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บทน�า

หลงัการรฐัประหารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพยีงประมาณหนึง่เดอืน รฐับาลทีม่า

จากคณะรัฐประหารทีเ่รยีกตัวเองว่า คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้ออกค�าสัง่ คสช. 

ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ. โดยมีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต ิ(สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

หลงัจากแต่งต้ังแล้วเสร็จ กนพ. ได้ประชมุคร้ังแรกเมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

โดยมีเป้าหมายเพือ่พจิารณากรอบการด�าเนินแผนงานเพือ่น�าประเทศเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในส่ีพันธกิจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีโครงการส�าคัญเร่งด่วนคือ 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเศรษฐกจิชายแดน โดยในเบือ้งต้นจะมุ่งไปยังพ้ืนที ่ 5 แห่ง

ได้แก่ อ�าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก อ�าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว พืน้ทีช่ายแดนจงัหวดั

ตราด พืน้ท่ีชายแดนจงัหวดัมกุดาหาร และอ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมทัง้ได้แต่งตัง้คณะ

อนกุรรมการ 3 ชดุ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านสทิธิประโยชน์ ขอบเขตพืน้ที ่และศนูย์บรกิาร

เบ็ดเสรจ็ คณะอนกุรรมการศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ด้านแรงงาน สาธารณสขุ และความม่ันคง 

และคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ให้มีหน้าที่จัดท�าแผนงาน

ด�าเนินการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก (ปี 2557-2558) โดย กนพ. ก�าหนด 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ท่ีเหมาะจะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้ว่า 

“ประชาชนและทกุภาคส่วนในพืน้ทีใ่ห้การยอมรบัและสนบัสนนุ” อกีทัง้เหน็ชอบว่า ควรมกีาร

ประเมินผลในด้านต่างๆ อาทิ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม  

สิง่แวดล้อมและความมัน่คง ความพงึพอใจ เป็นต้น เพราะในการด�าเนนิโยบายดงักล่าวนัน้ 

“มผีลต่อประชาชนจ�านวนมากและมผีลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ”

จากนั้นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ประชุมครั้งที่ 2/2557  

เม่ือวนัที ่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 และเห็นชอบให้ก�าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ

ระยะแรกในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดน 5 จงัหวัด คือ ตาก มกุดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด 

รวม 36 ต�าบล ใน 10 อ�าเภอ ต่อมาในวันที ่19 มกราคม พ.ศ. 2558 กนพ. จึงได้ออกประกาศ
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ก�าหนดพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นทางการ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ  

คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัเดยีวกนั โดยพลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา ประธานทีป่ระชุม มอบนโยบาย

ให้เร่งรัดสร้างการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภายในปี 2558 โดยให้พิจารณาจาก

ความพร้อมของแต่ละพืน้ท่ี

ต่อมาในการประชุม กนพ. คร้ังท่ี 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาและเห็นชอบให้ก�าหนดพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิระยะทีส่องเพิม่

เตมิอกี 5 จงัหวดั ได้แก่ หนองคาย เชยีงราย นครพนม นราธวิาส และกาญจนบรุ ีรวม 63 ต�าบล 

ใน 16 อ�าเภอ โดยก�าหนดกลุม่กิจการเป้าหมายทีจ่ะได้รบัสทิธปิระโยชน์สงูสดุด้านภาษแีละ

การส่งเสรมิการลงทุนไว้ 13 กลุม่กิจการ และเหน็ชอบให้แปลงทีดิ่นเพือ่น�ามาจดัตัง้เป็นนคิม

อตุสาหกรรม หรอืให้เช่า ใน 6 เขตพฒันาเศรษฐกจิ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มกุดาหาร 

สงขลา และหนองคาย รวม 24,871 ไร่ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายจดัท�า

รายละเอียดเสนอต่อรัฐบาล เพื่อท่ีรัฐบาลจะได้ออกค�าสั่งให้สามารถน�าที่ดินดังกล่าวมาใช้

ประโยชน์เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ นอกจากนัน้ยังมอบหมายให้คณะอนกุรรมการทัง้สี่

คณะฯ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง “เร่งรัดขับเคลือ่นและบรหิารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ให้บรรลวุตัถุประสงค์โดยเรว็” โดย กนพ. ได้ออกการประกาศเขตพฒันาเศรษฐกจิระยะทีส่อง

อย่างเป็นทางการเมือ่วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558

กล่าวโดยสรุป กนพ. ได้ประกาศจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน 

รวมทัง้หมด 10 จงัหวัด ครอบคลมุอาณาเขต 23 อ�าเภอใน 90 ต�าบล รวมพืน้ทีท่ัง้หมดกว่า 

6,200 ตารางกโิลเมตร หรือกว่า 3,800,000 ไร่ นบัเป็นโครงการพัฒนาประเทศขนาดใหญ่

อันดับต้นๆ ท่ีรัฐบาล คสช. ให้ความส�าคัญและต้องการผลักดันให้เกิดผลโดยเร็ว ทว่า 

ความพยายามเร่งรัดดังกล่าวน้ีเกิดข้ึนท่ามกลางบริบทการเปลีย่นแปลงหลายอย่าง ทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศ ดังจะได้กล่าวในส่วนถดัไป
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บรบิทและพัฒนาการความเป็นมาของเขตเศรษฐกจิพเิศษ

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษเพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการพฒันาประเทศนัน้เริม่มมีาตัง้แต่ก่อน

ทศวรรษที ่1970 โดยเฉพาะในประเทศอตุสาหกรรม ต่อมาหลงัทศวรรษ 1970 จงึเริม่มกีาร

จดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษในประเทศก�าลงัพฒันาแถบเอเชยีตะวนัออกและลาตนิอเมรกิาเพือ่

ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบและลักษณะการจัดการท่ี

คล้ายคลงึกนั ในรายงานการวิจยัเชงินโยบายว่าด้วยนยัจากการก�ากบัดแูลโดยองค์การการค้า

ระหว่างประเทศ (World Trade Organization: WTO) ทีมี่ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ในประเทศก�าลังพัฒนา ได้นิยามคุณลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้ว่าเป็น “พื้นที่ที่มี

ขอบเขตจ�ากัด โดยมักจะก�าหนด ปักปันเขต และสร้างรั้วรอบขอบชิดชัดเจน บางที่อาจจะ 

ไม่อยู่ภายใต้อ�านาจบังคับทางกฎหมายของประเทศที่เป็นที่ต้ัง และมีขนาดแตกต่างกันไป 

ตัง้แต่เป็นทีต่ัง้โรงงานเดยีว ไปจนถงึเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีมี่การบรหิารจัดการเป็นเอกเทศและ

เบ็ดเสร็จในตัวเอง ซึ่งอาจจะด�าเนินการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้ ท้ังนี้หน่วยธุรกิจ 

อุตสาหกรรม และกิจการต่างๆ ที่ตั้งและด�าเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับ 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ การยกเว้นภาษีรายได้และภาษีศุลกากร” เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เหล่านี้แต่ละประเทศต่างตั้งชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ในประเทศไอร์แลนด์เรียกว่า 

industrial free zone และ export free zone ในประเทศเกาหลใีต้เรยีกว่า duty free 

export processing zone และ free export zone ในประเทศฟิลปิปินส์เรยีกว่า export 

processing zone ในประเทศศรลีงักาเรยีกว่า investment promotion zone ในอนิเดยี

เรียกว่า foreign trade zone เป็นต้น (Engman, Onodera, and Pinali 2007, 10  

อ้างใน Creskoff and Walkenhorst 2009, 7-8) 

แต่ถึงจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีเป้าหมายที ่

ต้องการแและอปุสรรคท่ีส่งผลต่อการลงทุนภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรือ่งข้อจ�ากดั

ด้านนโยบาย ปัญหาการบริหารจดัการ ปัญหาคุณภาพโครงสร้างพืน้ฐาน ไปจนถงึปัญหาความ

ยุง่ยากในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ โดยเขตเศรษฐกจิพเิศษส่วนใหญ่จะเชือ่มโยงกบัประเทศทีเ่น้น

และพึง่พาการส่งออกเป็นหลกั เช่น เม็กซิโก จีน ไต้หวนั เกาหลใีต้ อนิโดนเีซยี และไทย
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เขตเศรษฐกจิพเิศษในหลายประเทศมทีัง้ส่วนทีด่�าเนนิงานประสบผลส�าเรจ็และส่วนที่

เป็นข้อจ�ากดั นอกจากน้ันตัวแนวคิดและเครือ่งมอืการพฒันาชิน้นีย้งัถกูวพิากษ์วจิารณ์เอาไว้

มากมาย (ดเูพิม่เติมใน Farole and Akinci 2011, 4-7) อย่างไรกต็าม เขตเศรษฐกจิพเิศษ

ทัว่โลกกไ็ด้เตบิโตเรือ่ยมา โดยในปี 2518 มเีขตเศรษฐกจิพเิศษทัว่โลกทัง้สิน้ 79 แห่งใน 25 

ประเทศ มคีนท�างาน 800,000 คน พอถงึปี 2530 เพ่ิมขึน้เป็น 175 แห่งใน 53 ประเทศ  

จากนัน้ในปี 2538 กเ็พิม่เป็น 500 แห่งใน 73 ประเทศ และในปี 2558 กป็รากฏเขตเศรษฐกจิ

พเิศษกว่า 3,000 แห่งใน 120 ประเทศท่ัวโลก รวมมลูค่าการส่งออกกว่า 18 ล้านล้านบาท 

และสร้างงานเกอืบ 50 ล้านงาน ในจ�านวนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 3,000 กว่าแห่งนีม้ ี 2,300  

