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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
บทสรุป 
 แนวความคิดเร่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เป็นแนวความคิดที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้าง
ความเจริญให้กับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน ซึ่งพื้นที่ชายแดน           
ของไทยเองนั้น นับได้ว่ามีการพัฒนามาแล้วระยะหนึ่งทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ โดยบางพื้นที่  
มีสภาพทางกายภาพและศักยภาพที่เหมาะสมที่จะพัฒนาไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การมี           
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อมิให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ 
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ และพื้นท่ีใกล้เคียงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอกจากนั้น ยังจะช่วยส่งเสริมให้มีการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างชาติ อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย 
 ลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นรูปแบบเขตพ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการจากเขต
ทั่ว ๆ ไปของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้เป็นพ้ืนที่ทางการค้าที่มีเงื่อนไขและสิทธิพิเศษบางประการจากธุรกิจทั่วไป 
เพ่ือดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ดังที่ได้ศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศต่าง ๆ 
ที่มีระบบจัดการบริหารเบ็ดเสร็จภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แล้วนํามาใช้บังคับตามภายในประเทศ เช่น การจัดทํา
และดําเนินตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้มีการประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาษีอากร 
การตรวจคนเข้าเมือง และการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งอาจจะมีการวางระบบ  
การบริหารจัดการพิเศษในการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ระบบสาธารณูปโภค และระบบขนส่งทางบก 
เครือข่ายระบบนํ้า เครือข่ายระบบป้องกันน้ําท่วม เครือข่ายพลังงาน เครือข่ายและระบบการสื่อสาร เป็นต้น 
เพ่ือให้มีนักลงทุนจํานวนมากมาลงทุนธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจะทําให้เป็นเมืองนานาชาติ
ที่ช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

ปัญหาหรืออุปสรรคของเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีพบปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้มาตรฐานสากล เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     

ในอนาคตต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก และจะต้องพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้นหากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในสังคมและอาจจะกลายเป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัว
ของฐานเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้ 

2. ระบบการจราจรทุกด้านและการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างประเทศยังไม่เป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน 
รวมทั้งปัญหาการผ่านด่านศุลกากร และด่านคนตรวจคนเข้าเมืองซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการผ่านแดน   
แต่ละแห่ง 
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ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ปัญหาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยควรจะดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบใน

ประเทศทั้งหมดท่ีมีอยู่และเกี่ยวข้องกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ทันสมัยควรจําแนกเป็น 2 ระยะใหญ่ ๆ 
ดังต่อไปนี้  

1. มาตรการระยะสั้น 
 ประเทศไทยควรนําแนวคิดเฉพาะส่วนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศกําลังพัฒนาที่เน้น

การพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการกระตุน้เศรษฐกจิภายในประเทศโดยเร็ว เนื่องจากโครงสร้างทั่วไป
ของประเทศไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบในคราวเดียวกัน หรือจะต้องใช้เวลาดําเนินการ
ค่อนข้างนานซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งประเทศไทยควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่
เฉพาะก่อน เพื่อให้กระจายเขตเศรษฐกิจพิเศษไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ภายในประเทศในระยะเวลารวดเร็ว ดังนั้น 
การพัฒนาระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงควรรีบดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ควรคํานึงถึงแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน โดยพิจารณามาตรการหลาย ๆ เรื่อง
มาประกอบกันเพื่อออกเป็นกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้ภายในพื้นที่โดยเฉพาะซึ่งจะตอบสนองตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในสังคมเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุด โดยแต่ละพ้ืนที่อาจจะมีกฎหมายใช้บังคับเฉพาะภายในเขตเขต
เศรษฐกิจพิเศษของตนโดยกําหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ในพื้นที่โซนต่าง ๆ สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการลงทุนในธุรกิจของประชาชนเป็นจํานวนมาก 

