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พื้นทีเ่ป้าหมาย ศักยภาพ ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 54.25         
ของการค้าชายแดนทั้งหมด 
3. สามารถเปน็แหล่งผลิต
อาหารฮาลาล 
4. มีพื้นที่ติดทะเลทั้ง            
ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน       
มีท่าเรือสําหรบัขนส่งสินค้า 
และเส้นทางคมนาคมขนส่ง  
5. มีปริมาณนกัท่องเที่ยว
ผ่านเข้าออกในแต่ละปี         
เป็นจํานวนมาก 

3. มีความแตกต่างของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสูง 
เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่     
มีทั้งพุทธ มุสลมิ จีน 
4. ปัญหาระบบขนส่งภายใน 
ทําให้เกิดปัญหาจราจรแออัด 
5. ขาดการวางแผน             
พัฒนาเมือง 
6. ขาดการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรแบบครบวงจร 
7. สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

ให้ชัดเจน 
5. พัฒนาความพร้อม
ระบบสาธารณูปโภค 
ปรับปรุงถนนเชื่อมด่าน
และถนนจากชายแดน      
ถึงถนนใหญ ่
 

 
(ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557; เรวดี แก้วมณี, 2554; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2557; กระทรวงพาณิชย์, 2557; สมชาย ศักดาเวคีอิศร, 2557; งานเสวนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC, 2557; คมชัดลึก, 2557; 
เดลินิวส์, 2557;  กรุงเทพธุรกิจ,2557; ประชาชาติธุรกิจ, 2557) 
 
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นับเป็นความเคลื่อนไหวที่เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ประกาศสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนการพิจารณาจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรม โดยลําดับ
ความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ เร่ิมต้ังแต่การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    
การจัดต้ัง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ระยะแรกใน 5 พ้ืนที่เป้าหมาย และการดําเนินการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ. ท่ีจัดต้ังขึ้นตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ   
ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
อาเซียน และข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ. ที่มีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งมีองค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
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1. องค์ประกอบ 
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่หัวหน้า     
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธาน           
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ในส่วนของฝ่ายเลขานุการ มีเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. อํานาจหน้าที่ 
  2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดต้ัง และดําเนินการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนร่างแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการต่อคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  2.2 กําหนดแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน หรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืน หรือการค้าบริเวณพรมแดน
ประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปโดยเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  2.3 กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท ตลอดจนให้คําแนะนําหรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินการตามแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ หรือแผนปฏิบัติ
การ และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  2.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม 
  2.5 เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมา เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 
  2.6 ออกระเบียบประกาศ และคําส่ัง เพื่อปฏิบัติการตามคําส่ังนี้ 
  2.7 เสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้มีกฎระเบียบ หรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ    
ที่จําเป็นต่อการจัดตั้ง และดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  2.8 ปฏิบัติการอ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย  
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  ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานเฉพาะกิจ สําหรับ
การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานเฉพาะกิจ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ โดยให้เบิกจ่าย
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2557) 
 
 การจัดต้ัง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ระยะแรกใน 5 พื้นที่เป้าหมาย 