กว่าแห่งท่ีตั้งอยู่ในประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศที่ระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

โดยส่วนใหญ่จะกระจกุตวัอยูใ่นประเทศแถบเอเชยี กลุม่ประเทศแถบแปซฟิิก และกลุ่มประเทศ 

ลาตินอเมริกา เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเหล่านี้ผลิตสินค้าส่งออกคิดเป็นมูลค่าราว  

6 ล้านล้านบาท มีการจ้างคนท�างานโดยตรงราว 40 ล้านคน และสร้างงานให้คนท�างาน 

โดยอ้อมอกีราว 60 ล้านคน (FIAS 2008) นอกจากนัน้เมือ่ดแูนวโน้มจากภาพรวมจะเหน็ 

ได้ว่า ภาคเอกชนเร่ิมมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จากปี 2518 ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษกว่า 

ร้อยละ 75 มรัีฐบาลเป็นเจ้าของและเป็นผูบ้รหิารจดัการ แต่พอถงึหลงัปี 2540 เอกชนกข็ยบั

เข้ามาเป็นเจ้าของและบริหารจดัการในสัดส่วนทีเ่พิม่มากขึน้ เช่น ในปี 2548 มเีอกชนทีเ่ป็น

เจ้าของและเป็นผูบ้ริหารจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษถงึร้อยละ 62

กล่าวเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater Mekong Subregion: 

GMS)1 ในช่วงก่อนปี 2558 ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคนี้ได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและ

ด�าเนนิการไปแล้วราว 410 แห่ง แยกเป็นประเทศเมยีนมา 18 แห่ง ลาว 10 แห่ง กมัพชูา 

8 แห่ง เวียดนาม 298 แห่ง มณฑลยูนนานของจีน 30 แห่ง และประเทศไทย 56 แห่ง 

จากนั้นหลังปี 2558 เป็นต้นมาก็ได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 8 แห่ง 

ในเมยีนมา 16 แห่งในกัมพชูา 4 แห่งในเวียดนาม 3 แห่งในลาว และ 10 แห่งในไทย เป็นต้น 

1 ประกอบด้วยไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเอง
กวางสี) มีแผนงานส�าคัญคือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการเจรจาความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 2557, ค�าน�า).
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การขยายตัวเชิงพื้นที่และการเพิ่มจ�านวนของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ 

เปลี่ยนแปลงหลายอย่างท่ีเกิดข้ึนในระดับภูมิภาคต้ังแต่ยุคหลังสงครามเย็น อาทิ นโยบาย 

การพัฒนา การเปิดประเทศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตลาดผู้ซื้อในกลุ่ม

ประเทศสงัคมนยิม การขยายตวัด้านเศรษฐกจิของจนี ความแตกต่างในระดบัการพฒันาและ

การเคลือ่นย้ายแรงงานจากกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน และความส�าคญัของตลาดและเครอืข่าย

การผลติในภมูภิาค ฯลฯ จนน�าไปสู่การประกาศนโยบาย “เปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้า” 

ในกรณขีองประเทศไทย ภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลงเหล่านี ้องค์กรพฒันาระหว่างประเทศ

ที่มีบทบาทส�าคัญในภูมิภาค เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: 

ADB) ได้ปรบัเปลีย่นความช่วยเหลือทางการเงนิจากเดมิทีเ่น้นในระดบัประเทศ มาเป็นการ

ให้ความช่วยเหลือระดับอนุภูมิภาค ซ่ึงเป็นท่ีมาของการจัดตั้งโครงการพัฒนาความร่วมมือ

ทางเศรษฐกจิในอนภูุมภิาคลุม่น�า้โขง 

ส�าหรบัประเทศไทยได้มกีารจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษมานานแล้ว เพียงแต่อยู่ใน

รปูพืน้ทีส่่งเสรมิอตุสาหกรรมหรอืนิคมอตุสาหกรรม โดยนบัต้ังแต่ทศวรรษ 2520 ประเทศไทย

ได้ปรบัเปลีย่นทิศทางการพฒันาเศรษฐกจิจากนโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมทดแทนการ 

น�าเข้า ไปเป็นการให้ความส�าคัญกับการส่งออกทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา  

อีกทัง้ยงัจดัตัง้พืน้ทีก่ลุม่อตุสาหกรรมและพืน้ท่ีพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น อสีเทร์ินซบีอร์ด 

ซึ่งก�าหนดให้เป็นพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี 

ชั้นสูง ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2530 เศรษฐกิจไทยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนต่างประเทศ 

ไทยกลายมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วน โดยการส่งออกยังเป็นตัว 

ขับเคลือ่นเศรษฐกจิท่ีส�าคัญหลงัวิกฤตการเงนิปี 2540 แต่เมือ่ต้องเผชญิกบัวกิฤตเศรษฐกจิ

โลกในปี 2553-2554 ภาคการส่งออกก็ชะลอตวัลง และการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 

(foreign direct investment) ก็ตกอยู่ในภาวะทรงตัว ขณะเดียวกันประเทศเพ่ือนบ้าน 

ก็พยายามชักชวนและใช้มาตรการต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนไปลงทุนในประเทศตัวเอง 

มากขึน้ 

ความผนัผวนไม่แน่นอนของตลาดและการค้าโลกท�าให้เศรษฐกจิอาเซียนมคีวามส�าคญั

มากข้ึน และดงันัน้จงึเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายการผลิต (supply chain) ระหว่างประเทศมากขึน้
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เป็นเงาตามมา ดงัเช่นประเทศไทยทีส่่งวัตถดุบิและสนิค้าแปรรปูให้กบัหลายประเทศในภมิูภาค

ทีท่�าการผลติสนิค้าส�าหรบัตลาดโลก ขณะเดยีวกนัก็ได้ประโยชน์จากความเชือ่มโยงนีใ้นการ

ผลติสนิค้าส�าหรับตลาดภายในประเทศ รวมทัง้สนิค้าส�าหรบัตลาดภมูภิาคและตลาดโลกด้วย 

ในช่วงปี 2536-2544 เศรษฐกิจเมืองชายแดนของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่า 

การค้าชายแดนของประเทศไทยเพิม่จาก 43,772 ล้านบาท เป็น 258,644 ล้านบาท เฉลีย่

เพิม่ร้อยละ 61 ต่อปี สนิค้าเหล่านีถ้กูส่งออกเพือ่ใช้ในประเทศเพ่ือนบ้านและเพือ่ส่งผ่านไปยงั

ประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศน้ันๆ เช่น ส่งต่อไปยังจีน เวียดนาม และสิงคโปร์  

การค้าชายแดนขยายตวัข้ึนแม้ประเทศจะเผชญิวกิฤตเศรษฐกจิในปี 2540 และในปี 2546-

2555 การค้ากบัประเทศเพือ่นบ้านไทยได้เพิม่ขึน้จากราว 300,000 ล้านบาท เป็น 900,000 

ล้านบาท นอกเหนือจากการค้ากับประเทศญี่ปุ่น ประชาคมยุโรป และสหรัฐอเมริกาแล้ว  

เหน็ได้ชดัว่าโครงสร้างการค้าของประเทศเริม่เปลีย่น โดยมุง่มาค้าขายกบักลุม่ประเทศอาเซยีน 

(กมัพชูา สปป.ลาว มาเลเซีย และเมยีนมา) และประเทศจนีมากขึน้ การขยายการค้าในกลุม่

ประเทศเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายเส้นทางเชื่อมเศรษฐกิจ การค้า และการขนส่งในตอนนี้ 

ดขีึน้กว่าแต่ก่อน 

ในช่วงทศวรรษ 2530 เนือ่งจากค่าแรงและการแข่งขนัในตลาดส่งออกเพิม่สงูขึน้ ท�าให้

อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าและสิง่ทอ และอตุสาหกรรมแรงงานเข้มข้นอืน่ๆ มกี�าไรลดลง อตุสาหกรรม

เหล่านีเ้ริม่ย้ายโรงงานไปยงับรเิวณชายแดน ในช่วงต้นและช่วงกลางทศวรรษที ่2530 จงึเริม่

ปรากฏอตุสาหกรรมการผลติเส้ือผ้าและส่ิงทอเพือ่การส่งออกในพืน้ทีอ่ย่างแม่สอด และขยายตวั 

อย่างรวดเรว็ในช่วงวิกฤตเศรษฐกจิปี 2540 โดยมแีรงงานราคาถกูจากเมยีนมาเป็นปัจจยัดงึดดู

ส�าคญั ต่อมาในช่วงหลงัปี 2546 นักธรุกิจไทยและการลงทนุไทยเริม่เคลือ่นตวัออกไปลงทนุ

นอกประเทศ ตวัเลขท่ีไหลออกน้ีเร่ิมจาก 1,500 ล้านบาทในปี 2549 และเพิม่เป็น 36,000 

ล้านบาทในปี 2555 โดยมคีวามอดุมสมบูรณ์ทางทรพัยากร ตลาด และต้นทนุการผลติทีต่�า่

ในประเทศเพือ่นบ้านเป็นปัจจยัดึงดูดส�าคัญ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดตั้งและการขยายตัว

ของความร่วมมอืระหว่างประเทศในระดับภูมภิาคภายใต้รปูแบบต่างๆ ในช่วงทศวรรษ 2530 

และ 2540 เช่น เกิดโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เกิดยุทธศาสตร์ความ 
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ร่วมมอืทางเศรษฐกจิ อริวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกมัพชูา ลาว พม่า ไทย และเวยีดนาม 

(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 

ACMECS) เกิดโครงการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภูุมิภาคลุม่น�า้โขง (Greater 

Mekong Subregion: GMS) เกิดเขตการค้าเสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area: 

