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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย

(Export Processing Zone) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone)
เปนตน แตก็มีหลักการสําคัญที่คลายคลึงกัน คือ เปนพื้นที่ที่มีการกําหนดขอบเขตอยางชัดเจน
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ระบบและนโยบายทางเศรษฐกิ จ เป น กรณี พิ เ ศษเพื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น
และการพัฒนาพื้นที่ มีการบริหารจัดการที่มีความแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ ทั่วไปหรือแยกสวน
การดําเนินงานออกจากระบบปกติของประเทศ ซึ่งกลไกการบริหารจัดการอาจมีการกําหนดหนวยงาน
ที่สามารถใชอํานาจเฉพาะแทนอํานาจของหนวยงานราชการสวนกลาง และอาจมีการออกกฎหมาย
หรือกฎระเบียบเปนพิเศษมารองรับเพื่อใหสามารถบริหารจัดการในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
มีการใหสทิ ธิประโยชนเฉพาะแกผอู ยูอ าศัยและผูล งทุนในเขตพืน้ ทีน่ นั้ ๆ รวมทัง้ ใหสามารถดําเนินธุรกิจ
ภายใตกฎระเบียบที่มีความผอนปรนมากกวากฎหมายตามปกติของประเทศ
สําหรับแนวคิดการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษในส ว นของประเทศไทย นั้ น
ที่ ผ  า นมาภาครั ฐ ได มี ก ารศึ ก ษาและมี ค วาม
พยายามในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มาตามลําดับ อยางไรก็ตามแนวทางการพัฒนา
และขั บ เคลื่ อ นการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ใหเปนรูปธรรมเริม่ มีทศิ ทางการพัฒนาทีช่ ดั เจนขึน้
ภายหลั ง เมื่ อ คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
(คสช.) ไดเขามาบริหารประเทศ และไดกําหนด
เป น นโยบายทางเศรษฐกิ จ สํ า คั ญ โดยได เร ง รั ด ผลั ก ดั น ให ก ารจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษให เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ เพือ่ แตงตัง้ “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (กนพ.) ขึน้
โดยมีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธาน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมเปนกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม
ในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน ๕ พื้นที่ เพื่อเปนการเปดพื้นที่
เศรษฐกิจใหมเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานโดยใชโอกาสที่ประเทศไทยกาวเขาสู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมลํ้าทางรายได
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดน และแกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน
อันประกอบไปดวย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (ติดกับประเทศเมียนมาร) อําเภออรัญประเทศ
จั ง หวั ด สระแกว (ติ ด กั บ ประเทศกั ม พู ช า) พื้ น ที่ ช ายแดนจั ง หวั ด ตราด (ติ ด กั บ ประเทศกั ม พู ช า)
พืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดมุกดาหาร (ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอําเภอสะเดา
จั ง หวั ด สงขลา (ด า นสะเดา ด า นปาดั ง เบซาร ติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย ) โดยคณะกรรมการ
นโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (กนพ.) ได เ ห็ น ชอบหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น
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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวม ๔ เรื่อง คือ (๑) สิทธิประโยชนสาํ หรับการลงทุน (๒) การใหบริการ
จุ ด เดี ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ (๓) มาตรการสนั บ สนุ น การใช แรงงานต า งด า ว และ (๔) การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากรในพื้นทีเ่ พื่อใหสามารถรองรับกิจกรรมในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษและเชื ่อ มโยงในภู ม ิภ าคได อ ย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยในส ว นการขั บ เคลื ่อ นมาตรการ
ทางกฎหมายที ่เ กี ่ย วข อ งนัน้ รั ฐ บาลได เร ง รั ด ให ม ีก ารตรากฎหมายเฉพาะเพื ่อ จั ด ตั ้ง เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มอบหมายใหหนวยงาน
ทีเ่ กี่ยวของพิจารณารางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษที ่ค รอบคลุ ม การพั ฒ นาพื ้น ที ่ และเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชั ้น นอก
ตามแนวชายแดนเพื่อใหการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนไปดวยความรวดเร็วและใหคาํ นึงถึงขอกฎหมาย
กฎ และระเบียบทีเ่ กี่ยวของเพื่อใหการบริหาจัดการในพื้นทีเ่ ปนไปอยางมีประสิทธิภาพมิใหเกิดความ
ขัดแยงกัน และในขณะเดียวกันก็นาํ ไปสูป ญ
 หาการถกแถลงกันทางวิชาการและขอพิจารณาถึงแนวทาง
สํา หรั บ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยวาสมควรจะเปนไปในทิศทางใดจึงจะ
มีความเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทัง้ ตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษโดยสวนรวมใหมากที่สุด
ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารจุลนิตจิ งึ ไดดาํ เนินการสัมภาษณเพือ่ รับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ
ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอ งานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ในประเด็นเรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย”
จากผูท รงคุณวุฒิท่ีมีความรูค วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณท่เี กี่ยวของ อันประกอบดวย นายปกรณ
นิลประพันธ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นางสาวพจณี อรรถโรจนภิญโญ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูช ว ยศาสตราจารย ดร. อนุสรณ ธรรมใจ
รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ทัง้ นี้ เพื่อให
ทราบถึงแนวความคิดและที่มาของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงประโยชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนเพื่อใหทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ
เพื่อใหการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทัง้ ตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกลาว
ไดในจุลนิติฉบับนี้

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ
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“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

คุณปกรณ นิลประพันธ๑

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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จุลนิติ : ขอทราบแนวคิด ที่มา และพัฒนาการของ
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษวามีความเปนมา
อยางไร รวมทั้งประสบการณของตางประเทศ และ
ประเทศไทยจะได รั บ ประโยชน ห รื อ ผลกระทบจากการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากนอยประการใด
นายปกรณ นิลประพันธ : เดิมระบบเศรษฐกิจโลก

