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ในโครงการวิจยั นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาถึงรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษทีเ่ หมาะสมกับ
พื้นที่บริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย รวมถึงการนำาเสนอแนวทางและมาตรการที่จำาเป็น
เชิงนโยบายที่สามารถนำาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยคณะผู้วิจัยเลือก
พิจารณา 7 พื้นที่ใน 5 จังหวัดที่อยู่ในแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของ
รัฐบาล ได้แก่ จังหวัดตาก (อำาเภอแม่สอด) จังหวัดเชียงราย (อำาเภอแม่สาย เชียงแสน และ
เชียงของ) จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว (อำาเภออรัญประเทศ) และจังหวัดสงขลา (อำาเภอ
สะเดา)
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมปริ ทั ศ น์ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และการสั ม มนาระดม
ความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยพบว่า ความพร้อมด้าน
กายภาพในแง่ความเหมาะสมและโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ
จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุงโดยเฉพาะด้านการคมนาคมเชื่อมต่อกับทางหลวง
สายหลัก ส่วนอำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อำาเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของใน
จังหวัดเชียงรายและอำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลานั้นอยู่ในเกณฑ์ดี มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภครองรับได้ดี
สำาหรับความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ คณะผู้วิจัยพบว่าอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จังหวัดกาญจนบุรี อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อำาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนสูง ในขณะที่อำาเภอ
เชียงแสน และเชียงของในจังหวัดเชียงรายมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและ
โลจิสติกส์ทางนำ้าและทางบกตามลำาดับ ในแง่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยพบว่าอำาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ
จากการศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายกับประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนของ
ประเทศไทยออกเป็นสองแบบ คือ รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนที่เหมาะสม
กับการผลิต และเพื่อการบริการ
สำาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนทีเ่ หมาะสมกับการผลิต ควรทีจ่ ะมีการ
จำากัดพื้นที่ที่ชัดเจนและมีรั้วรอบขอบชิด รวมถึงควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีแรงงานเพียงพอ ทั้งนี้กิจกรรมการผลิตในระยะสั้นควรเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกใน
อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้แรงงานเข้มข้น หรืออุตสาหกรรมทีส่ ามารถอาศัยความเชือ่ มโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการส่งออกได้ ในขณะที่ในระยะยาวควรเน้นการผลิตที่สามารถเชื่อมโยงกับ
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ฐานการผลิตในประเทศเพือ่ นบ้านได้ ส่วนรูปแบบสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษควรมีการ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส�ำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก แต่ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้
แรงงานต่างด้าว และมีการผ่อนปรนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเช้าไปเย็นกลับ แต่
จ�ำกัดให้อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ นอกจากนัน้ ภาครัฐควรมีการอนุญาตให้ผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศ
แต่ยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงให้การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนส�ำหรับอุตสาหกรรมที่
ส่งเสริมการท�ำ R&D สร้างองค์ความรู้หรือสร้างเทคโนโลยี
ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนทีเ่ หมาะสมกับการบริการ ควรมีการจ�ำกัด
พื้นที่ที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน แต่อาจมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต และ
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่างประเทศเพือ่ นบ้านกับศักยภาพของจังหวัด ทัง้ นีก้ จิ กรรมทาง
เศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมจะเป็นการบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์  เขตปลอดอากร บริการด้าน
การท่องเทีย่ ว และบริการด้านสุขภาพและการศึกษา ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ในพืน้ ทีค่ วรมีการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส�ำหรับกิจกรรมการบริการภายในพื้นที่ที่ก�ำหนด และจ�ำกัด
เฉพาะกิจกรรมการบริการส�ำหรับลูกค้าในต่างประเทศทีเ่ ข้ามารับบริการภายในพืน้ ที่ หรือลูกค้า
อยูต่ า่ งประเทศเท่านัน้ และให้สทิ ธิส�ำหรับเขตการท่องเทีย่ วในการจัดตัง้ คลังสินค้าทัณฑ์บนเพือ่
การขายสินค้าบางประเภท หรือให้เงินทุนสนับสนุนส�ำหรับธุรกิจที่สร้างสรรค์ หรือธุรกิจที่สร้าง
องค์ความรู้ ส่วนสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานควรมีการผ่อนปรนเช่นเดียวกับเขตการผลิต
รูปแบบการบริหารจัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองรูปแบบนั้นมีรูปแบบ
เหมือนกัน คือ มีคณะกรรมการร่วมจากตัวแทนของทั้งรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถิ่น เอกชน และ
ภาคประชาสังคม และเน้นการใช้สายการท�ำงานเดิมของจังหวัด อย่างไรก็ดี ในระยะยาวแล้ว
ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ฐานด้านการบริการแทนการผลิตที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น
คณะผู้วิจัยได้แบ่งผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกเป็นสี่ด้าน
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคงและการปกครอง และด้านสิ่งแวดล้อม จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามใน 7 พื้นที่ คณะผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะท�ำให้ความเป็นอยู่ดขี ึ้น แต่การเข้ามาของคนต่างถิ่นจะท�ำให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น และ
ประชาชนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใหม่ได้ นอกจากนัน้ อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม และยาเสพติดจากการทีแ่ รงงานเคลือ่ นย้ายเข้ามาในพืน้ ทีม่ ากขึน้ ส�ำหรับผลกระทบ
ทางด้านความมั่นคงและการปกครอง คณะผู้วิจัยพบว่าภายใต้ระเบียบนี้
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับนโยบายและการมีคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่ ตลอดจนภาคเอกชน
และภาคประชาชนจะไม่มผี ลกระทบต่ออ�ำนาจหน้าทีใ่ นการบริหารปกครองของหน่วยราชการที่
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มีอยูเ่ ดิมแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมทีช่ มุ ชนและผูป้ ระกอบการมีความกังวล
มากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องการจราจร
เนือ่ งจากกฎหมายของประเทศไทยเกีย่ วกับการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้ถกู จัดตัง้
โดยกฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์สูง ดังนั้น จึงก่อให้เกิดข้อพิจารณา คือ ระเบียบส�ำนักนายกฯ เป็น
เพียงกรอบการด�ำเนินการในเชิงรูปแบบเท่านั้นท�ำให้เกิดปัญหากับผู้น�ำไปปฏิบัติใช้ โดยเฉพาะ
เรือ่ งมาตรฐานการด�ำเนินการของรัฐทีเ่ กีย่ วกับประโยชน์สาธารณะและมีผลกระทบต่อประชาชน
จ�ำนวนมาก ซึ่งกระจายอยู่ในพระราชบัญญัติหลายเรื่องหลายกรณี นอกจากนั้นยังขาดการ
ก�ำหนดกระบวนการที่มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสับสน
และล่าช้าต่อผู้ปฏิบัติในการด�ำเนินการ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่บริเวณชายแดนของ
คณะผู้วิจัย คือ (1) ทางด้านกายภาพ ภาครัฐควรมีบทบาทที่ชัดเจนในการก�ำหนดว่าแต่ละพื้นที่
จะเป็นเขตอุตสาหกรรมหรือเขตการค้าประเภทใด และควรพิจารณาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นแผนแม่บททีม่ ลี �ำดับชัดเจนให้เหมาะกับความจ�ำเป็นของประเภทอุตสาหกรรมทีก่ �ำหนดนัน้
(2) ทางด้านกฎหมาย ภาครัฐต้องท�ำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติต่างๆได้ด�ำเนินการตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้องแล้วอย่างน้อยก็ได้ตามมาตรฐานการด�ำเนินการของรัฐทีไ่ ด้บญ
ั ญัตใิ นกฎหมายสมัยใหม่
ทีเ่ กีย่ วกับประโยชน์สาธารณะและมีผลกระทบต่อประชาชนจ�ำนวนมาก และสนับสนุนและเร่งรัด
ให้มกี ารออกแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และร่างแผนแม่บท และ (3) รูปแบบที่เหมาะสมในกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต
ควบคู่กับการมีบริการต่อเนื่องโดยพื้นที่ควรเป็นพื้นที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป มีรั้วรอบขอบชิด
และกระจายตามเขตชายแดนที่มีข้อได้เปรียบเรื่องอุปทานแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้วัตถุประสงค์ใน
ระยะสั้นคือเพื่อให้อุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้นด�ำเนินการได้ ส่วนในระยะยาว ควรเน้น
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทดแทนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
การผลิตบริเวณชายแดน เพื่อการแบ่งงานตามความช�ำนาญและการใช้สิทธิประโยชน์ ในขณะ
ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของเขตบริการแบบรวมศูนย์ หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่
คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรอยูใ่ นแผนการพัฒนาประเทศ และเป็นพืน้ ทีเ่ พียงเขตเดียว เนือ่ งจากจ�ำเป็น
ต้องใช้เงินทุนสูง และไม่จ�ำเป็นต้องเป็นพื้นที่บริเวณชายแดน ส�ำหรับการบรรเทาผลกระทบ
สามารถท�ำได้โดยให้ภาคประชาสังคมมีสว่ นร่วมในการวางนโยบายและปฏิบตั นิ โยบาย ส่วนการ
ให้สทิ ธิประโยชน์ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ และการ
ให้หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
เพื่อให้การบริการจัดการเป็นไปได้อย่างราบรื่น
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In this study, we examine the possible forms of the special economic
zone (SEZ) that are appropriate for Thailand, as well as suggesting guideline and
policy measure to help developing and forming the SEZ. We have selected 7
areas in 5 provinces, which are in the current border SEZ development plan.
The 7 areas are Tak Province (Amphoe Mae Sot), Chiangrai Province (Amphoes
Mae Sai, Chiangsan, and Chiangkong), Kanchanaburi Province, Sa Kaeo Province
(Ampohe Aranyapathet), and Songkla Province (Amphoe Sa Dao).
From studying past literatures, in-depth interviewing, and focus group
discussion with related stakeholders, we find that the physical readiness in terms
of infrastructure of Amphoe Mae Sot and Kanchanaburi Province required
attention, especially linkage main road. However, Amphoe Aranyapathet, Mat Sai,
Chiangsan, Chiangkong, and Sa Dao were in good conditions with well-equipped
and adequate infrastructure.
In terms of economic readiness, we find that Aphone Mae Sot,
Kanchanaburi Province, Amphoes Mae Sai, Aranyapathet, and Sa Dao are the areas
with very high value of border and cross border trade. While Amphoes Chiangsan
and Chaingkong are the centers for land and water transportation and logistics
services, Amphoe Mae Sot, Kanchanaburi Province and Ampohe Aranyapathet
are the areas that have potential for industrial production.
Deducting from the past or current examples of foreign border special
economic zone, we conclude two forms of border special economic zone that
might work for Thailand: (1) border special economic zone specialized on
production and (2) border specialized economic zone specialized on services.
For the border economic zone specialized on production, we think that
it should be within the contained area and should be closed to labor-abundant
neighbor countries. The main economic activities, at least in the short term,
should focus on the labor-intensive exported industry or industry that uses
neighbor countries for exports, while, for the long run, we suggest that the
production should be focused on the production linkage with the production base
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in the neighbor countries.  In terms of special privileges, activities in the border
special economic zone should receive BOI tax incentives for exported production;
however, requirements on usage of foreign workers are needed to be relaxed,
especially the registration of the daily foreign labor.  In addition, production for
domestic sale should also receive other special privileges, except tax incentive,
as well as financial supports for industry doing R&D.
In the case of the border economic zone specialized on services, it
should also be within the contained area; however, the area can be bigger than
the specialized on production.  The area should have be linked to the neighbor
countries because of the area’s potential.  The main economic activities in this
case are transportation and logistics services, duty free zone, travel services,
health and educational services.  The special privileges are received should be
conformed to the BOI with less restrictions on the use of foreign labor, but these
should only be benefited to some foreign-customer-related activities within
specific area.  Other privileges include duty free warehouse in the tourist area or
financial supports for creative industry.
The administrative structure and area management of these two forms of
border special economic zone are similar.  The joint committee should compose
of representatives from the central government, local government, private, and
public, and utilize the provincial structure for a successful local implementation.  
However, in the long term, government should switch from using the border
special economic zone as the economic growth driver to promote service sector
than the labor-intensive production sector.
In this study, we have categorized the effects of development of the
border economic zone into four categories: economic, social and administration,
national security, and environment.  The results from the survey in 7 areas show
that development of the border economic zone in these areas will improve
economic condition, but at the same time, the more competitive environment
will affect those that cannot adapt well to the new environment.  In addition,
increase in the number of foreign workers might lead to more crime and drug
use.  In terms of national security and administration, we think that the current
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structure of the committee should not affect the development progress of the
border special economic zone.  The environmental impact that most responders
are concerned about is the traffic.
Since current regulations of the office of the prime minister on special
economic zone is weaker than other laws, it is likely to cause many troubles.  
The regulations of the office of the prime minister offers only a guideline, which
in practice causes problem in implementation process, especially the problem
with the standard procedures that have high impact to public.  In addition, lack
of clear and law abiding procedures also hinders and causes confusion for policy
practitioners.
Given our analysis in this study, we offer the following policy recommendations:
(1) in terms of physical, government should determine the type of activity
appropriate for the area, and then develop a clear infrastructure master plan
that is appropriate for that activity; (2) in terms of law, government should have
a clear definition of the standard procedure and follow it through.  This should
be done in a timely manner.  Lastly, (3) the border economic zone specialized
on production should be done in small contained areas.  The areas should be
closed to the area with abundant labor supply.  The short term strategy is to
use this abundant labor for labor-intensive industry, while in the longer term,
the focus should be on the co-development between Thailand and neighboring
countries.  For the border special economic zone specialized on services, we
think that this should be in the general economic development plan.  The area
for this form should be single and big area because it requires huge capital and
needs not be border area.
To alleviate the problems, we suggest that the public should be allowed
to involve in planning and implementing processes.  The specialized privileges,
especially for foreigners, should be considered thoroughly, and to smoothen the
administrative and management of the area, the representative from the local
government should be included in the provincial special economic zone
committee.