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 
1/2557 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แถลงผล    
การประชุมฯ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2557) สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ท่ีประชุม กนพ. รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในช่วงปีที่ผ่านมา ได้แก่  
 (1) ศึกษาเพ่ือวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระดับประเทศและระดับพื้นที่  
 (2) หารือร่วมกับหน่วยงานในเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มาตรการ
สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว  
 (3) เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจและการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน  
 (4) ศึกษาตัวอย่างรูปแบบการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ  
 (5) สํารวจพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและโอกาสการเชื่อมโยงไปยังประเทศในภูมิภาค  
 (6) ประสานความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซียในการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน 
 ท่ีประชุมฯ กนพ. ยังได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 
ได้แก่ 1) แม่สอด 2) อรัญประเทศ 3) ตราด 4) มุกดาหาร 5) สะเดา (ด่านศุลกากรสะเดา และปาดังเบซาร์) 
โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
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ลักลอบเข้ามายังพื้นท่ีตอนใน ปัญหาการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหา
ความแออัดบริเวณด่านชายแดน 
 อีกท้ัง ที่ประชุม กนพ. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    
4 เรื่อง ได้แก่  
 1) สิทธิประโยชน์สําหรับการลงทุน  
 2) การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ  
 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว  
 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กนพ. ได้กําหนดแผนการดําเนินงานและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด เพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
ให้ กนพ. พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2557 ได้แก่  
  (1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เสนอ
ขอบเขตและจัดหาพื้นที่ สิทธิประโยชน์ และแผนพัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน โดยมีปลัด
กระทรวงการคลัง เป็นประธาน และผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และสศช. เป็นผู้ช่วยเลขนุการ   
  (2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความม่ันคง เสนอแนวทางการ
จัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การพัฒนาฝีมีแรงงาน และแผนการจัดต้ัง One Stop Service แรงงานต่างด้าว  
โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และกระทรวงแรงงานเป็นฝ่ายเลขานกุาร สศช.เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  (3) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด่านศุลกากรเสนอแผนและลําดับความสําคัญ การลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน แผนปรับปรุงด่านศุลกากรด่านชายแดน และแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง 
เป็นประธาน และผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นเลขานุการ กรมศุลกากร
และสศช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.  ให้ สศช. ทําการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พ้ืนที่ (ตุลาคม 2557- 
ธันวาคม 2558) ในลักษณะ ก่อน-หลัง ในประเด็นดังนี้  
  (1) ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
  (2) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
  (3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง  
  (4) ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ  
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  (5) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ  
ก่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ทั้งนี้เพ่ือใช้ประกอบในการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป 
ให้มีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
 การจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ระยะแรก ใน 5 พื้นที่เป้าหมาย คือ อ.แม่สอด จังหวัดตาก 
อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร และอ.สะเดา จังหวัดสงขลา 
แนวทางนี้ถือเป็นการขับเคล่ือนเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 1 ล้านล้านบาท หรือกว่า 15% 
ของปริมาณการค้ารวมของทั้งประเทศให้ขยายตัวย่ิงขึ้น เป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต      
