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เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
ความเป็นมา 
 
 การพัฒนาประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศ
มีการขยายตัว แนวทางการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะของ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone) นับเป็น
แนวทางการพัฒนาที่มีการศึกษาและกล่าวถึงกันมานานในประเทศไทย 
 คําว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นที่รู้จักของคนไทยมานานพอสมควร แต่หากถามว่าลักษณะใดจึงเรียกว่า
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับคําตอบที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป สิ่งที่เรียกว่าพิเศษในที่นี้จะหมายถึง 
การได้รับสิทธิพิเศษทางด้านต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีอากร การส่งเสริมการลงทุน 
ความพร้อมของปัจจัยการผลิต การอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกรรมและบริการพื้นฐานต่าง ๆ ต้ังแต่ระบบขนส่ง 
ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ และจะมีคําเรียกเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 
เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export Processing Zone) คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความสําคัญกับ
การประกอบกิจกรรมประเภทใด หรือคําใดจะเป็นที่น่าดึงดูดนักลงทุนมากที่สุด (ดํารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา 
ทังสุพานิช, 2545, น.42) 
 
แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 แนวความคิดเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ 
เพ่ือมิให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวนําในการพัฒนา
ซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ใกล้เคียงโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548) 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่แห่งหน่ึงแห่งใดที่ได้รับการกําหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมาย
และการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ ซึ่งภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น จะมีการปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี การอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการและบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ต้ังแต่ระบบขนส่ง 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจการสนับสนุนและกิจการต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น 
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ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้น
ให้มีความเจริญมากย่ิงขึ้น (รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2551) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศ 
โดยมีรูปแบบการบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีกฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์
ที่ใช้บังคับปกติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประตูการค้า
ในฐานการผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นที่
โดยรอบทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่อนคลายกฎระเบียบท่ีกีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
และปรับปรุงกฎหมายนโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ จัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชน
ในฐานรากให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเพ่ิมปริมาณการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดระดับภาคและประเทศ นําไปสู่การจ้างงาน 
ลดปัญหาการว่างงาน เพ่ิมรายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ จะช่วยให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น (สิริวษา สิทธิชัย, 2551, น.6) 
 สําหรับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศ
ในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Development) ไม่มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะเน้น “การพัฒนา
ระบบการให้บริการทั้งระบบ” โดยการลดกฎระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จําเป็น มีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ในฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้บริการในลักษณะของ
ศูนย์บริการร่วม (Service Center) รวมท้ังมีการนําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการต่าง ๆ 
ซึ่งทําให้ผู้รับบริการใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สําหรับกรณีสหภาพยุโรป (European Union) นั้น 
ถือหลัก Free Trans-bordering of goods, labor and capital ประเทศสมาชิกจึงไม่มีการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษขึ้น  
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เน้นการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่ม OECD หากประเทศ
ที่จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เดิมก็ต้องยกเลิก (ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557) 
 ประเทศที่นําแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาปรับใช้นั้น ส่วนใหญ่  
เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งสิ้น เนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศเหล่าน้ีไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบในคราวเดียวกัน หรือหากจะทําให้สําเร็จต้องใช้เวลาในการดําเนินการค่อนข้างนาน  
ซึ่งไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างย่ิงโลกในยุคไร้พรมแดน ประเทศเหล่านี้จึงให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะก่อน อันจะทําให้การพัฒนาระบบการให้บริการกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของประเทศใน
