	และ

การควบคุม	(Controlling)	

  ๒) การจัดองค์การ (Organizing) 

	 	 	 หน่วยงานในระดับจังหวัด	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกของจงัหวดั	ภายใต้ส�านกังานเพือ่การพัฒนาระเบียง
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เศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (สกรศ.)	 ท�าให้มีความพร้อมในการเตรียมรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	 แต่ส�าหรับกองทัพนั้นไม่ได้มีการจัดโครงสร้างองค์การแยกส่วนออกมา	 

เพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างชัดเจน	 ดังนั้น 

ขัน้ตอนแรกอาจปรบัภาระงานให้มลีกัษณะการด�าเนนิการในเชงิรุกมากยิง่ขึน้	เช่น	การปรับการฝึก

จากการช่วยเหลอืภยัพบิตัขินาดใหญ่	มาเป็นการสนบัสนนุด้านภยัพิบติัในพ้ืนท่ีท่ีมคีวามหลากหลาย

มากขึ้น	ส่วนในล�าดับต่อไปอาจพิจารณาแยกส่วนงานออกมาเป็นการเฉพาะ	ส�าหรับการสนับสนุน

ภารกิจช่วยเหลือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่	 ก็จะท�าให้สามารถขับเคลื่อนงานด้าน

ความมั่นคงได้ดียิ่งขึ้น	ดังที่	พัชสิรี	ชมพูค�า	 ได้กล่าวถึงการจัดองค์การว่าหากองค์การจะบรรลุเป้า

หมายอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้จะมขีัน้ตอนส�าคญัคอื	การด�าเนนิการในการวางแผน	

ตดัสนิใจ	การจัดองค์การ	การน�าและการควบคมุทรพัยากรพืน้ฐานขององค์การ	อนัได้แก่	ทรพัยากร	

การเงิน	สินทรัพย์ถาวร	ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์

  ๓) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) 

	 	 	 อุปสรรคของการจัดบุคลากรปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีคือ	 การขาดแคลนบุคลากร	 

ดงัน้ันทกุหน่วยงานจะต้องมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรบคุลากรร่วมกนั	เพือ่ให้ปฏบิติังานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่งลักษณะงานตามท่ีจังหวัดก�าหนดไว้	 ควบคู่ไปกับ 

การฝึกอบรมและการพฒันาเพือ่ให้บุคลากรเหล่านีน้�าความรูท้ีไ่ด้มาขบัเคลือ่นและเพิม่ประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน	

	 	 	 สอดคล้องกับ	วิลาวรรณ	รพีพิศาล	ที่ได้กล่าวว่า	การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน	ซึ่งผู้

บริหารจะเป็นผู้สร้างโอกาสในการปฏิบัติงานให้แก่คณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ	

ดังน้ันการจัดหาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถมาบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	

ถือว่าเป็นหน้าที่ส�าคัญของผู้บริหารงานในแต่ละองค์การเช่นกัน

  ๔) การอ�านวยการ (Directing)   

	 	 	 มีการวางแผนการสื่อสารภายในองค์กร	 เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย	 โดยควรน�าเทคโนโลยีต่างๆ	 เข้ามาใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น	 หน่วยงานความความมั่นคงยังขยับตัว

ช้ากว่าภาคธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจ	 ดังนั้นบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	 ระหว่างหน่วยงานจังหวัดต่างๆ	 หน่วยงานความมั่นคง	 ภาคเอกชน	 และ
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ประชาชนในพื้นท่ีจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 	 นอกจากนี้	 ยังควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชน 

ได้มีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ	 โดยถือว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังส�าคัญ	 

ซึ่งภาคท้องถิ่นยังเป็นเวทีที่ดีในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะความเข้าใจและการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างภาคโรงงานอตุสาหกรรมและชมุชน	ซึง่ในอนาคตควรส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนในพืน้ทีเ่ข้ามา	