บทสรุปผู้บริหาร
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World Bank (2008)
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1. บทน�า
ในปัจจุบันนี้ ประเทศต่างๆ ในโลกได้มีการให้ความสำาคัญต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zones) เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศโดยทั่วไปแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท
หลัก1 ได้แก่
1. เขตการค้าเสรี (Free Trade Zones) ซึ่งจะเป็นเขตการค้าที่ปลอดภาษี และอาจ
มีการให้บริการคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า เพื่ออำานวยความสะดวก
ทางการค้า การขนส่ง และการส่งออกต่อ (re-export)
2. เขตการแปรรูปเพือ่ การส่งออก (Export Processing Zones: EPZs) ซึง่ เป็นเขตนิคม
อุตสาหกรรมที่เสนอแรงจูงใจพิเศษรวมถึงสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อการผลิต และกิจกรรมที่
เกีย่ วข้อง โดยมากจะเป็นการผลิตเพือ่ การส่งออกซึง่ อาจจะมีลกั ษณะของ EPZ แบบผสม (Hybrid
EPZs) ทีเ่ ปิดให้ดาำ เนินกิจกรรมการผลิตทัง้ เพือ่ การส่งออกและการขายในประเทศ หรือเป็น EPZ
แยกเฉพาะสำาหรับการส่งออกก็ได้
3. ท่าเรือเสรี (Freeports) ซึ่งจะมีนิยามที่กว้างและมักรวมกิจกรรมที่หลากหลาย
ประเภท จนไปถึงการท่องเที่ยว การค้าปลีก การอนุญาตให้คนอยู่อาศัยเป็นการเฉพาะ รวมถึง
มีการให้แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์เฉพาะ
4. เขตประกอบการอุตสาหกรรม (Enterprise Zones) จะเป็นการกำาหนดเขตทั้งใน
เมืองหรือชนบทเพื่อการให้แรงจูงใจทางภาษีหรือการให้เงินทุนสนับสนุนในการดำาเนินกิจกรรม
การผลิตหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
5. โรงงานเดี่ยว (Single Factory EPZ) จะเป็นการให้สิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจใน
ลักษณะคล้ายกับ EPZ แต่เป็นการให้กับโรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งสำาหรับประเทศไทย
ได้มีนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน
โดยได้มีการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI)
และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในปี พ.ศ. 2520 โดยปัจจุบัน BOI ได้แบ่งเขตการลงทุน
ออกเป็น 3 เขต และมีสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทยนั้น ได้เริ่มมีโครงการ
จากการผลักดันของ ADB ภายใต้กลยุทธ์การส่งเสริมเปลีย่ นแปลงระเบียงการขนส่ง (Transport
Corridors) ที่พัฒนาขึ้นตามแผนของข้อตกลงอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง มาเป็นระเบียงเศรษฐกิจ