เปนระบบการปกปองคุมครองทางการคา (Protectionism) คือ
การที ่ท ุก ประเทศต า งมี น โยบายมุ  ง ปกป อ งสิ น ค า และบริ ก าร
ที่ผลิตในประเทศเพื่อมิใหถูกแขงขันจากสินคาและบริการจาก
ตางประเทศ รัฐบาลจะใชมาตรการตาง ๆ เพื่อกีดกันการนําเขาสินคา
หรือบริการจากตางประเทศ เชน การตั้งกําแพงภาษี การกําหนด
โควตาการนําเขา เปนตน โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economic Zone : SEZ) เริ่มมีขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๘๐
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยนายเติ้ง เสี่ยวผิง ไดเสนอใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อใหการถายโอนอํานาจดานเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางแกรฐั บาล
ทองถิ่นเปนรูปธรรม และใหรัฐบาลกลางมอบอํานาจในการจัดตั้ง
และกํากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแกรัฐบาลทองถิ่น โดยทองถิ่น
ที ่เ หมาะสมจะพั ฒ นาเป น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื ่อ นํ า ร อ งนั ้น
นายเติง้ เสี่ยวผิง เห็นควรใหใชเมืองทีอ่ ยูใกลเกาะฮองกง ไดแก
เมืองเสิ่นเจิ้น เมืองซูไห เมืองซัวเถา และเมืองเซี๊ยะเหมิน เปนตน
เพื่อรองรับการที่ประเทศอังกฤษตองคืนเกาะฮองกงใหแกประเทศจีน
ในป ค.ศ. ๑๙๙๗ โดยลักษณะรวมกันของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Master of Law Trade Practices Law University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย, น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบันดํารงตําหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
๑

๔

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ที่จัดตั้งขึ้นทั้ง ๔ แหงนี้ คือ สภาพภูมิประเทศที่อยูติดทะเล ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการขนสง และโดยที่
นายเติ้ง เสีย่ วผิงประสงคใหเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเปนแมแบบในการเปดประเทศเพื่อการพัฒนา
และมีการดําเนินการอยางเปนระบบทีเ่ อือ้ ประโยชนตอการลงทุนของนักลงทุน จึงมีมาตรการตาง ๆ
ที่เปนปจจัยแหงความสําเร็จหลายมาตรการ ไดแก
๑. การใหสิทธิในการออกนโยบายพิเศษเฉพาะสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทีเ่ มืองเสิ่นเจิ้น
ที่เปนอิสระจากรัฐบาลกลางจีน สงผลใหเสิ่นเจิ้นเปนเมืองแรก ๆ ที่นํารองการปฏิรูปในรูปแบบตาง ๆ
เชน การนําระบบภาษีนติ บิ คุ คล (Corporate tax) ที่แตกตางกันมาใชสาํ หรับผูป ระกอบการตางประเทศ
และผูประกอบการจีน เพื่อจูงใจใหนักลงทุนตางชาติอยากเขามาลงทุน หรือแมแตการใหสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม hi-technology และผูประกอบการในกลุม SMEs
ซึ่งลวนมีสวนสําคัญในการชวยสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เอื้อตอการลงทุน
๒. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสภาพแวดลอมทางการเงินทีเ่ หมาะสม เพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งในสวนของการพัฒนาสนามบิน ทาเรือ ถนน ระบบโทรคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ
๓. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลทองถิ่นเสิ่นเจิ้น โดยเนนทีค่ วามโปรงใส
และยืดหยุน ในการบริหารงานและตัดสินใจ ทําใหสามารถพัฒนาและปฏิรปู การดําเนินงานไดตลอดเวลา
นอกจากนี้ หนวยงานตาง ๆ ในเมืองเสิ่นเจิ้นยังมีกระบวนการทํางานในลักษณะที่เรียกวา “One stop
service” ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการขออนุมัติตาง ๆ ก็มีความเปนมิตรตอภาคธุรกิจคอนขางมาก
๔. นโยบายอื่น ๆ ทีส่ งเสริมศักยภาพการแขงขันของเมือง ไมวาจะเปนการสงเสริมใหมี
การรวมกลุมกันเปน cluster ของภาคธุรกิจเพื่อใหเกิดการผลิตในปริมาณที่มากและเปนการลดตนทุน
การผลิต (Economies of Scale) การอนุญาตใหนกั ลงทุนตางชาติสามารถถือหุน ในกิจการบางประเภทได
รวมถึงการอนุญาตใหมีการเชาที่ดินและโครงสรางพื้นฐานไดนานถึง ๙๙ ป เปนตน
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจโลกในขณะนั้นยังอยูใ นระบบการคุม ครองทางการคา (Protectionism)
นักลงทุนสวนใหญจึงมุงไปลงทุนในประเทศจีน หลายประเทศทีต่ องการกระตุนเศรษฐกิจและดึงดูด
นักลงทุนจึงไดนําเอาแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ไปใช ไดแก เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ประเทศจอรแดน ประเทศสิงคโปร ประเทศ
รัสเซีย แมแตประเทศอินเดียและเกาหลีใต
ก็ ม ีการจัด ตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น
แตก็ไมไดรับประโยชนมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจและการคาโลกเริม่ มีการเจรจา
การคาพหุภาคีรอบอุรกุ วัย (URUGUAY ROUND)
เพื่อใหมีการเปดการคาเสรีอยางกวางขวางขึ้น
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วิ วั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ โลกเริม่ เปดเสรี
มากขึ้น หลาย ๆ ประเทศตางก็มีนโยบายทางภาษี
ที่จะใชดงึ ดูดนักลงทุน ดังนั้น มาตรการทางภาษีของ
แตละประเทศจึงไมแตกตางกันเทาใดนัก ประเทศจีน
ไดประโยชนจากตนทุนคาแรงขั้นตํ่าภายในประเทศ
เปนปจจัยสําคัญในการแขงขันทางการคายาวนาน
ตอมาอีกเปนเวลาเกือบ ๒๐ ป ปจจุบันความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เราไมไดใหความสําคัญเรื่องมาตรการภาษี (Tariff
Measures) เทาใดนัก เพราะผลจากการคาเสรี
จึ ง ทํา ให ม าตรการทางภาษี ล ดลงเป น ศู น ย เ กื อ บ
ทุกอัตรา สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งของ
การจั ด ตั ้ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ คื อ การจั ด ให มี
กระบวนการทํางานในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) เพื่อใหกระบวนการและขั้นตอนการขออนุมัติตาง ๆ เอื้อตอการประกอบธุรกิจ
และการลงทุน หลักการนี้ถกู นําไปปรับใชในประเทศรัสเซียแตกลับไมประสบความสําเร็จ เพราะประเทศ
รัสเซียเปนประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูง ประกอบกับมีปญ
 หาเรื่องการเมืองระหวางประเทศ
เชนเดียวกับประเทศอิหรานก็ไมประสบความสําเร็จแตเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาทางการเมือง
เรื่องอาวุธนิวเคลียร สวนที่ประเทศฟลิปปนสก็ไมประสบความสําเร็จเพราะเหตุเกี่ยวกับเรื่องดินฟา
อากาศ จึงเกิดคําถามวาเพราะเหตุใดประเทศในยุโรปจึงไมมีแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ นั่นเปน
เพราะประเทศในแถบยุโรปมีการนําระบบการผอนคลายกฎระเบียบทางการคา (Deregulation) มาใช
โดยการปรับปรุงระบบกฎหมาย ลด เลิก กฎระเบียบตาง ๆ ทีไ่ มจําเปน และสรางภาระใหแก
ผูประกอบการนอยที่สุด สงเสริมความสามารถในการแขงขันและการลงทุน มีการใชระบบสารสนเทศ
เขามาชวยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ปรับปรุงระบบกฎหมายจากระบบการควบคุมมาเปนการแจง
เพื่อกํากับการประกอบธุรกิจเทานัน้ โดยใหธุรกิจกํากับดูแลกันเอง สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การสรางสภาพแวดลอม (Environment) บรรยากาศภายใน
ประเทศที่เอือ้ ประโยชนในการดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนในประเทศ อาทิเชน ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ระบบการศึกษาของบุตรหลานของผูที่เขามาลงทุน การทองเที่ยวเพื่อผอนคลาย
ทุกสิ่งรอบตัวจะตองมีการบูรณาการไปพรอม ๆ กันเพื่อใหเปนที่ดึงดูดนักลงทุนตางชาติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

