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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานภายใต้ชุดโครงการวิจัย
“การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน: การเคลื่อนย้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน”
ภายใต้ทุนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กลุ่มอาเซียนศึกษา (RUN ASEAN Studies Cluster)
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บทน�ำ

หลังการรัฐประหารเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพียงประมาณหนึง่ เดือน รัฐบาลทีม่ า
จากคณะรัฐประหารทีเ่ รียกตัวเองว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกค�ำสัง่ คสช.
ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ. โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
หลังจากแต่งตัง้ แล้วเสร็จ กนพ. ได้ประชุมครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โดยมีเป้าหมายเพือ่ พิจารณากรอบการด�ำเนินแผนงานเพือ่ น�ำประเทศเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสี่พันธกิจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีโครงการส�ำคัญเร่งด่วนคือ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเศรษฐกิจชายแดน โดยในเบือ้ งต้นจะมุง่ ไปยังพืน้ ที่ 5 แห่ง
ได้แก่ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัด
ตราด พืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดมุกดาหาร และอ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ คณะ
อนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพืน้ ที่ และศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมัน่ คง
และคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ให้มีหน้าที่จัดท�ำแผนงาน
ด�ำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก (ปี 2557-2558) โดย กนพ. ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะจะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้ว่า
“ประชาชนและทุกภาคส่วนในพืน้ ทีใ่ ห้การยอมรับและสนับสนุน” อีกทัง้ เห็นชอบว่า ควรมีการ
ประเมินผลในด้านต่างๆ อาทิ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อมและความมัน่ คง ความพึงพอใจ เป็นต้น เพราะในการด�ำเนินโยบายดังกล่าวนัน้
“มีผลต่อประชาชนจ�ำนวนมากและมีผลกระทบต่อประโยชน์สว่ นรวมของประเทศ”
จากนั้นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ประชุมครั้งที่ 2/2557
เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และเห็นชอบให้กำ� หนดขอบเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน 5 จังหวัด คือ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด
รวม 36 ต�ำบล ใน 10 อ�ำเภอ ต่อมาในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 กนพ. จึงได้ออกประกาศ
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ก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นทางการ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ
ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันเดียวกัน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานทีป่ ระชุม มอบนโยบาย
ให้เร่งรัดสร้างการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภายในปี 2558 โดยให้พิจารณาจาก
ความพร้อมของแต่ละพืน้ ที่
ต่อมาในการประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาและเห็นชอบให้กำ� หนดพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะทีส่ องเพิม่
เติมอีก 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี รวม 63 ต�ำบล
ใน 16 อ�ำเภอ โดยก�ำหนดกลุม่ กิจการเป้าหมายทีจ่ ะได้รบั สิทธิประโยชน์สงู สุดด้านภาษีและ
การส่งเสริมการลงทุนไว้ 13 กลุม่ กิจการ และเห็นชอบให้แปลงทีด่ นิ เพือ่ น�ำมาจัดตัง้ เป็นนิคม
อุตสาหกรรม หรือให้เช่า ใน 6 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร
สงขลา และหนองคาย รวม 24,871 ไร่ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายจัดท�ำ
รายละเอียดเสนอต่อรัฐบาล เพื่อที่รัฐบาลจะได้ออกค�ำสั่งให้สามารถน�ำที่ดินดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนัน้ ยังมอบหมายให้คณะอนุกรรมการทัง้ สี่
คณะฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง “เร่งรัดขับเคลือ่ นและบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยเร็ว” โดย กนพ. ได้ออกการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะทีส่ อง
อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
กล่าวโดยสรุป กนพ. ได้ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
รวมทัง้ หมด 10 จังหวัด ครอบคลุมอาณาเขต 23 อ�ำเภอใน 90 ต�ำบล รวมพืน้ ทีท่ งั้ หมดกว่า
6,200 ตารางกิโลเมตร หรือกว่า 3,800,000 ไร่ นับเป็นโครงการพัฒนาประเทศขนาดใหญ่
อันดับต้นๆ ที่รัฐบาล คสช. ให้ความส�ำคัญและต้องการผลักดันให้เกิดผลโดยเร็ว ทว่า
ความพยายามเร่งรัดดังกล่าวนีเ้ กิดขึน้ ท่ามกลางบริบทการเปลีย่ นแปลงหลายอย่าง ทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศ ดังจะได้กล่าวในส่วนถัดไป

30

วัฒนา สุกัณศีล

บริบทและพัฒนาการความเป็นมาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาประเทศนัน้ เริม่ มีมาตัง้ แต่กอ่ น
ทศวรรษที่ 1970 โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม ต่อมาหลังทศวรรษ 1970 จึงเริม่ มีการ
จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศก�ำลังพัฒนาแถบเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกาเพือ่
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบและลักษณะการจัดการที่
คล้ายคลึงกัน ในรายงานการวิจยั เชิงนโยบายว่าด้วยนัยจากการก�ำกับดูแลโดยองค์การการค้า
ระหว่างประเทศ (World Trade Organization: WTO) ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในประเทศก�ำลังพัฒนา ได้นิยามคุณลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้ว่าเป็น “พื้นที่ที่มี
ขอบเขตจ�ำกัด โดยมักจะก�ำหนด ปักปันเขต และสร้างรั้วรอบขอบชิดชัดเจน บางที่อาจจะ
ไม่อยู่ภายใต้อ�ำนาจบังคับทางกฎหมายของประเทศที่เป็นที่ตั้ง และมีขนาดแตกต่างกันไป
ตัง้ แต่เป็นทีต่ งั้ โรงงานเดียว ไปจนถึงเป็นเมืองขนาดใหญ่ทมี่ กี ารบริหารจัดการเป็นเอกเทศและ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง ซึ่งอาจจะด�ำเนินการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้ ทั้งนี้หน่วยธุรกิจ
อุ ต สาหกรรม และกิ จ การต่ า งๆ ที่ ตั้ ง และด�ำ เนิ น การในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจะได้ รั บ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ การยกเว้นภาษีรายได้และภาษีศุลกากร” เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เหล่านี้แต่ละประเทศต่างตั้งชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ในประเทศไอร์แลนด์เรียกว่า
industrial free zone และ export free zone ในประเทศเกาหลีใต้เรียกว่า duty free
export processing zone และ free export zone ในประเทศฟิลปิ ปินส์เรียกว่า export
processing zone ในประเทศศรีลงั กาเรียกว่า investment promotion zone ในอินเดีย
เรียกว่า foreign trade zone เป็นต้น (Engman, Onodera, and Pinali 2007, 10
อ้างใน Creskoff and Walkenhorst 2009, 7-8)
แต่ถึงจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีเป้าหมายที่
ต้องการแและอุปสรรคทีส่ ง่ ผลต่อการลงทุนภายในประเทศ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเรือ่ งข้อจ�ำกัด
ด้านนโยบาย ปัญหาการบริหารจัดการ ปัญหาคุณภาพโครงสร้างพืน้ ฐาน ไปจนถึงปัญหาความ
ยุง่ ยากในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่จะเชือ่ มโยงกับประเทศทีเ่ น้น
และพึง่ พาการส่งออกเป็นหลัก เช่น เม็กซิโก จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และไทย
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เขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายประเทศมีทงั้ ส่วนทีด่ ำ� เนินงานประสบผลส�ำเร็จและส่วนที่
เป็นข้อจ�ำกัด นอกจากนัน้ ตัวแนวคิดและเครือ่ งมือการพัฒนาชิน้ นีย้ งั ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์เอาไว้
มากมาย (ดูเพิม่ เติมใน Farole and Akinci 2011, 4-7) อย่างไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทัว่ โลกก็ได้เติบโตเรือ่ ยมา โดยในปี 2518 มีเขตเศรษฐกิจพิเศษทัว่ โลกทัง้ สิน้ 79 แห่งใน 25
ประเทศ มีคนท�ำงาน 800,000 คน พอถึงปี 2530 เพิม่ ขึน้ เป็น 175 แห่งใน 53 ประเทศ
จากนัน้ ในปี 2538 ก็เพิม่ เป็น 500 แห่งใน 73 ประเทศ และในปี 2558 ก็ปรากฏเขตเศรษฐกิจ
พิเศษกว่า 3,000 แห่งใน 120 ประเทศทัว่ โลก รวมมูลค่าการส่งออกกว่า 18 ล้านล้านบาท
และสร้างงานเกือบ 50 ล้านงาน ในจ�ำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,000 กว่าแห่งนีม้ ี 2,300
กว่าแห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศที่ระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
โดยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยูใ่ นประเทศแถบเอเชีย กลุม่ ประเทศแถบแปซิฟกิ และกลุม่ ประเทศ
ลาตินอเมริกา เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเหล่านี้ผลิตสินค้าส่งออกคิดเป็นมูลค่าราว
6 ล้านล้านบาท มีการจ้างคนท�ำงานโดยตรงราว 40 ล้านคน และสร้างงานให้คนท�ำงาน
โดยอ้อมอีกราว 60 ล้านคน (FIAS 2008) นอกจากนัน้ เมือ่ ดูแนวโน้มจากภาพรวมจะเห็น
ได้ว่า ภาคเอกชนเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากปี 2518 ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกว่า
ร้อยละ 75 มีรฐั บาลเป็นเจ้าของและเป็นผูบ้ ริหารจัดการ แต่พอถึงหลังปี 2540 เอกชนก็ขยับ
เข้ามาเป็นเจ้าของและบริหารจัดการในสัดส่วนทีเ่ พิม่ มากขึน้ เช่น ในปี 2548 มีเอกชนทีเ่ ป็น
เจ้าของและเป็นผูบ้ ริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษถึงร้อยละ 62
กล่าวเฉพาะในพืน้ ทีเ่ ขตอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (Greater Mekong Subregion:
GMS) ในช่วงก่อนปี 2558 ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคนี้ได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
ด�ำเนินการไปแล้วราว 410 แห่ง แยกเป็นประเทศเมียนมา 18 แห่ง ลาว 10 แห่ง กัมพูชา
8 แห่ง เวียดนาม 298 แห่ง มณฑลยูนนานของจีน 30 แห่ง และประเทศไทย 56 แห่ง
จากนั้นหลังปี 2558 เป็นต้นมาก็ได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 8 แห่ง
ในเมียนมา 16 แห่งในกัมพูชา 4 แห่งในเวียดนาม 3 แห่งในลาว และ 10 แห่งในไทย เป็นต้น
1

