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คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในช่วงนี้นโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ส าคัญของรัฐบาลที่ท าให้ทุกภาคส่วนต่าง 
จับตามองและให้ความสนอกสนใจเป็นพิเศษคงไม่พ้นการพัฒนา “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC)” ซ่ึงครอบคลุมการพัฒนาพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดย
ได้มีความคืบหน้าการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 การทีห่ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศใช้มาตรา 44 ซึ่งมี  
ค าสั่งเรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือด าเนินตามนโยบายส่งเสริม EEC ของรัฐบาลไป
พลางก่อนในระหว่างที่รอพระราชบัญญัติพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา
และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวทางการพัฒนา EEC ให้น าผลการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์คันไซ (KANSAI Nation Strategic Special Zone: KANSAI NSSZs) ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้เป็นแบบอย่าง (Model) ในการพัฒนา ดังนั้น หลายท่านจึงอาจจะมี
ค าถามขึ้นในใจว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษยุทธศาสตร์คันไซมีดีอย่างไร และเหตุใดถึงต้องน ามาปรับใช้กับ EEC เรามา
ลองหาค าตอบไปพร้อมๆ กัน 

ก่อนอ่ืนเราคงต้องมาท าความรู้จักกับภูมิภาคคันไซ (KANSAI) กันก่อน เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพและ
มองเห็นภาพรวมแนวทางการพัฒนาของพ้ืนที่แห่งนี้ โดยภูมิภาคคันไซ ประกอบไปด้วย 6 จังหวัดที่ส าคัญ ได้แก่  
โอซาก้า (Osaka), เฮียวโงะ (Hyogo), นารา (Nara), เกียวโต (Kyoto), ชิงะ (Shiga) วากายามา (Wakayama) 
และมิเอะ (Mie) มี พ้ืนที่ประมาณ 
31,314 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,712,000 
คน ในปี  2555 ผลิตภัณฑ์ภาค 
(Gross Region Product: GRP) ของ
ภูมิภาคคันไซมีมูลค่าประมาณ 971 
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงเป็นล าดับที่ 
15 ของโลก และใกล้เคียงกับเกาหลี
ใต้  ส าหรับศักยภาพของที่ ตั้ ง มี
บทบาทเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ทางตะวันตกและศูนย์กลางการค้า
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น โดยมี
ความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทั้งถนนและทางด่วนพิเศษ ท่าเรือน้ าลึก รถไฟและรถไฟความเร็วสูง 
เป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษัทชั้นน าของโลกซึ่งมีแบรนด์เป็นที่นิยม เช่น Panasonic, Kyocera, Nissin, 
Daikin, Omron คันไซเป็น 1 ใน 12 พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ของญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยกระจายความเจริญจากโตเกียวไปสู่
ภูมิภาคอ่ืนๆ และใช้เป็นเขตส าหรับทดลองการปฏิรูปกฎหมาย/กฎระเบียบ (Deregulation) ที่เป็นอุปสรรคต่อ
ภาคธุรกิจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะนักลงทุนจากต่างชาติ และได้มีการจัดตั้งเขตพิเศษ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติคันไซ (KANSAI Nation Strategic Special Zone: KANSAI NSSZs) ขึ้นในปี 2557 
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นสมัยนายชินโซ อาเบะ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยขอบเขตของ 
KANSAI NSSZs ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ โอซาก้า เกียวโต เฮียวโงะ ซ่ึงมีการก าหนดพื้นที่พัฒนาหลัก 9 แห่ง 
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(Strategies Bases) กระจายอยู่ทั่วทั้ง KANSAI NSSZs จุดเด่น คือ ความก้าวล้ าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูง ส าหรับแนวทางการพัฒนาในภาพรวม คือ การพัฒนาต่อยอดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอยู่แล้วทั้งใน
ส่วนของการเป็นแหล่งการลงทุน ความพร้อมของสถาบันการวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทันสมัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ  

เมื่อได้ท าความรู้จักกับภูมิภาคคันไซและ KANSAI NSSZs กันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูกันสิว่า KANSAI 
NSSZs มีดีอย่างไร จึงถูกน ามาใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาของ ECC ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนขอยกเอาแบบอย่างที่
คิดว่ามีความโดดเด่นและเห็นด้วยในการน ามาประยุกตใ์ช้กับ EEC ดังนี้ 

1. การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม โดยเฉพาะศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์และพลังงาน 
โดยให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยอาศัยนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเข้ามาร่วมในการพัฒนา กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม  
การอ านวยความสะดวกใน 
การลงทุน รวมทั้งการพัฒนา
เมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัยของ 
นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
โดยมีกิจการเป้าหมาย ได้แก่ 
การวิจัยพัฒนาและการผลิตด้าน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ
พลังงานสมัยใหม่ รวมทั้งพัฒนา
บุ คล ากรด้ านกา รวิ จั ย แล ะ
การแพทย์ ซึ่งภูมิภาคคันไซเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา ทั้งในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีการออกแบบที่มุ่งเน้นความเป็นอัตลักษณ์ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมของของประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยมีจ านวนสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 38,583 แห่ง 
และมีจ านวนแรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,213,524 คน  

 2. ส่งเสริมการพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Clusters) โดยเป็นฐาน
การผลิตและเป็นแหล่งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของ
ญี่ปุ่น ซึ่งมีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม จ านวน 13 กลุ่ม 
กระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ มีจ านวนสถานประกอบการในแต่
ละคลัสเตอร์รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ,953 แห่ง ซึ่ งในแต่ละ
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมจะมีมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ร่วมอยู่ด้วยในทุกคลัสเตอร์ โดยมีกลุ่มคลัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด คือ 
Northern Osaka Bio Medical Cluster, Kyoto City Life 
Innovation Promotion Strategy และ Kobe Biomedical 