(Economic Corridors) ดังนัน้ ทางส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ได้ริเริ่มแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนตั้งแต่ปีค.ศ. 2004
และได้มีการก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อผลักดันการพัฒนาในปี ค.ศ. 2013
อีกทั้งผลจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่
1/2557 ในช่วงของคสช. ยังมีเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 ซึ่งกนพ.ได้ตกลงท�ำการศึกษา 5 พื้นที่ให้แล้วเสร็จในธ.ค. 2557 ได้แก่ 1) แม่สอด
2) อรัญประเทศ 3) ตราด 4) มุกดาหาร 5) สะเดา (ด่านศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์)
เป้าหมายการพัฒนาจะพิจารณาในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน เพิม่ การจ้างงานและสร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้ประชาชน แก้ปญ
ั หา
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพืน้ ทีต่ อนใน ปัญหาการลักลอบน�ำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
จากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน
จากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
อันส่งผลผลักดันให้มกี ารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
รวมถึงผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษทีอ่ าจมีทงั้ ในด้านบวกและด้านลบ คณะผูว้ จิ ยั จึงจัดท�ำ
งานวิจยั ชิน้ นีข้ นึ้ เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ถงึ รูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย การศึกษาถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมไปถึงการจัดท�ำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
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2. วิธีการศึกษา
ในส่วนของวิธีการศึกษา คณะผู้วิจัยจะแบ่งส่วนวิธีการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ จะเป็นการรวมรวมสถิตแิ ละงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในต่างประเทศเพื่อใช้เป็น
รูปแบบในการจัดท�ำเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
จะเป็นการลงพื้นที่ส�ำรวจสภาพทางกายภาพของพื้นที่ที่มีแผนการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน
3) การจัดการจัดสัมมนาระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 ครั้ง
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2.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ กล่าวคือ 1) การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 2) การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.2.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการ
วิเคราะห์ทงั้ ในด้านของพืน้ ที่ และอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการผลิตทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะด�ำเนินการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว และสรุปเป็นรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสม โดยจะแบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น
• การวิเคราะห์ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ
• การวิเคราะห์ความพร้อมของปัจจัยด้านสถาบัน
• การวิเคราะห์ความพร้อมของปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยการผลิตขนาด
ตลาด ความเชื่อมโยงกับแหล่งการผลิตอื่น และบริการที่เกี่ยวข้อง
• การวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมต่ อ ลั ก ษณะการด�ำเนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ หรือลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิต
• การสรุ ป รู ป แบบเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษบริ เวณชายแดนที่ เ หมาะกั บ
ประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ที่คณะผู้วิจัยท�ำการศึกษาและเก็บข้อมูลความพร้อมและความเหมาะสม
รายพื้นที่จะประกอบไปด้วย
- อ.แม่สอด จังหวัดตาก
- จังหวัดกาญจนบุรี
- อ.เชียงของ อ.เชียงแสน และอ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
- อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- อ.สะเดา จังหวัดสงขลา
2.2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้ ง ผลกระทบเชิง บวกและผลกระทบเชิง ลบ โดยจะแบ่งผลกระทบออกเป็น i) ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ii) ผลกระทบทางสังคม iii) ผลกระทบทางด้านความมั่นคงและการปกครอง
และ iv) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
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3. ความเป็นมาและความก้าวหน้าของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รัฐบาลไทยมีแนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายแดนตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
จนกระทั่งมีการออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี พ.ศ. 2556
ในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ภายใต้ระเบียบนี้ก�ำหนดให้การจัดตั้งสามารถท�ำได้โดยการเสนอ
ของหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขอความเห็นชอบต่อกระทรวงตั้งสังกัด
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพือ่ พิจารณา โดยรัฐบาล
จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ที่สอดคล้องกับระบบ AEAN Single Window และการด�ำเนินการอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1 ภายใต้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการก�ำหนดเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะจาก
บนลงล่าง (Top Down) โดยในระยะแรกเริ่มต้นใน 4 กลุ่มพื้นที่ 1. พื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ พื้นที่
ชายแดน อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 2. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
นครพนม จังหวัดหนองคาย พื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ พื้นที่ชายแดน จังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดตราด 3. พื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่ พื้นที่ชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี 4. พื้นที่ภาคใต้ได้แก่
พื้นที่ชายแดน อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ คสช. ได้
เน้นบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการแก้ปญ
ั หาความมัน่ คงของประเทศอันเกิดจากแรงงาน
ต่างด้าว อย่างไรก็ดีในปัจจุบันรัฐบาลยังขาดรูปแบบและการบริหารของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี
ความชัดเจน
4. การวิ เ คราะห์ ค วามพร้ อ มและความเหมาะสมของพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการจั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การวิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ทางกายภาพและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
4.1 ด้านกายภาพ
ทางด้านกายภาพนั้น ความเหมาะสมของพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานตลอดจน
ความสะดวกในการขนส่งแรงงานและวัตถุดบิ /สินค้าข้ามแดน และศักยภาพของเมืองทีอ่ ยูต่ ดิ กันนัน้
จัดเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ภาครัฐจะต้องให้ความสนใจในการวางแผนที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในการศึกษานี้ได้ท�ำการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานแบ่งเป็น 8 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การคมนาคม
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ทางถนน รถไฟ   ท่าอากาศยาน ท่าเรือ ระบบไฟฟ้าและพลังงาน ประปาสุขาภิบาล ระบบ
โทรคมนาคม และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ในส่วนของการขนส่งข้ามแดนนั้นก็ได้วิเคราะห์ความ
สะดวกในการข้ามแดนของผู้เดินทางและสินค้า จากการวิเคราะห์ทั้งส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่
จ�ำเป็นและระบบส�ำหรับการข้ามแดน รวมถึงองค์ประกอบข้างเคียงที่จะอ�ำนวยความสะดวก
และน�ำข้อมูลทัง้ สองส่วนนีไ้ ปวิเคราะห์เปรียบเทียบ หากภาครัฐได้เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษส�ำหรับ
กิจกรรมในแต่ละประเภท ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เกษตรแปรรูป พื้นที่การค้า (Trade
Zone) ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Center) และศูนย์กลางการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชายแดน
เป้าหมายที่คาดว่าจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทย 7 แห่งคือ อ.แม่สอด จ.ตาก,
จ.กาญจนบุรี (ไม่ระบุอ�ำเภอชัดเจน), อ.แม่สาย จ.เชียงราย, อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, อ.เชียงของ
จ.เชียงราย, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ อ.สะเดา จ.สงขลา พบประเด็นที่ส�ำคัญดังนี้
i) อ.แม่สอด จ.ตาก ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีโ่ ดยรวมนัน้ อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
โดยด้านไฟฟ้าพลังงานและสื่อสารคมนาคมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ ด้านการคมนาคม ยังมีปัญหาเนื่องจากยังไม่มีรถไฟ (แต่มีแผนงาน
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟในอนาคต) ส่วนถนนก็อยู่ระหว่างการปรับปรุง (เส้นแม่สอด-ตาก) รวมถึง
ท่าอากาศยานแม่สอดเพือ่ รองรับการเติบโตของพืน้ ที่ ในด้านการอ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ดุ ผ่านแดน
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านอาคารศุลกากรและอาคารตรวจคนเข้าเมือง ยังเป็นอาคารเก่า
สภาพทรุดโทรม มีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ ควรมีโครงการก่อสร้างเพิ่มเติม รวมทั้งควรเพิ่มสถานี
ซ่อมบ�ำรุงรถทีไ่ ด้มาตรฐาน ด้านความสะดวกในการข้ามแดนก็มกี ารจราจรติดขัดทีห่ น้าด่านมาก
ควรปรับปรุง
ii) จ.กาญจนบุรี ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี โดย
เฉพาะในอนาคต หากท่าเรือทวายและมอเตอร์เวย์พ่วงทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างทวายและไทย
เสร็จสมบูรณ์ ด้านที่ควรปรับปรุงคือท่าอากาศยานเนื่องจากท่าอากาศยานทวายมีขนาดเล็ก