สําหรับประเทศไทยในระยะหลัง เริ่มมีเสียงเรียกรองจากนักลงทุน และจากประชาชน
ผูประกอบธุรกิจ ใหมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐบาลชุด
ทีม่ ีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อสงเสริมการคา
และการลงทุน ของประเทศ ต อ มาเมื ่อ คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) ได เข า มาบริ ห าร
ประเทศโดยมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศตามนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดพื้นที่
ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่หนึ่ง๒ มี ๕ พื้นที่ชายแดน
เพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘.
๒
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สงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และระยะที่สอง๓ อีก ๕ แหง ไดแก เขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๐ แหง โดยแนวคิดเรื่องการนําที่ดินเพื่อมาจัดทําเปนพื้นที่
ตนแบบนั้น จะไมมีการขับไลคนออกจากที่ดินที่นํามาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทุกคนจะยังมีสิทธิอยูใ น
พื้นที่เหมือนเดิม โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถดําเนินการซื้อ เชา เวนคืน ที่ดินไดในบางกรณี
ตามกรอบที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนด หรืออาจนําเอาที่ดินของหลวงที่เปนที่ดินวางเปลาไมไดใช
ประโยชนนํามาถอนสภาพที่ดินนั้นจากการเปนที่หลวงใหกลับมาเปนที่ราชพัสดุและนํามาทําเปนพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได
จุลนิติ : แนวทางในการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนัน้ จําตองมีการกําหนด
มาตรการหรือการตราหรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ประการใดบาง และประเทศไทยไดมกี ารเตรียมความพรอมเพือ่ ดําเนินการในเรือ่ งดังกลาว
มากนอย เพียงใด
นายปกรณ นิ ล ประพั น ธ : ในอดีตประเทศไทยประสบปญหาในเรื่องการทํางาน

ของหนวยงานภาครัฐแบบไมบูรณาการ กลาวคือ เรามีกฎหมายหลายฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
พิ จารณาเพื่ออนุมัติ หรืออนุ ญาต แต โดยมากมักไม มีการกําหนดกรอบระยะเวลาและขั้นตอน
การดํ า เนิ น การที่ แ น น อนเอาไว ประกอบกั บ ในการขออนุ มั ติ ห รื อ ขออนุ ญ าตเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ในเรื่องตาง ๆ นั้น ประชาชนจะตองขออนุญาตจากสวนราชการหลายแหง ซึ่งเปนการสรางภาระ
ใหกับประชาชนและถือเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ การคา
และการลงทุนเปนอยางมาก จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
เปนนายกรัฐมนตรีไดมีการตราพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎหมายฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ กําหนดใหมกี ฎหมายกลางทีจ่ ะกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนย
รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพือ่ ใหขอ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการขออนุญาตซึง่ จะเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน จะเห็นไดวา กฎหมายฉบับนีส้ ามารถลดตนทุนของผูป ระกอบการและลดปญหาการทุจริต
คอรรัปชันได แตเดิมกอนที่เราจะมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นใชบังคับ เราดําเนินการโดยอาศัยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติอยูแลว ดังนั้น การตราพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘.
๓