ประกอบด้วยไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเอง
กวางสี) มีแผนงานส�ำคัญคือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการเจรจาความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 2557, ค�ำน�ำ).

1
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การขยายตัวเชิงพื้นที่และการเพิ่มจ�ำนวนของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยและ
กลุ ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม น�้ำโขงในช่ วงทศวรรษที่ ผ ่ า นมา ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็น อาทิ นโยบาย
การพัฒนา การเปิดประเทศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตลาดผู้ซื้อในกลุ่ม
ประเทศสังคมนิยม การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของจีน ความแตกต่างในระดับการพัฒนาและ
การเคลือ่ นย้ายแรงงานจากกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน และความส�ำคัญของตลาดและเครือข่าย
การผลิตในภูมภิ าค ฯลฯ จนน�ำไปสูก่ ารประกาศนโยบาย “เปลีย่ นสนามรบเป็นสนามการค้า”
ในกรณีของประเทศไทย ภายใต้บริบทการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทส�ำคัญในภูมิภาค เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:
ADB) ได้ปรับเปลีย่ นความช่วยเหลือทางการเงินจากเดิมทีเ่ น้นในระดับประเทศ มาเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือระดับอนุภูมิภาค ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง
ส�ำหรับประเทศไทยได้มกี ารจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมานานแล้ว เพียงแต่อยูใ่ น
รูปพืน้ ทีส่ ง่ เสริมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม โดยนับตัง้ แต่ทศวรรษ 2520 ประเทศไทย
ได้ปรับเปลีย่ นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการ
น�ำเข้า ไปเป็นการให้ความส�ำคัญกับการส่งออกทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา
อีกทัง้ ยังจัดตัง้ พืน้ ทีก่ ลุม่ อุตสาหกรรมและพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
ซึ่งก�ำหนดให้เป็นพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2530 เศรษฐกิจไทยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนต่างประเทศ
ไทยกลายมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน โดยการส่งออกยังเป็นตัว
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญหลังวิกฤตการเงินปี 2540 แต่เมือ่ ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกในปี 2553-2554 ภาคการส่งออกก็ชะลอตัวลง และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(foreign direct investment) ก็ตกอยู่ในภาวะทรงตัว ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้าน
ก็พยายามชักชวนและใช้มาตรการต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนไปลงทุนในประเทศตัวเอง
มากขึน้
ความผันผวนไม่แน่นอนของตลาดและการค้าโลกท�ำให้เศรษฐกิจอาเซียนมีความส�ำคัญ
มากขึน้ และดังนัน้ จึงเชือ่ มโยงกับเครือข่ายการผลิต (supply chain) ระหว่างประเทศมากขึน้
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เป็นเงาตามมา ดังเช่นประเทศไทยทีส่ ง่ วัตถุดบิ และสินค้าแปรรูปให้กบั หลายประเทศในภูมภิ าค
ทีท่ ำ� การผลิตสินค้าส�ำหรับตลาดโลก ขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์จากความเชือ่ มโยงนีใ้ นการ
ผลิตสินค้าส�ำหรับตลาดภายในประเทศ รวมทัง้ สินค้าส�ำหรับตลาดภูมภิ าคและตลาดโลกด้วย
ในช่วงปี 2536-2544 เศรษฐกิจเมืองชายแดนของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่า
การค้าชายแดนของประเทศไทยเพิม่ จาก 43,772 ล้านบาท เป็น 258,644 ล้านบาท เฉลีย่
เพิม่ ร้อยละ 61 ต่อปี สินค้าเหล่านีถ้ กู ส่งออกเพือ่ ใช้ในประเทศเพือ่ นบ้านและเพือ่ ส่งผ่านไปยัง
ประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศนั้นๆ เช่น ส่งต่อไปยังจีน เวียดนาม และสิงคโปร์
การค้าชายแดนขยายตัวขึน้ แม้ประเทศจะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 และในปี 25462555 การค้ากับประเทศเพือ่ นบ้านไทยได้เพิม่ ขึน้ จากราว 300,000 ล้านบาท เป็น 900,000
ล้านบาท นอกเหนือจากการค้ากับประเทศญี่ปุ่น ประชาคมยุโรป และสหรัฐอเมริกาแล้ว
เห็นได้ชดั ว่าโครงสร้างการค้าของประเทศเริม่ เปลีย่ น โดยมุง่ มาค้าขายกับกลุม่ ประเทศอาเซียน
(กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย และเมียนมา) และประเทศจีนมากขึน้ การขยายการค้าในกลุม่
ประเทศเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายเส้นทางเชื่อมเศรษฐกิจ การค้า และการขนส่งในตอนนี้
ดีขนึ้ กว่าแต่กอ่ น
ในช่วงทศวรรษ 2530 เนือ่ งจากค่าแรงและการแข่งขันในตลาดส่งออกเพิม่ สูงขึน้ ท�ำให้
อุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าและสิง่ ทอ และอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นอืน่ ๆ มีกำ� ไรลดลง อุตสาหกรรม
เหล่านีเ้ ริม่ ย้ายโรงงานไปยังบริเวณชายแดน ในช่วงต้นและช่วงกลางทศวรรษที่ 2530 จึงเริม่
ปรากฏอุตสาหกรรมการผลิตเสือ้ ผ้าและสิง่ ทอเพือ่ การส่งออกในพืน้ ทีอ่ ย่างแม่สอด และขยายตัว
อย่างรวดเร็วในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 โดยมีแรงงานราคาถูกจากเมียนมาเป็นปัจจัยดึงดูด
ส�ำคัญ ต่อมาในช่วงหลังปี 2546 นักธุรกิจไทยและการลงทุนไทยเริม่ เคลือ่ นตัวออกไปลงทุน
นอกประเทศ ตัวเลขทีไ่ หลออกนีเ้ ริม่ จาก 1,500 ล้านบาทในปี 2549 และเพิม่ เป็น 36,000
ล้านบาทในปี 2555 โดยมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ตลาด และต้นทุนการผลิตทีต่ ำ�่
ในประเทศเพือ่ นบ้านเป็นปัจจัยดึงดูดส�ำคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดตั้งและการขยายตัว
ของความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมภิ าคภายใต้รปู แบบต่างๆ ในช่วงทศวรรษ 2530
และ 2540 เช่น เกิดโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เกิดยุทธศาสตร์ความ
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ร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy:
ACMECS) เกิดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง (Greater
Mekong Subregion: GMS) เกิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area:
AFTA) รวมไปถึงการรับเอาประเทศเวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาเข้าเป็นสมาชิก
อาเซียน การประกาศจัดตั้งประชาคมและกฎบัตรอาเซียน ตลอดจนการประกาศจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ในปี 2545 โดยมี
เป้าหมายให้ดำ� เนินการแล้วเสร็จภายในปี 2558 เป็นต้น
ภายใต้บริบทการเปลีย่ นแปลงระดับภูมภิ าคและการขยายตัวของการค้าชายแดนนีเ้ อง
การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนหรือการพัฒนาเมืองชายแดน รวมทั้งแนวคิดในการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ กลายเป็นหัวข้อที่นักธุรกิจภาคเอกชนและภาครัฐให้ความสนใจมากขึ้น
ในช่วงต้นทศวรรษ 2540 สศช. ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายนโยบายและวางแผนหลักของรัฐ2
ได้ทำ� การศึกษาหาข้อมูลและความเหมาะสมในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดน
บางแห่ง3 โดยมองว่าจะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจและสร้างความเชือ่ มโยงด้านการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นฐาน
เศรษฐกิจอันใหม่ของประเทศ ขณะที่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงจะกลายเป็นฐาน
เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของเอเชีย และเป็น “ตลาดและแหล่งผลิตขนาดใหญ่ สามารถพึง่ พาและ
กระจายสินค้าระหว่างกันได้ มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลที่ยังไม่ได้นำ� มาใช้
เต็มทีอ่ กี มาก สามารถพัฒนาเป็นฐานเกษตร แหล่งวัตถุดบิ และความได้เปรียบด้านค่าแรง
ราคาถูกให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยได้ เช่น การย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรม
มีรายงานระบุบทบาทและการผลักดันจากภาคเอกชนเพือ่ ให้รฐั บาลให้ความสำ�คัญกับการค้าชายแดนมาตัง้ แต่ปี 2520
ขณะที่กลุ่มธุรกิจท้องถิ่นที่อำ�เภอแม่สอดก็มีการเรียกร้องและผลักดันให้รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการค้าและการลงทุน
ในพื้นที่มากขึ้น.