มส่ีวนร่วนในกลไกความร่วมมอืในมติต่ิางๆ	ของจังหวดัเพ่ือบรูณาการการท�างานร่วมกนัอย่างกว้าง

ขวางมากยิ่งขึ้น	

	 	 	 สอดคล้องกับ	 สมภพ	 ระงับทุกข์	 ท่ีกล่าวว่าผู้บริหารมีบทบาทต่อความส�าเร็จ 

ขององค์การ	 ซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับนั้น	 ไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว	 

แต่สามารถฝึกฝนกันได้	เพราะการบริหารจัดการ	คือ	การให้คนท�างานให้ส�าเร็จตามที่ก�าหนด

  ๕) การประสานงาน (Coordinating)

	 	 	 ส�าหรับกองทัพและต�ารวจได้มีการเข้าร่วมกับทางจังหวัดในการประชุมเพ่ือให้มี

ความรับรู้และเข้าใจ	 ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 และทราบถึงความคืบหน้า 

ของการด�าเนินงาน	 อย่างไรก็ตามหน่วยงานความมั่นคงทั้งกองทัพและต�ารวจได้รับรู้และเข้าใจ 

เก่ียวกับเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	เพิม่มากขึน้	ส�าหรบัรปูแบบการประสานงานทีจ่ะก่อให้เกดิ

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	คือ	การจัดประชุมย่อยกับหน่วยงานต่างๆ	

	 	 	 สอดคล้องกับ	 Henri	 Fayol	 ที่ได้กล่าวว่า	 การประสานงาน	 เป็นภาระหน้าที ่

ของผู้บริหารท่ีจะต้องเช่ือมโยงงานต่างๆ	 ให้ด�าเนินไปด้วยกัน	 ซ่ึงเป็นแนวคิดการจัดการตาม 

หลักบริหาร	 (Administrative	Management)	 ที่มุ่งเน้นการจัดองค์การในภาพรวม	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

  ๖) การรายงาน (Reporting)  

	 	 	 หน่วยงานต่างๆ	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านหลายช่องทาง	โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	ไลน์	เฟสบุ๊ค	เป็นต้น	

การปิดประกาศ	 และเว็บไซต์	 แต่ควรเพิ่มการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ

ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น

	 	 	 สอดคล้องกับ	 Gulick	 &	 Urwick	 ได้น�าแนวคิดของ	 Fayol	 มาพัฒนาเพื่อ 

ให้มคีวามสอดคล้องกบังานมากขึน้	โดยเน้นให้เหน็ว่า	“การจัดการ”	จ�าเป็นต้องมกีระบวนการหรือ

ขั้นตอนปฏิบัติและได้สรุปกระบวนการบริหารไว้ในหนังสือ	 “Papers	 on	 the	 Science	 of	 
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Administration”	ปี	๑๙๓๗	ว่า	กระบวนการบริหารประกอบ	ด้วยขั้นตอนที่ส�าคัญ	๗	ประการ	 

ซึ่งการรายงานผลการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา	

และการจัดสรรงบประมาณ	เพื่อรองรับการใช้จ่ายขององค์กรถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญ

  ๗) การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting)  

	 	 	 หน่วยงานในระดับจังหวัด	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 แต่กองทัพยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณในเร่ืองดังกล่าวเป็นการ

เฉพาะ	ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณ	 เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก	ส�าหรับกองทัพจึงมีความส�าคัญ

 ๕.๑.๔ ค�าถามวิจัยที่ ๔ ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรองรับการ

พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะอย่างไร

	 	 จากผลการวจิยั	พบว่า	กองทัพและหน่วยงานความมัน่คงอืน่ๆ	ยงัไม่มแีผนและนโยบาย

ในการเตรียมรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่ีชัดเจนจากหน่วยเหนือ	 รวมท้ัง 

ในแผนงานการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ยังไม่ได้ค�านึงถึงความมั่นคงที่จะมาพร้อม 