รองรับการขนส่งไม่เพียงพอ การอ�ำนวยความสะดวกที่จุดผ่านแดน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้
เนือ่ งจากอาคารศุลกากรและอาคารตรวจคนเข้าเมืองทีด่ า่ นบ้านพุนำ�้ ร้อนมีสภาพทรุดโทรมมาก
แต่กม็ โี ครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ ด้านสถานีเชือ้ เพลิงอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก มีความหลากหลาย
และเพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนด้านคลังสินค้า ระบบเอกสารทีด่ า่ นศุลกากร และความสะดวกใน
การข้ามแดน ควรปรับปรุงไปตามล�ำดับ โดยเฉพาะด้านคลังสินค้าที่ยังไม่มีพื้นที่เท่าที่ควร
iii) อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีโ่ ดยรวมนัน้ อยูใ่ นเกณฑ์
ดี ยังขาดรถไฟทีย่ งั ไม่มใี นปัจจุบนั แต่มแี ผนสร้างทางรถไฟเพิม่ เติมในอนาคตในบริเวณใกล้เคียง
(เชียงของและเชียงแสน) และควรปรับปรุงถนน เนือ่ งจากถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางหลักเส้นทาง
เดียวที่เข้าสู่แม่สายได้ และอาจจะมีการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา การอ�ำนวยความสะดวกที่
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จุดผ่านแดน โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดถี งึ ดีมาก โดยเฉพาะด้านอาคารศุลกากร อาคารตรวจคนเข้าเมือง
คลังสินค้า สถานีบริการเชื้อเพลิง และสถานพยาบาล อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ด่านแม่สาย 2 ที่สร้างใหม่นี้ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก
ฝัง่ ตรงข้ามกันมีปญ
ั หาการจัดแบ่งรายได้ระหว่างรัฐฉานและรัฐบาลกลางของพม่าอยู่ ท�ำให้สนิ ค้า
อุปโภคบริโภคจ�ำนวนมากต้องมาแบ่งถ่ายใส่รถตู้ และเลือกที่จะผ่านด่านแม่สาย 1 ซึ่งมีความ
ติดขัดแทน เพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลกลาง
iv) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โครงสร้างพืน้ ฐานโดยรวมนัน้ อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยเฉพาะ
ในด้านแหล่งท่องเทีย่ วเนือ่ งจากเชียงแสนเป็นอารยธรรมเก่าแก่แต่ยงั ขาดรถไฟทีย่ งั ไม่มใี นปัจจุบนั
แต่มแี ผนสร้างทางรถไฟเพิม่ เติมในอนาคตในบริเวณใกล้เคียง (เชียงของและเชียงแสน) และควร
ปรับปรุงถนนพหลโยธินเช่นเดียวกับแม่สาย มีท่าเรือใหม่ที่รองรับการขนส่งตามล�ำน�้ำโขง
การอ�ำนวยความสะดวกที่จุดผ่านแดน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะด้านอาคารศุลกากร
อาคารตรวจคนเข้าเมือง และคลังสินค้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีพื้นที่เพียงพอชัดเจน ด้านที่ควร
ปรับปรุง ได้แก่ สถานีซ่อมรถและความสะดวกในการข้ามแดน (เรือยังเก่าและไม่ได้มาตรฐาน)
และควรเพิม่ คลังสินค้าประเภทแช่แข็งยังไม่คอ่ ยมีเพียงพอในพืน้ ทีเ่ ท่าใดนัก นอกนัน้ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ทั้งหมด
v) อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี
ขาดรถไฟที่อยู่ในแผนการเชื่อมโยงจากเชียงราย ในส่วนของถนนนั้นทางฝั่งไทยอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงทั้งแนวไปยังอ.เมือง จ. เชียงราย แต่ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดใน อ.เมือง
จ. เชียงรายอยู่ และในส่วนของสปป.ลาว เส้นทาง R3A แม้จะสมบูรณ์แต่กช็ �ำรุดเสียหายบ่อยครัง้
หลังฤดูฝน การอ�ำนวยความสะดวกที่จุดผ่านแดน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะอาคาร
ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง คลังสินค้าอยู่ในเกณฑ์ดีมากหลังเปิดสะพานใหม่ ที่ยังขาดคือ
สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
vi) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานโดยรวมนัน้ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยเฉพาะด้านสื่อสารโทรคมนาคมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านถนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่มีโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนหลักเป็น 4 ช่องทางจราจรในอนาคต และควรเพิม่ ท่าอากาศยาน พัฒนาการ
ประปาและสุขาภิบาล (รวมถึงป้องกันน�้ำท่วม) และสร้างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น
การอ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ดุ ผ่านแดน อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ ด้านระบบเอกสารทีด่ า่ นศุลกากร ระบบ
ตรวจคนเข้าเมืองและสถานีบริการเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านอาคารศุลกากรและอาคารตรวจ
คนเข้าเมืองมีพนื้ ทีไ่ ม่เพียงพอ แต่มโี ครงการสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ทบี่ า้ นหนองเอีย่ นซึง่ คาดว่า
น่าจะแก้ปญ
ั หาความแออัดและความล่าช้าได้ ส่วนด้านอืน่ ๆ ได้แก่ สถานีซอ่ มบ�ำรุงรถ คลังสินค้า
สถานพยาบาลและความสะดวกในการข้ามแดน ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
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vii) อ.สะเดา จ.สงขลา ระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
มีท่าเรือ ท่าอากาศยาน และไฟฟ้าพลังงานอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดี ด้านถนนยังมีการติดขัด
อยูม่ าก แต่มโี ครงการมอเตอร์เวย์สะเดา-หาดใหญ่เพือ่ แก้ไขปัญหานี้ นอกจากนีย้ งั มีแผนปรับปรุง
สร้างท่าเรือและพัฒนาทางรถไฟ ด้านประปาและสุขาภิบาลนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนัก ควรมี
การปรับปรุง การอ�ำนวยความสะดวกที่จุดผ่านแดน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านอาคารศุลกากร
และอาคารตรวจคนเข้าเมือง เป็นอาคารเก่าอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนักและพื้นที่ไม่เพียงพอ แต่มี
โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ (ด่านสะเดาแห่งที่ 2) ในอนาคตพร้อมกับมอเตอร์เวย์สะเดาหาดใหญ่ ซึ่งจะแก้ไขปัญหาความแออัดได้ นอกจากนี้ควรสร้างสถานพยาบาลเพิ่มเติม
หากจะพัฒนาพืน้ ทีเ่ หล่านีเ้ ป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออกหรือพืน้ ทีก่ ารค้าจะพบว่า
แม่สอดและกาญจนบุรี ยังมีปญ
ั หาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีย่ งั รอการปรับปรุงอยูม่ าก โดยเฉพาะ
ด้านการคมนาคมเชื่อมต่อกับทางหลวงสายหลัก ส่วนเชียงรายและสะเดานั้นมีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภครองรับได้ดี ส่วนล�ำดับความส�ำคัญของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานนั้นขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่วางแผนจะไปลงทุน หากจะเน้นลงทุน
ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ควรเน้นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่สะดวก การเชื่อมโยง
ไปยังท่าเรือ ขณะที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ควรเน้นการสร้างระบบน�้ำประปาที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ ตลอดจนระบบศุลกากรเพื่อการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว
นอกเหนือจากผลวิจยั แล้ว การศึกษานีไ้ ด้สร้างกรอบการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของปัจจัยทางกายภาพโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าที่
จุดผ่านแดน ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณานั้นสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ โดยพิจารณา
ควบคูก่ บั ปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ �ำคัญในการเลือกพืน้ ที่ ได้แก่ อุปทานของแรงงานในพืน้ ทีห่ รือเมืองชายแดน
ประเทศเพือ่ นบ้านทีต่ ดิ ต่อกัน แหล่งวัตถุดบิ และแหล่งกระจายสินค้า การยอมรับของประชาชน
ในพืน้ ทีต่ อ่ กิจกรรมต่างๆ กฎระเบียบท้องถิน่ เป็นต้น ซึง่ ภาครัฐสามารถน�ำผลทีไ่ ด้ใช้เป็นตัวชีว้ ดั
เพื่อพิจารณาผลจากการวางแผนสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐบาลไทยในแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนา
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจแต่ละประเภทในอนาคตได้
4.2 ด้านเศรษฐกิจ
ส�ำหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจนัน้ สามารถสรุปความพร้อม
ของแต่ละพื้นที่ส�ำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ดังนี้
i) อ.แม่สอด จ.ตาก อ.แม่สอด เป็นศูนย์กลางในการค้าหลัก มีการขนส่งสินค้า
เข้าสูป่ ระเทศเมียนมาร์เป็นจ�ำนวนมาก จึงถือได้วา่ เป็นศูนย์กลางทางการขนส่งแห่งหนึง่ มีมลู ค่า
การค้าชายแดนสูง มีการผลิตอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น และมีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
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ท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ประชาชนในพืน้ ทีย่ งั มีความตืน่ ตัวต่อการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นอย่างมาก
ii) จ.กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในกิจกรรมการผลิตและ
การเกษตร มีมลู ค่าการค้าชายแดนทีส่ งู โดยส่วนมากจะเป็นการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศ
เมียนมาร์ มีความได้เปรียบจากสถานทีต่ งั้ ทีส่ ามารถเชือ่ มไปยังเมืองใหญ่ในประเทศเมียนมาร์ได้
ง่าย รวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในประเทศเมียนมาร์
iii) อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นศูนย์กลางทางการค้าอีกแห่งหนึ่ง มีพื้นที่ติดกับ
เมืองใหญ่ของประเทศเมียนมาร์ที่มีจ�ำนวนประชากรและระดับรายได้สูง แต่อาจไม่เหมาะสม
ต่อการด�ำเนินกิจกรรมการผลิตเนือ่ งจากลักษณะของพืน้ ที่ และจ�ำนวนแรงงานในระดับปฏิบตั กิ าร
ที่ไม่สูงนัก
iv) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางแม่น�้ำโขงไปยัง
ประเทศจีนตอนใต้ มีความเหมาะสมในการจัดตัง้ เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์รวมถึง
เขตปลอดอากรในกรณีของสินค้าประเภทน�้ำมัน
v) อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส์ส�ำหรับการขนส่งสินค้าทางบก นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบทางด้านพื้นที่ส�ำหรับ
ท�ำเกษตรกรรมและปศุสัตว์รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เช่น ไก่แช่เย็นและแช่แข็ง
และไก่แปรรูป โดยมีตลาดเป้าหมายเป็นประเทศจีนตอนใต้ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกสินค้า