2

ในปี 2545 มีรายงานระบุว่า สศช. ได้ทำ�การศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อำ�เภอแม่สาย
จังหวัดเชียงรายเสร็จแล้ว และกำ�ลังอยูร่ ะหว่างการปรับแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ขณะเดียวกันก็มกี ารศึกษาแนวทางการพัฒนา
พืน้ ทีช่ ายแดนอืน่ ๆ เช่น อำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมทัง้ จังหวัดมุกดาหารและอำ�เภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ไว้พอสมควร (นันธิกา ทังสุพานิช 2545).
3
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ที่ไทยเสียเปรียบไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การอาศัยสิทธิพิเศษการส่งออกของประเทศ
เพือ่ นบ้านไปยังสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป รวมทัง้ การน�ำวัตถุดบิ จากประเทศเพือ่ นบ้าน
ทีม่ รี าคาถูกกว่ามาใช้ประโยชน์” (นันธิกา ทังสุพานิช 2545)
ธนาคาร ADB ซึ่งเป็นแหล่งทุนพหุภาคีเพื่อการพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์ในการดึงดูดการลงทุน การสร้างงาน และการกระตุ้นการแข่งขันการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึง่ จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ในแผนปฏิบตั กิ ารของ ADB
เองก็มแี ผนการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ทัง้ นีเ้ พือ่ ผลักดันให้เส้นทาง
เชือ่ มระหว่างประเทศ (physical transport corridors) กลายเป็นเส้นทางเชือ่ มเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (functional economic corridors) ADB จึงให้ความส�ำคัญกับการลงทุน
สร้างเครือข่ายถนน ทางรถไฟ และสายส่งพลังงานในภูมภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง เพือ่ ให้เป็น “เส้นทาง
เชือ่ มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” (economic corridors)4 เพราะโครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านี้
จะเป็นระบบเครือข่ายข้ามประเทศที่ส�ำคัญ รวมทั้งจะเกิดโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ และเขต
อุตสาหกรรมตามเส้นทางตามมา ภายใต้กรอบคิดในระดับภูมภิ าคเช่นนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�ำ้ โขงจึงอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมเครือข่าย
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ กล้กบั ชายแดนหรือใกล้กบั ท่าเรือ
รัฐไทยกับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ในประเทศไทย การแปลงแนวคิดและความเข้าใจต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษไปสู่นโยบายและ
มาตรการทางปฏิบตั เิ กิดขึน้ หลังการเลือกตัง้ ในปี 2544 เมือ่ รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบในปี
2545 ให้มกี ารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง 3 พืน้ ที่ คือ อ�ำเภอแม่สายและ
เส้นทางเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ เส้นทางเชื่อมเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NorthSouth Economic Corridor) เส้นทางเชื่อมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เส้นทาง
เชื่อมเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) เป็นต้น.