๘
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กา ตรา
การตราพระราชบั
ญ ญัติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการ
พิจาารณาอนุ
รณาอ ญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเปนเหมือน
การจั ด ตัั้ ง ระบบ National Single Window (NSW) ขึ้ น
เพื ่อ อํ า นวยความสะดวกให แ ก นั ก ลงทุ น ซึง่ คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เองก็มีความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกันวาสมควรที่จะตองมีการตรากฎหมายในระดับ
พระราชบั ญ ญัติ ขึ ้น เพราะระเบี ย บของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เป น เพี ย งกฎหมายลํ า ดั บ รองอาจถู ก ยกเลิ ก เมื ่อ ใดก็ ได
ดวกยิ่งขึ้น
และเมื่อมีกฎหมายแลวการดําเนินการตาง ๆ ก็จะสะดวกยิ
เพราะทุกคนตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเปนเหมือนการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW)๔ ขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนกั ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)๕ เอง
ก็มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันวาสมควรทีจ่ ะตองมีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติขึ้น
เพราะระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเพียงกฎหมายลําดับรองอาจถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได และเมื่อ
มีกฎหมายแลวการดําเนินการตาง ๆ ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น เพราะทุกคนตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ฉบับเดียวกัน
อยางไรก็ดี สําหรับในเขตพื้นที่พเิ ศษ เชน พื้นที่ในภาคตะวันออก อาทิ ทาเรือแหลมฉบัง และ
มาบตาพุด นั้น ปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และกลุมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ไดรบั การสงเสริมการลงทุนโดยไดรบั สิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรและสิทธิประโยชน
ทีไ่ มเกี่ยวของกับภาษีอากรอยูแลว ทําใหมีผูประกอบการลงทุนในพื้นทีด่ ังกลาวเปนจํานวนมาก จึงมี
แนวคิดที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการลงทุนในพื้นที่ชายฝง ทะเลภาคตะวันออกขึ้น โดยจะมีการ
ตราพระราชบัญญัตเิ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้นเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาว
ยังมีความไมแนนอน ดังนั้น ในขณะนี้สิ่งที่มีความสําคัญจริง ๆ คือการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการบังคับใชพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
ใหสามารถหาประโยชนจากการลงทุนภายนอกประเทศได ในประเทศเพื่อนบานของเราตางก็มี
เปนระบบการบริการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สําหรับการนําเขา สงออก และโลจิสติกส รองรับการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเปนระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู
ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ และการลดรูปแบบเอกสาร โดยอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสแบบปลอดภัยและไรเอกสาร รวมถึงการใชขอมูล
รวมกันกับทุกองคกรที่เกี่ยวของ และการเชื่อมโยงขอมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหวางหนวยงานภาครัฐภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ โดยผูใชบริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุก ๆ ขั้นตอนของการดําเนินงานนําเขา สงออกและการอนุมัติ
ตาง ๆ ผานทางอินเทอรเน็ตไดทุกวันและตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง.
๕
เปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพือ่ สงเสริมการคาและการลงทุน
ของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียน
และขอตกลงการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน.
๔

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ
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ขอไดเปรียบในเรื่องตนทุนคาแรงงานที่ตํ่ากวาประเทศไทย และมีทรัพยากรที่ยังหลงเหลืออยูมาก
ถาเราอยากหาประโยชนจากสิ่งเหลานี้เราจําตองดําเนินการใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(กนอ.) ออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เมื่อคนไทยเขาไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยในประเทศเพื่อนบานยอมจะเอื้อประโยชนแกการคาและการลงทุนไดเปนอยางมาก
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาการกําหนดมาตรการหรือแนวทางตาง ๆ
เพือ
่ ขับเคลือ
่ นนโยบายการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในปจจุบน
ั นี้
มีความเหมาะสมแลวหรือไม ประการใด และจะมีแนวทางใดทีจ่ ะทําใหการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทั้งตอประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
นายปกรณ นิลประพันธ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....