การพัฒนาดังกล่าวเท่าท่ีควร	 ซึ่งอาจส่งผลต่อการเตรียมทักษะของบุคลากรทักษะและความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรในการรับมือกับภัยคุกคามท่ีมาพร้อมกับการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้	

	 	 โดยจากผลการวิจัย	 พบว่า	 กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงจึงควรมีการเตรียม 

ความพร้อมในการรองรบัการพฒันาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	ดังนี	้๑)	พัฒนากรอบการท�างาน

ของหน่วยงานด้านความม่ันคงในพื้นที่	 ที่ยังไม่มีความชัดเจนให้มีความชัดเจนมากขึ้น	 ๒)	 ควร 

มีการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่	๓)	กองทัพต้องมีแผนงาน

ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างชัดเจน	หากไม่ชัดเจนหน่วยปฏิบัติไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี	 ๔)	 ต้องมีการปรับพันธกิจเพื่อรองรับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 เช่น	 การจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	 

เพื่อเตรียมการสนับสนุนภัยพิบัติขนาดใหญ่	มาเป็นการสนับสนุนด้านภัยพิบัติที่มีความหลากหลาย

มากขึ้น	 เช่น	 การก�าจัดคราบน�้ามัน	 การก�าจัดสารพิษในทะเล	 และการรับมือกับโรคระบาดต่างๆ	

เป็นต้น	๕)	ต้องมีการบูรณาการการท�างานด้านต่างๆ	กับหน่วยงานในพื้นที่	เช่น	ด้านข้อมูลข่าวสาร
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ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ระหว่างหน่วยงานจังหวัด	 หน่วยงาน 

ความมัน่คง	ภาคเอกชน	และประชาชนในพืน้ท่ี	รวมทัง้มกีารบรูณาการการท�างานกบัหน่วยงานอืน่ๆ	

เช่น	 ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามามีบทบาทในด้านอื่นๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 ด้านสาธารณสุข	

ด้านการจัดการขยะ	 เป็นต้น	 ๖)	 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงควรมีส่วนร่วมในการ 

จัดระเบียบสังคม	จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ	การเข้าตรวจสถานบริการต่างๆ	และการจัดระเบียบ

แรงงานต่างชาติและประชากรแฝง	 ๗)	 การสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร 

ในกองทัพถึงบทบาทในการสนับสนุนการด�าเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 

๘)	ควรมีการจัดให้ความรู้ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ	เช่น	การจัด

อบรมและสัมมนาด้านกฏหมาย	 ระเบียบ	 มาตรการที่เกี่ยวข้อง	 และพูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิด 

กับหน่วยงานอื่นๆ	 เพื่อให้ได้รับรู้แนวทางในการด�าเนินการและข้อมูลท่ีทันสมัย	 ส�าหรับน�ามา 

วางแผนการในการด�าเนินการของหน่วยงานความมั่นคงให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 

๙)	 ควรมีการเพ่ิมมาตรการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มี

แนวโน้มจะเกิดเพิ่มมากขึ้น	เช่น	การปราบปรามการค้ามนุษย์	การบังคับการค้าประเวณี	แสวงหา

ประโยชน์ทางเพศ	 การบังคับแรงงาน	 เมื่อประเทศเปิดเสรีมากขึ้น	 ปัญหาเหล่านี้ยากที่จะควบคุม	

และมีแนวโน้มท่ีชาวต่างชาติเข้ามากระท�าผิดในพื้นที่มากขึ้นด้วย	 และ	 ๑๐)	 ก�าหนดนโยบาย 

ด้านการคมนาคมขนส่งทางน�้า	เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการควบคุม	ขนส่ง	เรื่องประมง

ผิดกฏหมาย	รวมถึงแรงงานผิดกฎหมายที่จะเข้ามาในพื้นที่ทางเรือเพิ่มมากขึ้นด้วย

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

	 เพื่อให้ผลการวิจัยนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานท้ังกองทัพและ