Innovation Cluster ส าหรับ Northern Osaka Bio Medical Cluster นั้น มีจ านวนสถานประกอบการอยู่สูง
ถึง 727 แห่ง มีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง และสถาบันวิจัย 6 แห่ง นอกจากนี้ KANSAI NSSZs ยังมี SMEs จ านวน
มาก ที่มีศักยภาพในการผลิตอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างเพียงพอ  
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3. การพัฒนาที่มุ่งเน้นเรื่อง Green Technology/ 
Green Innovation ซึ่งปัจจุบัน Green Technology ได้
กลายเป็นประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการ
วิจัย ทั้งการเพ่ิมกฏระเบียบจ ากัดมลพิษ การปล่อยก๊าซ
คาร์บอน และประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
ท าให้ทั่วโลกมีความสนใจที่จะใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในขณะที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย ซึ่ง 
KANSAI NSSZs มุ่งเน้นเรื่อง Green Technology/ Green 
Innovation โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานทางเลือก เช่น Solar cell และแบตเตอรี่ Lithium-ion ซึ่ง KANSAI NSSZs เป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ที่
ใหญ่ที่สุดและคันไซสามารถผลิตได้มากที่สุดในญี่ปุ่น โดย Solar Battery มีมูลค่า 207.4 ล้านล้านเยน หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 59.6 เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ผลิตได้ทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของ Lithium-ion Battery 
มีมูลค่า 172.6 ล้านล้านเยน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 61.3 เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ผลิตได้ทั้งหมดในประเทศ
ญี่ปุ่น 
  4. พัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นนวัตกรรมร่วมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เน้นนวัตกรรมขั้นสูงแล้ว คันไซยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย ซึ่ง 

คันไซเป็นศูนย์กลางความเจริญทางการเมือง ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมายาวนาน และมีเมืองที่ได้รับการจัดอันดับ
ว่าน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียรวมทั้งมีชื่อเสียงในระดับ
โลก ได้แก่ เมืองเกียวโต1 ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก 
(แต่ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าประเทศไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าในส่วนนี้
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สูงถึงอันดับ 2 
ของโลก และกรุงเทพมหานคร ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 14 ของ
โลก) ในเรื่องนี้ถ้าย้อนมองดูการพัฒนาพ้ืนที่ EEC จะเห็นได้ว่าเป็น

พ้ืนที่ EEC เอง จัดได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญ 
เช่น อ่าวบางแสน อ่าวพัทยา เกาะเสม็ด เกาะสีชัง เป็นต้น 

5. การปฏิรูปกฎหมายและกฎระบียบให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเข้า
มาพ านักอาศัยในญี่ปุ่น การได้รับอนุญาตในการขายสินค้า การได้รับเงินช่วยเหลือในการด าเนินการ การให้บริการ
สถานที่ตั้งส านักงานชั่วคราวในระยะแรกเริ่มแก่นักลงทุนโดยไม่คิดค่าบริการ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อ  
การลงทุนอ่ืนๆ นอกจากนี้ ในด้านสิทธิประโยชน์ บริษัทหรือศูนย์วิจัยที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลกลาง ในด้านการเงิน สิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่
ภาษี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพ่ือให้บริการด้านการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพและครบวงจร รวมทั้งการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ  

6. เป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นน าและสถาบันวิจั ยชั้นน า โดยเป็นแหล่งที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศญี่ปุ่น เช่น Kyoto University, Osaka University, Nagoya University เป็นต้น   
นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางของสถาบันวิจัยที่ผลิตผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

                                                 
1  อ้างอิงจากผลการจัดอันดับ 15 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ปี 2016 (The World Best City Award 2016)  จากนิตยสาร Travel and Leisure ซ่ึงเป็น

นิตยสารท่องเท่ียวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา 

https://travel.kapook.com/view152471.html
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พลังงาน โดยเป็นแหล่งรวมของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ที่
มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น 

จากความโดดเด่นและแนวทางการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้เขียนหวังว่าหลายท่านคงพอจะได้
ค าตอบให้คลายความสงสัยในศักยภาพของ KANSAI NSSZs ลงไปได้บ้าง แต่สิ่งที่ควรจะต้องจับตามองและเอาใจ
ช่วยนับจากนี้ไปคงจะเป็นเรื่องการด าเนินการผลักดัน/ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา EEC ของ
รัฐบาลให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในเร็ววัน ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดที่เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคือ การประสาน
ประโยชน์ร่วมกันกับชุมชนในพ้ืนที่ EEC ชุมชนจะได้อะไร? คุณภาพชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? 
สิ่งแวดล้อมจะถูกท าลายหรือไม่? หรืออาจจะมีค าถามอ่ืนที่รอค าตอบจากภาครัฐ ซึ่งในส่วนนี้กระทรวง
อุตสาหกรรมอยู่ระหว่างด าเนินการ พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจกับภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพ่ือสร้างพลังร่วมที่เข้มแข็งในการพัฒนาพ้ืนที่ EEC ไปสู่การเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจชั้นน าของ ASEAN ในอนาคต ต่อไป  

 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 KANSAI Economy Potential, Region-wide Industrial Promotion Office, Union of Kansai 

Governments, June 2015 
 Introduction of KANSAI, JAPAN, Kansai Economic Federation (Kankeiren) 
 ข้อมูลการศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 
 