AFTA) รวมไปถึงการรบัเอาประเทศเวียดนาม สปป.ลาว กมัพชูา และเมียนมาเข้าเป็นสมาชกิ

อาเซียน การประกาศจัดตั้งประชาคมและกฎบัตรอาเซียน ตลอดจนการประกาศจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ในปี 2545 โดยมี

เป้าหมายให้ด�าเนนิการแล้วเสร็จภายในปี 2558 เป็นต้น

ภายใต้บริบทการเปลีย่นแปลงระดบัภูมภิาคและการขยายตวัของการค้าชายแดนนีเ้อง 

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนหรือการพัฒนาเมืองชายแดน รวมทั้งแนวคิดในการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษ กลายเป็นหัวข้อที่นักธุรกิจภาคเอกชนและภาครัฐให้ความสนใจมากขึ้น  

ในช่วงต้นทศวรรษ 2540 สศช. ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายนโยบายและวางแผนหลักของรัฐ2  

ได้ท�าการศกึษาหาข้อมลูและความเหมาะสมในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนทีช่ายแดน

บางแห่ง3 โดยมองว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชือ่มโยงด้านการค้า การลงทนุ 

และการท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นฐาน

เศรษฐกิจอันใหม่ของประเทศ ขณะท่ีกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงจะกลายเป็นฐาน

เศรษฐกจิท่ีส�าคญัของเอเชยี และเป็น “ตลาดและแหล่งผลติขนาดใหญ่ สามารถพ่ึงพาและ

กระจายสินค้าระหว่างกันได้ มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลที่ยังไม่ได้น�ามาใช ้

เต็มทีอ่กีมาก สามารถพฒันาเป็นฐานเกษตร แหล่งวตัถดุบิ และความได้เปรยีบด้านค่าแรง

ราคาถูกให้กับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของไทยได้ เช่น การย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรม 

2 มีรายงานระบุบทบาทและการผลักดันจากภาคเอกชนเพ่ือให้รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการค้าชายแดนมาต้ังแต่ปี 2520 
ขณะที่กลุ่มธุรกิจท้องถ่ินที่อ�าเภอแม่สอดก็มีการเรียกร้องและผลักดันให้รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการค้าและการลงทุน
ในพื้นที่มากขึ้น.

3 ในปี 2545 มีรายงานระบุว่า สศช. ได้ท�าการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีอ�าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงรายเสร็จแล้ว และก�าลังอยู่ระหว่างการปรับแผนไปสู่การปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็มีการศึกษาแนวทางการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายแดนอ่ืนๆ เช่น อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมท้ังจังหวัดมุกดาหารและอ�าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ไว้พอสมควร (นันธิกา ทังสุพานิช 2545).
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ท่ีไทยเสียเปรียบไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การอาศัยสิทธิพิเศษการส่งออกของประเทศ 

เพือ่นบ้านไปยงัสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยโุรป รวมทัง้การน�าวตัถดุบิจากประเทศเพือ่นบ้าน

ทีม่รีาคาถกูกว่ามาใช้ประโยชน์” (นันธิกา ทังสุพานชิ 2545) 

ธนาคาร ADB ซึ่งเป็นแหล่งทุนพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย  

มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือที่มี

ประโยชน์ในการดึงดูดการลงทุน การสร้างงาน และการกระตุ้นการแข่งขันการพัฒนา

อตุสาหกรรม ซึง่จะก่อให้เกดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยรวม ในแผนปฏบิตักิารของ ADB 

เองกม็แีผนการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นองค์ประกอบส�าคญั ทัง้นีเ้พือ่ผลกัดนัให้เส้นทาง

เชือ่มระหว่างประเทศ (physical transport corridors) กลายเป็นเส้นทางเชือ่มเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ (functional economic corridors) ADB จงึให้ความส�าคญักบัการลงทนุ

สร้างเครอืข่ายถนน ทางรถไฟ และสายส่งพลงังานในภมูภิาคลุม่น�า้โขง เพือ่ให้เป็น “เส้นทาง

เช่ือมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ” (economic corridors)4 เพราะโครงสร้างพืน้ฐานเหล่านี ้

จะเป็นระบบเครือข่ายข้ามประเทศที่ส�าคัญ รวมทั้งจะเกิดโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ และเขต

อตุสาหกรรมตามเส้นทางตามมา ภายใต้กรอบคิดในระดบัภมูภิาคเช่นนี ้เขตเศรษฐกจิพเิศษ

ส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�า้โขงจึงอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมเครือข่าย

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่กล้กบัชายแดนหรอืใกล้กบัท่าเรอื 

รฐัไทยกบัแนวคิดการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน

ในประเทศไทย การแปลงแนวคิดและความเข้าใจต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษไปสู่นโยบายและ

มาตรการทางปฏบัิติเกิดข้ึนหลงัการเลอืกต้ังในปี 2544 เมือ่รฐับาลได้ให้ความเหน็ชอบในปี 

2545 ให้มกีารพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนในพ้ืนท่ีน�าร่อง 3 พ้ืนที ่คอื อ�าเภอแม่สายและ 

4 เส้นทางเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ เส้นทางเชื่อมเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-
South Economic Corridor) เส้นทางเชื่อมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เส้นทาง
เชื่อมเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) เป็นต้น.
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อ�าเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงราย และอ�าเภอแม่สอดในจังหวัดตาก “เพ่ือน�าไปสู่การเป็น

ประตกูารค้าและการลงทุนระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน” อนัจะส่งผลให้ “ประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งของอนุภูมิภาค 

ลุ่มน�า้โขง” 

ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มเกิดแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะในบริเวณชายแดน 

ตั้งแต่ปี 2547 โดยมี สศช. เป็นผู้ประสานงานหลัก ในตอนนั้นรัฐบาลต้องการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมทีอ่�าเภอเชยีงแสนบนพืน้ท่ี 1,500 ไร่ ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 4,000 ล้านบาท 

โดยคาดว่าจะสามารถรองรบัโรงงานอตุสาหกรรมได้ราว 100 แห่ง และมมีลูค่าการลงทุนราว 

100,000 ล้านบาท แต่ถกูชาวบ้านและนักการเมอืงในพืน้ทีค่ดัค้าน ในทีส่ดุจงึย้ายไปจดัตัง้ที่

อ�าเภอเชียงของตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2547 บนพ้ืนที่ 16,000 ไร่ (ต่อมาปรับเหลือ  

6,250 ไร่) 

ในปี 2548 รัฐบาลได้จัดท�าร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นกลไก 

ในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเสนอให้จัดต้ังองค์กรบริหาร 

เขตเศรษฐกจิพเิศษท่ีมคีวามเป็นอสิระในการบรหิารจัดการ สามารถให้บรกิารได้รวดเรว็และ

มีประสทิธภิาพ มอี�านาจในการอนมุตัใิห้สทิธปิระโยชน์นกัลงทนุและมีอ�านาจบรหิารจัดการ 

ครอบคลมุกิจกรรมต่างๆ สามารถวางผงัเมอืงให้สอดคล้องกบัพืน้ที ่สามารถก�าหนดสิทธพิเิศษ 

เช่น การเช่าท่ีดนิระยะยาว แก่ผูป้ระกอบการและผู้อยูอ่าศัยในเขตเศรษฐกจิพเิศษ รปูแบบและ

ขอบเขตอ�านาจการบรหิารจดัการทีร่ฐับาลน�าเสนอน้ี ได้รบัอทิธิพลมาจากประสบการณ์และ

การด�าเนนิงานของประเทศอืน่ๆ รวมท้ังเขตเศรษฐกจิพิเศษทีป่ระสบความส�าเรจ็และมีช่ือเสียง 

เช่นท่ีมณฑลเซินเจ้ินของจีน แต่ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนั้นท�าให้ร่าง พ.ร.บ. เขต

เศรษฐกจิพิเศษกลายเป็นประเดน็ทีถ่กูวิพากษ์วจิารณ์และต่อต้านอย่างรนุแรงจากนกัวชิาการ 

นกัการเมอืง กลุม่ภาคประชาสังคมต่างๆ จนรฐับาลไม่สามารถผลกัดนัให้ร่าง พ.ร.บ. ดงักล่าว

ผ่านความเหน็ชอบของสภาผูแ้ทนราษฎรได้ ต่อมาความขดัแย้งทางการเมอืงได้ทวีความรนุแรง

จนน�าไปสู่การรัฐประหารในปี 2549 แต่ความพยายามผลักดันแนวคิดและนโยบายเขต
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เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ยังอยู่อย่างต่อเนื่อง5 แม้ส่วนหนึ่ง

เป็นผลจากความจ�าเป็นเพราะไทยเป็นส่วนหนึง่ในแผนการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

ท่ีจะเกดิขึน้ในปี 2558 แต่อกีส่วนกเ็ป็นผลมาจากการปรบัเปลีย่นโครงสร้างการค้า การลงทนุ 

และการขยายเครือข่ายการผลิต การค้า การบริการ และตลาดในระดับภูมิภาคของประเทศ

ความพยายามผลกัดันเขตเศรษฐกจิพิเศษปรากฏเป็นรปูเป็นร่างชดัเจนขึน้อกีครัง้หลงั

การเลือกต้ังในปี 2554 เมือ่รัฐบาลมมีตเิหน็ชอบให้ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พเิศษในปี 2556 โดยให้ สศช. เป็นผู้ด�าเนินงานด้วยวงเงนิ 50 ล้านบาท ครอบคลมุ 5 กลุม่

พืน้ทีห่ลกัในภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ (ประกอบด้วยพืน้ทีช่ายแดนอ�าเภอแม่สาย อ�าเภอ

เชยีงแสน และอ�าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (ประกอบด้วยพืน้ที่

ชายแดนจงัหวดัมกุดาหาร จงัหวัดนครพนม และจงัหวดัหนองคาย) ภาคตะวนัออก (ประกอบ

ด้วยพืน้ทีช่ายแดนจงัหวดัสระแก้ว) ภาคตะวนัตก (ประกอบด้วยพืน้ทีช่ายแดนจงัหวดักาญจนบรุี 

และอ�าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก) และภาคใต้ (ประกอบด้วยพืน้ทีช่ายแดนอ�าเภอสะเดาและ

พืน้ท่ีชายแดนจงัหวดันราธวิาส) (วนัวภิา สขุสวสัดิ ์และคณะ 2557, 154-157) และได้ประกาศ

ใช้ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 2556 เพือ่ “ส่งเสรมิการค้า

และการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของ

ภูมิภาคอาเซียนตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบ

เศรษฐกิจอื่นและ [ประโยชน์] จากการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ 

เพือ่นบ้าน” และให้มกีารจดัต้ังคณะกรรมการ กนพ. 