หน่วยงานความมั่นคงอื่นๆ	ได้มากยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน	ดังต่อไปนี้

 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 ๑)	 ควรมกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรูณาการด้านความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวัดเขตพฒันา

พเิศษภาคตะวนัออก	ภายใต้การก�ากับดแูลจากจงัหวดั	เพือ่ดแูลและท�าหน้าทีเ่กีย่วกบังานด้านความ

มั่นคงโดยเฉพาะ	โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	และให้กอ.รมน.	ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน	เตรียมการ	วางแผน	ประสานงาน	และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้งมีตัวแทนจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
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ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(สกรศ.)	และตัวแทนจากภาคธุรกิจ	เช่น	หอการค้าจังหวัด	

อุตสาหกรรมจังหวัด	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย	 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 	 ๒)	 เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก	 มีการบริหารจัดการแยกกันตามกระทรวงนั้นๆ	 ท�าให้เกิดปัญหาความซ�้าซ้อนและ

ความล่าช้าในการด�าเนนิการของบประมาณ	ดงันัน้เพือ่ให้การบรหิารจดัการงบประมาณเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ	ลดความซ�า้ซ้อน	และบรรลวุตัถุประสงค์	จงึควรให้ส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นหน่วยงานหลักในการก�ากับดูแลและสั่งจ่ายงบประมาณ 

ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในทุกด้าน	 รวมท้ังด้าน 

ความมั่นคงด้วย

	 	 ๓)	 เนือ่งจากพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเป็นพืน้ทีท่างยทุธศาสตร์ทีม่คีวาม

ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ควรมีการปรับ

ภารกิจบางส่วนเพือ่รองรบัภยัคกุคามความมัน่คงทีเ่พิม่ขึน้รวมทัง้ภยัคกุคามใหม่ๆ	ทีจ่ะมาพร้อมกบั

การพัฒนา	 ได้แก่	 ปัญหาอาชญากรรม	 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม	 ความมั่นคงทางอาหาร	 การย้าย

ถิ่นฐานแบบไม่ปกติมีเพิ่มมากข้ึน	 ประชากรแฝง	 การก่อการร้าย	 ปัญหาด้านสาธารณสุข	 ปัญหา 

ความมั่นคงทางไซเบอร์	และภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล		ซึ่งหากในอนาคตภารกิจของกองทัพ

และหน่วยงานความมั่นคงมีความซับซ้อนมากขึ้น	 และหากก�าลังพลยังมีจ�านวนเท่าเดิม	 อาจ 

ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับกับภัยคุกคามดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นควรมีการพิจารณา

เพิ่มอัตราก�าลังคนให้มีจ�านวนมากขึ้น	 โดยควรมีการก�าหนดและวางแผนเกี่ยวกับอัตราก�าลังคน 

ไว้อย่างชัดเจน

	 	 ๔)	 กองทพัโดยเฉพาะหน่วยงานในพ้ืนที	่ ควรมกีารเตรียมความพร้อมภายในหน่วยงาน	

ทั้งด้านก�าลังพล	 โดยควรมีการเตรียมก�าลัง	 ฝึกก�าลังพลให้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ควบคู่กับ 

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในทุกด้าน	 รวมทั้งควรจัดหาเครื่องมือและ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ให้เพียงพอ	 มีความพร้อม	 และทันสมัย	 โดยใช้งบประมาณในการด�าเนินการ 

จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จะเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการดูแลและสั่งจ่ายงบประมาณ	 ที่ได้รับผ่านคณะกรรมการบูรณาการด้านความมั่นคงในพื้นที่

จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ๑)	 ในการศกึษาในครัง้น้ีได้ท�าการศกึษาเฉพาะพืน้ทีเ่ขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก	

๓	จังหวัด	คือ	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยองเท่านั้น	ดังนั้นควรมีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

ในการเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืกบัผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึนจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก	