ดังกล่าวผ่านทางจังหวัดเชียงรายอยู่แล้ว
vi) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีขอ้ ได้เปรียบจากการเชือ่ มต่อไปยังกรุงพนมเปญ
ในประเทศกัมพูชา และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มในเมืองศรีโสภณ
ประเทศกัมพูชา และมีแรงงานต่างด้าวจากประเทศกัมพูชาเข้ามาท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก
จึงเหมาะต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้นและศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส์
vii) อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นด่านศุลกากรที่มีมูลค่าการค้า ณ จุดผ่านแดนสูงที่สุด
มีศกั ยภาพทางด้านการค้าและการขนส่งสูง อีกทัง้ ยังมีศกั ยภาพในการผลิตกล่าวคืออุตสาหกรรม
ยางพาราแปรรูป แต่อาจมีจุดด้อยจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ และความไม่สงบ
ในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดน
5. ประเด็นทางกฎหมายที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปัจจุ บันการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดตั้งขึ้นได้ภายใต้ระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 (ระเบียบฯ) ซึ่งก�ำหนดให้
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การจัดตั้งสามารถท�ำได้โดยการเสนอของหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ขอความเห็ น ชอบต่ อ กระทรวงต้ น สั ง กั ด เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (กนพ.) เพื่ อ ให้ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง
และด�ำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งเหตุที่ให้หน่วยงานที่ต้องการจะพัฒนารับผิดชอบ
ก�ำกับดูแลเขตพัฒนาเศรษฐกิจเศษเป็นผูจ้ ดั ท�ำร่างแผนแม่บทแทนทีจ่ ะเป็น กนพ. ก็เพราะต้องการ
ให้การด�ำเนินการมีความรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ
ทั้ ง นี้ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษอาจครอบคลุมและคาบเกี่ยวกับเขตบริห ารการปกครอง
ในหลายๆ พื้นที่ เนื่องจากในเชิงนโยบายและตามเจตนารมณ์ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ต้องการก�ำหนดเขตพัฒนาให้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วน
ในตัวเอง
ในส่วนวิธกี ารจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียบฯ ก�ำหนดให้หน่วยงาน ทีต่ อ้ งการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยความเห็นชอบต่อกระทรวงต้นสังกัด เสนอความประสงค์
เพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพร้อมด้วยร่างแผนแม่บทต่อ กนพ. ทั้งนี้ขั้นตอนการเสนอ
เพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ
(1) ขั้ นตอนก่อนการเสนอต่อ กนพ. โดยมีรายละเอียดของร่างแผนแม่บทตาม
ทีร่ ะเบียบฯ ก�ำหนด ซึง่ ร่างแผนแม่บทดังกล่าวต้องได้เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ขั้นตอนการพิจารณาของ กนพ. และท�ำความเห็นเสนอต่อการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและร่างแผนแม่บทเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(3) ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว กนพ. จะ
ประกาศให้พื้นที่ที่ก�ำหนดในแผนแม่บทเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนแม่บทดังกล่าว
(4) ขั้นตอนการจัดท�ำแผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการหน่วยงานที่ได้
รับมอบหมายตามแผนแม่บทดังกล่าวเสนอต่อ กนพ. เพือ่ ให้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
ทัง้ นี้ ภายหลังจากขัน้ ตอนการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวข้างต้น หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบมีหน้าทีด่ �ำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบตั กิ าร
ภายใต้การก�ำกับดูแล กนพ.
ในส่วนข้อพิจารณาทางกฎหมายของประเทศไทยเกีย่ วกับการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แตกต่างจากประเทศอืน่ ๆ เนือ่ งจากการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้ถกู จัดตัง้ โดยกฎหมายทีม่ ี
ล�ำดับศักดิ์สูง ดังนั้น จึงก่อให้เกิดข้อพิจารณา ดังนี้
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(1) สถานะของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
กล่าวคือ แม้มคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะใช้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ.2556 เป็นกรอบการด�ำเนินการในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรก็ดีระเบียบ
ส�ำนักนายกฯดังกล่าวก็จะเป็นเพียงกรอบการด�ำเนินการในเชิงรูปแบบเท่านั้น ไม่ใช่หลักเกณฑ์
และวิธีการในเชิงเนื้อหาสาระ ทั้งไม่มีสถานะเทียบเท่ากับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่จะยกเว้น
สิทธิหรือการมีสว่ นร่วมของประชาชนได้ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังคงได้รบั ความคุม้ ครอง
อย่างเต็มทีต่ ามกฎหมายฉบับต่างๆ ข้อนีจ้ งึ เป็นข้อพิจารณาส�ำคัญทีผ่ ปู้ ฏิบตั จิ ะต้องท�ำให้แน่ใจว่า
ได้ด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างน้อยก็ได้ตามมาตรฐานการด�ำเนินการของรัฐ
ที่ได้บัญญัติในกฎหมายสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและมีผลกระทบต่อประชาชน
จ�ำนวนมาก ซึ่งมีกระจายอยู่ในพระราชบัญญัติหลายเรื่องหลายกรณี
(2) แนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารสนับสนุนการจัดตัง้ และด�ำเนินการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ.2556 ข้อ 7 ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ
ร่ า งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง และด�ำเนิ น การเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
แต่ปัจจุบัน กนพ. ได้พิจารณาแต่เฉพาะการสนับสนุนในทางธุรกิจเท่านั้น ได้แก่ สิทธิประโยชน์
ส�ำหรับการลงทุน การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว
และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและด่านศุลกากร แต่ในด้านกระบวนการเพือ่ ให้เกิดความชัดเจน
และถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ยังไม่ได้ถกู หยิบยกขึน้ มาพิจารณา ซึง่ ความไม่ชดั เจนดังกล่าวอาจก่อ
ให้เกิดความสับสน ล่าช้าต่อผู้ปฏิบัติในการด�ำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรืออาจต้อง
หยุดชะงักลง อาทิ กระบวนการในเชิงรายละเอียด ระยะเวลาการพิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการ
มาตรฐานเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การวิเคราะห์แบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสม
ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสม
กับประเทศไทย โดยจะแบ่งเป็น i) การศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ในต่างประเทศ และ ii) รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
6.1 ตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในต่างประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกศึกษาเป็นตัวอย่าง
จะประกอบไปด้วย
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1. เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโปแลนด์ (Poland Special economic zones)
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศในแถบแอฟริกาเหนือ โดยเฉพาะโมรอคโค
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน-เวียดนาม (Cross border Economic Cooperation
Zones at the China-Vietnam Border: CBEZ)
4. เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเม็กซิโก (Mexico Maquiladolas)
5. ระเบียงเศรษฐกิจสิงคโปร์ – มาเลเซีย (Singapore-Malaysia Economic
Corridor: Iskandar Malaysia in Johor Bahru)
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในต่างประเทศที่เลือกศึกษามีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้
1. โดยมากเป็นเขตแปรรูปเพื่อการส่งออก มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เพือ่ สร้างการจ้างงาน ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ยกเว้น Iskandar ซึ่งมีเป้าหมายที่กิจกรรมการบริการ (อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 32 ของเงินลงทุน
ใน Iskandar อยู่ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีเงินลงทุนในภาคบริการเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น)
2. โดยมากจะเป็นการจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศทีม่ รี ะดับการพัฒนาทีต่ ำ�่ กว่า เพือ่ อาศัยทุน
จากประเทศที่อยู่ใกล้เคียง
3. มีการจ�ำกัดพื้นที่ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ เว้นแต่กรณีของเม็กซิโก
ที่ก�ำหนดการยื่นขอจัดตั้ง Maquiladoras ที่ใดก็ได้ โดยส่วนมากมีขนาดพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนัก
ยกเว้นกรณีของ Iskdandar ซึ่งมีพื้นที่ 2,217 ตร.กม. แต่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทระเบียงเศรษฐกิจโครงการเดียวของมาเลเซีย
4. มีการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเฉพาะกิจกรรมการผลิตเพือ่ การส่งออก ยกเว้น
Iskandar ทีม่ กี ารให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีตอ่ ผูป้ ระกอบกิจกรรมการบริการ ทีใ่ ห้บริการภายใน
พืน้ ทีท่ กี่ �ำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีทไี่ ด้มกั อยูใ่ นรูปของการยกเว้นหรือลดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
การยกเว้น VAT หรือภาษีส�ำหรับการน�ำเข้าวัตถุดบิ และเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิต และการยกเว้น
ภาษีเงินปันผลส�ำหรับต่างประเทศ
5. อาจมีการผ่อนปรนการใช้แรงงานต่างประเทศ การถือครองกิจการโดยต่างประเทศ
การถือครองที่ดินโดยต่างประเทศ และการโอนเงินกลับ
6. รูปแบบการบริหารจัดการโดยมากจะเป็นการบริหารจัดการโดยองค์กรหรือ
คณะกรรมการร่วมที่มีตัวแทนทั้งจากรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
7. ในบางกรณีจะมีการก�ำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์รว่ มกันระหว่าง 2 ประเทศ
ทีอ่ ยูต่ ดิ กัน หรืออาจมีการให้ความช่วยเหลือในการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่า