น่าสังเกตว่าในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

พ.ศ. 2556 ฉบบันีม้ข้ีอก�าหนดให้ “ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้องค์การปกครองท้องถิน่ ภาค

เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นไปตามแผนแม่บท [การ 

จัดต้ังและด�าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง]” โดยในการจัดท�าแผนแม่บทนี้ 

“ต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาชนในพืน้ที ่และ

5 ทุกรัฐบาลหลังการรัฐประหารปี 2549 ยังคงด�าเนินการตามแผนงานต่างๆ ตามกรอบความร่วมมืออาเซียนและในปี 
2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทหารก็ได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อ�าเภอแม่สอด.
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หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง” และต้องมรีายละเอยีดท่ีแสดง “ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สขุภาพ

อนามัยและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและด�าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ตลอดจนแนวทางและงบประมาณทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการป้องกนั แก้ไข และเยียวยาผลกระทบ

น้ัน” (วนัวภิา สขุสวัสด์ิ และคณะ 2557, 231-237)

แม้จะมีการประชุมคณะกรรมการ กนพ. ครั้งแรกต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556  

แต่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยคืบหน้าไปเท่าไรนักก่อนที่จะเกิดรัฐประหารในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงหลงัจากน้ันคณะ คสช. กไ็ด้แต่งตัง้คณะกรรมการ กนพ. ขึน้เพือ่

ด�าเนินนโยบายท่ีเร่งด่วน แต่ในความเป็นจริง เรื่องนี้วางแผนและผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ต�่ากว่าสิบปีดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในปี 2558 จึงมีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะ 

ทีห่นึง่และระยะทีส่องดังท่ีกล่าวไปแล้วตอนต้น ในพืน้ที ่90 ต�าบล ใน 23 อ�าเภอ ของ 10  

จงัหวดัชายแดน ครอบคลมุพืน้ท่ี 6,200 กว่าตารางกโิลเมตร หรอืกว่า 3,800,000 ไร่ พืน้ที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษท่ีประกาศออกมาน้ี มตีัง้แต่ขนาดเลก็ทีสุ่ดราว 50 ตารางกโิลเมตร หรอื

ราว 3,000 ไร่ในจงัหวัดตราด ไปจนถงึพืน้ทีข่นาดใหญ่ทีส่ดุในจงัหวดัเชยีงราย ครอบคลมุพืน้ท่ี

ราว1,500 ตารางกโิลเมตร หรือราว 950,000 ไร่

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนเหล่านี้ รัฐบาลมีเป้าหมายส่งเสริมกิจการ 

13 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่ม

อุตสาหกรรมเซรามกิส์ การผลติผลติภณัฑ์เซรามกิส์ กลุม่อตุสาหกรรมสิง่ทอ เครือ่งนุง่ห่ม 

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเรือน กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ กลุ่ม

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน 

กลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ กลุ่มอตุสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก 

การผลติพลาสติก กลุม่อตุสาหกรรมการผลติยา กลุม่อตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ กลุม่นคิมหรอื

เขตอตุสาหกรรม และกลุม่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว รวมเป็นกจิการย่อยท่ีได้รบัการส่งเสรมิ

ทั้งหมด 62 กิจการ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังสิบจังหวัดได้รับการพิจารณาให้เป็นพ้ืนที ่

เป้าหมายเพื่อประกอบกิจการเหล่านี้ (ตาราง 1) และผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ  

1) การได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 8 ปี และนับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการยกเว้นภาษี

เงินได้ ยังได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่หนึ่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สอง

ตาก สระ
แก้ว

ตราด มกุดา
หาร

สงขลา หนอง
คาย

เชยีง
ราย

กาญ
จนบรุี

นคร
พนม

นรา
ธวิาส

1. เกษตรและ
อาหารแปรรปู

• • • • • • • • • ใช้สทิธิ
ประโยชน์

ตาม
มาตรการ
ส่งเสรมิ

การลงทนุ
ในจงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้

2. ผลติภณัฑ์ 
เซรามกิส์

• • •

3. สิง่ทอ เครือ่ง 
นุง่ห่ม และ
เครือ่งหนงั

• • • • • • •

4. เครือ่งเรอืน • • • • • •

5. อญัมณแีละ
เครือ่งประดบั

• • • • •

6. เครือ่งมอื 
การแพทย์

• • • • •

7. ยานยนต์ 
เครือ่งจกัร 
และชิน้ส่วน

• • • •

8. เครือ่งใช้ไฟฟ้า
และอเิลก็- 
ทรอนกิส์

• • • • •

9. ผลติภณัฑ์ 
พลาสตกิ

• • • • •

10. ยา • • • • •

11. กจิการ 
โลจสิตกิส์

• • • • • • • • •

12. นคิมหรอืเขต
อตุสาหกรรม

• • • • • • • • •

13. กจิการ
สนบัสนนุ 
การท่องเทีย่ว

• • • • • • • • •

ตาราง 1: แสดงประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามที่ส�านักงาน 

ส่งเสรมิอตุสาหกรรมก�าหนดไว้

ทีม่า: ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (2559). 
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ร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี 2) การได้รบัอนญุาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า

และค่าประปา 2 เท่าเป็นเวลา 10 ปี 3) การได้รบัอนญุาตให้หักเงนิลงทนุในการตดิตัง้หรอื

ก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 4) การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า

เครือ่งจกัร 5) การได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิและวัสดจุ�าเป็นส�าหรบัส่วนทีผ่ลติ

เพือ่การส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี และ 6) การได้รบัอนญุาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก

ส�านกังานส่งเสรมิการลงทนุ (สกท.) ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ กจ็ะได้รบัสทิธิประโยชน์

จากกระทรวงการคลังในการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน 

ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 10 ปี

นอกเหนอืจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กิจการทีอ่ยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษยังจะได้

รับสทิธปิระโยชน์ในการกูด้อกเบ้ียต�า่รายละไม่เกนิ 1-20 ล้านบาท และได้รบับรกิารสนิเชือ่

เพือ่การลงทนุในเขตเศรษฐกิจพเิศษโดยยกเวน้ค่าธรรมเนยีมและได้รบัวงเงนิหมนุเวียนเพิม่ 

ทัง้ยงัมรีะยะปลอดช�าระเงนิต้น 2 ปี ระยะเวลาผ่อนคนืเงนิกู ้ 15 ปี มสีทิธิพิเศษในการเช่า 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าและอุตสาหกรรม สามารถใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือซึ่งเดินทาง 

เข้ามาท�างานแบบไปเช้า-เย็นกลับ หรืออยู่ได้คร้ังละไม่เกิน 7 วัน ได้รับความสะดวกที่จะ 

ได้รบัจากศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ด้านการลงทนุ ซึง่จะพจิารณาอนมุตัภิายใน 40 วนัท�าการ และ

ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ด้านแรงงาน สาธารณสุข และการตรวจคนเข้าเมอืง ซึง่จะพิจารณาอนมุตัิ

ภายใน 1 วนัท�าการ อกีท้ังในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนบัสนนุการจดัตัง้เขตพฒันา

เศรษฐกิจพเิศษ รฐับาลได้จดัท�าแผนงานและจดัสรรงบประมาณเบือ้งต้นเพ่ือพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานและด่านศลุกากรในระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559 ในพ้ืนที ่10 จงัหวดั เป็นจ�านวนเงนิ 

7,362 ล้านบาท แยกเป็นโครงการด้านคมนาคม 4,821 ล้านบาท โครงการสร้างและปรับปรงุ

ศุลกากรและด่านชายแดน 1,844 ล้านบาท และโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคอีก 697  

ล้านบาท โดยในส่วนการบริหารจัดการจะประกอบด้วยคณะกรรมการ กนพ. ส�านักงาน

เลขานกุาร กนพ. และคณะอนุกรรมการ 6 คณะ โดยรบัผดิชอบในด้านต่างๆ อาท ิด้านสทิธิ

ประโยชน์ ด้านแรงงานด้านสาธารณสุขและความมัน่คง ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ รวมทัง้

เป็นฝ่ายขบัเคลือ่นเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษระดับพ้ืนที่
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การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนของไทย:  
สถานการณ์ ความเป็นไปได้ และข้อจ�ากดั

เพื่อผลักดันให้นโยบายบรรลุผลโดยเร็ว รัฐบาล คสช. ยังได้ใช้อ�านาจจากมาตรา 44 ใน

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว) พ.ศ. 2557 (หรอื ม. 44) จดัหาทีด่นิเพือ่

ใช้ประโยชน์ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ด้วยการเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร

ทีด่นิในเขตปฏริปูท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ ให้กลาย

ไปเป็นท่ีราชพสัดุ ก่อนเปิดให้เอกชนยืน่ขอเช่าใช้ประโยชน์เพ่ือท�าการลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ รวมแล้วมท่ีีดินท่ีถกูเพกิถอนสภาพทัง้สบิเขตกว่า 24,000 ไร่ นอกจากนัน้ยงั

ก�าหนดให้การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบจัดตัง้นคิม

อตุสาหกรรมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ทีน่�าร่อง6 เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่นกัลงทนุ 

หลงัการยดึอ�านาจของรฐับาล คสช. และภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ของประเทศ ทัง้ในเรือ่ง

การส่งออกและการลงทุนในประเทศ นโยบายการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษทีร่ฐับาล

ชเูป็นหวัใจหลกัน�าเศรษฐกจิ จงึเป็นนโยบายทีไ่ด้รบัการคาดหวงัไว้สงู ในปี 2558 ประมาณการ 

ว่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 พื้นที่น�าร่อง คือ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ�าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะมีเงินลงทุนใหม่เกิดข้ึน 

ราว 13,000 ล้านบาท ขณะที่ กนอ. คาดการณ์ว่าในปี 2559 จะเกิดการลงทุนในเขต 

พฒันาเศรษฐกิจพเิศษแต่ละแห่งไม่ต�า่กว่า 6,000-10,000 ล้านบาท เกดิการจ้างงาน 6,000-

10,000 คน และสร้างรายได้ให้กบัประเทศโดยตรง 4,000-8,000 ล้านบาทต่อปี7 

ข่าวคราวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ในช่วงปี 2558-2559 สะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยา 

ตอบรบัในเชงิบวกต่อนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษของรฐับาลได้เป็นอย่างด ีขณะที่

6 เมือ่วนัที ่25 มถินุายน พ.ศ. 2558 กนพ. มมีติให ้กนอ. รบัผดิชอบด�าเนนิการพฒันานคิมอตุสาหกรรมในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษระยะแรก 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ต�าบลท่าสายลวด อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ต�าบลป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ต�าบลส�านักขาม อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.

7 ดงันัน้ ถา้นบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษท้ังสบิพืน้ท่ี นา่จะเกดิการลงทนุในป ี2559 โดยรวมประมาณ 60,000-100,000 
ล้านบาท.
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มาตรการต่างๆ ทีร่ฐับาลผลกัดนัออกมาเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายเศรษฐกจิพิเศษกเ็ปิดโอกาส

ให้กลุม่ทุนต่างๆ มช่ีองทางและทางเลอืกมากขึน้ แต่ใช่ว่าทกุกลุม่จะได้ประโยชน์เท่าเทยีมกนั 

ซึง่พบว่านโยบายนีจ้ะมุง่เน้นไปทีก่ารลงทนุขนาดใหญ่มากกว่าส่งเสรมิผูป้ระกอบการท้องถิน่ 

และกลุม่คนทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างมากคือ กลุม่ชาวบ้านทีอ่าศยัและท�ามาหากนิอยูใ่นพืน้ที่

ทีถ่กู “เพกิถอนสภาพ” เพือ่จดัต้ังนิคมอตุสาหกรรม 

ในงานสมัมนาเพ่ือจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายและปรับปรงุกฎหมายกรณนีโยบาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีจัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการระบุถึงปัญหาท่ี 

ชาวบ้านได้รบัผลกระทบต้องอพยพโยกย้ายออกจากทีด่นิท�ากนิและทีอ่ยูอ่าศัย และถกูด�าเนนิ

คดหีรอืเสีย่งทีจ่ะถกูด�าเนินคดีไม่ต�า่กว่า 300 ครอบครวั รวมทัง้ปัญหาเนือ่งมาจากรฐับาลใช้ 

ม. 44 เพกิถอนสภาพทีด่นิในทีต่่างๆ เช่น 1) การน�าทีด่นิซึง่เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ไปใช้เป็น

พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชุมชนท่ีต�าบลบุญเรือน อ�าเภอเชียงของ 

เน้ือทีป่ระมาณ 3,100 ไร่ ท่ีชมุชนได้ร่วมกนัดูแลรกัษาและเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ของราษฎร

ในพืน้ที ่ 3 หมูบ้่าน 2) การใช้ท่ีดินราชพสัดุในการดแูลขององค์การยาสบูมาเป็นพืน้ทีจ่ดัตัง้

นิคมอตุสาหกรรมท่ีต�าบลโป่งผา อ�าเภอแม่สาย ส่งผลกระทบต่อราษฎรกลุม่วสิาหกจิชมุชน

ผู้ปลกูยาสบูจ�านวนประมาณ 100 ราย ซ่ึงเป็นผูท่ี้เช่าทีด่นิจากองค์การยาสบูในพืน้ที ่870 ไร่

มาตัง้แต่ปี 2515 3) ราษฎรจ�านวน 65 รายทีต่�าบลท่าสายลวด อ�าเภอแม่สอด ซึง่ครอบครอง

ทีด่นิและใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ร้องเรยีนว่าถกูให้ออกจากทีด่นิ เนือ่งจากมคี�าสัง่ คสช. ให้ทีด่นิ

ดังกล่าวตกเป็นทีด่นิของกรมธนารกัษ์ เพือ่น�าไปใช้จดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมและพืน้ทีก่่อสร้าง

อ่างเกบ็น�า้ 4) ชาวบ้านซึง่ครอบครองทีด่นิ ส.ป.ก. ทีต่�าบลแม่ระมาด อ�าเภอแม่สอด ร้องเรยีน

ว่าหน่วยงานรฐัเตรยีมยดึทีดิ่นท�ากนิและป่าชมุชนไปใช้จัดตัง้เขตนิคมอตุสาหกรรม 5) การ 

จดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมทีต่�าบลส�านกัขามในเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัสงขลากส่็งผลกระทบ

ต่อราษฎรจ�านวนประมาณ 300 ครอบครัว และ 6) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

สระแก้ว บนพืน้ที ่4 ต�าบลใน 2 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภออรญัประเทศ และอ�าเภอวฒันานคร 

รวม 332 ตารางกโิลเมตร หรือ 207,500 ไร่ ก็มปัีญหาเรือ่งการเวนคนืทีด่นิอย่างไม่เป็นธรรม 

เพราะในการชดเชย การเยียวยา จะชดเชยเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดเท่านั้น ส่วนเอกสารสิทธิ์ 

ประเภทอืน่ๆ ไม่ได้รบัการชดเชย 
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ปัญหาข้างต้นท�าให้เห็นว่า พ้ืนที่ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ทั้งในระยะที่หน่ึงและระยะท่ีสอง รวมถึงบางพื้นที่ที่มีการใช้อ�านาจตาม ม. 44 เพ่ือน�าไป 

จดัต้ังนคิมอตุสาหกรรม ได้สร้างปัญหาความเดอืดร้อนให้ชาวบ้านไม่ว่าจะในเรือ่งทีท่�ากนิหรอื

ทีอ่ยูอ่าศยั เช่น ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดันครพนม และเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา หรือการสูญเสียพื้นท่ีป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณประโยชน ์

ทีช่าวบ้านในชมุชนได้ร่วมกนัดูแลรกัษาไว้ เช่น ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัเชยีงรายและเขต

เศรษฐกจิพเิศษจงัหวัดหนองคาย 

ตามท่ีกล่าวไปแล้วว่า สกท. ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในส้ินปี 2558 จะมีเงินลงทุนใหม ่

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษน�าร่อง 3 แห่ง คือ เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก สระแก้ว และสงขลา 

ประมาณ 13,000 ล้านบาท และแม้จะมข่ีาวตวัเลขการลงทนุและความสนใจของนกัลงทุน 

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษต่างๆ ปรากฏตามส่ือต่างๆ มากมาย แต่ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2559 

หรอืราว 4 เดอืนหลงัสิน้ปี พ.ศ. 2558 กลบัมรีายงานว่ามนีกัลงทนุขอรบัการส่งเสรมิโครงการ

ลงทนุในเขตเศรษฐกิจพเิศษเพยีง 10 ราย เป็นวงเงนิ 1,252 ล้านบาท และได้รบัการอนมุตัิ 

7 ราย เป็นวงเงนิลงทุน 329 ล้านบาท (ตาราง 2) ในจ�านวนนีเ้ป็นการลงทนุในเขตเศรษฐกจิ

พเิศษจงัหวดัตากและสงขลามลูค่า 315 ล้านบาท และไม่มกีารลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

จังหวัดสระแก้วเลย จะเห็นได้ว่าวงเงินลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 

2559 คดิเป็นเพยีงร้อยละ 2.5 ของ 13,000 ล้านบาท ซึง่เป็นตวัเลขทีไ่ด้ประมาณการไว้

ด้านปัญหานักลงทุน รัฐบาลได้ให้ความส�าคญักบัการเปิดพ้ืนทีก่ารพฒันาอกีแห่งหนึง่

ภายใต้โครงการการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 

Development: EEC) ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีจั่งหวดัชลบรุ ีระยอง และฉะเชงิเทรา ทีแ่ต่เดมิเรยีกว่า

อีสเทิร์นซีบอร์ด EEC เป็นโครงการขนาดใหญ่อีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลหมายม่ันให้เป็น

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน 

ในพ้ืนท่ี EEC เกดิขึน้มาในบรบิทวกิฤตเศรษฐกจิ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการส่งออก การลงทนุ 

และเศรษฐกจิท่ีชะลอตวัลงหลงัการปฏวิตัริฐัประหาร นโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ในพื้นท่ีชายแดนจึงไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเท่าใดนัก และตัวเลขเงินลงทุนในเขต

เศรษฐกจิพเิศษท้ังหมดในปี 2558 กห่็างจากท่ีคาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก การทีค่ณะรฐับาล
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โครงการขอรบัส่งเสรมิ โครงการได้รบัการอนมุตัิ

เขตเศรษฐกจิพเิศษ จ�านวน 
(โครงการ)

วงเงนิ
(ล้านบาท)

จ�านวน 
(โครงการ)

วงเงนิ
(ล้านบาท)

ระยะทีห่นึง่ (ม.ค. 2558)

ตาก 6 774 5 301

สระแก้ว --- --- --- ---

สงขลา 1 14 1 14

ตราด --- --- --- ---

มกุดาหาร 1 450 --- ---

ระยะทีส่อง (เม.ย. 2558)

หนองคาย 1 14 1 14

กาญจนบรุี --- --- --- ---

เชยีงราย --- --- --- ---

นครพนม --- --- --- ---

นราธวิาส --- --- --- ---

รวม 10 1,252 7 329

ทีม่า: ธนาคารกสกิรไทย (2559). 