	 	 ๒)	 การศึกษาครั้งนี้	 ได้ท�าการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานความม่ันคง	 ซึ่งท�าให้ได้ผลการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ

เท่านัน้	ดงันัน้เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลมุมากข้ึน	ควรท�าการศกึษาในเชงิประมาณ	โดยท�าการศกึษา

กลุ่มตวัอย่างจากภาคประชาชนและภาคประชาสงัคมถงึผลกระทบ	และการท�าหน้าท่ีของหน่วยงาน

ความมั่นคงในพื้นที่	รวมทั้งควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ	เพิ่มเติม	เช่น	คุณภาพชีวิตของประชาชน	การรับ

รู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 เป็นต้น	 เพื่อให้การวิจัยสามารถอธิบายผลได้

กว้างขว้างมากยิ่งขึ้น
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ภำคผนวก
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ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

(In-Depth Interview Protocol)
เรื่อง	 “ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพ่ือเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก”

ค�าชี้แจง

	 ๑.	 จดุประสงค์ของการสมัภาษณ์นีค้อื	 เพือ่ศกึษาภยัคกุคามความมัน่คงในปัจจบุนั	และแนวโน้ม

ของภยัคกุคามความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	รวมทัง้เพ่ือศกึษาปัญหา	อปุสรรค	ผลกระทบ	และ

เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์นี้

	 ๒.	 ในการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ผู้ตอบไม่ต้องเขียนชื่อลงในแบบสัมภาษณ์	 และกรุณาตอบ 

ตามความเป็นจรงิให้มากทีส่ดุ	เพือ่ให้ได้ผลการศกึษาท่ีเชือ่ถือได้และมปีระโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

หน่วยงานต่อไป

	 ๓.	 แบบสัมภาษณ์นี้มีเนื้อหาจ�านวนทั้งสิ้น	๕	ส่วน	ประกอบด้วย

	 	 ส่วนที่	๑	 ข้อมูลพื้นฐานของผู้แทนองค์กร

	 	 ส่วนที่	๒	 รูปแบบภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

	 	 ส่วนที	่๓	 ปัญหา	อปุสรรค	และผลกระทบในการปฏบิตัภิารกจิของกองทพัและหน่วยงาน

ด้านความมั่นคง	

	 	 ส่วนท่ี	๔	 เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบักองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คง	เพ่ือเตรียมรองรับ

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 ส่วนที่	๕		แนวทางในการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

	 ๔.	 ขั้นตอนในการสัมภาษณ์

	 	 -	 กล่าวทักทายสวัสดีผู้ให้สัมภาษณ์และอธิบายเกี่ยวกับงานวิจัยให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบ

	 	 -	 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์และประโยชน์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับ

	 	 -	 ชี้แจงเรื่องการเก็บรักษาความลับของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล

	 	 -	 ขออนุญาตบันทึกเสยีง	เพือ่ความสะดวกและความสมบรณ์ูในการเก็บและการวิเคราะห์ 

	 	 	 ข้อมูล
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	 	 -	 ก�าหนดระยะเวลาการให้สัมภาษณ์ประมาณ	๔๕	นาที	ถึง	๑	ชั่วโมง

	 	 -	 กล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์	และขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์

	 	 ผู้ศึกษาจะน�าข้อมูลดิบจากการสัมภาษณ์มาสรุปในภาพรวมและเขียนรายงานการวิจัย		

โดยไม่มีการอ้างช่ือของท่านแต่อย่างใด	 ท่านสามารถที่จะไม่ตอบค�าถามใดๆ	 ที่ท�าให้ท่านไม ่

สะดวกใจ	และขอรับรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่มีผลใดๆ	ต่อการปฏิบัติงานของท่าน

	 	 ค�าตอบทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ในครัง้นีจ้ะได้รบัการเกบ็รกัษาเป็นความลบัตามจรรยาบรรณ