ระยะเวลาต่อไป (สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกที่พัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
โดยการกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่รัฐจะลงทุนด้านการจัดทําผังเมืองท่ีเหมาะสม การจัดหาสาธารณูปโภคที่จําเป็นต่อ



147 

การประกอบกิจการและที่อยู่อาศัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งนําระบบการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ของประเทศตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีเป้าหมาย โดยเน้นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
นอกจากนี้ ยังสร้างเงื่อนไขอื่นที่กระตุ้นให้นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่
เป้าหมายด้วย เช่น การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีอากร การส่งเงินตราต่างประเทศเข้าออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้
สิทธิพิเศษในการเข้ามาทํางานของแรงงานผู้มีประสบการณ์เป็นต้น แม้ในปัจจุบันอินเดียและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศเสรี
ประชาธิปไตยก็ได้นําแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไปประยุกต์ใช้แล้ว แต่อาจเรียกช่ือแตกต่างกันไป เช่น Special 
Economic Zone, Free Economic Zone, Free Zone เป็นต้น (เรวดี แก้วมณี, 2556) 
 ตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการจัดตั้งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีก็มี เช่น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถา ในมณฑลกวางตุ้งของสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจีน – เวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน – เมียนมาร์ เป็นต้น (ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2556)  
ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า การพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น มีทั้งการกําหนดพื้นที่เฉพาะ
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะมีความได้เปรียบในเรื่องพื้นที่ที่ติดต่อกับอีกประเทศหนึ่งอันจะเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้ังด้านการลงทุนและการจ้างแรงงาน ในต่างประเทศการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเริ่มดําเนินการครั้งแรกระหว่างประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2508 ซึ่งโดยท่ัวไปเรียกกันว่า
มาควิลาดอร่า (Maquiladora) หรือเขตการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการจ้าง
งานในเมืองชายแดน มาควิลาดอร่าส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่รู้จักกันในชื่อ “Zona 
Libre” หรือเขตเสรีซึ่งประกอบด้วยรัฐบาจา แคลิฟฟอเนียและบางเมืองในรัฐโซโนร่าที่มีบทบาทเป็นเมืองท่าเสรี 
ซึ่งการค้าและการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาในเขตนี้เป็นไปอย่างเสรี อุตสาหกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจชายแดน
เหล่านี้ประกอบด้วยสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์ (เชิญ ไกรนรา, 2555) 
 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 
 
 หากพิจารณาในส่วนของแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย พบว่าแนวคิดการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย ที่ผ่านมามีการพัฒนาในลักษณะนี้ภายใต้รูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ 
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate: IE) เป็นรูปแบบการพัฒนาของพื้นที่เฉพาะ เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 
(Export Processing Zone: EPZ) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองใกล้ท่าเรือหรือสนามบิน คลังสินค้าทัณฑ์บน 
(Bonded Warehouse: BW) หรือร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop: DFS) และเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone : 
FTZ) หรือเขตการค้าปลอดภาษี (Duty Free Port) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองท่า และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (Special Border Economic Zone: SBEZ) เป็นรูปแบบการพัฒนาของพื้นที่ตามแนวชายแดน 
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นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพื้นท่ีที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาในลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พื้นที่
ในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสต์เทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard Development Program) 
ซึ่งเริ่มต้นมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาระยะแรก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
ที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา เพื่อเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นแกนหลักของ
การพัฒนาประเทศที่เป็นประตูเปิดเช่ือมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
พร้อมกับเชื่อมเส้นทางการค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (เรวดี แก้วมณี, 2556) 
 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะในประเทศไทยเริ่มจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 ในปี พ.ศ. 2515 ให้มีการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่
จัดต้ังขึ้น คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต่อมาจํานวนนิคมอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นโดยผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมจะได้สิทธิประโยชน์ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสิทธิประโยชน์ทั่วไปซึ่งใช้กับนิคมทุกแห่ง และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสําหรับผู้ประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมส่งออก แต่การดําเนินการของนิคมอุตสาหกรรมยังมีข้อจํากัดหลายด้าน ได้แก่ 