 1.2 ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการจัดให้มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ กล่าวคือต้องมีการพัฒนา
ระบบการให้บริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีได้มาตรฐานและสอดคล้องกับระบบ ASEAN 
Single Window ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ตลอดจนภาคีพัฒนาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้การดําเนินการด้าน
ต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีนั้นอย่างแท้จริง 

 นอกจากนี้ ควรพัฒนามาตรการการให้บริการในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบ One Stop Services 
ในการตรวจและปล่อยสินค้านําเข้าและส่งออกให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และการเดินทางเข้าและออก 
ของแรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยว และประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้มี
การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการร่วมกันรวมทั้งอาจจะกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขระยะเวลาการ
อนุญาตให้เข้าเมือง พื้นท่ีอยู่อาศัยและอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าและมาตรการควบคุมดูแลการใช้แรงงานต่างด้าว
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับสอดคล้องนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ 
และความต้องการจ้างแรงงานอพยพต่างชาติในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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 1.3 ควรดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ด่านศุลกากร และด่านคนตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งให้สามารถรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ระบบสาธารณูปโภค และระบบขนส่ง
ถนนหนทาง เครือข่ายระบบน้ํา ระบบป้องกันน้ําท่วม ระบบไฟฟ้าพลังงานและระบบการสื่อสารต่าง ๆ ในภูมิภาค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มาตรการระยะยาว  
 ประเทศไทยควรนําแนวคิดในของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้การ

พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได้บูรณาการทั้งระบบ การทํางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่น้ันอย่างแท้จริงและโดยเร็วดังนั้น การพัฒนาระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงควร
ดําเนินการในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
และประเทศในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) จะเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบ โดยการลดกฎระเบียบและขั้นตอน 
ที่ไม่จําเป็น มีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและบูรณาการข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการในลักษณะของศูนย์บริการร่วม (Service Center) และนําระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการใหบ้ริการต่าง ๆ ซึ่งทําให้ผู้รับบริการใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เช่น กรณีสหภาพยุโรป (European Union) ใช้หลัก Free Trans-bordering of goods, labor and capital 
เน้นการพัฒนาระบบการให้บริการท้ังระบบเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่ม OECD แต่ไม่เน้นการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
เพ่ือประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 ส่วนกรณีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ของประเทศมาเลเซยี พัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่นอย่างสอดคล้องกัน โดยอาศัยการวางนโยบายแผนงาน และโครงการแบบลดหลั่น
ตามลําดับ (Cascading Policy) ร่วมกับการการตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจํานวนมหาศาลตามที่แผนกําหนด 
 2.2 ควรมีระบบการทํางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความยืดหยุ่น โดยเน้นบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ ในเขตได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
 2.3 ควรมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองต่อสาธารณะ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยง่ายและรวดเร็ว ดังเช่นของประเทศสิงคโปร์ทั้งทางอินเตอร์เน็ตและระบบบริการข้อมูล เพ่ือให้ประชาชน
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สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสได้ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องผังเมือง และร่วมกันปฏิบัติตามผังเมืองที่กําหนดขึ้นอย่าง
จริงจังเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองซึ่งได้เตรียมพื้นที่สําหรับการพัฒนาในอนาคตไว้อย่างเป็นระบบในระยะยาว 
และจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัว   
ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง  
  สําหรับประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจากประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างทางการพัฒนาทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค อันจะนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของเมืองชายแดนของไทยในปัจจุบัน ให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่บริเวณ
ชายแดนโดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแบบบูรณาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้
ควรคัดเลือกและจัดลาํดับความสําคัญของที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งควร
มีการออกแบบการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจไทย ตลอดจนส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชาชนทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นอย่างรอบด้าน
ในกระบวนการวางแผนและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยต้องไม่ลืมคํานึงถึงวิถีชีวิตของชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ที ่อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง สิ่งสําคัญที่สุดอีกประการคือ การจัดตั้ง   
เขตเศรษฐกิจพิเศษจําเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงในทุกกรณี มีความโปร่งใส และ “สามารถตอบทุกข้อสงสัย” 
ของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้  
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