6.2 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก
ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เน้นกิจกรรมการผลิต ซึ่งโดยมากจะเป็นเขตการแปรรูปเพื่อการ
ส่งออก (EPZ) และเขตการค้าเสรี (Free Zones) ซึ่งอาจรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรม
การบริการในรูปแบบของ Iskandar โดยรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนทีค่ ณะผูว้ จิ ยั
เสนอทั้ง 2 ประเภทสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1: รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต
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พื้นที่

- จ�ำกัดพื้นที่ชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด
- เน้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานเพียงพอ

กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ

- ในระยะสั้น เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน
  เข้มข้น หรืออุตสาหกรรมที่สามารถอาศัยความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
  ในการส่งออกได้
- ในระยะยาวมุง่ เน้นการผลิตทีเ่ ชือ่ มโยงกับฐานการผลิตในประเทศเพือ่ นบ้านได้

สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

- มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส�ำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
  แต่ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าว

สิทธิประโยชน์ - ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการใช้แรงงาน - ผ่อนปรนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเช้าไปเย็นกลับ แต่จ�ำกัด
  ให้อยู่ในพื้นที่เท่านั้น
สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ - อนุญาตการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศแต่ยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ให้เงินอุดหนุนส�ำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการท�ำ R&D สร้างองค์ความรู้
  หรือสร้างเทคโนโลยี
- คณะกรรมการร่วมโดยมีตัวแทนจากทั้งรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถิ่น เอกชน
รูปแบบ
การบริหารจัดการ   และภาคประชาสังคม
- เน้นการใช้สายการท�ำงานเดิมของจังหวัด
กลยุทธ์
ในระยะยาว