ให้ความเหน็ชอบในการด�าเนินโครงการ EEC เมือ่วันที ่28 มถินุายน พ.ศ. 2559 เป็นการใช้

แนวคดิการพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษเป็นเครือ่งมอืผลกัดันโครงการพัฒนาเศรษฐกจิเฉพาะ

พื้นที่ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณก้อนโตส�าหรับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ 

การลงทุน 1.5 ล้านล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี แยกเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย 500,000 ล้านบาท การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 บาท การก่อสร้าง 

เมืองใหม่ (โรงพยาบาล โรงเรียน และท่ีอยูอ่าศยั) 400,000 ล้านบาท และการลงทนุในเรือ่ง

การท่องเทีย่วอกี 200,000 ล้านบาท นอกจากน้ียงัมกีารให้สทิธปิระโยชน์ต่างๆ แก่นกัลงทนุ

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในรูปภาษีและในรูปที่ไม่เกี่ยวกับภาษีมากกว่าที่เคยเป็นมา อาทิ 

ตาราง 2: แสดงจ�านวนโครงการและวงเงนิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ณ เดอืน

เมษายน 2559
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การยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสงูสดุ 15 ปี ซึง่ท�าให้อตัราภาษีเงนิได้นติบิคุคลทีจ่ะจัดเกบ็จรงิ

ของไทยต�่าที่สุดในอาเซียน และการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดเหลือเพียง 

ร้อยละ 17 ส�าหรบับุคคลท่ีมทัีกษะสูงในระดับโลก นบัเป็นครัง้แรกทีร่ฐับาลไทยมมีาตรการ

ในลักษณะดังกล่าว และนอกจากแรงจูงใจทางภาษีแล้ว นักลงทุนยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ 

ทีไ่ม่ใช่ภาษ ีเช่น การเช่าท่ีดินได้สูงสุด 99 ปี การได้รบัอนญุาตให้ท�าธรุกรรมทางการเงนิด้วย

เงินตราต่างประเทศ และการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

ให้เสรจ็ภายใน 1 ปี เป็นต้น

ส่วนในเร่ืองการหาเจ้าภาพและกลไกการขบัเคลือ่นนโยบายเศรษฐกจิพเิศษ รฐับาลใช้

วธิกีารจดัหากฎหมายมารองรับ โดยได้จดัท�า “ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกจิพิเศษ” ขึน้มาเพ่ือเป็น

กลไกขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงต้นเดือน

กนัยายน พ.ศ. 2558 สาระส�าคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบบันีป้ระกอบด้วย

1) การก�าหนดโครงสร้างให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เป็นกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีหน้าที่เสนอแนะ 

คณะรัฐมนตรีในการก�าหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การตราพระราช-

กฤษฎีกาต้ังเขตเศรษฐกจิพเิศษ การออกระเบียบเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีาร

ในการด�าเนินการเร่ืองต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการและการด�าเนนิงาน

ของเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ เช่น การร่วมทนุกับบคุคลอืน่ในกิจการทีเ่ขตเศรษฐกิจ

พเิศษต้องลงทนุ และการกูห้รอืให้กูย้มืเงนิของเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังก�ากบัดแูล

การด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละ

พืน้ที่

2) การเปลีย่นสถานะของ กนอ. ไปเป็นส�านกังานคณะกรรมการเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พเิศษ โดยเป็นนติบิคุคลทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐั แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 

ส่วนระดับพื้นท่ีเมื่อพื้นท่ีน้ันๆ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

จะมีผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นซีอีโอท่ีมาจากการสรรหาและมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในแต่ละเขต เพื่อท�าหน้าที่ขับเคลื่อน 

ในรปูของคณะกรรมการย่อยในพืน้ท่ี
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3) การให้ส�านกังานคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษมอี�านาจจดัหาทีดิ่นเพ่ือ

ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ โดยไม่ต้องพึง่พาอาศยักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เช่น 

สามารถถอดถอนสภาพท่ีดินสาธารณะ (เช่น เขตป่า ทีร่กร้างว่างเปล่า ทีด่นิปฏริปู 

ทีด่นิของหน่วยงานราชการท่ีสงวนไว้ หรอืทีส่าธารณะทีพ่ลเมอืงใช้ประโยชน์ร่วมกนั) 

รวมถึงท่ีธรณสีงฆ์ โดยไม่ต้องปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต ิกฎหมาย

ว่าด้วยทีร่าชพสัดุและประมวลกฎหมายท่ีดิน หรอืในกรณทีีด่นิเอกชน กส็ามารถใช้ 

วธิกีารจดัซือ้ การเช่าซ้ือ การเช่า การแลกเปลีย่นหรอืใช้อ�านาจเวนคนืได้ โดยทีด่นิ

ดังกล่าวสามารถน�ามาปล่อยเช่าหาประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะยาว 

50 ปี โดยน�าเอา พ.ร.บ. การเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่พาณชิยกรรมและอตุสาหกรรม 

พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้

4) การให้อ�านาจคณะกรรมการบรหิารเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษแต่ละเขตด�าเนนิการ

ส่งเสรมิ สนับสนนุ และอ�านวยความสะดวก เพ่ือให้สทิธิประโยชน์กับนกัลงทนุทัง้ไทย

และต่างชาตภิายในพืน้ที ่และให้มอี�านาจพจิารณาออกใบอนญุาตการลงทนุในด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม การท่องเทีย่ว การบรกิาร หรอื

กิจการอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมท้ังให้อ�านาจในการจัดท�า 

ผงัแม่บท เพือ่ใช้แทนผงัเมอืงรวมท่ีควบคุมการใช้ประโยชน์ทีด่นิในแต่ละพืน้ที ่ และ

เมือ่แผนแม่บทแล้วเสร็จ กส็ามารถยกเลกิการบงัคับใช้ผงัเมอืงรวมดงักล่าวได้ทันที

การผ่อนปรนกฎระเบยีบและข้อกฎหมายเช่นน้ีจูงใจผูล้งทนุเป็นอย่างย่ิง ด้วยการเปิด

โอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถซือ้ทีด่นิและถอืกรรมสทิธิท์ีด่นิโดยไม่ต้องได้รบัอนญุาต

หรอืด�าเนนิการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (ซ่ึงเดิมก�าหนดเงือ่นไขไว้ว่า หากต่างด้าวน�าเงนิ

เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป จะสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

เป็นทีอ่ยูอ่าศยัได้ 1 ไร่ เป็นต้น)

ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกจิพิเศษจงึไม่เพยีงเป็นกฎหมายเพือ่จัดตัง้องค์กรท่ีท�าหน้าทีเ่ป็น

เจ้าภาพในการบรหิารจดัการ แต่ยงัเป็นการรองรบัและเป็นกลไกขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันา

เศรษฐกจิให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และยงัเป็นกฎหมายพิเศษทีเ่ปิดทางให้นกัลงทนุทัง้ไทยและ
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ต่างชาตเิข้ามาลงทนุในพืน้ทีด่งักล่าวได้สะดวกขึน้ ส่วนในด้านขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่อง กนพ. 

ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ีก็ไม่แตกต่างไปจากฉบับร่างเมือ่ปี 2548 ซึง่เคยถกูต่อต้านอย่างหนกั 

จนไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้ 

อย่างไรกต็าม ท้ังๆ ท่ีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษน้ันเป็นนโยบายเร่งด่วนทีใ่ช้กลไก

ข้าราชการเป็นหลกัในการขับเคลือ่นเพือ่ให้เกิดผลปฏบิตัเิป็นรปูธรรมภายในปี 2559 รวมทัง้

การใช้มาตรการอกีหลายอย่างเพือ่ส่งเสรมิผลกัดนั ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ม. 44 ในการจดัการ

ที่ดินรองรบัการประกาศเขตพืน้ท่ี การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสรมิการลงทุน แต่ความพยายาม

ผลกัดนัให้มกีารประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกจิพิเศษเพ่ือเป็นกฎหมายรองรบันโยบาย

อย่างเป็นทางการ กลบักลายเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกนั ทัง้ในเรือ่ง

ความซ�า้ซ้อนของพืน้ท่ีและอ�านาจการบรหิารจดัการ และผลกระทบต่อท้องถิน่ เป็นต้น 

อย่างไรกต็าม ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกจิพเิศษและ ร่าง พ.ร.บ. การนคิมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ที่ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

ได้มีการปรับเปลี่ยนสาระส�าคัญหลายข้อ โดยเฉพาะการขยายบทบาทและหน้าที่ของผู้ว่า

ราชการจังหวัดให้มอี�านาจอนมุตั ิอนญุาต หรือให้ความเหน็ชอบเพือ่ความสะดวกในการด�าเนิน

กิจการของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติ

หน้าท่ีตามกฎหมาย 9 ฉบบั ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วย 

คนเข้าเมอืง กฎหมายว่าด้วยการขดุดนิและถมดนิ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ กฎหมาย 

ว่าด้วยการจดทะเบียนเครือ่งจกัร กฎหมายว่าด้วยทะเบยีนพาณชิย์8 

นอกจากนั้นยังให้ผู้ว่าฯ เป็นผู้ก�ากับดูแลและประสานงานเพ่ือให้เป็นไปตาม “แผน

แม่บท” การพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ รวมทัง้ให้ผูว่้าฯ จดัให้มศีนูย์บรกิารเบด็เสรจ็เพ่ือ

8 iLaw (2559) ให้ความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับนี้ว่า “ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีการให้อ�านาจ
แก่ฝ่ายบริหารเอาไว้อย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การยกเว้นข้อกฎหมายมีอยู่แทบทุกมาตรา การให้อภิสิทธิ์
แก่การบริหารจัดการก็ไม่ได้ก�าหนดขอบเขตไว้แน่ชัด.”
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อ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุน ขณะท่ีสถานะของ กนอ. ยงัคงเป็นเช่นเดมิ ไม่ได้ถกูยกระดบั

ข้ึนเป็น “ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ดังที่เคยเสนอกันไว้ใน 

ตอนแรก แต่มีการขยายบทบาทหน้าท่ีให้ กนอ. สามารถด�าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก ่

ผู้ประกอบอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรมมากยิง่ขึน้ เช่น ด�าเนนิกจิการท่าเรอือตุสาหกรรม 

จดัต้ังบริษัทจ�ากัดหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากัด เพือ่ประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วข้องต่อเนือ่งกับกิจการของ 

กนอ. เป็นต้น รวมทัง้ก�าหนดให้ผู้ว่าการนคิมแห่งประเทศไทยมีอ�านาจเช่นเดยีวกับผูว่้าราชการ

จงัหวดัในเรือ่งการใช้อ�านาจบังคับตามกฎหมาย 9 ฉบบัดังกล่าว อกีทัง้ยงัสามารถจดัตัง้ศนูย์

บรกิารเบด็เสรจ็ในเขตพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมของ กนอ. ได้

การบรหิารจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษของผูว่้าราชการจงัหวดัและผูว่้า กนอ. ทีร่่าง พ.ร.บ. 

ฉบบัใหม่ดงักล่าวให้อ�านาจไว้กว้างขวางอย่างท่ีไม่เคยมมีาก่อน จะเกดิผลอย่างไร จะขบัเคลือ่น 

การพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิได้แค่ไหน และมาตรการอืน่ๆ ท่ีรฐับาล คสช. ออกมาหนนุ

เสริมเพื่อผลักดันให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบรรลุผลโดยเร็วจะส่งผลกระทบอย่างไร9 

เป็นสิ่งที่เกินกว่าจะประเมินหรือคาดการณ์ได้ในที่น้ี เพราะกระทั่ง ณ เวลานี้ ร่าง พ.ร.บ.  

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่คาดหวังกันว่าจะสามารถน�าไปใช้เป็นกฎหมายรองรับและขับเคลื่อน

นโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษน้ัน กย็งัคงมสีถานะเป็นร่าง พ.ร.บ. อยูเ่ช่นเดมิ 

นอกจากมาตรการด้านกฎหมายแล้ว จากเรือ่งท่ีมีคนมาลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

น้อยและไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะการลงทนุจากต่างประเทศและการลงทุน

ของกลุม่ทุนใหญ่ในประเทศ ท�าให้รฐับาลผลกัดันให้ สกท. พจิารณาหาช่องทางเพิม่สทิธปิระโยชน์

ส�าหรบัการลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษให้มากข้ึนอกี โดยเฉพาะการเพ่ิมกลุม่อตุสาหกรรม

เป้าหมายการส่งเสริม “เพือ่ให้คนในท้องถิน่สามารถลงทุนได้เรว็ขึน้” กลุม่ทนุท้องถ่ินจงึเป็น

เป้าหมายส�าคญัในการเสนอมาตรการใหม่ๆ ของ สกท. และในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2558 

หลังจากจัดท�าร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ไม่นาน สกท. ก็เห็นชอบให้เพิ่มกิจการ 

9 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมาย 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน (ฉบับที่ …) พ.ศ. ... แก้ไขเพิ่มเติมจากปี 2520, ร่าง พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พ.ศ. … 
ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ. การนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... แก้ไขเพิ่มเติมจากปี 2522.
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เป้าหมายในการส่งเสรมิการลงทนุในเขตเศรษฐกจิพิเศษจ�านวน 10 ประเภทกจิการ โดยมี

เงื่อนไขว่าจะต้องไปตั้งกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มกิจการที ่

ส่งเสรมิอยูแ่ล้ว โดยจะได้รบัสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล 8 ปี และลดหย่อนอกี

ร้อยละ 50 ในปีที ่9 ถึงปีที ่13 กจิการกลุม่นี ้ได้แก่ กจิการอบพืชและไซโล การผลติผลติภัณฑ์

จากผลพลอยได้หรือเศษวัตถุทางการเกษตร การผลติโครงสร้างส�าหรบังานก่อสร้างหรอืงาน

อตุสาหกรรม และการผลติส่ิงพมิพ์ทัว่ไป นอกจากนัน้ยังมีกลุม่กจิการทีเ่ลกิส่งเสรมิไปแล้ว

และได้รบัสทิธปิระโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล 8 ปี กจิการกลุม่นี ้ ได้แก่ กจิการผลติ

อาหารสตัว์หรอืส่วนผสมอาหารสตัว์ การผลติวสัดุก่อสร้างและผลติผลติภัณฑ์คอนกรตีอดัแรง 

การผลติสิง่ปรงุแต่งส�าหรบัประทนิร่างกาย การผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิส�าหรบัสนิค้าอปุโภค 

การผลติสิง่ของจากเยือ่หรอืกระดาษ และการพฒันาอาคารส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและ/

หรอืคลงัสนิค้า 

แม้จะใช้มาตรการต่างๆ ออกมากระตุ้นการลงทุน แต่สถานการณ์การลงทุนในเขต

เศรษฐกจิพเิศษหลายแห่งยงัคงไม่ดนัีก และยงัคงมีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานและความ

ล่าช้าในการออกกฎหมายมารองรับ ไปจนถึงการประกาศผลักดันโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออกของรฐับาล ปัจจยัเหล่านีน่้าจะสร้างความสบัสนและความไม่ม่ันใจ

ให้กับนกัลงทุน องค์กร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่ใช่น้อย จนรัฐบาลต้องออกมายนืยนัว่าจะ

ไม่มกีารยกเลกินโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิ 

ใน “รายงานความก้าวหน้าการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษประจ�าเดอืนมกราคม 

2560” สกท. รายงานว่ามผีูม้าขอรับการส่งเสริมการลงทนุจนถงึวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

จ�านวน 43 ราย วงเงนิลงทุน 8,741.66 ล้านบาท ผ่านการอนุมตัแิล้ว 30 ราย เงนิลงทนุรวม 

5,757.66 ล้านบาท (ตาราง 3) แม้ตัวเลขวงเงินลงทุนจะเพิ่มสูงกว่าในเดือนเมษายน  

พ.ศ. 2559 หลายเท่าตวั แต่กย็งัน้อยกว่าท่ี กนอ. คาดการณ์ไว้ว่าจะเกดิการลงทนุ “ในเขต

พฒันาเศรษฐกิจพเิศษแต่ละแห่งไม่ต�า่กว่า 6,000-10,000 ล้านบาท เกดิการจ้างงาน 6,000- 

10,000 คน และสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยตรง 4,000-8,000 ล้านบาทต่อปี” ซ่ึงถ้า 

นับรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งสิบเขต ก็น่าจะเกิดการลงทุนโดยรวมราว 60,000-

100,000 ล้านบาท ดังน้ัน เงนิลงทุนรวมในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 5,757.66 ล้านบาทเมือ่สิน้ปี 
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ทีม่า: ฝ่ายเลขานกุาร คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ สศช. (2559) 

ตาราง 3: แสดงจ�านวนโครงการและวงเงนิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ณ เดอืน

ธนัวาคม 2559 และเดือนสิงหาคม 2560

เขตพฒันา
เศรษฐกจิ

พเิศษ

โครงการ
ขอรบัส่งเสรมิ

โครงการ
ได้รบัอนมุตัิ

โครงการ
ขอรบัส่งเสรมิ

โครงการ
ได้รบัอนมุตัิ

จ�านวน
(โครง
การ)

วงเงนิ
(ล้าน
บาท)

จ�านวน
(โครง
การ)

วงเงนิ
(ล้าน
บาท)

จ�านวน
(โครง
การ)

วงเงนิ
(ล้าน
บาท)

จ�านวน
(โครง
การ)

วงเงนิ
(ล้าน
บาท)

ระยะทีห่นึง่      

ตาก 23 3,625 19 3,401 24 3,619 22 3,568

สระแก้ว 4 1,362 3 1,278 4 1,316 4 1,315

สงขลา 4 1,529 1 12.5 6 1,749 6 1,749

ตราด 2 266 1 182 1 182 1 182

มกุดาหาร 5 915 3 381 4 831 3 381

ระยะทีส่อง

หนองคาย 2 385 1 301 1 301 1 301

กาญจนบรุี 2 639 1 182 2 639 2 639

เชยีงราย 1 16 1 16 4 110 2 35

นครพนม --- --- --- --- --- --- --- ---

นราธวิาส --- --- --- --- --- --- --- ---

รวม 43 8,741 30 5,757 46 8,751 41 8,175

2559 จงึเป็นวงเงนิลงทุนเพยีงร้อยละ 6-10 ของตวัเลขประมาณการที ่กนอ. เสนอไว้เท่านัน้ 