 1. ขอบเขตของกิจกรรม ยังจํากัดอยู่เฉพาะการประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
 2. ขาดอิสระด้านการเงิน บุคลากร และการบริหารจัดการ 
 3. ขาดความคล่องตัวในการจัดหาที่ดินเพ่ือจัดต้ังหรือขยายพื้นที่นิคม 
 4. ไม่มีอํานาจในการจดทะเบียน อนุมัติ และอนุญาตแทนหน่วยงานอื่น ๆ (บริษัท สํานักงานกฎหมาย 
มีชัย ฤชุพันธุ์ จํากัด, 2547) 
 แม้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา 
แต่แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกมีข้อจํากัดที่สําคัญ 2 ประการ ได้แก่ 
 ประการที่หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกจํากัดประเภทธุรกิจไว้เฉพาะ “อุตสาหกรรม” 
“อุตสาหกรรมส่งออก” และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้น ทําให้
นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกไม่สามารถรองรับธุรกิจอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้ 
เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว การขนส่ง และการบริการ เป็นต้น 
 ประการที่สอง องค์กรที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกไม่มี
อํานาจในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ทําให้
การให้บริการแก่ผู้ประกอบการล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็น 
 ข้อจํากัดท้ังสองประการดังกล่าวข้างต้น ทําให้เกิดการพัฒนาแนวคิด “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic 
Zone) ขึ้น เพ่ือแก้ไขข้อจํากัดทั้งสองประการดังกล่าว โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสาระสําคัญ ๆ 3 ประการ คือ 
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 1. เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีการจํากัดประเภทของธุรกิจ โดยนอกจากการอุตสาหกรรมแล้ว ผู้ประกอบการ
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถประกอบธุรกิจการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง การท่องเที่ยว การขนส่ง 
การเคหะและการก่อสร้าง การวิจัยและการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการค้าและการบริการด้วย 
 2. ผู้อาศัยและผู้ประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
 3. องค์กรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีอํานาจอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
และผู้อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเรื่อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 สาระสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ รวมทั้งช่วย
กระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่เฉพาะที่ได้รับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยตรงในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย (สมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2548) 
 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องพัฒนาพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพพอที่จะ
พัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้เปิดประเทศและ       
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเจริญให้ประเทศ และให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจึงเริ่มได้รับความสนใจ ประกอบกับพื้นที่ชายแดนของไทยเองได้มี
การพัฒนามาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ โดยบางพื้นที่มีสภาพทางกายภาพและ
ศักยภาพเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมาก (ดํารง แสงกวีเลิศ และ นันธิกา ทังสุพานิช, 2545) 
การพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายแดนที่มีการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความได้เปรียบและ
เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มากกว่าพ้ืนที่อ่ืน 
 
การพัฒนาการค้าชายแดนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  

ประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีแนวชายแดนระยะทางประมาณ 5,656 
กิโลเมตร มีด่านการค้าชายแดนจํานวน 91 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 38 จุด จุดผ่อนปรนการค้า 53 จุด นอกจากนี้
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
มากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ยังคงหดตัวประเทศมหาอํานาจหลายประเทศมีกําลังซื้อลดลง ดังนั้น ประเทศไทย
จึงหันมาให้ความสําคัญกับการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
ในภูมิภาค เช่น 1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS 
เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) 2) ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ําอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee – Chaopraya - Mekong Economic 
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Coorperation : ACMECS) เป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และ 3) โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การค้าชายแดนมีบทบาทสําคัญท่ีช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิภาค และเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย
ในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน (ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557) 
 มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่าน้ีมีการปรับเปลี่ยนมาดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรี
มากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลงทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในกลุ่ม
อนุภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์    
ที่เกิดจากการค้าชายแดนน้ันไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความใกล้ชิด
และความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มากขึ้นอีกด้วย โดยประมาณ 80% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในรูปการค้าชายแดน (Border trade) ทั้งนี้ แม้ว่าการค้าชายแดนจะมีสัดส่วนเพียงแค่ราว 3-5% 
ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทย แต่หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มี
พรมแดนติดต่อกับไทยทั้ง 4 ประเทศแล้วพบว่า มากถึงราว 80% ของธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด
อยู่ในรูปของ Border trade ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต 
ประจําวันซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมากนัก เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ 
เป็นต้น โดยพบว่าปัจจุบันไทยมีจุดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ ทั้งในส่วนของจุดผ่านแดนถาวร 
จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนทางการค้า (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2552) 
 ภาพรวมของ 31 จังหวัดชายแดนของไทย มีมูลค่า GPP รวมในปี 2555 เท่ากับ 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15 ของ GDP รวมของประเทศ และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (2550-2555) เท่ากับร้อยละ 
2.9 การค้าชายแดน มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 ปี (2551-2556) โดยในปี 2556 มีมูลค่าสูงถึง 9.24 
แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 28.5 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.08 ต่อปี รวมถึงมีสัดส่วนสําคัญ
ในการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดบทบาทของเมืองชายแดน ส่วนใหญ่เป็น
ด้านโลจิสติกส์และการค้าข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับฐานผลิตในภาคกลางของประเทศ แต่ยังไม่มีฐานการผลิตหลัก
ในพื้นที่เมืองชายแดนมีจุดที่ต้ังที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงกับภูมิภาค จึงควรส่งเสริมการพัฒนาในลักษณะของคลัสเตอร์
เช่ือมโยงกับพื้นที่ตอนในหรือจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อสร้างกิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิม เพื่อให้พื้นที่สามารถสร้างประโยชน์จาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ โดยไม่เป็นเพียงทางผ่าน รวมถึงกระจายประโยชน์ในการพัฒนา และเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า เมืองชายแดนก็ยังคงมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการขาดการ
จัดระเบียบพื้นที ่และการลงทุนเพื ่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัญหาความมั่นคงตามแนวเส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจน 
ปัญหาด้านสังคมข้ามพรมแดน การขาดกลไกบูรณาการ การทํางานเรื่องชายแดนเป้าหมาย แนวคิด (Concept) และ
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การพัฒนาพื้นที่ชายแดน ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้กําหนด
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงภูมิภาค สร้างเครือข่ายระบบการผลิตร่วมที่สร้างสรรค์ 
เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง รวมถึงต้ังเป้าหมายการขยายตัวมูลค่าการค้า
ชายแดนของไทยให้เท่ากับร้อยละ 15 ต่อปีจึงเป็นที่น่าสนใจว่า พ้ืนที่เมืองชายแดนถือว่ามีความสําคัญในเชิงการค้า 
การลงทุน การค้าบริเวณชายแดนจึงควรมีการพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน ซึ่งการพัฒนาเมืองชายแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องดําเนินการด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่ชายแดนของไทยและ
เพ่ือนบ้านพร้อม ๆ ไปกับการรักษาผลประโยชน์และการอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2557) 
 การพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศภาค
และประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ     
ในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้น มีการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบ
และแนวทางการกํากับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ท่ีเข้มแข็ง มีการ
แก้ปัญหาข้อจากัดเดิมในพื้นที่และการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ เช่น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไร้ทักษะ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม หรือความแออัดของด่านพรมแดนเป็นพื้นที่ลําดับความสําคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและ
งบประมาณ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐสามารถเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งของหน่วยงาน 
ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ตั้งแต่การวางแผน บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล (อาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ, 2557) 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่พิเศษหรือบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการค้าสินค้าและบริการหรือการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ซึ่งประโยชน์ของการเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือจะเป็นพื้นที่มีการผ่อนปรนในเรื่องกฎระเบียบการลงทุน และมีการให้สิทธิพิเศษหลาย
ประการแก่นักลงทุน รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีการอํานวยความสะดวกให้แก่
นักลงทุนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกด้านข้อมูล การอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม 
บริการพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น  
 ซึ่งศักยภาพด้านการจัดการด่านพรมแดนไทยในการพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ   
 (1) เมืองชายแดนต้องมีระบบการบริหารจัดการ ยกตัวอย่างกรณีเมืองชายแดนอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ได้มีการวางแนวทางการพัฒนาไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด มาตั้งแต่ปี 2547 แต่ความคืบหน้าก็เป็นไป
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อย่างล่าช้า ซึ่งตรงข้ามกับเมืองเมียวดีของพม่าที่เปรียบเสมือนเมืองคู่แฝดกับแม่สอด ที่ขณะนี้ถูกยกระดับขึ้นเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เพื่อเตรียมพร้อมรับการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติแล้วต้ังแต่ปี 2554  

(2) เมืองชายแดนต้องมีระบบกระจายความรับผิดชอบ และทรัพยากรที่เพียงพอให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะทําให้องค์กรท้องถิ่นสามารถพัฒนาพื้นที่เองได้ สิ่งที่สําคัญคือ องค์กรท้องถิ่นนั้นจะต้องมี
องค์ความรู้และนําองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ และเอื้อให้กับภาคเอกชนที่เขามีเงินทุนอยู่แล้ว 
สามารถพัฒนาศักยภาพหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมอืงได้   
 
โอกาสและผลกระทบในการพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะนํามาซึ่งการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน 
การจ้างแรงงาน ปัจจัยท่ีทําให้ประสบความสําเร็จจะต้องผ่านการศึกษา การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า
ในการพัฒนานั้นแม้จะนํามาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันก็นํามาซึ่งผลกระทบในหลายมิติ 
โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมที่จําต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย ดังนั้น จําต้องมีการศึกษาและ
วางแผนการดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจในต่างประเทศ เพื่อนํามาปรับใช้กับของ
ประเทศไทย การสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพ้ืนท่ีและการเตรียมความพร้อม
ซึ่งการพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนํามาซึ่งโอกาส ดังนี้ 
 1. ทําให้ปริมาณและมูลค่าการค้าและบริการตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการให้บริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One - Stop Service) ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window ซึ่งจะสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น 
 2. รายได้จากการท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้น และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้สามารถขยายตัวได้อย่าง
รวดเร็ว 
 3. รายได้จากการเก็บภาษีจะเพ่ิมขึ้น ทั้งภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ ภาษียานพาหนะรวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทํา มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านภาษา 
ทักษะ และองค์ความรู้อ่ืน ๆ เพ่ือปรับตัวเองให้ทันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น (ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2556) 
 5. เมื่อมีโครงการใหญ่ ๆ เกิดขึ้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา จะทําให้การพัฒนาทางด้านอ่ืน ๆ 
ตามมา 
 6. ได้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน และแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าเมือง 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยจะเลือกแบบใดก่อนหลัง ความละเอียดอ่อน 
ผลกระทบด้านบวกและลบในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน นอกจากเรื่องผลดีต่อภาคเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยหลกัแลว้ 
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จําเป็นที่จะต้องหารูปแบบที่เหมาะสมในระเบียบกฎเกณฑ์ การเห็นพ้องต้องกันของคนในพื้นท่ี การรับรู้ที่เท่าเทียม
กันในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (อาคม สุวรรณกันธา, ม.ป.ป.) เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมา การพัฒนาเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจนํามาซึ่งผลกระทบ ดังนี้  
 ผลกระทบ  
 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   การประกาศเขตเศรษฐกิจพเิศษในพื้นที่ใด ๆ อาจมีผลกระทบกับคนในท้องถิ่นในอํานาจและสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดการทรัพยากรทั้งหมดในพื้นที่ได้
อย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ดินการจัดระบบชลประทานการจัดการป่าไม้และทะเล ซึ่งอาจมีผลให้
เศรษฐกิจชุมชนและสังคมท้องถิ่นอ่อนแอลง 
 2. ระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 
   ชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยหรือทํามาหากินในพื้นท่ีที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจได้รับผลกระทบ
ในการสูญเสียอาชีพถิ่นฐานบ้านเกิดวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจะดําเนินการ
ตามกฎหมายให้มีกรรมสิทธิ์เหนือท่ีดินของชุมชน เพ่ือดําเนินการใช้พื้นที่เพ่ือการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการ
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่น ๆ 
 3. ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
  การดําเนินการในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถสร้างรายได้และผลกําไรจากสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นภาษีการจ้างแรงงานราคาถูกและการได้รับการละเว้นข้อบังคับทางกฎหมาย
รวมถึงการโหมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติแต่รายได้เหล่านี้อาจกระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มขณะที่ประชาชน 
ในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรอาจมีรายได้จากเพียงค่าจ้างรายวันหรืออาจไม่ได้ผลประโยชน์จากส่วนนี้เลยหาก
เจ้าของกิจการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งค่าแรงถูกกว่า 
 4. การจ้างงานและการกระจายรายได้ 
  การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีใด อาจนํามาซึ่งการย้ายถิ่นฐานอพยพแรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้น
มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแทนคนในท้องถิ่นเนื่องจาก
แรงงานต่างด้าวมีค่าแรงถูกกว่า คนในท้องถิ่นอาจว่างงานและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการผลิตของ
คนในท้องถิ่น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548) 
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การดําเนินการของภาครัฐ 
 “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” และการจัดต้ัง “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 
เป็นเรื่องที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นความสําคัญและได้ริเริ่ม
มาต้ังแต่ปี 2547 โดยทาง สศช. มีประสบการณ์เชิงพื้นท่ีจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ
การฟื้นฟูพ้ืนเศรษฐกิจจากมหาอุทกภัยที่จําเป็นท่ีจะต้องกําหนดเขตการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนภายใน
ตัวเอง อันเป็นภารกิจที่ สศช. ดําเนินการและขับเคลื่อนภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหาร โดยก่อนหน้านั้น ในปี 2546 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยคณะรัฐมนตรี 
มีมติอนุมัติในหลักการตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเกี่ยวกับการจัดต้ัง
เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยให้ใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมศุลกากร และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เพื่อจัดให้มีเขต
นิคมอุตสาหกรรมทั่วไป (กฎหมาย กนอ.) ที่ได้รับสิทธิประโยชน์แบบเขตปลอดอากร (กฎหมายกรมศุลกากร) 
พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้ (กฎหมาย สกท.) ให้ดําเนินการในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One-Stop Services : OSS) โดยในระยะแรก กนอ. เป็นเจ้าภาพดําเนินการ ส่วนระยะยาวให้ กนอ. ศึกษาเพื่อจัดการ
บริหารในลักษณะพื้นท่ีเฉพาะแบบเบ็ดเสร็จมีความเป็นเอกภาพในการกํากับดูแล ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ฉบับเดียว และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
 ในส่วนการพัฒนากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทาง  
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 และให้ไปศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติมโดยให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรี   
ไปพิจารณาด้วยว่าการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจชายแดน ควรต้องพิจารณาดําเนินการในลักษณะชุมชนที่ไร้พรมแดน
ระหว่างกัน (cross border community) เพ่ือให้ประชาชนไทยและประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดนเดินทาง 
ไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันได้อย่างสะดวกและคล่องตัว อันจะทําให้เกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการดําเนินชีวิตของประชาชน (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547) วันที่ 11 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติหลักการตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะมีการให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากได้รับการ
คัดค้านและต่อต้านจากภาคประชาชน ซึ่งต่อมาก็สิ้นสุดวาระของรัฐบาลลงก่อน (เรวดี แก้วมณี, 2556) 
 ในปี 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ     
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เป็นผู้ดําเนินการ สําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยความเหมาะสม จํานวน 50 ล้านบาท อนุมัติให้ สศช. ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
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ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้วภายในวงเงิน 50 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง 
บริษัทที่ปรึกษาฯ ทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ สศช. ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ประเด็นการนําเสนอในที่ประชุมเพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 มีสาระสําคัญดังน้ี (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2556) 

1. สศช. รายงานสรุปเกี่ยวกับกรอบแนวคิด รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยทั่วไป การสังเคราะห์บทเรียน
จากต่างประเทศ และพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... รวมทั้งกลไกและกระบวนการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  3.1 ให้ สศช. เร่งรัดพิจารณาแนวทางการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยควรเป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เป็นผู้ทําการศึกษาวิจัยโอกาสศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เป้าหมายหลัก ภายในกรอบงบประมาณต่อกลุ่มพ้ืนที่กลุ่มพื้นที่ละ 
10 ล้านบาท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน 
  3.2 สาระสําคัญของการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในเบื้องต้นให้ประกอบด้วย  
4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพื ้นที ่ เพื ่อกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที่    
