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 “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  
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 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           
อีกหนึ่งกุญแจสําคัญ เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องไปกับกฎระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการนํากฎหมายที่มี       
มาบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ หรือการลดอุปสรรคทางด้านกฎหมาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ในการพัฒนานั้น
แม้จะนํามาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันก็นํามาซึ่งผลกระทบในหลายมิติ 
โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมที่จําต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย ดังนั้น จึงจําเป็นต้อง           
มีการศึกษาและวางแผนการดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจในต่างประเทศ 
การศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC 
ที่กําลังจะมาถึง 
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