ของการวิจัย	 ข้อมูลที่ได้ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ตอบ	 การรายงานผลจะแสดงออกมาในลักษณะ

กลุม่และผลรวมของกลุม่เท่านัน้	และขอรับรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่ส่งผลเสยีต่อหน่วยงานหรอื

ตัวท่านเป็นอันเด็ดขาด	คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

																																															ขอแสดงความนับถือ

																																																	คณะผู้วิจัย	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

โทร.	๐๒	๒๗๕	๕๗๑๖	E-Mail:	rsdssc2559@gmail.com
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้แทนองค์กร

	 ต�าแหน่ง................................................หน่วยงาน...………………………………………………………

 

ส่วนที่ ๒ รูปแบบภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

	 อยากให้ท่านเล่าถึงรูปแบบภัยคุกคามความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในปัจจุบัน	 และแนวโน้ม

ของภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ภายหลังการด�าเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพและหน่วยงาน 

ด้านความมั่นคง 

 ๓.๑ ด้านทรัพยากร

	 	 	 หน่วยงานของท่านมีความพร้อมด้านทรัพยากร	(งบประมาณ	บุคลากร	อุปกรณ์)	เพื่อ

รองรับและสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพียงพอหรือไม่	 และท่านมี

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร	

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 ๓.๒ ด้านกระบวนการบริหาร

	 	 	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร	 

การบังคับบัญชา	นโยบาย	และภารกิจขององค์กรของท่านหรือไม่	อย่างไร

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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 ๓.๓ ด้านผลลัพธ์

	 	 	 นโยบาย	กฎหมาย	และระเบียบข้อบังคบัของเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกท่ีใช้อยูใ่น

ปัจจุบนั	ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	ของหน่วยงานท่านอย่างไร	และควรมกีารปรบัปรุง

ภารกิจให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างไรบ้าง	

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๔ เครื่องมือที่เหมาะสมกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อเตรียมรองรับการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 ๔.๑ การวางแผน (Planning)  

	 	 	 หน่วยงานของท่านมีการวางแผน	เพื่อปรับภารกิจและกิจกรรมขององค์กร	ให้สอดรับ

กับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือไม่	มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนอย่างไร

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 ๔.๒ การจัดองค์การ (Organizing)  

	 	 	 ท่านคิดว่า	ปัจจุบันการจัดโครงสร้างองค์กร	(เป็นกรม	กอง	แผนก)	โดยอาศัยปริมาณ	

คุณภาพ	และตามลกัษณะเฉพาะของงาน	ในหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมกับการรองรบัการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือไม่	 อย่างไร	 และท่านคิดว่าหน่วยงานควรมีการจัด

โครงสร้างองค์กรอย่างไร	จึงจะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 ๔.๓ การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing)  

	 	 	 หน่วยงานของท่าน	 มีการบริหารจัดการบุคลากร	 เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่งลักษณะงานตามที่ก�าหนดไว้อย่างไร

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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	 	 	 ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่าน	ควรมีแนวทางในการบรหิารจดัการบคุลากร	(การสรรหา	

คัดเลือก	 บรรจุแต่งต้ัง	 ฝึกอบรม	 และพัฒนา)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในการ 

เตรียมการรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	อย่างไร

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 ๔.๔ การอ�านวยการ (Directing)   

	 	 	 ท่านคิดว่าศิลปะการบริหารงานในองค์กร	 (ภาวะผู้น�า	 มนุษยสัมพันธ์	 การจูงใจ	 และ 

การตัดสินใจ)	 มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจในการเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	ให้ส�าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่	อย่างไร

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

	 	 	 ในฐานะที่ท่านเป็นผู ้บริหารองค์กร	 ท่านคิดว่าควรมีแนวทางในการอ�านวยการ/ 

การวนิจิฉยั/สัง่การอย่างไร	เพือ่ช่วยท�าให้ภารกิจในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	ของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..............................................................................