- การสร้างฐานการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพื่อนบ้าน
- การส่งเสริมการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในกรณีของอุตสาหกรรม
  ที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น

ตารางที่ 2: รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการบริการที่เหมาะสม
พื้นที่

- จ�ำกัดพื้นที่ชัดเจน แต่อาจมีขนาดใหญ่กว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต
- เน้นความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและศักยภาพของจังหวัด

กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ

- การบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์จากประโยชน์ด้านความเชื่อมโยง
- การจัดตั้งเขตปลอดอากรภายในพื้นที่
- การบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพ หรือสามารถเชื่อมโยง
  ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
- การบริการด้านสุขภาพและการศึกษา

สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

- มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส�ำหรับกิจกรรมการบริการภายใน
   พนื้ ทีท่ กี่ �ำหนด และจ�ำกัดเฉพาะกิจกรรมการบริการส�ำหรับลูกค้าในต่างประเทศ
  ที่เข้ามารับบริการภายในพื้นที่ หรือลูกค้าอยู่ต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์ - ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการใช้แรงงาน - ผ่อนปรนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเช้าไปเย็นกลับ แต่จ�ำกัด
  ให้อยู่ในพื้นที่เท่านั้น
สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ - การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการขายส�ำหรับสินค้าบางประเภท
  หรือ duty free ส�ำหรับเขตการท่องเที่ยว
- การให้เงินทุนสนับสนุนส�ำหรับธุรกิจที่สร้างสรรค์ หรือธุรกิจที่สร้างองค์ความรู้
- คณะกรรมการร่วมโดยมีตัวแทนจากทั้งรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถิ่น เอกชน
  และภาคประชาสังคม
- เน้นการใช้สายการท�ำงานเดิมของจังหวัด

กลยุทธ์
ในระยะยาว

- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานด้านการบริการแทนการผลิตที่เน้นใช้แรงงาน
  เข้มข้น

7. การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
โดยทัว่ ไปแล้ว การพัฒนาพืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาในพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพสูง
พืน้ ทีบ่ ริเวณทีม่ กี ารคมนาคมขนส่งสะดวก หรือพืน้ ทีท่ อี่ ยูบ่ ริเวณชายแดนซึง่ ห่างจากจุดศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้งสิ้น ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้แบ่งแยก
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน
คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและการปกครอง ผลกระทบด้านความมั่นคง
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