ซึง่ห่างไกลจากตวัเลขท่ีตัง้เป้าไว้มาก10

10 ถ้าใช้ตัวเลขประมาณการที่ กนอ. เสนอไว้ในเรื่องการจ้างงานและรายได้เข้าประเทศ และใช้ตัวเลขวงเงินลงทุนจริง 
ในปี 2559 เป็นฐาน เราอาจประมาณการได้ว่า ในปี 2559 น่าจะเกิดการจ้างงานแค่ 500 คน หรือราวร้อยละ 6-8 
ของตัวเลขประมาณการและสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยตรงราว 400-500 ล้านบาทต่อปี หรือแค่ร้อยละ 10 ของ
ตัวเลขประมาณการเท่านั้น.
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สรปุ

รายงานความก้าวหน้าการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษใน 10 พ้ืนทีค่รัง้ล่าสดุ ณ เดอืนสงิหาคม 

พ.ศ. 2560 ระบถุงึสถานการณ์การลงทนุในพืน้ทีว่่า มีผู้ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุในเขต

เศรษฐกจิพเิศษชายแดน 46 ราย วงเงนิลงทุน 8,751 ล้านบาท และได้รับการอนมุตั ิ41 ราย 

รวมเป็นเงนิลงทนุทัง้สิน้ 8,175 ล้านบาท โดยเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดตากมีผูม้า

ลงทนุมากทีส่ดุ คอื 22 ราย (ร้อยละ 53 ของผูล้งทุนท้ังหมด) ด้วยวงเงนิลงทนุสงูสดุ คอื 3,568 

ล้านบาท (ร้อยละ 44 ของเงนิลงทุนทัง้หมด) ขณะทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัเชยีงราย 

ซึง่เป็นหนึง่ในพืน้ท่ีน�าร่องในปี 2545 และถอืว่าเป็นหนึง่ในสีพ้ื่นทีท่ีม่ศีกัยภาพ แต่นบัตัง้แต่

ได้รับการประกาศจัดต้ังในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 กลับมีผู ้มาลงทุนเพียง 2 ราย 

ด้วยเงนิลงทุน 35 ล้านบาท ส่วนเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษจงัหวัดหนองคายมผีูล้งทนุเพยีง  

1 ราย และเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษอกีสองพืน้ที ่คอืจังหวัดนครพนมและนราธวิาส ยงัไม่มี

ใครเข้าไปลงทนุเลย (ตาราง 3) 

ทัง้นีจ้�าต้องเข้าใจในท่ีน้ีด้วยว่า ข้อมลูในตารางเป็นตวัเลขจ�านวนโครงการทีไ่ด้รบัการ

ส่งเสรมิและเป็นเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านัน้ เพราะในบางพ้ืนท่ีทีไ่ด้รบัการ

ประกาศเป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษและม ีกนอ. เข้าไปด�าเนนิการจัดตัง้นคิมอตุสาหกรรม 

เช่น จงัหวดัสระแก้ว ซ่ึงล่าสุดมผีูล้งทุน 4 ราย ด้วยวงเงนิลงทนุ 1,315 ล้านบาท แต่น่าเชือ่ว่า

น่าจะมกีารลงทนุในพืน้ทีน่อกเขตพฒันาเศรษฐกจิมากกว่ามาก เช่น ในช่วงเดอืนมกราคมถงึ

เมษายนของปี 2559 ซึง่ยงัไม่มนีกัลงทนุรายใดขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรม

เป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเลย กลับมีนักธุรกิจเข้าไปลงทุนในจังหวัดสระแก้วมากข้ึน  

โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ประกอบกจิการในสระแก้วจ�านวน 61 โรง (หรอื

เพิม่ขึน้ 7.6 เท่า) มลูค่าการลงทุน 18,060 ล้านบาท (เพิม่ขึน้ 429 เท่า) แม้ช่วงเวลาข้างต้น

จะเป็นช่วงเวลาก่อนจะมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็น่าจะประมาณได้ว่าตัวเลข

โครงการลงทนุและวงเงนิลงทนุนอกพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดสระแก้วน่าจะมากกว่าที่

ลงทนุในเขตหลายเท่าตัว พดูอกีอย่างกคื็อ ข้อมลูข้างต้นชีใ้ห้เหน็สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเท่าน้ัน และเป็นตัวเลขท่ีรายงานนี้ใช้อ้างอิงเป็นหลัก เราไม่มีข้อมูล 
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ทีจ่ะชีว่้าสถานการณ์การลงทุนนอกพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ทีช่ายแดน 10 จงัหวดั 

เป็นอย่างไร 

กระนัน้ข้อมลูในตารางกด็จูะชีใ้ห้เหน็ผลลพัธ์ของการด�าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน

ของคณะรฐับาล คสช. พอสมควร แต่ตวัเลขการลงทนุล่าสดุ ณ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2560  

มีเพยีง 8,175 ล้านบาท ซ่ึงอาจเป็นเพราะระบบสาธารณปูโภคยงัไม่พร้อมดแีละแต่ละพืน้ที ่

ก็มีความแตกต่างกัน จึงยังไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเท่าที่ควร แม้ว่า สกท. จะม ี

เป้าหมายในการผลักดันและสร้างโอกาสให้ผู้ลงทุนในพ้ืนที่มากกว่าท่ีจะมีวัตถุประสงค์ให้ 

ผู้ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทนุ ขณะทีผู่บ้รหิารระดบัสูงบางคนกอ็อกมายอมรบัเช่นกนั

ว่า “ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา ภาคเอกชนลงทุนในประเทศไม่มาก” และ “การดงึเอกชนมาลงทนุ

ในเขตเศรษฐกิจพเิศษ ตอนนีพ้บว่าเอกชนไม่สนใจลงทนุ ซึง่อาจจะต้องมกีารปรบัแนวคดิการ 

ด�าเนนิการเรือ่งนีใ้หม่ จากเดิมท่ีจะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นจุดการค้าชายแดนทีส่�าคญั 

ก็อาจปรบัมาเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท่ีสนับสนุนกจิการเอสเอม็อโีดยเฉพาะ” ขณะทีใ่นช่วงปี 

2558-2559 สกท. ระบวุ่ามนีกัลงทนุสนใจย่ืนขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุผ่านโครงการต่างๆ 

ในพืน้ที ่EEC รวมแล้ว 2.87 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของโครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิ

การลงทุนจาก สกท. และเป็นอุตสาหกรรมท่ีอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล

ประมาณ 1.97 แสนล้านบาท และร้อยละ 70 เป็นการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย โดยคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมกีารยืน่ขอรบัการส่งเสรมิในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ในพืน้ที ่EEC อกี 1.5 แสนล้านบาท

นโยบายการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษในพ้ืนทีช่ายแดน ทีร่ฐับาล คสช. ต้องการ

ชเูป็นนโยบายหลกัในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการดงึให้นักลงทนุทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศไปลงทุนและการสร้างความเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

เพยีงในเวลาสองปี อาจกลบักลายเป็นนโยบายทีไ่ม่ได้รบัความสนใจจากนักลงทนุเท่าไรนกั 

นโยบายทีก่�าหนด ส่ังการ และควบคุมจากส่วนกลาง กลายเป็นเรือ่งทีข่ึน้อยูกั่บการสร้างและ

การพัฒนาของแต่ละจังหวัดเอง และนโยบายที่มุ่งเน้นว่าจะให้สิทธิประโยชน์ทุนขนาดใหญ่

ภายนอกพืน้ทีโ่ดยเฉพาะทนุต่างประเทศมาตัง้แต่แรก กลบัพลิกเปล่ียนมามเีป้าหมายเป็นการ 

ผลกัดนัและสร้างโอกาสให้ผูล้งทุนในพืน้ท่ีมากกว่าผูล้งทุนจากต่างประเทศ
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แม้บทความชิ้นน้ีอาจไม่สามารถที่จะประเมินผลลัพธ์ของนโยบายเศรษฐกิจพิเศษที่

รัฐบาลทหารชุดนี้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ แต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้

อภิปรายมา ได้ชี้ให้เห็นร่องรอยปัญหา ความซับซ้อน และผลกระทบที่แตกต่างกันไปใน 

กลุ่มคนต่างๆ ประเด็นที่สมควรน�ามาพิจารณาอย่างจริงจังน่าจะเป็นความเชื่อมโยงของ

โครงการพัฒนาเหล่าน้ีกับการเมอืงความเป็นประชาธปิไตยของประเทศ พูดอกีอย่างหนึง่กคื็อ 

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออกทีร่ฐับาลก�าลงัด�าเนินการอยูน้ี่ เกดิข้ึนในบรบิทของการปิดกัน้ การจ�ากดัและควบคุม

การแสดงออกทางความคิดเห็นและการวิพากษ์วจิารณ์อย่างเสร ีการด�าเนนิการและการลงทนุ

ในโครงการเหล่านี้เกิดข้ึนในระบบการเมืองและการบริหารที่ขาดการตรวจสอบ ขาดความ

โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะอย่างถงึทีส่ดุ ความส�าเร็จหรอืความล้มเหลว

หรอืผลกระทบในด้านต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ของนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษและ

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก จึงเป็นทัง้เหตแุละผลและมคีวามเชือ่มโยง

กบัการเมอืงความเป็นประชาธิปไตยอย่างแยกไม่ออก
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