(ฉบับลงประชามติ) ในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐนั้น การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเราไมไดมุงเนน
ในเรือ่ งกลไกของตลาด แตจะเนนในเรือ่ งของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสว นรวม (Inclusive
Growth) โดยการสรางโอกาสเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม และนําไปสู
การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth)
เพื่อใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง
เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ ซึ่งถือเปนเปาหมายหลัก
ขององคการสหประชาชาติและสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ ไมคาํ นึงถึงวิธกี าร
ที่ใชแตคํานึงถึงวาถาใชวิธีการทางเศรษฐกิจนั้นแลวประชาชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น
อยางทัว่ ถึงและเปนธรรมอยางไร ยกตัวอยางเชน ในเรือ่ งถนน ถาประเทศไทยตองการจะเปนศูนยกลาง
ในการรับและกระจายสินคา (Logistics Hub) เพราะสภาพภูมิประเทศโดยรวมของประเทศเหมาะสม
ที่จะพัฒนาเปนศูนยกลางระบบโลจิสติกส ผูที่จะไดรับประโยชนคือนักลงทุน แตสิ่งที่ตองการจาก
การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth) ก็คือ
ประชาชนคนไทยที่อยูระหวางเสนทางการขนสงเหลานั้นจะไดรับประโยชนอยางไรบาง ประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองพิจารณาใหมาก แตเดิมเรามุงเนนการพัฒนาดานวัตถุ
และผลประโยชนที่จะไดรับ เราเนนประโยชนที่นักลงทุนจะไดรับ แตในขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปแลว
เศรษฐกิจโลกกําลังจะเปลี่ยนมาเปนการพัฒนาและการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจจะตองคํานึงถึงพีน่ อ งประชาชนทัง้ ประเทศดวยวาจะไดรบั ประโยชนจากการพัฒนานัน้ ๆ อยางทัว่ ถึง
และเปนธรรมหรือไม อยางไร ในเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนจะขอยกตัวอยางเรื่อง
เมืองพัทยา ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นจนกลายเปนเมืองทองเที่ยวติดอันดับโลก มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว นักลงทุน เปนจํานวนมาก มีสาธารณูปโภคครบครัน แตถาเราสังเกตดูจะพบวา
เมืองพัทยามักประสบกับปญหานํ้าทวมขังทุกครั้งที่มีฝนตกลงมา นั่นเปนเพราะการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
จึงสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ สถานการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาที่เดียว
ที่จังหวัดภูเก็ตก็เกิดขึ้นแลว ตอไปอาจจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีอีกก็ได
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จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ั ญัตแิ ละพี่นอ ง
คุณปกรณ นิลประพันธ : ในกระบวนการตรากฎหมายทุกฉบับ ฝายนิตบิ ญ

ประชาชนควรจะตองมีการหารือรวมกัน และสมควรใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิทจี่ ะแสดงความคิดเห็น
เพื่อใหกฎหมายเหลานั้นสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
โดยเฉพาะการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น กอนทีจ่ ะดําเนินการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษสมควรทีจ่ ะมีการศึกษาถึงความเปนไปไดตลอดจนผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้
อยางรอบคอบ ไมจํากัดเฉพาะแตในเรื่องผลประโยชนเพียงอยางเดียว แตควรศึกษาถึงผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอม ก็เปนสิง่ สําคัญและไมอาจละเลยได รวมทัง้ ตองพิจารณา
ศึกษาวาการลงทุนในแตละครั้งกอใหเกิดการกระจายทางดานเศรษฐกิจอยางทั่วถึงและเปนธรรม
หรือไมดวย
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คุณพจณี อรรถโรจนภิญโญ*

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย”
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.)
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จุลนิติ : ขอทราบแนวคิด ที่มา และพัฒนาการ
ของการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษวามีความเปนมา
อยางไร และประเทศไทยจะไดรับประโยชนหรือผลกระทบ
จากการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประการใดบาง
คุณพจณีฯ : หากจะกลาวถึงแนวคิด ทีม่ า และพัฒนาการ

ของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแลว อาจกลาวไดวา
“เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน” นั้ น เป น แนวคิ ด
การพัฒนาที่มีการริเริ่มดําเนินงานในประเทศไทยมายาวนาน
กวา ๑๐ ป แลว โดยเฉพาะเพื่อใชประโยชนจากโอกาสของ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)
ในการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนของไทย แตการพัฒนาในชวงทีผ่ า นมา
ยังไมเกิดผลที่ชัดเจนมากนัก จนกระทั่งมาในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึ ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ ป ระเทศไทยตอ งเตรี ย มความพรอ มเขา สู 
ประชาคมอาเซียน จึงเปนโอกาสสําคัญในการเรงพัฒนาพื้นที่
ชายแดนทีม่ ศี กั ยภาพใหเปนพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหมเพือ่ รองรับการลงทุน
ของประเทศและมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเป น ประตู เ ศรษฐกิ จ
เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค ชวยลดการกระจุกตัวของการลงทุน
ในพื้นที่ภาคกลาง และสนับสนุนเปาหมายของไทยในการหลุดพน
จากกับดักรายไดปานกลาง รวมทัง้ สามารถบริหารจัดการผลกระทบ
อันเกิดจากการพัฒนา
*รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
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คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเปนสวนหนึ่งของแผนที่นําทาง (Roadmap) สนับสนุนการพัฒนาประเทศเขาสู
ประชาคมอาเซียน กระตุนเศรษฐกิจ ลดความเหลือ่ มลํา้ และชวยรักษาความมัน่ คงของประเทศ
และไดมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เพื่อแตงตั้ง “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (กนพ.) ขึน้ โดยมีหวั หนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ เปนประธาน ผูแทนหนวยงานทีเ่ กี่ยวของทัง้ ภาครัฐและเอกชนรวมเปนกรรมการ
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีดําริใหมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ในทุกภาคหรือทุกชองทางที่สําคัญ อันถือเปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอยางจริงจังและตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมา
สําหรับวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนัน้ มีวตั ถุประสงค
เพือ่ กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศเพื่อใชประโยชนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน โดยภาครัฐใหการสนับสนุนในสวนที่เปนองคประกอบหลักของการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนของภาคเอกชน
โดยเปาหมายของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนั้นก็เพื่อใหเกิดพื้นทีเ่ ศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดนที่มีการพัฒนาเปนรูปธรรมอยางมีสมดุล ยกระดับคุณภาพชีวติ และแกปญ
 หาความมั่นคง
ทั้งนี้ ในสวนของการกําหนด “พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” รัฐบาลไดแบงออกเปน
๒ ระยะ โดยระยะแรก ประกอบดวย ๕ พื้นที่ ไดแก จังหวัดตาก จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสงขลา สวนระยะที่สอง ประกอบดวย ๕ พื้นที่ ไดแก จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพื้นที่ชายแดนทั้ง ๒ ระยะ
ดังกลาว ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีการคาชายแดนรวมมูลคาประมาณ ๙๒๗,๐๖๓ ลานบาท ซึ่งคิดเปน
รอยละ ๙๒.๖๐ ของการคาชายแดนทั่วประเทศ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดนของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน การกําหนดพื้นทีด่ ังกลาวจะเห็นวามี
การพิจารณาจากศักยภาพและความพรอม รวมทั้งที่ต้งั ซึ่งอยูบ นแนวระเบียงเศรษฐกิจ อันมีความจําเปน
ตองพัฒนาเปนพิเศษหรืออยางเรงดวน และประชาชนและภาคสวนในพื้นที่ใหการยอมรับและสนับสนุน
อนึ่ง ในการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น ภาครัฐไดใหการสนับสนุนการพัฒนาองคประกอบหลัก
ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ไดตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน ๖ คณะ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อจัดทําแนวทางและสนับสนุนการดําเนินงานในแตละดาน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) ดานสิทธิประโยชนในการลงทุน ผูประกอบการทั้งรายใหญและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสิทธิประโยชนตาง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการ
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“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