อย่างย่ังยืน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนําร่องทั้ง 5 พ้ืนที่ดังกล่าว จึงครอบคลุมการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจทุกมิติกล่าวคือในแง่ของการสร้าง      
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงาน ท่ีสําคัญคือแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่
ช้ันใน สกัดการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากเพื่อนบ้าน อันเป็นเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกับความมั่นคง 
  ส่วนกลไกที่จะนํามาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย เรื่องสิทธิประโยชน์
สําหรับการลงทุนที่จะเป็นไปตามกฎหมายการส่งเสริมลงทุน (บีโอไอ) และเขตปลอดภาษีของกรมศุลกากรให้บริการ
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากรในพื้นที่ 
เพ่ือรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 
 เมื่อพิจารณาไปที่การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะเห็นว่า 5 พื้นที่เป้าหมาย ในระยะแรก 
ล้วนมีบทบาทต่อการเป็นประตูการค้าชายแดนที่มีบทบาทสูง อ.แม่สอด จังหวัดตาก เช่ือมเมียนมาร์ อ.อรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว เช่ือมกัมพูชาบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด เช่ือมกัมพูชามุกดาหาร เชื่อมลาว และ อ.สะเดา 
จังหวัดสงขลา เช่ือมมาเลเซีย 
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า 
“การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะดําเนินการใน 5 พื้นที่ 6 ด่าน กล่าวคือ สงขลา จะรวมด่านศุลกากร ปาดังเบซาร์ 
ใน อ.สะเดา เข้าไปด้วย ถือเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งทั้ง 6 ด่านดังกล่าว  
มีมูลค่าการค้าชายแดน รวม 6.5 แสนล้านบาท หรือ 70% ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมด แนวทางท่ีวางไว้คือ การที่จะ
เข้าไปจัดระบบเพ่ือสนับสนุนการค้าชายแดน ผ่านด่านศุลกากรเหล่านี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเห็นว่า 
ที่ผ่านมา ด่านศุลกากรแต่ละแห่ง ต่างมีข้อจํากัดของตัวเองที ่ไม่สอดคล้องต่อการขยายตัว อาทิ ด่าน
ศุลกากร อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ท่ีใช้ช่องทางเดียวกัน ทั้งการค้า และการเข้า-ออกของประชาชน และ
นักท่องเที่ยว หรือด้านศุลกากร อ.สะเดา จังหวัดสงขลา ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขนส่งภายใน จนเกิดปัญหา
ความแออัดของยวดยาน 
 



197 

 กระท่ังที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก ก็จะต้องสนับสนุนให้มีการจัดสร้างสะพานเชื่อมพื้นที่ไทย-พม่า เพิ่มเติม 
เพื่อให้เป็นประตูในทางการค้าที่สมบูรณ์แบบทั้ง 5 พ้ืนที่ 6 ด่าน ล้วนอยู่ในแผนงานลงทุนประจําปีงบประมาณ 
2558 ที่จะเร่ิมดําเนินการต้ังแต่ตุลาคมนี้ แนวทางที่วางเอาไว้ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังครอบคลุมไปถึงการ
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร ที่สามารถนําเข้าวัตถุดิบจากฝั่งเพ่ือนบ้าน หรือ
วัตถุดิบในประเทศ มาแปรรูปเพื่อส่งออก โดยจะใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจูงใจให้เกิดการลงทุน ในระดับที่
ใกล้เคียงกับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”  
 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า “ขณะนี้ภาคเอกชน กําลังติดตามถึงรูปแบบ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งถูกกําหนดให้อยู่ในโครงการระยะแรกที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 เพราะขณะนี้เองก็มีการตีความกันไปในหลายรูปแบบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ 
เพราะด้วยตัวโครงสร้างของ อ.คลองใหญ่ ท่ีเป็นประตูการค้า ด้วยการส่งออกสินค้าทางทะเล ซึ่งอยู่ระหว่างการ
จัดสร้างท่าเรืออเนกประสงค์ และการพัฒนาด่านศุลกากรที่มีอยู่แล้ว สิ่งท่ีจังหวัดจะได้ประโยชน์ก็น่าจะเป็นการ
พัฒนาในภาคการค้าชายแดนให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจากโครงการนี้ ขณะที่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
หากจะเกิดขึ้นในเขต อ.คลองใหญ่ ไม่มั่นใจว่าจะเป็นไปในลักษณะใด เพราะสภาพพื้นท่ีเองก็มีข้อจํากัด ในแง่ที่   
ไม่สามารถรวบรวมพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อจัดทําโรงงานอุตสาหกรรมได้ในแง่ของภาคเอกชน เราสนับสนุนให้โครงการ
นี้เกิดขึ้น เพราะเชื่อว่านี่คือมิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างโอกาสของการเป็นฮับ (Hub) หรือประตูการ
ส่งออกสินค้าทางทะเลจากตราดออกไปสู่กัมพูชา และเวียดนามได้ ถือเป็นการผลักดันให้จังหวัด เข้ามามีบทบาท
ต่อภาคการค้าอย่างสมบูรณ์แบบ 
 สําหรับด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ท่ีเช่ือมต่อกับด่านปอยเปต อ.โอโจรว จังหวัด
บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ด่านการค้าของไทยแห่งนี้ มีตัวเลขของมูลค่าการค้าโดยรวมในปี 2556 อยู่ที่ 6.1 
หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นส่งออก 5.2 หมื่นล้านบาท จากสินค้าในกลุ่มเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ รวมทั้ง
สินค้าเกษตร ส่วนนําเข้ามีตัวเลขรวมอยู่ท่ี 9,200 ล้านบาท จากสินค้าในหมวดอุปกรณ์ถ่ายภาพ และมันสําปะหลัง 
 ตามแผนงานของ คสช. ต่อการที่จะให้พื้นที่คลองลึก อ.อรัญประเทศ ได้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
นําร่อง 5 จังหวัดทั่วประเทศ เท่ากับว่าจะมีการสนับสนุนกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่พ้ืนที่ และแนวทางส่วนหนึ่ง  
ที่หน่วยงานรัฐจะนํามาใช้เพื่อสนับสนุนในภาคการค้าก็คือการจัดสร้างด่านพรมแดนอรัญประเทศแห่งที่ 2 เพื่อลด
ความแออัดบริเวณด่านพรมแดนอรัญประเทศเดิม และการสนับสนุนให้เกิดเขตอุตสาหกรรมในตัว อ.อรัญประเทศ
สําหรับด่านพรมแดนแห่งใหม่ จะสร้างที่บ้านหนองเอี่ยน หมู่ 7 ต.ท่าข้าม  อ.อรัญประเทศ เช่ือมกับบ้านสะตึงบท 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย โดยท่ีจะเป็นการแบ่งการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ระหว่างการข้ามแดนของประชากร กับการ
ขนส่งสินค้าให้ใช้คนละช่องทาง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในแต่ละกิจกรรม” 
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 นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข หัวหน้าสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า “การเกิดขึ้นของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิ่งที่ จังหวัดสระแก้ว มีความพร้อมก็คือการใช้เป็นพื้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร 
สําหรับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นของทางจังหวัด นับจากนี้ไปคือการตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดพื้นที่ ซึ่งจะเป็น
เขตการลงทุนของจังหวัด” (คมชัดลึก, 2557) 
 นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) งานส่งเสริมการค้า
ชายแดน กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จะนําข้อเร่งด่วนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เสนอให้ คสช. หรือผ่านไปยังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรับทราบ จากที่ผ่านมาได้มีการหารือ   
จนใกล้ได้ข้อยุติแล้ว โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องผลักดันให้มีการจัดต้ังองค์กรท่ีเป็นอิสระ ที่จะสามารถเข้ามาดูแล
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างครบวงจร และไม่ได้มองเฉพาะบริเวณชายแดนอย่างเดียว เนื่องจากปัจจุบัน  
มีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทําให้เกิดความยุ่งยากในการส่งเสริมนอกจากนี้ จะเสนอให้มีการ
พิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ของผู้ที่จะไปลงทุนในโซน 3 หรือในถิ่นทุรกันดารเพิ่มเติมมากย่ิงขึ้น เพื่อเป็น
การดึงดูดนักลงทุน อีกทั้งการออกกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนได้อย่างเต็มที่” 
 
 สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “กระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติให้จัดต้ังขึ้น 
ประกอบด้วย อ.แม่สอด จังหวัดตาก อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร 
และอ.สะเดา จังหวัดสงขลา เบื้องต้นพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเหมือนกับเขตพ้ืนที่ 3 ที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ได้รับการเว้นภาษี 8 ปี แต่จะมีการบวกเพิ่มให้อีก 2-3 ปี เป็น 10-11 ปี 
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ทางบีโอไอต้องไปปรับเกณฑ์สิทธิประโยชน์ เพื่อให้การจัดต้ังเขตพื้นที่
เศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ที่กําหนดขึ้นมาใหม่สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการพิจารณาแล้วว่าควรจะให้
ประกาศพื้นท่ีเป็นอําเภอ เพื่อให้สะดวกในการกํากับดูแล 
 นายรังสรรค์กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังต้องขออนุญาตเหมือนกับ
กรณีปกติ เช่น  ต้องขออนุญาตจากกรมโรงงาน ต้องผ่านการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะช่วยให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เพราะการค้าชายแดนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง” (ไทยโพสต์, 2557) 
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 การจัดทําผังเมืองรวม 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งรัดให้ทางจังหวัดยกเครื่องผังเมืองรวม จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หนุนการพัฒนาพื้นที่เพ่ือรองรับการลงทุนที่อยู่อาศัย นิคมอุตสาหกรรม คลังสินค้า ศูนย์ค้าส่ง ท่องเที่ยว ผลักดัน
การค้าชายแดนไทย 4 ภูมิภาคเชื่อมตลาดโลก  
 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดําเนินการ
ออกแบบผังเมืองรวมบริเวณชุมชนที่จะรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 12 พื้นที่ จํานวน 10 จังหวัด สําหรับ
พื้นที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเร่ิมดําเนินการระยะแรก 5 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่ 
จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
 จังหวัดต้องปรับปรุงผังเมืองรวมใหม่เพื่อเป็นการรองรับเช่นกัน ทั้งผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง 
และผังเมืองรวมชุมชนให้ทันกับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีโดยจะมี    
3 รูปแบบคือ  
 1. ในการวางผังพัฒนาพ้ืนที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะวางผังด้านกายภาพ
พื้นที่ยุทธศาสตร์ประตูการค้าระดับจังหวัด เพื่อกําหนดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นประตู
การค้าและเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดทําแผนงานโครงการอย่างบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ  
 2. การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน เพื่อจัดระเบียบใช้ประโยชน์
ที่ดิน คมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมข้อกําหนดและมาตรการทางผังเมืองให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ  
 3. วางผังพื้นท่ีเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยการออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรมผังเมืองและกําหนด
โซนนิ่งพื้นท่ี พร้อมวางระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย มีความสอดคล้องกับ
ผังเมืองรวมทั้งระบบ  
 “เป็นนโยบายเร่งด่วนต้องปรับใหม่หมดทั้ง 5 พื้นท่ี ทางคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องกําหนด
มาว่าพัฒนาโครงการอะไรบ้าง เช่น นิคมอุตสาหกรรม คลังสินค้าเกษตร การค้าชายแดน เมื่อมีโครงการขึ้นมาและ
ทําให้เมืองเปลี่ยนแปลง มีชุมชนเกิดขึ้นก็ต้องทําพ้ืนที่รองรับ แนวคิดจะออกแบบเมืองเป็นมาสเตอร์แพลนของการ
พัฒนา เช่น สวนสาธารณะ พร้อมกําหนดสีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เรียกว่าซิต้ีแพลนนิ่ง 
 นายมณฑลกล่าวว่า “เป้าหมายระยะแรก 5 แห่ง กําหนดจุดที่ต้ังแล้ว รวมพื้นท่ี 24,450 ไร่ ได้แก่ 1. จังหวัด
ตาก (ด่านแม่สอด) ต้ังอยู่ระหว่าง ต.แม่ปะกับ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ริมแม่น้ําเมย พื้นท่ี 6,000 ไร่ การพัฒนาเน้นโลจิ
สติกส์และอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ เกษตร เฟอร์นิเจอร์การวางผังต้องเลือกตําแหน่งที่ต้ังสําหรับนิคมอุตสาหกรรม ขนาด
พื้นที่ จํานวนแรงงาน และการสร้างที่อยู่อาศัยรองรับ ส่วนตัวเมืองแม่สอดจะให้เป็นเมืองกระชับ มีสาธารณูปโภค
พร้อม และที่ราบลุ่มรอบเมืองให้รักษาไว้เป็นพื้นที่เกษตรชลประทาน พื้นที่รับน้ําลดการเกิดอุทกภัย เพราะในเขต
เมือง    มีน้ําท่วมต่อเนื่อง  
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 2. จังหวัดมุกดาหาร ต้ังอยู่ที่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร (ใกล้ด่านมุกดาหาร) พื้นที่ 2,000 ไร่ การพัฒนา
จะเน้นค้าส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคลังสินค้า  
 3. จังหวัดสระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ต้ังอยู่ ต.บ้านไร่ อ.อรัญประเทศ ใกล้ถนนสาย 33 พื้นที่ 8,750 ไร่ 
การพัฒนาเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พื้นที่ค้าส่งระหว่างประเทศ และ
การค้าปลีก เพราะเป็นพ้ืนที่เช่ือมโยง 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา เวียดนาม การขนส่งสะดวก อยู่ใกล้ท่าเรือ
ส่งออกแหลมฉบัง ด้านการวางผัง จะเลือกตําแหน่งท่ีตั้งสําหรับนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในแนวเชื่อมโยงคมนาคม
ขนส่งโครงสร้างพื้นฐานและกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม 
 4. จังหวัดตราด (ด่านคลองใหญ่) ต้ังอยู่ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ด้านหน้าติด ถ.สุขุมวิท ห่างชายฝั่งทะเล 20 กม. 
พื้นท่ี 5,000 ไร่ พัฒนาเป็นเมืองท่องเท่ียงเชิงนิเวศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทางบกและทางทะเล การค้า
ชายแดนแบบปลอดภาษี ในการวางผังจะกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการกําหนด
โซนนิ่งของพื้นที่  
 5. จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา) ต้ังอยู่ที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ พ้ืนที่เช่ือมต่อกับ ถ.เพชรเกษม และ ถ.หอการค้า
กาญจนาภิเษก เช่ือมต่อกับถนนสาย 43 พื้นที่ 2,700 ไร่ เน้นพัฒนาโลจิสติกส์และบริการต่อเนื่อง อุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล ยางพารา และพัฒนาพ้ืนที่ส่วนต่อขยายจากนิคมอุตสาหกรรมฉลุง เพ่ือเช่ือมไปยังท่าเรือปีนัง ในการ
วางผัง จะครอบคลุมพื้นท่ี อ.สะเดา กับ อ.นาทวี จะเชื่อมโยงระบบเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระบบคมนาคม
ขนส่งทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหาร ประมง 
ยางพารา และการขนสินค้า โดยจัดโซนนิ่งพ้ืนที่เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวและบริการให้ชัดเจน รวมถึงพัฒนา
ความพร้อมระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนเชื่อมด่านและถนนจากชายแดนถึงถนนใหญ่ ท่ีเหลืออีก 7 จังหวัด          
ที่จะดําเนินการระยะต่อไป กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมการจัดวางผังเช่นกัน ได้แก่  
 1. จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังอยู่ ต.บ้านหนองสองตอนกับบ้านหนองจอก พื้นที่ 2,000 ไร่  
 2. จังหวัดเชียงราย ต้ังอยู่ ต.สถาน อ.เชียงของ อยู่ติดกับถนนเชื่อมกับสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-
ห้วยทราย พ้ืนที่ 500 ไร่  
 3. จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน บริเวณท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ติดแม่น้ําโขงและ
ถนนสาย1129 พ้ืนที่ 752 ไร่ 
 4. จังหวัดเชียงราย อยู่พื้นที่ อ.แม่สาย มีข้อจํากัดด้านตะวันตกของเมืองแม่สายเป็นภูเขา จึงเหลือพื้นที่
ให้พัฒนาบริเวณด้านตะวันออกของเมือง พื้นที่ 500 ไร่  
 5. จังหวัดหนองคาย ต้ังอยู่พื้นที่บริเวณ อ.เมือง กับ อ.สระใคร ทางตอนใต้ของเมืองหนองคาย พื้นที่ 
3,300 ไร่  
 6. จังหวัดนครพนม ต้ังอยู่บริเวณบ้านสําราญเหนือ ต.อาจสามารถ กับตอนบน อ.เมืองนครพนม ใกล้ด่าน
ชายแดนนครพนม ติดถนนสาย 212 พ้ืนที่ 2,200 ไร่ และ  
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7. จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ ต.นานาค อ.ตากใบ อยู่บนถนนสาย 4057 ห่าง อ.ตากใบ 15 กิโลเมตร พื้นที่ 
2,500 ไร่” (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) 
 การจัดการด้านแรงงาน 
 นายจีรศักด์ิ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบและแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 3 คณะ โดยจะเริ่มดําเนินการในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่ มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว ตราด และ ตาก ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายภารกิจใน
คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง โดยมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณา
กําหนดแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในลักษณะไป-กลับ พิจารณาจัดทําแผนการจัดต้ัง
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าว โดยครอบคลุมงานสาธารณสุขและตรวจคนเข้าเมืองในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพิจารณาแนวทางการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานต่างด้าว   
ที่ เข้ามาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ  พร้อมทั้งแต่ง ต้ังให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการ และมีหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนอีกจํานวน 14 คน ร่วมเป็นอนุกรรมการ 
 ท้ังนี้ ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการรวบรวมข้อมูลจากท้ัง 5 จังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ และความเห็นข้อเสนอแนะ สําหรับการกําหนดแนว
ทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในลักษณะไป-กลับ แนวทางการจัดต้ังศูนย์บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าว โดยครอบคลุมงานสาธารณสุขและตรวจคนเข้าเมือง และแนวทางการพัฒนาฝีมือ
แรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และจะได้นําข้อมูลดังกล่าว
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง 
โดยมีกําหนดจะจัดประชุมครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 สิงหาคม2557 สําหรับผลการประชุม กระทรวงแรงงานจะได้
รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพ่ือทราบความคืบหน้าต่อไป 
 นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) งานส่งเสริมการค้าชายแดน 
กล่าวว่า ในเรื่องของแรงงานควรแก้ไขกฎระเบียบให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามแดนเข้ามาทํางานแบบ
เช้าไปเย็นกลับได้โดยง่ายขึ้น โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในไทย และลดการไหลบ่า
แรงงานตา่งด้าวเข้าสู่ตัวเมืองรวมถึงการยกเว้นห้ามแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก
บีโอไอเพ่ือให้โรงงานที่จําเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากบีโอไอได้ ที่สําคัญจะต้องมีการ
จัดต้ังศูนย์กระจายสินค้า และเขตฟรีโซน เพื่อให้สามารถนําเข้าวัตถุดิบเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกได้โดยไม่ต้อง   
ค้ําประกันภาษี ซึ่งจะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการ และจะช่วยดึงดูดให้ผู้ส่งออกเข้ามาต้ังฐานการผลิตในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนี้ได้มากขึ้นด้วย ส.อ.ท. จะนําข้อเร่งด่วนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เสนอให้ คสช. หรือผ่านไปยัง