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามขอบเขตและระดับของการเป็นพ้ืนที่พิเศษที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ีเป้าหมาย 
 2) เครื่องมือในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3) กลไกการบริหารจัดการของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการภาครัฐ รวมทั้ง
สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
 4) โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีจําเป็น และเป็นปัจจัยต่อความสําเร็จในการ
พัฒนาพื้นที่ทั้งนี้ โดยระบุให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุมถึงกระบวนการ    
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การสํารวจความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ 
รวมทั้งการประมาณการอุปสงค์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 3.3 กรอบการศึกษาด้านพื้นที่ในโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
เบ้ืองต้น กําหนดให้เป็นการศึกษาใน 5 กลุ่มพื้นที่หลัก ดังนี้ 
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 1) ภาคเหนือ ประกอบด้วยพื้นท่ีชายแดนอําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสนอําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย 
 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนม และ
จังหวัดหนองคาย 
 3) ภาคตะวันออก ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว 
 4) ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 5) ภาคใต้ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพื้นที่ชายแดนจังหวัด
นราธิวาส 
 วันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่มีการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอมา โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเวลา
ดําเนินการจริงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะครอบคลุมและคาบเกี่ยวกับเขตบริหารการปกครองด้วย  
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่ศึกษา กําหนดแนวนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
คําจํากัดความของคําว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” “นิคมอุตสาหกรรม” “เขตอุตสาหกรรม” รวมถึง “เขตพัฒนาพื้นที่
เฉพาะ” ส่วนพื้นที่ใดจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่ ต้องดูความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นบางส่วน
ของอําเภอ ทั้งอําเภอหรือทั้งจังหวัด ซึ่งการเห็นชอบให้พื้นที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นผู้พิจารณาศักยภาพและความพร้อมว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 
ส่วนบทบาทของ สศช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ทํางานในเชิงวิชาการและ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น เรื่องมาตรการภาษี มาตรการทางการเงินและมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีสํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นท่ี (สพท.) เป็นแกนประสานในเรื่องนี้
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 

เมื่อมีการเข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2557 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้
กรอบอาเซียน โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 
และมีกรรมการ ที่ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงในสายเศรษฐกิจ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อํานวยการ สํานักงบประมาณ ประธาน
กรรมการหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย มีเลขาธิการ
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ลําดับของการให้ความสําคัญ   
ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช . )  จึงนับตั้งแต่การแต่งตั ้ง 
“คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ที่มีภารกิจในการทําหน้าที่เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ของประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมีพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เป็นประธานที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างสมบูรณ์ 
ได้แก่ 
 1. ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ติดกับประเทศพม่า ซึ่งมีมูลค่าการค้า 46,309 ล้านบาท  
 2. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ติดกับประเทศกัมพูชา มีมูลค่าการค้า 59,652 ล้านบาท  
 3. ด่านศุลกากรอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดกับประเทศกัมพูชา มีมูลค่าการค้า 26,826 ล้านบาท  
 4. ด่านศุลกากรมุกดาหาร ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มูลค่า
การค้า 30,442 ล้านบาท และ  
 5. ด่านศุลกากรสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ติดกับประเทศมาเลเซีย โดยด่านสะเดา  
มีมูลค่าการค้า 330,023 ล้านบาท และปาดังเบซาร์ มีมูลค่าการค้า 163,300 ล้านบาท (ไทยรฐัออนไลน์, 2557) 
 โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท้ังในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้ามายังพื้นท่ีตอนใน ปัญหาการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหา
ความแออัดบริเวณด่านชายแดน โดยให้ สศช. ทําการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 5 พื้นที่ (ตุลาคม 2557- ธันวาคม 2558) ในลักษณะก่อนและหลัง ในประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้า    
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และความม่ันคง ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพ่ือการปฏิบัติเป็นไป
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบในการพัฒนาและ
จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ 
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