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คํานํา 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้กําหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
มีหน้าที่ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งท่ีสุจริต 
และเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ํา 
และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทําให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายให้สํานักวิชาการ 
และสํานักกฎหมายร่วมกันจัดทํา สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ ขึ้น ประกอบด้วย 
ประเด็นศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิรูปในด้านระบบภาษี การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment : FDI) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises 
: SMEs) เขตเศรษฐกิจพิเศษ การปฏิรูปการขนส่งระบบราง : รถไฟรางคู่ การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑล การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย การปฏิรูปชาวนาไทย ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา และการจัดสรรทรัพยากรน้ํา 
โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล สถิติ จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ปฏิรูป  และความเห็นของนักวิชาการ  เ พ่ือสนับสนุนการปฏิ บัติหน้า ท่ีของสภาปฏิรูปแห่งชาติและ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย 
ด้านเศรษฐกิจ จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง และผู้ท่ีสนใจทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีการศึกษากันมานานในประเทศไทย โดยมี

แนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้มีการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่  
ต่าง ๆ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวนําในการพัฒนา อันเป็นการนํามาซึ่งการลงทุน 
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ใกล้เคียง คําว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
จึงหมายถึงพื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการกําหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมายและการบริหารกิจการ
ในลักษณะเฉพาะ โดยภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี   
การอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการ และบริการขั้นพื้นฐาน  
  ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีความพยายามในการดําเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมาตามลําดับ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดําเนินการและขับเคลื่อน
ภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหาร ทั้งการศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการจัดตั้งในประเทศต่าง ๆ 
กรอบแนวคิด รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยทั่วไป การสังเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศ พื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ        
ในเบื้องต้น ในส่วนของการพัฒนากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบ ในหลักการแนวทางการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก ตามที่ สศช. เสนอ 
โดยให้ไปศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติม วันที่ 11 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการตามท่ี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาพื้นที่
เฉพาะให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้น ดังนั้นรัฐจึงเห็นควรให้พัฒนาพื้นที่เฉพาะ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ไม่ได้มีการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร กระทั่งรัฐบาลได้สิ้นสุดวาระลง ต่อมาใน
พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ “ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 
กรกฎาคม 2556 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนตาม
ข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืน รวมทั้งจากการค้าบริเวณ
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กอปรกับมีนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



ญ 
 

 อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรม เริ่มมีทิศทาง 
การพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้มีคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2557 แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานที่ประชุม        
ได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทย
ใน 5 พื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ 
 1. อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ติดกับประเทศเมียนมาร์)  
 2. อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ติดกับประเทศกัมพูชา)  
 3. พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด (ติดกับประเทศกัมพูชา)  
 4. พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร (ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)  
 5. อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์) (ติดกับประเทศมาเลเซีย) 
 โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการ
สนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) สิทธิประโยชน์สําหรับการลงทุน 2) การให้บริการ
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และด่านศุลกากรในพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้กําหนดแผนการดําเนินงานและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ ประกอบกับให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทําการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ ในเรื่องความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เพื่อนํามาใช้ประกอบในการพัฒนาและ
จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จในการดําเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จําเป็นต้อง
ผ่านการศึกษา การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมไปถึงการพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนับว่าเป็น อีกหนึ่งกุญแจ
สําคัญ เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องไปกับกฎระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการนํากฎหมายที่มีมาบังคับใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ หรือการลดอุปสรรคทางด้านกฎหมาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ในการพัฒนานั้นแม้จะนํามาซึ่งโอกาสอันเป็น
ผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันก็นํามาซึ่งผลกระทบในหลายมิติ โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมที่จําต้อง
พิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาและวางแผนการดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
รูปแบบเขตเศรษฐกิจในต่างประเทศ การศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจ และรับฟังความ
คิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ AEC ที่กําลังจะมาถึง 
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