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คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรับทราบ จากท่ีผ่านมาได้มีการหารือจนใกล้ได้ข้อยุติแล้ว โดยมีเรื่อง
เร่งด่วนที่จะต้องผลักดันให้มีการจัดต้ังองค์กรที่เป็นอิสระ ท่ีจะสามารถเข้ามาดูแลการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
อย่างครบวงจร และไม่ได้มองเฉพาะบริเวณชายแดนอย่างเดียว เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามา
เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) ทําให้เกิดความยุ่งยากในการส่งเสริมนอกจากนี้ จะเสนอให้มีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
ของผู้ที่จะไปลงทุนในโซน 3 หรือในถิ่นทุรกันดารเพิ่มเติมมากย่ิงขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุน อีกท้ังการออก
กฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกในการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนได้
อย่างเต็มที่ (ฐานเศรษฐกิจ, 2557) 
 การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
 กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมด่านการค้าชายแดน 6 แห่ง 
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการเร่งการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดน และเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าจะเสร็จภายใน 2 ปี 
 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยจะเร่ง
ผลักดันโครงการในพื้นที่ 6 ด่านแรกให้เสร็จในปี 2557-2558 จากนั้นจะพัฒนาอีก 12 โครงการในปีต่อไป โดยทาง
กระทรวงคมนาคมเตรียมแผนไว้แล้ว รอแต่งบประมาณ แต่หากโครงการใดมีความเร่งด่วน ก็คงต้องทยอยใส่
งบประมาณลงไป กรมทางหลวงต้องเตรียมการถนนที่ด่านชายแดนให้พร้อมและจัดการให้ถนนสายหลักในเมือง  
ไม่เป็นคอขวด ขณะที่กรมเจ้าท่ากําลังพัฒนาท่าเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราดให้เสร็จปี 2558 และเตรียมความพร้อม
ท่าเรือใหญ่ ๆ เพ่ือให้เช่ือมโยงกับจังหวัดตราด เช่น ท่าเรือสงขลาแห่งท่ี 2 ท่าเรือปากบารา แม้จะเกลี่ยงบประมาณ
มาใช้ปีนี้ไม่ทัน แต่ต้องมีการยึดโยงเพื่อรองรับด่านทางภาคใต้” 
 ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะต้องพัฒนาให้ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้มีความพร้อม
มากขึ้น โดยพัฒนาเส้นทางรถไฟจากจังหวัดฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ-คลองลึก-ปอยเปต ส่วนกรมทางหลวงชนบท
จะมีการพัฒนาถนนจากด่านคลองลึกเข้าไปสู่ถนนสายใหญ่ของกรมทางหลวง และกรมการบินพลเรือนต้องไป
วางแผนพัฒนาสนามบินให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
 สําหรับพื้นที่ 6 ด่านที่ต้องพัฒนาในปี 2557-2558 คือ  
 1. ด่านแม่สอด จังหวัดตาก กรมการบินพลเรือนวางแผนพัฒนาสนามบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพราะแม้จะยังไม่เปิดเป็นเขตเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าไปลงทุน
ในพื้นท่ีจํานวนมาก 
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 ขณะที่ถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก ในพม่าระยะทาง 46.6 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จในปีหน้า 
ปัจจุบันก่อสร้างเร็วกว่าแผน 9.21% และขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 12 เส้นทางตาก-แม่สอด ตอนที่ 2 
ให้เป็น 4 เลน ระยะทาง 13.23 กิโลเมตร ปัจจุบันล่าช้ากว่าแผน 13.67% 
 ปีงบประมาณ 2558 จะมีการขยายช่องจราจรเส้นทางตาก-แม่สอด ตอนที่ 3 ให้เป็น 4 เลน ส่วนโครงการ
ในอนาคต ได้แก่ โครงการขยายเส้นทางตาก-แม่สอด ตอนที่ 4 ให้เป็น 4 เลน ระยะทาง 25.5 กิโลเมตรเสร็จในปี 2560 
และโครงการสะพานข้ามสะพานข้ามแม่น้ําเมยแห่งที่ 2 ระยะทาง 22.4 กิโลเมตร ความกว้าง 4 เลน มูลค่า 2,200 
ล้านบาท ตามแผนจะดําเนินการระหว่างปี 2559-2560 โดยมีพื้นที่เหมาะจะคัดเลือกเป็นศูนย์บริการพักรถบรรทุก 
3 แห่ง และจุดจอดพักรถบรรทุก 6 จุด ในภาคเหนือ 
 นางสร้อยทิพย์กล่าวอีกว่า “กรมทางหลวงออกแบบสะพานข้ามแม่น้ําเมยแห่งที่ 2 ใกล้เสร็จแล้ว   
ซึ่งจะต้องเสนอว่าโครงการนี้มีความสําคัญ ควรมีการเตรียมตัวไว้ให้เห็นภาพชัดเจนว่ายังไงก็ต้องเกิด นอกจากนี้จะ
ปรับปรุงความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานแม่สอดเป็น 2,100 เมตร สามารถจอดเครื่องบินโบอิง 737 ได้จํานวน 3 ลํา 
และก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารพร้อมอาคารประกอบ โดยปัจจุบันกรมการบินพลเรือน กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
จัดซื้อที่ดิน”  
 2. พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอนกาฬสินธุ์-บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนท่ี 1 ระยะทาง 8 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จในปีนี้ ขณะเดียวกันจะมีการก่อสร้างรถไฟ