 ๔.๕ การประสานงาน (Coordinating)

	 	 	 ทีผ่่านมาหน่วยงานของท่านมกีารประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ๆ	เพ่ือให้ภารกจิในการ

สนบัสนนุการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ราบร่ืน	อย่างไร	และ

ท่านคิดว่าควรมีรูปแบบการประสานงานกันอย่างไร	 จึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

141ภารกิจของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก



 ๔.๗ การรายงาน (Reporting)  

	 	 	 หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ที่มีส่วน

ได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทางใดบ้าง

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................	

 ๔.๘ การงบประมาณ (Budgeting)  

	 	 	 หน่วยงานของท่านมกีารจัดสรรงบประมาณ	เพ่ือรองรับและสนบัสนนุภารกจิการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	เป็นการเฉพาะอย่างไร
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ส่วนที่ ๕ แนวทางในการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

	 	 	 อยากให้ท่านเสนอแนะแนวทางและข้อเสนอเชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานความ

มั่นคง	เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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ภาคผนวก ข

ค�าถามในการสนทนากลุ่ม

(Focus Group)
เรื่อง	 “ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพ่ือเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก”

ค�าชี้แจง

	 ๑.	 จุดประสงค์ของการสนทนากลุ่มในคร้ังนี้คือ	 เพ่ือศึกษาภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	

และแนวโน้มของภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต	 รวมทั้งเพ่ือศึกษาปัญหา	 อุปสรรค	

ผลกระทบ	และเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมต่อการปฏบิตัภิารกจิของกองทพัและหน่วยงานด้านความมัน่คง

ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ดงันัน้จงึขอความร่วมมอืจากท่านในการตอบแบบสมัภาษณ์นี้

	 ๒.	 ขั้นตอนในการสนทนากลุ่ม

	 	 -	 ผู้ด�าเนินการสนทนาแนะน�าตนเอง	และทีมงาน	

	 	 -	 อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา	และจุดมุ่งหมายในการจัดสนทนากลุ่ม

	 	 -	 เริ่มถามค�าถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมมา

	 	 ผู้ศึกษาจะน�าข้อมูลดิบจากการสัมภาษณ์มาสรุปในภาพรวมและเขียนรายงานการวิจัย		

โดยไม่มกีารอ้างชือ่ของท่านแต่อย่างใด	 ท่านสามารถทีจ่ะไม่ตอบค�าถามใดๆ	ทีท่�าให้ท่านไม่สะดวกใจ	 

และขอรับรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่มีผลใดๆ	ต่อการปฏิบัติงานของท่าน

	 	 ค�าตอบที่ได้จากการสนทนากลุ่มในครั้งนี้จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับตาม 

จรรยาบรรณของการวิจัย	ข้อมูลที่ได้ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ตอบ	การรายงานผลจะแสดงออกมา

ในลักษณะกลุ่มและผลรวมของกลุ่มเท่าน้ัน	 และขอรับรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่ส่งผลเสีย 

ต่อหน่วยงานหรือตัวท่านเป็นอันเด็ดขาด	 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่าน 

มา	ณ	โอกาสนี้

																																															ขอแสดงความนับถือ

																																																	คณะผู้วิจัย	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

																																	โทร.	๐๒	๒๗๕	๕๗๑๖	E-Mail:	rsdssc2559@gmail.com
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ค�าถามในการสนทนากลุ่ม 

	 ๑)	การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 มีปัจจัยที่ส ่งผลกระทบและประเด็น 

ความท้าทายต่อมิติด้านความมั่นคงอย่างไร

	 ๒)	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติด้านความมั่นคงการพัฒนา 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นอย่างไร

	 ๓)	 ท่านมคีวามคาดหวงัต่อกองทพัและหน่วยงานความม่ันคง	ทีจ่ะช่วยในการพฒันาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกอย่างไร
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02-275-5716 http://ssc.rtarf.mi.th

ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
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