4

36

วัฒนา สุกัณศีล

อ�ำเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงราย และอ�ำเภอแม่สอดในจังหวัดตาก “เพื่อน�ำไปสู่การเป็น
ประตูการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน” อันจะส่งผลให้ “ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งของอนุภูมิภาค
ลุม่ น�ำ้ โขง”
ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มเกิดแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะในบริเวณชายแดน
ตั้งแต่ปี 2547 โดยมี สศช. เป็นผู้ประสานงานหลัก ในตอนนั้นรัฐบาลต้องการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมทีอ่ ำ� เภอเชียงแสนบนพืน้ ที่ 1,500 ไร่ ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 4,000 ล้านบาท
โดยคาดว่าจะสามารถรองรับโรงงานอุตสาหกรรมได้ราว 100 แห่ง และมีมลู ค่าการลงทุนราว
100,000 ล้านบาท แต่ถกู ชาวบ้านและนักการเมืองในพืน้ ทีค่ ดั ค้าน ในทีส่ ดุ จึงย้ายไปจัดตัง้ ที่
อ�ำเภอเชียงของตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2547 บนพื้นที่ 16,000 ไร่ (ต่อมาปรับเหลือ
6,250 ไร่)
ในปี 2548 รัฐบาลได้จัดท�ำร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเสนอให้จัดตั้งองค์กรบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีม่ คี วามเป็นอิสระในการบริหารจัดการ สามารถให้บริการได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ มีอำ� นาจในการอนุมตั ใิ ห้สทิ ธิประโยชน์นกั ลงทุนและมีอำ� นาจบริหารจัดการ
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ สามารถวางผังเมืองให้สอดคล้องกับพืน้ ที่ สามารถก�ำหนดสิทธิพเิ ศษ
เช่น การเช่าทีด่ นิ ระยะยาว แก่ผปู้ ระกอบการและผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รูปแบบและ
ขอบเขตอ�ำนาจการบริหารจัดการทีร่ ฐั บาลน�ำเสนอนี้ ได้รบั อิทธิพลมาจากประสบการณ์และ
การด�ำเนินงานของประเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษทีป่ ระสบความส�ำเร็จและมีชอื่ เสียง
เช่นที่มณฑลเซินเจิ้นของจีน แต่ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนั้นท�ำให้ร่าง พ.ร.บ. เขต
เศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นประเด็นทีถ่ กู วิพากษ์วจิ ารณ์และต่อต้านอย่างรุนแรงจากนักวิชาการ
นักการเมือง กลุม่ ภาคประชาสังคมต่างๆ จนรัฐบาลไม่สามารถผลักดันให้รา่ ง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ผ่านความเห็นชอบของสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ ต่อมาความขัดแย้งทางการเมืองได้ทวีความรุนแรง
จนน�ำไปสู่การรัฐประหารในปี 2549 แต่ความพยายามผลักดันแนวคิดและนโยบายเขต
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เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ยังอยู่อย่างต่อเนื่อง5 แม้ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากความจ�ำเป็นเพราะไทยเป็นส่วนหนึง่ ในแผนการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี 2558 แต่อกี ส่วนก็เป็นผลมาจากการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการค้า การลงทุน
และการขยายเครือข่ายการผลิต การค้า การบริการ และตลาดในระดับภูมิภาคของประเทศ
ความพยายามผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษปรากฏเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึน้ อีกครัง้ หลัง
การเลือกตัง้ ในปี 2554 เมือ่ รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้ศกึ ษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในปี 2556 โดยให้ สศช. เป็นผูด้ ำ� เนินงานด้วยวงเงิน 50 ล้านบาท ครอบคลุม 5 กลุม่
พืน้ ทีห่ ลักในภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ (ประกอบด้วยพืน้ ทีช่ ายแดนอ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอ
เชียงแสน และอ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกอบด้วยพืน้ ที่
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคาย) ภาคตะวันออก (ประกอบ
ด้วยพืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดสระแก้ว) ภาคตะวันตก (ประกอบด้วยพืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
และอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) และภาคใต้ (ประกอบด้วยพืน้ ทีช่ ายแดนอ�ำเภอสะเดาและ
พืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดนราธิวาส) (วันวิภา สุขสวัสดิ์ และคณะ 2557, 154-157) และได้ประกาศ
ใช้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2556 เพือ่ “ส่งเสริมการค้า
และการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของ
ภูมิภาคอาเซียนตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบ
เศรษฐกิจอื่นและ [ประโยชน์] จากการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน” และให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ กนพ.
น่ า สั ง เกตว่ าในระเบี ย บส�ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
พ.ศ. 2556 ฉบับนีม้ ขี อ้ ก�ำหนดให้ “ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองท้องถิน่ ภาค
เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนแม่บท [การ
จัดตั้งและด�ำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง]” โดยในการจัดท�ำแผนแม่บทนี้
“ต้องให้ขอ้ มูลและรับฟังความคิดเห็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาชนในพืน้ ที่ และ
ทุกรัฐบาลหลังการรัฐประหารปี 2549 ยังคงดำ�เนินการตามแผนงานต่างๆ ตามกรอบความร่วมมืออาเซียนและในปี
2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทหารก็ได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อำ�เภอแม่สอด.
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หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง” และต้องมีรายละเอียดทีแ่ สดง “ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพ
อนามัยและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและด�ำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตลอดจนแนวทางและงบประมาณทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบ
นัน้ ” (วันวิภา สุขสวัสดิ์ และคณะ 2557, 231-237)
แม้จะมีการประชุมคณะกรรมการ กนพ. ครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
แต่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยคืบหน้าไปเท่าไรนักก่อนที่จะเกิดรัฐประหารในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึง่ หลังจากนัน้ คณะ คสช. ก็ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ กนพ. ขึน้ เพือ่
ด�ำเนินนโยบายที่เร่งด่วน แต่ในความเป็นจริง เรื่องนี้วางแผนและผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ต�่ำกว่าสิบปีดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในปี 2558 จึงมีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะ
ทีห่ นึง่ และระยะทีส่ องดังทีก่ ล่าวไปแล้วตอนต้น ในพืน้ ที่ 90 ต�ำบล ใน 23 อ�ำเภอ ของ 10
จังหวัดชายแดน ครอบคลุมพืน้ ที่ 6,200 กว่าตารางกิโลเมตร หรือกว่า 3,800,000 ไร่ พืน้ ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีป่ ระกาศออกมานี้ มีตงั้ แต่ขนาดเล็กทีส่ ดุ ราว 50 ตารางกิโลเมตร หรือ
ราว 3,000 ไร่ในจังหวัดตราด ไปจนถึงพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในจังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพืน้ ที่
ราว1,500 ตารางกิโลเมตร หรือราว 950,000 ไร่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนเหล่านี้ รัฐบาลมีเป้าหมายส่งเสริมกิจการ
13 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ กลุม่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครือ่ งนุง่ ห่ม
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
กลุม่ อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์และพลาสติก
การผลิตพลาสติก กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตยา กลุม่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กลุม่ นิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม และกลุม่ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว รวมเป็นกิจการย่อยทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
ทั้งหมด 62 กิจการ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสิบจังหวัดได้รับการพิจารณาให้เป็นพื้นที่
เป้าหมายเพื่อประกอบกิจการเหล่านี้ (ตาราง 1) และผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ
1) การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี และนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้ ยังได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา
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ตาราง 1: แสดงประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามที่สำ� นักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมก�ำหนดไว้
เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่หนึ่ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สอง

ตาก สระ ตราด มุกดา สงขลา หนอง เชียง กาญ นคร
แก้ว
หาร
คาย ราย จนบุรี พนม

1. เกษตรและ
อาหารแปรรูป
2. ผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์
3. สิง่ ทอ เครือ่ ง
นุง่ ห่ม และ
เครือ่ งหนัง
4. เครือ่ งเรือน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

5. อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ
6. เครือ่ งมือ
การแพทย์
7. ยานยนต์
เครือ่ งจักร
และชิน้ ส่วน
8. เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
9. ผลิตภัณฑ์
พลาสติก
10. ยา

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11. กิจการ
โลจิสติกส์
12. นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม
13. กิจการ
สนับสนุน
การท่องเทีย่ ว

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ทีม่ า: ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2559).

นรา
ธิวาส

ใช้สทิ ธิ
ประโยชน์
ตาม
มาตรการ
ส่งเสริม
การลงทุน
ในจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้
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ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี 2) การได้รบั อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า
และค่าประปา 2 เท่าเป็นเวลา 10 ปี 3) การได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือ
ก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 4) การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
เครือ่ งจักร 5) การได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นส�ำหรับส่วนทีผ่ ลิต
เพือ่ การส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี และ 6) การได้รบั อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก
ส�ำนักงานส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก็จะได้รบั สิทธิประโยชน์
จากกระทรวงการคลังในการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 10 ปี
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว กิจการทีอ่ ยูใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังจะได้
รับสิทธิประโยชน์ในการกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ รายละไม่เกิน 1-20 ล้านบาท และได้รบั บริการสินเชือ่
เพือ่ การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รบั วงเงินหมุนเวียนเพิม่
ทัง้ ยังมีระยะปลอดช�ำระเงินต้น 2 ปี ระยะเวลาผ่อนคืนเงินกู้ 15 ปี มีสทิ ธิพเิ ศษในการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและอุตสาหกรรม สามารถใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือซึ่งเดินทาง
เข้ามาท�ำงานแบบไปเช้า-เย็นกลับ หรืออยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน ได้รับความสะดวกที่จะ
ได้รบั จากศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ซึง่ จะพิจารณาอนุมตั ภิ ายใน 40 วันท�ำการ และ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และการตรวจคนเข้าเมือง ซึง่ จะพิจารณาอนุมตั ิ
ภายใน 1 วันท�ำการ อีกทัง้ ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้จดั ท�ำแผนงานและจัดสรรงบประมาณเบือ้ งต้นเพือ่ พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและด่านศุลกากรในระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559 ในพืน้ ที่ 10 จังหวัด เป็นจ�ำนวนเงิน
7,362 ล้านบาท แยกเป็นโครงการด้านคมนาคม 4,821 ล้านบาท โครงการสร้างและปรับปรุง
ศุลกากรและด่านชายแดน 1,844 ล้านบาท และโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคอีก 697
ล้านบาท โดยในส่วนการบริหารจัดการจะประกอบด้วยคณะกรรมการ กนพ. ส�ำนักงาน
เลขานุการ กนพ. และคณะอนุกรรมการ 6 คณะ โดยรับผิดชอบในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสิทธิ
ประโยชน์ ด้านแรงงานด้านสาธารณสุขและความมัน่ คง ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ฯลฯ รวมทัง้
เป็นฝ่ายขับเคลือ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพืน้ ที่

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย: สถานการณ์ ความเป็นไปได้ และข้อจำ�กัด