รางคู่สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 336 เพ่ือสนับสนุนด่านมุกดาหารขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบรายละเอียดคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 
 ส่วนโครงการในอนาคต ได้แก่ โครงการทางหลวงหมายเลข 12 เส้นทางกาฬสินธ์ุ-อ.สมเด็น ตอน 2 
ระยะทาง 19 กิโลเมตร มูลค่า 760 ล้านบาท เส้นทางกาฬสินธุ์-นาไคร้-อ.คําชะอี ระยะทาง 107 กิโลเมตร มูลค่า 
5,400 ล้านบาท และทางหลวงหมายเลข 212 เส้นทางหว้านใหญ่-ธาตุพนม ระยะทาง 23 กิโลเมตร มูลค่า 1,050 
ล้านบาท ทั้งหมดแล้วเสร็จปี 2561 โดยมีพื้นที่ทางเลือกจะเป็นศูนย์บริการพักรถบรรทุกที่เหมาะสม 3 แห่ง และ
จุดจอดพักรถบรรทุก 9 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 
(อําเภอสารคาม) บรรจบทางหลวงหมายเลข 33 (สระแก้ว) ตอนที่ 3 ให้เป็น 4 เลน ระยะทาง 27.7 กิโลเมตร 
วงเงิน 419.5 ล้านบาท ขณะนี้คืบหน้ากว่าแผน 0.53% 
 ส่วนโครงการในอนาคต คือ ขยายเส้นทางอรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชาเป็น 4 เลน ระยะทาง 22 
กิโลเมตร มูลค่า 1,340 ล้านบาท และขยายแยกทางหลวงหมายเลข 33 (ท่าข้าม) บรรจบทางหลวงหมายเลข 3511 
(หนองเอี่ยน) เป็น 4 เลน ระยะทาง 12 กิโลเมตร มูลค่า 370 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการทําระหว่างปี 2559-2561 
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 4. ด่านคลองลึก จังหวัดตราด มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในปี 2558 ได้แก่ โครงการขยายทางหลวง
หมายเลข 3 เส้นทางตราด-หาดเล็กตอน 1 เป็น 4 เลน ระยะทาง 35 ล้านบาท มูลค่า 1,400 ล้านบาท กําหนด
ดําเนินงานปี 2558-2560 รวมถึงพัฒนารถไฟเส้นทางแหลมฉบัง-มาบตาพุด 
 5. ด่านหาดเล็ก ท่าเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราด ปัจจุบันมีการสร้างท่าเทียบเรอืคลองใหญ่กําหนดแล้วเสร็จ
ปี 2558 และทางหลวงหมายเลข 3 เส้นทางตราด-หาดเล็ก ตอน 1 ให้เป็น 4 เลน ระยะทาง 35 กิโลเมตร มูลค่า 
1,400 ล้านบาท 
 6. ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา โครงการในอนาคต ได้แก่ โครงการถนนมอเตอร์เวย์
สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย ระยะทาง 64 กิโลเมตร มูลค่า 23,900 ล้านบาท ปัจจุบันกําลังศึกษาความ
เหมาะสม และรถไฟรางคู่เส้นทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รวมถึงการก่อสร้างท่าเรือปากบาราและท่าเรือสงขลา 2 
รวมถึงท่าอากาศยานจังหวัดยะลา 
 สําหรับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรอ.) กําลังวางแผนว่าเขตเศรษฐกิจรองรับอุตสาหกรรม 
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นว่าควรกําหนดนโยบายให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนําสินค้าหรือวัตถุดิบที่มาผลิตหรือแปรรูปที่ด่านชายแดน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และทําให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงงานในท้องถิ่นได้ทํางานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (กรุงเทพธุรกิจ, 2557) 
ประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แต่เดิมพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่กําหนดเป็นเขตเศรษฐกิจมีศักยภาพในการพัฒนาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีช่ือเสียงด้านเกษตรกรรม แหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว แต่ภายหลังพบว่า การพัฒนา         
ในแต่ละพ้ืนที่มีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน และแต่เดิมประเทศไทยมีเพียงเฉพาะมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศเท่านั้น  ดังนั้น แนวคิดที่จะกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นวิธีแก้ปัญหา
และอุปสรรคที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่กระทบกระเทือนท้องที่อ่ืน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ตรง
ประเด็นและสามารถดําเนินการให้มีมาตรการกฎหมายรองรับทั้งในการกําหนดแหล่งที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่จํานวน
ของกิจการและประชากรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริการพื้นฐานและปัจจัยต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
และความต้องการของแต่ละเขตอย่างชัดเจน (นราพจน์ ทิวถนอม, 2551) 

การกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ อีกทั้ง
ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้รัฐสามารถเลือกใช้นโยบาย 
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆในด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าและให้บริการในตลาดได้อย่างมี
คุณภาพ ซึ่งมีกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง มีดังต่อไปนี้ (ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์, 2552) 
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