สงเสริมการลงทุน กรมสรรพากร กรมศุลกากร และธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
(EXIM Bank) โดยการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะไดรับสิทธิประโยชนในระดับสูงสุด
ของประเทศ อาทิ ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา ๘ ป และการลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลรอยละ ๕๐ อีกเปนระยะเวลา ๕ ป เปนตน รวมทั้งไดรับอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมีการผอนปรนเงื่อนไขตาง ๆ ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) นอกจากนี้ ยังมีการเปด “ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จดานการลงทุน” (One Stop Service)
ใน ๑๐ พื้นที่ เพื่อใหบริการขอมูลและอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน ตลอดจนมีการกําหนด
๑๓ กลุม กิจการเปาหมายสําหรับสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสวนใหญเปนกิจการ
ที่ใชแรงงานเขมขนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่
(๒) ดานแรงงานและศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน รวมทั้งดานสาธารณสุขและความ
มั่นคง โดยมีการจัดระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาวใหสามารถเขามาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไดในลักษณะขามแดนไป-กลับ และจัดตั้ง “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน” เพื่อใหบริการ
เรื่องการอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาในราชอาณาจักร การตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ
และการคุมครองแรงงาน รวมทั้งใหการฝกอบรมฝมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานตางดาว
ที่มาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน
(๓) ดานโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร ไดมีการจัดทํา “แผนโครงสรางพื้นฐาน
และดานศุลกากร ป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕” เพื่อรองรับพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ระยะแรกและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย รวมทั้งเรงรัดการดําเนินโครงการเรงดวนตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนการจัดทํา “แผนโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗”
เพื่อรองรับพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่สอง ทั้งนี้ แผนโครงสรางพื้นฐานและ
ดานศุลกากรดังกลาว จะครอบคลุมการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหไดมาตรฐานการแกปญหาและพัฒนาศักยภาพ
ดานพรมแดนหลัก การเตรียมระบบไฟฟาและประปารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนา
นิค มอุต สาหกรรม การพั ฒ นาโครงสร า งพื ้น ฐานด า นการเกษตร และการเตรี ย มความพร อ ม
ดานสาธารณสุขในพื้นที่
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(๔) การจัดหาพื้นที่ของรัฐเพื่อใชประโยชนเปนพืน้ ที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาครัฐไดจัดหาทีด่ ินเพื่อใชประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาจากทีด่ ิน
ที่มีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม พื้นที่ของรัฐที่ไมไดใชประโยชน และมีผลกระทบตอภาคประชาชนนอยที่สดุ
โดยถอนสภาพที่ดนิ ของรัฐที่กาํ หนดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนที่ราชพัสดุและจัดสรรที่ดนิ ดังกลาว
ใหหนวยงานราชการใชประโยชน และใหเอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชา
โดยมีระยะเวลาการเชาครั้งแรก ๕๐ ป แตสามารถเชาตอไดอีกไมเกิน ๕๐ ป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และระเบียบของกรมธนารักษ ซึ่งในปจจุบันกรมธนารักษไดมีการสงมอบที่ราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหแกกรมศุลกากรเพื่อจัดตั้งเปนดานศุลกากร (Customs
Immigration Quarantine : CIQ) และใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชาแลว
โดยอยูระหวางการสรรหาผูลงทุนพัฒนาพื้นทีร่ าชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตราด
และหนองคาย
(๕) การตลาดประชาสัมพันธ ไดมกี ารจัดงานเปด (Open House) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแกสาธารณะและ
นักลงทุน ทั้งชาวไทยและตางประเทศ อาทิ วีดทิ ัศน และคอลัมนพเิ ศษเพื่อพิมพเผยแพรลงหนังสือพิมพ
และวารสารตางประเทศ รวมทัง้ แผนพับและคูมือนักลงทุน ตลอดจนการนําคณะนักลงทุนเดินทาง
ไปเยี่ยมชมในพื้นที่
(๖) การขับเคลือ่ นระดับพืน้ ที่ มีการประสานการดําเนินงานกับจังหวัดที่เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและสํารวจพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนา รวมทั้งแกไขปญหาในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง ๑๐ แหง และรายงานตอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาจากประสบการณของตางประเทศเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาวแลวพบวา
วัตถุประสงคและรูปแบบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไป
เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการเปดประเทศและกลไกตลาด
และเป น รู ป แบบของการพั ฒ นาเมื อ งขนาดใหญ โดยให อ ํา นาจแก ม ณฑลในการบริ ห ารจั ด การ
ออกกฎหมาย และใหแตละมณฑลแขงขันกันเอง ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเม็กซิโก
สามารถลงทุ น ในพื้น ทีใ่ ดของประเทศก็ ไ ด และเน น ความร ว มมือ กั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเพื ่อ
ผลประโยชนในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงขายเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง
และการอํานวยความสะดวกการขามแดน นอกจากนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพื่อนบาน ไดแก
ประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการกําหนดพื้นที่ชัดเจน และมีรูปแบบ
ที่คลายคลึงกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทย
สวนบทเรียนจากการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศตาง ๆ นั้น พบวาปจจัย
ที่จะทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ ไดแก
(๑) วัตถุประสงคของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
โดยรวมของการพัฒนาประเทศ เพื่อใหการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ตองการ
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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๑๕