41

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย:
สถานการณ์ ความเป็นไปได้ และข้อจ�ำกัด

เพื่อผลักดันให้นโยบายบรรลุผลโดยเร็ว รัฐบาล คสช. ยังได้ใช้อำ� นาจจากมาตรา 44 ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2557 (หรือ ม. 44) จัดหาทีด่ นิ เพือ่
ใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร
ทีด่ นิ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน ให้กลาย
ไปเป็นทีร่ าชพัสดุ ก่อนเปิดให้เอกชนยืน่ ขอเช่าใช้ประโยชน์เพือ่ ท�ำการลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รวมแล้วมีทดี่ นิ ทีถ่ กู เพิกถอนสภาพทัง้ สิบเขตกว่า 24,000 ไร่ นอกจากนัน้ ยัง
ก�ำหนดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดตัง้ นิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง6 เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ลงทุน
หลังการยึดอ�ำนาจของรัฐบาล คสช. และภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ของประเทศ ทัง้ ในเรือ่ ง
การส่งออกและการลงทุนในประเทศ นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทีร่ ฐั บาล
ชูเป็นหัวใจหลักน�ำเศรษฐกิจ จึงเป็นนโยบายทีไ่ ด้รบั การคาดหวังไว้สงู ในปี 2558 ประมาณการ
ว่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 พื้นที่น�ำร่อง คือ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ�ำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะมีเงินลงทุนใหม่เกิดขึ้น
ราว 13,000 ล้านบาท ขณะที่ กนอ. คาดการณ์ว่าในปี 2559 จะเกิดการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งไม่ตำ�่ กว่า 6,000-10,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 6,00010,000 คน และสร้างรายได้ให้กบั ประเทศโดยตรง 4,000-8,000 ล้านบาทต่อปี7
ข่าวคราวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ในช่วงปี 2558-2559 สะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยา
ตอบรับในเชิงบวกต่อนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ขณะที่
เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 กนพ. มีมติให้ กนอ. รับผิดชอบดำ�เนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรก 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ตำ�บลท่าสายลวด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ตำ�บลป่าไร่ อำ�เภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ตำ�บลสำ�นักขาม อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา.
6

ดังนัน้ ถ้านับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทัง้ สิบพืน้ ที่ น่าจะเกิดการลงทุนในปี 2559 โดยรวมประมาณ 60,000-100,000
ล้านบาท.
7
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มาตรการต่างๆ ทีร่ ฐั บาลผลักดันออกมาเพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายเศรษฐกิจพิเศษก็เปิดโอกาส
ให้กลุม่ ทุนต่างๆ มีชอ่ งทางและทางเลือกมากขึน้ แต่ใช่วา่ ทุกกลุม่ จะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน
ซึง่ พบว่านโยบายนีจ้ ะมุง่ เน้นไปทีก่ ารลงทุนขนาดใหญ่มากกว่าส่งเสริมผูป้ ระกอบการท้องถิน่
และกลุม่ คนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างมากคือ กลุม่ ชาวบ้านทีอ่ าศัยและท�ำมาหากินอยูใ่ นพืน้ ที่
ทีถ่ กู “เพิกถอนสภาพ” เพือ่ จัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
ในงานสัมมนาเพือ่ จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับปรุงกฎหมายกรณีนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการระบุถึงปัญหาที่
ชาวบ้านได้รบั ผลกระทบต้องอพยพโยกย้ายออกจากทีด่ นิ ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัย และถูกด�ำเนิน
คดีหรือเสีย่ งทีจ่ ะถูกด�ำเนินคดีไม่ตำ�่ กว่า 300 ครอบครัว รวมทัง้ ปัญหาเนือ่ งมาจากรัฐบาลใช้
ม. 44 เพิกถอนสภาพทีด่ นิ ในทีต่ า่ งๆ เช่น 1) การน�ำทีด่ นิ ซึง่ เป็นทีส่ าธารณประโยชน์ไปใช้เป็น
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชุมชนที่ตำ� บลบุญเรือน อ�ำเภอเชียงของ
เนือ้ ทีป่ ระมาณ 3,100 ไร่ ทีช่ มุ ชนได้รว่ มกันดูแลรักษาและเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ของราษฎร
ในพืน้ ที่ 3 หมูบ่ า้ น 2) การใช้ทดี่ นิ ราชพัสดุในการดูแลขององค์การยาสูบมาเป็นพืน้ ทีจ่ ดั ตัง้
นิคมอุตสาหกรรมทีต่ ำ� บลโป่งผา อ�ำเภอแม่สาย ส่งผลกระทบต่อราษฎรกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ผูป้ ลูกยาสูบจ�ำนวนประมาณ 100 ราย ซึง่ เป็นผูท้ เี่ ช่าทีด่ นิ จากองค์การยาสูบในพืน้ ที่ 870 ไร่
มาตัง้ แต่ปี 2515 3) ราษฎรจ�ำนวน 65 รายทีต่ ำ� บลท่าสายลวด อ�ำเภอแม่สอด ซึง่ ครอบครอง
ทีด่ นิ และใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ร้องเรียนว่าถูกให้ออกจากทีด่ นิ เนือ่ งจากมีคำ� สัง่ คสช. ให้ทดี่ นิ
ดังกล่าวตกเป็นทีด่ นิ ของกรมธนารักษ์ เพือ่ น�ำไปใช้จดั ตัง้ นิคมอุตสาหกรรมและพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
อ่างเก็บน�ำ้ 4) ชาวบ้านซึง่ ครอบครองทีด่ นิ ส.ป.ก. ทีต่ ำ� บลแม่ระมาด อ�ำเภอแม่สอด ร้องเรียน
ว่าหน่วยงานรัฐเตรียมยึดทีด่ นิ ท�ำกินและป่าชุมชนไปใช้จดั ตัง้ เขตนิคมอุตสาหกรรม 5) การ
จัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมทีต่ ำ� บลส�ำนักขามในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาก็สง่ ผลกระทบ
ต่อราษฎรจ�ำนวนประมาณ 300 ครอบครัว และ 6) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว บนพืน้ ที่ 4 ต�ำบลใน 2 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภออรัญประเทศ และอ�ำเภอวัฒนานคร
รวม 332 ตารางกิโลเมตร หรือ 207,500 ไร่ ก็มปี ญ
ั หาเรือ่ งการเวนคืนทีด่ นิ อย่างไม่เป็นธรรม
เพราะในการชดเชย การเยียวยา จะชดเชยเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดเท่านั้น ส่วนเอกสารสิทธิ์
ประเภทอืน่ ๆ ไม่ได้รบั การชดเชย
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ปัญหาข้างต้นท�ำให้เห็นว่า พื้นที่ท่ีรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งในระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง รวมถึงบางพื้นที่ที่มีการใช้อำ� นาจตาม ม. 44 เพื่อน�ำไป
จัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม ได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไม่วา่ จะในเรือ่ งทีท่ ำ� กินหรือ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย เช่น ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา หรือการสูญเสียพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณประโยชน์
ทีช่ าวบ้านในชุมชนได้รว่ มกันดูแลรักษาไว้ เช่น ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายและเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
ตามที่กล่าวไปแล้วว่า สกท. ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในสิ้นปี 2558 จะมีเงินลงทุนใหม่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษน�ำร่อง 3 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก สระแก้ว และสงขลา
ประมาณ 13,000 ล้านบาท และแม้จะมีขา่ วตัวเลขการลงทุนและความสนใจของนักลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ปรากฏตามสือ่ ต่างๆ มากมาย แต่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
หรือราว 4 เดือนหลังสิน้ ปี พ.ศ. 2558 กลับมีรายงานว่ามีนกั ลงทุนขอรับการส่งเสริมโครงการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพียง 10 ราย เป็นวงเงิน 1,252 ล้านบาท และได้รบั การอนุมตั ิ
7 ราย เป็นวงเงินลงทุน 329 ล้านบาท (ตาราง 2) ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตากและสงขลามูลค่า 315 ล้านบาท และไม่มกี ารลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้วเลย จะเห็นได้ว่าวงเงินลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ เดือนเมษายน พ.ศ.
2559 คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.5 ของ 13,000 ล้านบาท ซึง่ เป็นตัวเลขทีไ่ ด้ประมาณการไว้
ด้านปัญหานักลงทุน รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิดพืน้ ทีก่ ารพัฒนาอีกแห่งหนึง่
ภายใต้โครงการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development: EEC) ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทีแ่ ต่เดิมเรียกว่า
อีสเทิร์นซีบอร์ด EEC เป็นโครงการขนาดใหญ่อีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลหมายมั่นให้เป็น
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน
ในพืน้ ที่ EEC เกิดขึน้ มาในบริบทวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาการส่งออก การลงทุน
และเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลงหลังการปฏิวตั ริ ฐั ประหาร นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่ชายแดนจึงไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเท่าใดนัก และตัวเลขเงินลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทัง้ หมดในปี 2558 ก็หา่ งจากทีค่ าดการณ์ไว้คอ่ นข้างมาก การทีค่ ณะรัฐบาล
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ตาราง 2: แสดงจ�ำนวนโครงการและวงเงินการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ เดือน
เมษายน 2559
โครงการขอรับส่งเสริม
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ

จ�ำนวน
(โครงการ)

วงเงิน
(ล้านบาท)

จ�ำนวน
(โครงการ)

วงเงิน
(ล้านบาท)

ระยะทีห่ นึง่ (ม.ค. 2558)
ตาก
สระแก้ว
สงขลา
ตราด
มุกดาหาร
ระยะทีส่ อง (เม.ย. 2558)
หนองคาย
กาญจนบุรี
เชียงราย
นครพนม
นราธิวาส

6
--1
--1

774
--14
--450

5
--1
-----

301
--14
-----

1
---------

14
---------

1
---------

14
---------

รวม

10

1,252

7

329

ทีม่ า: ธนาคารกสิกรไทย (2559).

ให้ความเห็นชอบในการด�ำเนินโครงการ EEC เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 เป็นการใช้
แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครือ่ งมือผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ
พื้นที่ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณก้อนโตส�ำหรับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ
การลงทุน 1.5 ล้านล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี แยกเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 500,000 ล้านบาท การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 บาท การก่อสร้าง
เมืองใหม่ (โรงพยาบาล โรงเรียน และทีอ่ ยูอ่ าศัย) 400,000 ล้านบาท และการลงทุนในเรือ่ ง
การท่องเทีย่ วอีก 200,000 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั มีการให้สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ แก่นกั ลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในรูปภาษีและในรูปที่ไม่เกี่ยวกับภาษีมากกว่าที่เคยเป็นมา อาทิ
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การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสูงสุด 15 ปี ซึง่ ท�ำให้อตั ราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีจ่ ะจัดเก็บจริง
ของไทยต�่ำที่สุดในอาเซียน และการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดเหลือเพียง
ร้อยละ 17 ส�ำหรับบุคคลทีม่ ที กั ษะสูงในระดับโลก นับเป็นครัง้ แรกทีร่ ฐั บาลไทยมีมาตรการ
ในลักษณะดังกล่าว และนอกจากแรงจูงใจทางภาษีแล้ว นักลงทุนยังจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทีไ่ ม่ใช่ภาษี เช่น การเช่าทีด่ นิ ได้สงู สุด 99 ปี การได้รบั อนุญาตให้ทำ� ธุรกรรมทางการเงินด้วย
เงินตราต่างประเทศ และการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ให้เสร็จภายใน 1 ปี เป็นต้น
ส่วนในเรือ่ งการหาเจ้าภาพและกลไกการขับเคลือ่ นนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลใช้
วิธกี ารจัดหากฎหมายมารองรับ โดยได้จดั ท�ำ “ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ขึน้ มาเพือ่ เป็น
กลไกขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 สาระส�ำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนีป้ ระกอบด้วย
1) การก�ำหนดโครงสร้างให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีหน้าที่เสนอแนะ
คณะรัฐมนตรีในการก�ำหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การตราพระราชกฤษฎีกาตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ การออกระเบียบเพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการด�ำเนินการเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการด�ำเนินงาน
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การร่วมทุนกับบุคคลอืน่ ในกิจการทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษต้องลงทุน และการกูห้ รือให้กยู้ มื เงินของเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทัง้ ก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละ
พืน้ ที่
2) การเปลีย่ นสถานะของ กนอ. ไปเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเป็นนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ส่วนระดับพื้นที่เมื่อพื้นที่นั้นๆ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จะมีผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นซีอีโอที่มาจากการสรรหาและมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในแต่ละเขต เพื่อท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
ในรูปของคณะกรรมการย่อยในพืน้ ที่
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3) การให้สำ� นักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอำ� นาจจัดหาทีด่ นิ เพือ่
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
สามารถถอดถอนสภาพทีด่ นิ สาธารณะ (เช่น เขตป่า ทีร่ กร้างว่างเปล่า ทีด่ นิ ปฏิรปู
ทีด่ นิ ของหน่วยงานราชการทีส่ งวนไว้ หรือทีส่ าธารณะทีพ่ ลเมืองใช้ประโยชน์รว่ มกัน)
รวมถึงทีธ่ รณีสงฆ์ โดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย
ว่าด้วยทีร่ าชพัสดุและประมวลกฎหมายทีด่ นิ หรือในกรณีทดี่ นิ เอกชน ก็สามารถใช้
วิธกี ารจัดซือ้ การเช่าซือ้ การเช่า การแลกเปลีย่ นหรือใช้อำ� นาจเวนคืนได้ โดยทีด่ นิ
ดังกล่าวสามารถน�ำมาปล่อยเช่าหาประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะยาว
50 ปี โดยน�ำเอา พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้
4) การให้อำ� นาจคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละเขตด�ำเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวก เพือ่ ให้สทิ ธิประโยชน์กบั นักลงทุนทัง้ ไทย
และต่างชาติภายในพืน้ ที่ และให้มอี ำ� นาจพิจารณาออกใบอนุญาตการลงทุนในด้าน
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว การบริการ หรือ
กิจการอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้อ�ำนาจในการจัดท�ำ
ผังแม่บท เพือ่ ใช้แทนผังเมืองรวมทีค่ วบคุมการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในแต่ละพืน้ ที่ และ
เมือ่ แผนแม่บทแล้วเสร็จ ก็สามารถยกเลิกการบังคับใช้ผงั เมืองรวมดังกล่าวได้ทนั ที
การผ่อนปรนกฎระเบียบและข้อกฎหมายเช่นนีจ้ งู ใจผูล้ งทุนเป็นอย่างยิง่ ด้วยการเปิด
โอกาสให้นกั ลงทุนต่างชาติสามารถซือ้ ทีด่ นิ และถือกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ โดยไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาต
หรือด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ซึง่ เดิมก�ำหนดเงือ่ นไขไว้วา่ หากต่างด้าวน�ำเงิน
เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป จะสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ 1 ไร่ เป็นต้น)
ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงไม่เพียงเป็นกฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น
เจ้าภาพในการบริหารจัดการ แต่ยงั เป็นการรองรับและเป็นกลไกขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจให้ชดั เจนเป็นรูปธรรม และยังเป็นกฎหมายพิเศษทีเ่ ปิดทางให้นกั ลงทุนทัง้ ไทยและ
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ต่างชาติเข้ามาลงทุนในพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้สะดวกขึน้ ส่วนในด้านขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ อง กนพ.
ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนีก้ ไ็ ม่แตกต่างไปจากฉบับร่างเมือ่ ปี 2548 ซึง่ เคยถูกต่อต้านอย่างหนัก
จนไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้
อย่างไรก็ตาม ทัง้ ๆ ทีก่ ารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ เป็นนโยบายเร่งด่วนทีใ่ ช้กลไก
ข้าราชการเป็นหลักในการขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เกิดผลปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรมภายในปี 2559 รวมทัง้
การใช้มาตรการอีกหลายอย่างเพือ่ ส่งเสริมผลักดัน ไม่วา่ จะเป็นการใช้ ม. 44 ในการจัดการ
ที่ดินรองรับการประกาศเขตพืน้ ที่ การให้สทิ ธิประโยชน์สง่ เสริมการลงทุน แต่ความพยายาม
ผลักดันให้มกี ารประกาศใช้รา่ ง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ เป็นกฎหมายรองรับนโยบาย
อย่างเป็นทางการ กลับกลายเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน ทัง้ ในเรือ่ ง
ความซ�ำ้ ซ้อนของพืน้ ทีแ่ ละอ�ำนาจการบริหารจัดการ และผลกระทบต่อท้องถิน่ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษและ ร่าง พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ได้มีการปรับเปลี่ยนสาระส�ำคัญหลายข้อ โดยเฉพาะการขยายบทบาทและหน้าที่ของผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มอี ำ� นาจอนุมตั ิ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบเพือ่ ความสะดวกในการด�ำเนิน
กิจการของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามกฎหมาย 9 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมาย
ว่าด้วยการจดทะเบียนเครือ่ งจักร กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์8
นอกจากนั้นยังให้ผู้ว่าฯ เป็นผู้ก�ำกับดูแลและประสานงานเพื่อให้เป็นไปตาม “แผน
แม่บท” การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทัง้ ให้ผวู้ า่ ฯ จัดให้มศี นู ย์บริการเบ็ดเสร็จเพือ่
iLaw (2559) ให้ความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับนี้ว่า “ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีการให้อำ�นาจ
แก่ฝ่ายบริหารเอาไว้อย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การยกเว้นข้อกฎหมายมีอยู่แทบทุกมาตรา การให้อภิสิทธิ์
แก่การบริหารจัดการก็ไม่ได้กำ�หนดขอบเขตไว้แน่ชัด.”

8

48

วัฒนา สุกัณศีล

อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ลงทุน ขณะทีส่ ถานะของ กนอ. ยังคงเป็นเช่นเดิม ไม่ได้ถกู ยกระดับ
ขึ้นเป็น “ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ดังที่เคยเสนอกันไว้ใน
ตอนแรก แต่มีการขยายบทบาทหน้าที่ให้ กนอ. สามารถด�ำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากยิง่ ขึน้ เช่น ด�ำเนินกิจการท่าเรืออุตสาหกรรม
จัดตัง้ บริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัด เพือ่ ประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องต่อเนือ่ งกับกิจการของ
กนอ. เป็นต้น รวมทัง้ ก�ำหนดให้ผวู้ า่ การนิคมแห่งประเทศไทยมีอำ� นาจเช่นเดียวกับผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดในเรือ่ งการใช้อำ� นาจบังคับตามกฎหมาย 9 ฉบับดังกล่าว อีกทัง้ ยังสามารถจัดตัง้ ศูนย์
บริการเบ็ดเสร็จในเขตพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมของ กนอ. ได้
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของผูว้ า่ ราชการจังหวัดและผูว้ า่ กนอ. ทีร่ า่ ง พ.ร.บ.
ฉบับใหม่ดงั กล่าวให้อำ� นาจไว้กว้างขวางอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน จะเกิดผลอย่างไร จะขับเคลือ่ น
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจได้แค่ไหน และมาตรการอืน่ ๆ ทีร่ ฐั บาล คสช. ออกมาหนุน
เสริมเพื่อผลักดันให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบรรลุผลโดยเร็วจะส่งผลกระทบอย่างไร9
เป็นสิ่งที่เกินกว่าจะประเมินหรือคาดการณ์ได้ในที่นี้ เพราะกระทั่ง ณ เวลานี้ ร่าง พ.ร.บ.
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่คาดหวังกันว่าจะสามารถน�ำไปใช้เป็นกฎหมายรองรับและขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ ก็ยงั คงมีสถานะเป็นร่าง พ.ร.บ. อยูเ่ ช่นเดิม
นอกจากมาตรการด้านกฎหมายแล้ว จากเรือ่ งทีม่ คี นมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
น้อยและไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุน
ของกลุม่ ทุนใหญ่ในประเทศ ท�ำให้รฐั บาลผลักดันให้ สกท. พิจารณาหาช่องทางเพิม่ สิทธิประโยชน์
ส�ำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มากขึน้ อีก โดยเฉพาะการเพิม่ กลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมายการส่งเสริม “เพือ่ ให้คนในท้องถิน่ สามารถลงทุนได้เร็วขึน้ ” กลุม่ ทุนท้องถิน่ จึงเป็น
เป้าหมายส�ำคัญในการเสนอมาตรการใหม่ๆ ของ สกท. และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หลังจากจัดท�ำร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ไม่นาน สกท. ก็เห็นชอบให้เพิ่มกิจการ

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.

9
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เป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจ�ำนวน 10 ประเภทกิจการ โดยมี
เงื่อนไขว่าจะต้องไปตั้งกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มกิจการที่
ส่งเสริมอยูแ่ ล้ว โดยจะได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี และลดหย่อนอีก
ร้อยละ 50 ในปีที่ 9 ถึงปีที่ 13 กิจการกลุม่ นี้ ได้แก่ กิจการอบพืชและไซโล การผลิตผลิตภัณฑ์
จากผลพลอยได้หรือเศษวัตถุทางการเกษตร การผลิตโครงสร้างส�ำหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม และการผลิตสิง่ พิมพ์ทวั่ ไป นอกจากนัน้ ยังมีกลุม่ กิจการทีเ่ ลิกส่งเสริมไปแล้ว
และได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี กิจการกลุม่ นี้ ได้แก่ กิจการผลิต
อาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ การผลิตวัสดุกอ่ สร้างและผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
การผลิตสิง่ ปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับสินค้าอุปโภค
การผลิตสิง่ ของจากเยือ่ หรือกระดาษ และการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/
หรือคลังสินค้า
แม้จะใช้มาตรการต่างๆ ออกมากระตุ้นการลงทุน แต่สถานการณ์การลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งยังคงไม่ดนี กั และยังคงมีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานและความ
ล่าช้าในการออกกฎหมายมารองรับ ไปจนถึงการประกาศผลักดันโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านีน้ า่ จะสร้างความสับสนและความไม่มนั่ ใจ
ให้กบั นักลงทุน องค์กร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ใช่นอ้ ย จนรัฐบาลต้องออกมายืนยันว่าจะ
ไม่มกี ารยกเลิกนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ใน “รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจ�ำเดือนมกราคม
2560” สกท. รายงานว่ามีผมู้ าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 43 ราย วงเงินลงทุน 8,741.66 ล้านบาท ผ่านการอนุมตั แิ ล้ว 30 ราย เงินลงทุนรวม
5,757.66 ล้านบาท (ตาราง 3) แม้ตัวเลขวงเงินลงทุนจะเพิ่มสูงกว่าในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 หลายเท่าตัว แต่กย็ งั น้อยกว่าที่ กนอ. คาดการณ์ไว้วา่ จะเกิดการลงทุน “ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งไม่ตำ�่ กว่า 6,000-10,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 6,00010,000 คน และสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยตรง 4,000-8,000 ล้านบาทต่อปี” ซึ่งถ้า
นับรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งสิบเขต ก็น่าจะเกิดการลงทุนโดยรวมราว 60,000100,000 ล้านบาท ดังนัน้ เงินลงทุนรวมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5,757.66 ล้านบาทเมือ่ สิน้ ปี
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ตาราง 3: แสดงจ�ำนวนโครงการและวงเงินการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ เดือน
ธันวาคม 2559 และเดือนสิงหาคม 2560
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ

โครงการ
ขอรับส่งเสริม

จ�ำนวน
(โครง
การ)

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

โครงการ
ได้รบ
ั อนุมต
ั ิ

จ�ำนวน
(โครง
การ)

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

โครงการ
ขอรับส่งเสริม

จ�ำนวน
(โครง
การ)

ระยะทีห่ นึง่ 						
ตาก
23 3,625 19 3,401
24
สระแก้ว
4
1,362
3
1,278
4
สงขลา
4
1,529
1
12.5
6
ตราด
2
266
1
182
1
มุกดาหาร
5
915
3
381
4
ระยะทีส่ อง
หนองคาย
2
385
1
301
1
กาญจนบุรี
2
639
1
182
2
เชียงราย
1
16
1
16
4
นครพนม
----------นราธิวาส
----------รวม

43

8,741

30

5,757

46

โครงการ
ได้รบ
ั อนุมต
ั ิ

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

จ�ำนวน
(โครง
การ)