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

การเพิ่มป
ประสิทธิภาพดานพรมแดนและโครงสรางพื้นฐาน
ในพื้นที่ และการจัดระบบแรงงานตางดาวใหเขามาทํางาน
ในลั ก ษณะไป-กลั บ จะช ว ยจั ด ระเบี ย บและแก ไ ขป ญ หา
สําคัญ ๆ บริเวณชายแดนได

(๒) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสอดคลองกับจุดแข็งและศักยภาพ
ของพื้นที่ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง
(๓) ทีต่ ั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยูในตําแหนงทางยุทธศาสตรสําคัญ เพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยงกับโครงขายการคมนาคมขนสงหลัก ตลาด และแหลงวัตถุดิบ
(๔) กลไกการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองมีความคลองตัว เพื่อใหสามารถ
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น ๆ ของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพและประสานความรวมมือ
กับภาคเอกชนไดอยางตอเนื่อง
(๕) มาตรการและสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการลงทุนสามารถแขงขันกับประเทศคูแขง
เพื่อใหสามารถดึงดูดการลงทุนในระดับที่แขงขันกับประเทศคูแขงได และ
(๖) การบัง คับใชกฎระเบียบตองมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางจริงจังตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมา ซึ่งภาครัฐไดใหการสนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อดึงดูดใหเกิดการลงทุนและ
เสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดนของประเทศ คาดวาการพัฒนาดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชน
ตอพื้นที่และประเทศโดยรวม ดังนี้
(๑) เกิดการบูรณาการในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ บริเวณชายแดน โดยการลงทุนของ
ภาคเอกชน การเพิ่มประสิทธิภาพดานพรมแดนและโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ และการจัดระบบ
แรงงานตางดาวใหเขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ จะชวยจัดระเบียบและแกไขปญหาสําคัญ ๆ บริเวณ
ชายแดนได อาทิ ปญหาเกี่ยวกับการคาสินคาผิดกฎหมาย การลักลอบเขามาทํางานของแรงงานตางดาว
ยาเสพติด โรคติดตอขามพรมแดน ความไมสงบตามแนวชายแดน เปนตน และทําใหพื้นทีช่ ายแดน
สามารถพัฒนาไดเ ต็มประสิทธิภ าพมากขึ้น รวมทัง้ สามารถเสริมสรางศักยภาพความแข็งแกรง
ของหนวยงาน ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ ตั้งแตการวางแผน บริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล
(๒) การสร า งฐานการลงทุ น ใหม บ ริ เวณชายแดนและเพิ ่ม โอกาสในการสร า งอาชี พ
และรายได เนื่องจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนชวยสนับสนุนใหพ้นื ที่ชายแดนเปนฐานเศรษฐกิจ
และการลงทุนแหงใหมของประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มการจางงานและลดความเหลื่อมลํ้าของรายไดใน
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พื้นที่ เชื่อมโยงการผลิตในพื้นที่เขากับพื้นที่ตอนในของประเทศและหวงโซการผลิตของภูมิภาค และลด
การกระจุกตัวของฐานการผลิตเดิมในภาคกลาง
(๓) การเพิ่มโอกาสการเขาถึงคุณภาพดานโครงสรางพื้นฐานและบริการทางสังคม เนื่องจาก
ภาครัฐจะมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการทางสังคมอยางตอเนื่อง ทั้งระบบคมนาคม
ขนสงหรือระบบโลจิสติกส และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งการอํานวยความสะดวก
จุดผานแดน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการและแรงงานในทองถิ่น ซึ่งจะชวย
สนับสนุนใหฐานเศรษฐกิจบริเวณชายแดนขยายตัวไดอยางตอเนือ่ ง และชวยใหคณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชน
ในพื้นทีช่ ายแดนดีขึ้น รวมถึงมีกฎระเบียบและแนวทางการกํากับดูแลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สังคมที่ไดมาตรฐานและมีการบังคับใชที่เขมแข็ง
(๔) การเพิม่ ศักยภาพของพืน้ ทีช่ ายแดนในการเปนประตูเชือ่ มโยงเศรษฐกิจกับประเทศ
เพือ่ นบาน โดยที่การเพิ่มศักยภาพพื้นทีเ่ ศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาตอเนื่องและพื้นทีใ่ หมจะชวย
สนับสนุนการพัฒนา ทั้งในดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ขามพรมแดนใหขยายตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ซ่งึ สามารถดึงดูด
การลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ และตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม
จุลนิติ : แนวทางในการดําเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบาย
ของรั ฐ บาลนั ้น มีค วามจํ า เป น ทีจ่ ะต อ งมีม าตรการทางด า นกฎหมายหรื อ การตรา
กฎหมายหรือการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎและระเบียบตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
ประการใดบาง และปจจุบันประเทศไทยไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาวนี้มากนอย เพียงใด
คุณพจณีฯ : นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน การพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนสามารถดําเนินการไดโดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๗ และการดําเนินงานสวนใหญจะยึดถือกฎหมายที่มอี ยูในปจจุบัน ซึ่งทําใหการสนับสนุน
จากภาครัฐ องคประกอบสําคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งในเรื่องการกําหนดพื้นที่
สิทธิประโยชน โครงสรางพื้นฐาน และอื่น ๆ สามารถดําเนินการไดตามกําหนด โดยมีคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธาน
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ
เปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานในภาพรวม และจังหวัดเปนผูข บั เคลื่อนการดําเนินงานในระดับพื้นที่
รวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยหากมีความจําเปนเรงดวนสามารถเสนอเรือ่ งตอคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) เพื่อวินิจฉัยหรือมีมติตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ การดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนในระยะตอไป สามารถใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ไดยกรางรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนการทํางานภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดยกรางพระราชบัญญัตเิ ขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับใหม และรางพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอตอ นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแลว และในสวนของรางพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อยูระหวางการดําเนินการ
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาการกําหนดมาตรการหรือแนวทางตาง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในปจจุบน
ั นี้
มีความเหมาะสมแลวหรือไม ประการใด และจะมีแนวทางใดที่จะทําใหการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษไดประโยชนสูงสุดทัง้ ตอประเทศชาติและประชานในพื้นทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
คุณพจณีฯ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเปนนโยบายสําคัญทีร่ ัฐบาล

ตองผลักดันใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมและมีงบประมาณ
สนับสนุนอยางเพียงพอ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไดกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาที่ตองดําเนินการภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทัง้ ใหจัดทํา
แผนงบประมาณแบบบูรณาการ เพื่อมุงเนนขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ใน ๕ พื้นที่ชายแดนเปาหมายระยะแรก (จังหวัดตาก จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดสงขลา) และ ๕ พื้นที่ชายแดนเปาหมายระยะทีส่ อง (จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนราธิวาส) ใหตอเนื่องและเกิดผลเปนรูปธรรม โดยในป
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับจัดสรรงบประมาณภายใตแผนบูรณาการงบประมาณ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน ๖,๑๖๘.๙๒ ลานบาท ครอบคลุมทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อาทิ โครงการดานโครงสรางพื้นฐาน ดานศุลกากร นิคมอุตสาหกรรม แหลงนํ้า ปาไม สาธารณสุข แรงงาน
การวางผังเมือง และขอรับจัดสรรงบประมาณภายใตแผนบูรณาการงบประมาณ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณ ๓,๓๕๕ ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อสรางความสมดุล ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และความมัน่ คง เพื่อพัฒนาพื้นทีช่ ายแดนใหเปนฐานเศรษฐกิจใหม
ของประเทศที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ ตองมีการประสานนโยบายลงสูก ารปฏิบตั ิในระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะตอไปเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สาํ คัญ โดยหนวยงานสวนกลาง
และจังหวัดจําเปนตองประสานงานกันอยางใกลชิด และมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
กลาวคือ “หนวยงานสวนกลาง” ตองมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือ่ นภารกิจการพัฒนาขางตน
สูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมี
คณะอนุกรรมการ จํานวน ๖ คณะ เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในแตละดาน
ใหแลวเสร็จตามเปาหมาย รวมทัง้ ประสานและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง ๑๐ พืน้ ที่ และนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที โดยสามารถทบทวนผลการพัฒนา
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๙

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดคลองตามสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเกิดประโยชนกับ
พื้นทีแ่ ละประเทศมากที่สุด นอกจากนี้ ตองบูรณาการการจัดทําแผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะตอไป รวมทัง้ รวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจขามพรมแดนใหเพิ่มมากขึ้น
สวน “จังหวัด” ตองมีบทบาทเชิงรุกในการเปนเจาภาพหลักประสานภาคสวนในพื้นที่
ใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นทีค่ ูขนานไปกับการดําเนินงานของสวนกลาง
และตองติดตามและประเมินผลอยางสมํา่ เสมอ เพื่อใหการบริหารจัดการและสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการ “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ดานการลงทุน” และ “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน” การประชาสัมพันธ และอํานวยความสะดวก
การลงทุ น และการสนั บ สนุน ให ผ ู ป ระกอบการและแรงงานในพื ้น ทีพ่ ั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
และสามารถแขงขันไดและมีความเปนอยูทดี่ ี ทั้งนี้ ควรมี “สํานักพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน” ในระดับจังหวัด เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการประสานและขับเคลือ่ นการดําเนินงานในระดับพืน้ ที่
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
คุณพจณีฯ : การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกี่ยวของกับการพัฒนา

ในหลายมิติ ทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
ทองถิ่น เอกชน และประชาชนในพื้นที่สนับสนุน
การพั ฒ นา นอกจากนี ้ การพั ฒ นาเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก เชน
การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในหลายดาน
ทัง้ ดานการขนสง ดานชายแดน เขตอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณู ป โภคสาธารณู ป การ ดั ง นั้ น
การพัฒนาจึงจําเปนตองแบงการดําเนินการเปน
ระยะและดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป และมี
การประเมินผลการดําเนินงานทัง้ จากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการและหนวยงานในพื้นทีเ่ พื่อ
ใหการลงทุนมีความสอดคลองกับความตองการของ
พืน้ ที่ กอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและอยูใ นระดับ
ที่เหมาะสม และจะตองรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ในการรวมกันพัฒนาเพื่อกอใหเกิดประโยชนรวม
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน.

๒๐

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

EDIT-MAC6.ai

4

9/17/16

1:09 PM

EDIT-MAC6.ai

5

9/17/16

1:09 PM

EDIT-MAC6.ai

6

9/17/16

1:09 PM

EDIT-MAC6.ai

7

9/17/16

1:09 PM

EDIT-MAC6.ai

8

9/17/16

1:12 PM