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

3,619
1,316
1,749
182
831

22
4
6
1
3

3,568
1,315
1,749
182
381

301
639
110
-----

1
2
2
-----

301
639
35
-----

8,751

41

8,175

ทีม่ า: ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สศช. (2559)

2559 จึงเป็นวงเงินลงทุนเพียงร้อยละ 6-10 ของตัวเลขประมาณการที่ กนอ. เสนอไว้เท่านัน้
ซึง่ ห่างไกลจากตัวเลขทีต่ งั้ เป้าไว้มาก10
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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สรุป

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 10 พืน้ ทีค่ รัง้ ล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2560 ระบุถงึ สถานการณ์การลงทุนในพืน้ ทีว่ า่ มีผขู้ อรับการส่งเสริมการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 46 ราย วงเงินลงทุน 8,751 ล้านบาท และได้รบั การอนุมตั ิ 41 ราย
รวมเป็นเงินลงทุนทัง้ สิน้ 8,175 ล้านบาท โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากมีผมู้ า
ลงทุนมากทีส่ ดุ คือ 22 ราย (ร้อยละ 53 ของผูล้ งทุนทัง้ หมด) ด้วยวงเงินลงทุนสูงสุด คือ 3,568
ล้านบาท (ร้อยละ 44 ของเงินลงทุนทัง้ หมด) ขณะทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
ซึง่ เป็นหนึง่ ในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องในปี 2545 และถือว่าเป็นหนึง่ ในสีพ่ นื้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ แต่นบั ตัง้ แต่
ได้รับการประกาศจัดตั้งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 กลับมีผู้มาลงทุนเพียง 2 ราย
ด้วยเงินลงทุน 35 ล้านบาท ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายมีผลู้ งทุนเพียง
1 ราย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีกสองพืน้ ที่ คือจังหวัดนครพนมและนราธิวาส ยังไม่มี
ใครเข้าไปลงทุนเลย (ตาราง 3)
ทัง้ นีจ้ ำ� ต้องเข้าใจในทีน่ ดี้ ว้ ยว่า ข้อมูลในตารางเป็นตัวเลขจ�ำนวนโครงการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมและเป็นเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านัน้ เพราะในบางพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การ
ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมี กนอ. เข้าไปด�ำเนินการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
เช่น จังหวัดสระแก้ว ซึง่ ล่าสุดมีผลู้ งทุน 4 ราย ด้วยวงเงินลงทุน 1,315 ล้านบาท แต่นา่ เชือ่ ว่า
น่าจะมีการลงทุนในพืน้ ทีน่ อกเขตพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่ามาก เช่น ในช่วงเดือนมกราคมถึง
เมษายนของปี 2559 ซึง่ ยังไม่มนี กั ลงทุนรายใดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเลย กลับมีนักธุรกิจเข้าไปลงทุนในจังหวัดสระแก้วมากขึ้น
โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการในสระแก้วจ�ำนวน 61 โรง (หรือ
เพิม่ ขึน้ 7.6 เท่า) มูลค่าการลงทุน 18,060 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้ 429 เท่า) แม้ชว่ งเวลาข้างต้น
จะเป็นช่วงเวลาก่อนจะมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็น่าจะประมาณได้ว่าตัวเลข
โครงการลงทุนและวงเงินลงทุนนอกพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วน่าจะมากกว่าที่
ลงทุนในเขตหลายเท่าตัว พูดอีกอย่างก็คอื ข้อมูลข้างต้นชีใ้ ห้เห็นสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น และเป็นตัวเลขที่รายงานนี้ใช้อ้างอิงเป็นหลัก เราไม่มีข้อมูล
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ทีจ่ ะชีว้ า่ สถานการณ์การลงทุนนอกพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดน 10 จังหวัด
เป็นอย่างไร
กระนัน้ ข้อมูลในตารางก็ดจู ะชีใ้ ห้เห็นผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
ของคณะรัฐบาล คสช. พอสมควร แต่ตวั เลขการลงทุนล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
มีเพียง 8,175 ล้านบาท ซึง่ อาจเป็นเพราะระบบสาธารณูปโภคยังไม่พร้อมดีและแต่ละพืน้ ที่
ก็มีความแตกต่างกัน จึงยังไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเท่าที่ควร แม้ว่า สกท. จะมี
เป้าหมายในการผลักดันและสร้างโอกาสให้ผู้ลงทุนในพื้นที่มากกว่าที่จะมีวัตถุประสงค์ให้
ผูล้ งทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ขณะทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงบางคนก็ออกมายอมรับเช่นกัน
ว่า “ในช่วงสองปีทผี่ า่ นมา ภาคเอกชนลงทุนในประเทศไม่มาก” และ “การดึงเอกชนมาลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอนนีพ้ บว่าเอกชนไม่สนใจลงทุน ซึง่ อาจจะต้องมีการปรับแนวคิดการ
ด�ำเนินการเรือ่ งนีใ้ หม่ จากเดิมทีจ่ ะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นจุดการค้าชายแดนทีส่ ำ� คัญ
ก็อาจปรับมาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีส่ นับสนุนกิจการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ” ขณะทีใ่ นช่วงปี
2558-2559 สกท. ระบุวา่ มีนกั ลงทุนสนใจยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านโครงการต่างๆ
ในพืน้ ที่ EEC รวมแล้ว 2.87 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของโครงการทีข่ อรับการส่งเสริม
การลงทุนจาก สกท. และเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล
ประมาณ 1.97 แสนล้านบาท และร้อยละ 70 เป็นการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยคาดการณ์วา่ ในปี 2560 จะมีการยืน่ ขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพืน้ ที่ EEC อีก 1.5 แสนล้านบาท
นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดน ทีร่ ฐั บาล คสช. ต้องการ
ชูเป็นนโยบายหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการดึงให้นกั ลงทุนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศไปลงทุนและการสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียน
เพียงในเวลาสองปี อาจกลับกลายเป็นนโยบายทีไ่ ม่ได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนเท่าไรนัก
นโยบายทีก่ ำ� หนด สัง่ การ และควบคุมจากส่วนกลาง กลายเป็นเรือ่ งทีข่ นึ้ อยูก่ บั การสร้างและ
การพัฒนาของแต่ละจังหวัดเอง และนโยบายที่มุ่งเน้นว่าจะให้สิทธิประโยชน์ทุนขนาดใหญ่
ภายนอกพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะทุนต่างประเทศมาตัง้ แต่แรก กลับพลิกเปลีย่ นมามีเป้าหมายเป็นการ
ผลักดันและสร้างโอกาสให้ผลู้ งทุนในพืน้ ทีม่ ากกว่าผูล้ งทุนจากต่างประเทศ
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แม้บทความชิ้นนี้อาจไม่สามารถที่จะประเมินผลลัพธ์ของนโยบายเศรษฐกิจพิเศษที่
รัฐบาลทหารชุดนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ แต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้
อภิปรายมา ได้ชี้ให้เห็นร่องรอยปัญหา ความซับซ้อน และผลกระทบที่แตกต่างกันไปใน
กลุ่มคนต่างๆ ประเด็นที่สมควรน�ำมาพิจารณาอย่างจริงจังน่าจะเป็นความเชื่อมโยงของ
โครงการพัฒนาเหล่านีก้ บั การเมืองความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกทีร่ ฐั บาลก�ำลังด�ำเนินการอยูน่ ี้ เกิดขึน้ ในบริบทของการปิดกัน้ การจ�ำกัดและควบคุม
การแสดงออกทางความคิดเห็นและการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างเสรี การด�ำเนินการและการลงทุน
ในโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นในระบบการเมืองและการบริหารที่ขาดการตรวจสอบ ขาดความ
โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะอย่างถึงทีส่ ดุ ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว
หรือผลกระทบในด้านต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ของนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จึงเป็นทัง้ เหตุและผลและมีความเชือ่ มโยง
กับการเมืองความเป็นประชาธิปไตยอย่างแยกไม่ออก
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รายการอ้างอิง
เอกสารภาษาไทย

นันธิกา ทังสุพานิช. 2545. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน.” วารสารเศรษฐกิจ
สังคม 39(2): 37-41.
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