XXXIX
International Institute for Trade and Development

รูปแบบการ
บริหารจัดการ

International Institute for Trade and Development

XL

การศึ ก ษานี้ คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ท�ำการสั ม ภาษณ์ ส อบถามเชิ ง ลึ ก และการวิ เ คราะห์
แบบสอบถามทีไ่ ด้จากกลุม่ ตัวอย่างชุมชนและผูป้ ระกอบการรวม 300 ตัวอย่าง ในพืน้ ที่ 5 จังหวัด
7 เขต ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว (อรัญประเทศ) ตาก เชียงราย (แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ)
กาญจนบุรี และสงขลา (สะเดา) โดยผลการวิเคราะห์กระทบสามารถสรุปได้ดังนี้
7.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ชุมชนและผู้ประกอบการคาดว่าจะเกิดขึ้น คือ
การมีพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการที่รายได้และเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น จะเห็นได้จากการ
ที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของรายได้ของชุมชนและผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น
จากการทีค่ า่ จ้างแรงงานในท้องถิน่ เพิม่ สูงขึน้ การทีเ่ ศรษฐกิจท้องถิน่ และเศรษฐกิจของประเทศดีขนึ้
รวมไปถึงการเข้ามาลงทุนของคนต่างถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะท�ำให้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ที่รุนแรงขึ้น สิ่งน่าสนใจประการหนึ่งคือ เมื่อคณะผู้วิจัยถามว่า อาชีพที่ชุมชนคิดว่าน่าสนใจ
จะเปลีย่ นหรือท�ำเสริมหากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึน้ ส่วนใหญ่ยงั คงเป็นการท�ำค้าขาย
มากกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ
7.2 ผลกระทบทางด้านสังคม
การจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษอาจมีผลกระทบต่อสภาพสังคม ความเป็นอยู่
ของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งอาจมีทั้งผลเชิงบวกและผลเชิงลบ โดยที่ผลเชิงบวก
อาจจะมีจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาบริหารจัดการในพืน้ ที่ การลดลงของปัญหาการย้ายถิน่
ของคนในพืน้ ทีไ่ ปท�ำงานในพืน้ ทีอ่ นื่ และจากผลส�ำรวจแบบสอบถามพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยให้สภาพสังคมนั้นดีขึ้น
อย่างไรก็ดอี าจจะส่งผลเชิงลบซึง่ เกิดจากประชาชนในส่วนทีไ่ ม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหม่ซงึ่ อาจมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ จากคนในพืน้ ทีอ่ นื่ ทีเ่ ข้ามา ขณะเดียวกัน
แรงงานทีเ่ คลือ่ นย้ายเข้ามาท�ำงานในพืน้ ทีท่ งั้ ทีเ่ ป็นแรงงานต่างด้าวหรืออาจเป็นคนจากพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
เข้ามา อาจมีผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดในพืน้ ทีไ่ ด้ จากผลส�ำรวจแบบสอบถาม
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างบางส่วนทีย่ งั คงวิตกกังวลกับผลเสียจากการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
7.3 ผลกระทบทางด้านความมั่นคงและการปกครอง
ในปัจจุบันการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบายก�ำกับและติดตามการท�ำงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยประกอบด้วยตัวแทน
จากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ ภายใต้ระเบียบนีก้ ารบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับ
นโยบายนีไ้ ม่ได้มผี ลกระทบต่ออ�ำนาจหน้าทีใ่ นการบริหารปกครองของหน่วยราชการทีม่ อี ยูเ่ ดิม
แต่อย่างใดและหากในอนาคตการบริหารงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นที่แต่ละแห่ง
มีลักษณะเป็นคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชนก็จะสามารถบริหารและด�ำเนินการได้โดย
ไม่กระทบต่ออ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่
7.4 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมทีช่ มุ ชนและผูป้ ระกอบการมีความกังวลมากทีส่ ดุ คือ
ปัญหาเรือ่ งการจราจร ส่วนผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ องลงมาเมือ่ แยกตามกลุม่ กิจกรรม
ทางธุรกิจมีความแตกต่างกันชัดเจน เช่น ภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้นกังวลถึงเรื่องปัญหาการ
บุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้รองลงมา ในขณะทีภ่ าคธุรกิจการค้ากังวลเรือ่ งปัญหาขยะและของเสียอุตสาหกรรม
และปัญหามลภาวะทางน�ำ 
้ ส่วนภาคธุรกิจบริการจะกังวลเรือ่ งผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ
และฝุ่นละออง
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8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คณะผู้วิจัยจะจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดน โดยจะแบ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาทางกายภาพรายพืน้ ทีท่ จี่ ดั ตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อประเด็นทางกฎหมายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน
3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนทีเ่ หมาะสม
กับประเทศไทย และการบรรเทาผลกระทบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.1 ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ การพั ฒ นาทางกายภาพรายพื้ น ที่ ที่ จั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ประเด็นที่ควรมีการพัฒนารายพื้นที่ที่ควรเร่งด�ำเนินการเพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหรือพื้นที่การค้าภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษดังนี้
1. แม่ ส อด ควรเร่ ง ปรั บ ปรุ ง ถนนสายแม่ ส อด-ตาก และแม่ ส อด-เมาะล�ำไย
ให้เสร็จสมบูรณ์ รองรับการเดินทางได้เพิม่ ขึน้ (กรมทางหลวง, สพพ.) แก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมในพืน้ ที่
(เทศบาลนครแม่สอด) ปรับปรุงอาคารด่านศุลกากร อาคารตรวจคนเข้าเมือง ให้รองรับปริมาณ
การเดินทางได้โดยไม่แออัด (กรมศุลกากร, ตม.)
2. กาญจนบุรี ควรเร่งสร้างทางหลวงพิเศษเชือ่ มโยงอ.พุนำ�้ ร้อน มายังท่าเรือแหลมฉบัง
และท่าเรือทวาย (กรมทางหลวง, สพพ.) สร้างอาคารศุลกากรและตม.ทีเ่ ป็นมาตรฐานทีด่ า่ นพุนำ�้ ร้อน
(กรมศุลกากร, ตม.) ตลอดจนเร่งหาพื้นที่ตั้งคลังสินค้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรม (หอการค้า,
กรมโยธาธิการและผังเมือง)
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3. เชี ย งราย ควรเร่ ง สร้ า งทางเลี่ ย ง อ.เมื อ ง จ.เชี ย งราย เพื่ อ ลดความแออั ด
ของถนนพหลโยธิน (กรมทางหลวงชนบท) ในส่วนของแม่สายควรพัฒนาระบบประปาให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน (กปภ.) เร่งสร้างทางรถไฟจากเด่นชัยมายังอ.แม่สาย, อ.เชียงของและอ.เชียงแสน
โดยมีศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าจากท่าเรือมายังรถไฟ (รฟท.) ในส่วนของเชียงแสน ควรจัดหาพื้นที่
เพือ่ สร้างคลังสินค้าห้องเย็นรองรับสินค้าจากยูนนาน (หอการค้า, การท่าเรือ, การนิคมฯ) ส�ำหรับ
เชียงของ ควรเพิ่มสถานพยาบาลในพื้นที่ (กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อรองรับแรงงาน
4. อรัญประเทศ ควรเร่งสร้างด่านบ้านหนองเอี่ยน (กรมศุลกากร, ทล.) และสร้าง
ถนน 4 เลน เลีย่ งเมืองอรัญ-ปอยเปตยาว 30 กิโลเมตร เข้าสตึงบท กัมพูชา (ทล., สพพ.) ปรับปรุง
ถนนเชื่อมด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต (ทล.)
5. สะเดา ควรสร้างด่านสะเดา 2 และทางด่วนหาดใหญ่–สะเดา เพื่อรองรับการ
ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ (ทล., กทพ., ตม., กรมศุลกากร) ปรับปรุงระบบน�้ำประปาและคุณภาพ
น�้ำประปาในพื้นที่ (กปภ.)
ทั้งนี้ในการพัฒนานั้น ภาครัฐควรมีบทบาทที่ชัดเจนในการก�ำหนดว่าแต่ละพื้นที่
จะเป็นเขตอุตสาหกรรมหรือเขตการค้าประเภทใด และควรพิจารณาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นแผนแม่บททีม่ ลี �ำดับชัดเจนให้เหมาะกับความจ�ำเป็นของประเภทอุตสาหกรรมทีก่ �ำหนดนัน้
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อประเด็นทางกฎหมายการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน
เนือ่ งจากสถานะของส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
เป็นเพียงกรอบการด�ำเนินการในเชิงรูปแบบเท่านั้น ไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธีการในเชิงเนื้อหา
สาระ ทั้งไม่มีสถานะเทียบเท่ากับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่จะยกเว้นสิทธิหรือการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ตาม
กฎหมายฉบับต่างๆ ข้อนี้จึงเป็นข้อพิจารณาส�ำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องท�ำให้แน่ใจว่าได้ด�ำเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างน้อยก็ได้ตามมาตรฐานการด�ำเนินการของรัฐที่ได้บัญญัติ
ในกฎหมายสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและมีผลกระทบต่อประชาชนจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง
และด�ำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ตามที่ระเบียบส�ำนักนายกฯ ก�ำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการในเชิง
รายละเอียด ระยะเวลาการพิจารณาเพือ่ อนุมตั โิ ครงการ มาตรฐานเกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาตรฐานเกีย่ วกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มาตรฐานเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
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พิเศษ (กนพ.) จึงควรสนับสนุนและเร่งรัดให้มีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการพิจารณาจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและร่างแผนแม่บท
8.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนทีเ่ หมาะสม
กับประเทศไทย และการบรรเทาผลกระทบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนทีเ่ หมาะสมทัง้ 2 ประเภทได้สรุปไว้
ในส่วนที่ 6.2 โดยกลยุทธ์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวคือ ในกรณีของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อการผลิตควบคู่กับการมีบริการต่อเนื่อง เช่น การขนส่งและโลจิสติกส์ ในระยะสั้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้นไปด�ำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วม
ทางด้านความมั่นคงและการจัดการแรงงานต่างด้าว มีการผ่อนปรนการใช้แรงงานต่างด้าวและ
การขึ้นทะเบียน จึงควรอยู่ในลักษณะขนาดไม่ใหญ่เกินไป มีรั้วรอบขอบชิด และกระจาย
ตามเขตชายแดนที่มีข้อได้เปรียบเรื่องอุปทานแรงงานต่างด้าว
ในระยะยาว ควรเน้นพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้านทดแทน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตบริเวณชายแดน เพื่อการแบ่งงานตามความช�ำนาญ
และการใช้สิทธิประโยชน์ เช่น GSP จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ประเทศไทยผลิตขั้นตอน
หรืออุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานทักษะสูง ใช้เทคโนโลยีสูง หรือต้องการสาธารณูปโภคที่ดี
ในการผลิต และประเทศเพื่อนบ้านผลิตขั้นตอนหรืออุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น
และในระยะยาวควรมีการส่งเสริมการออกไปลงทุนเพื่อทดแทนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อการผลิตบริเวณชายแดนในกรณีอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น ซึ่งมาตรการดังกล่าว
จะช่วยบรรเทาปัญหาการไหลทะลักของแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตบริเวณชายแดน
ในกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของเขตบริการแบบรวมศูนย์ หรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ ควรอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศ และเนื่องจากเป็นโครงการที่
จะส�ำเร็จได้จ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนสูง จึงควรเป็นการเลือกพื้นที่เพียงเขตเดียวเพื่อเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาก่อน เช่นเดียวกับ Iskandar ในประเทศมาเลเซีย พื้นที่ดังกล่าวอาจไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นพื้นที่ชายแดน เพราะต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นควบคู่ เช่น ความเหมาะสมในแง่ของการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ ความดึงดูดส�ำหรับผู้บริโภค (โดยเฉพาะจาก
ต่างประเทศ) ความง่ายในการเข้าถึง (accessibility) ทั้งจากส่วนกลางและต่างประเทศ และ
การสนับสนุนจากแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ในส่ ว นของการบรรเทาผลกระทบเชิ ง ลบจากการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
คณะผู้วิจัยมีความเห็นดังต่อไปนี้
• ควรมีการให้ภาคประชาสังคม / ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย
และปฏิบัตินโยบาย
• พิจารณาผลได้จากการให้สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะกรณีของนักลงทุนจากต่างประเทศ
• เน้นการปฏิบตั งิ านตามหน่วยงานเดิม และให้หน่วยงานราชการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เข้าร่วมในคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
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Executive Summary
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1. Introduction
Nowadays, establishment of special economic zones hold a place of
importance for many countries around the world in order to promote economic
development and attract foreign direct investment. Using the word bank’s
definition, special economic zones can be categorized in 5 groups as follows:
i) Free trade zones is the geographical area that has exemption of custom
duties and may have other related services such as warehouses and distribution
center to facilitate trade, transport and re-export.
ii) Export processing zones (EPZs) is the area of industrial estates that
grant incentives for production activities, mostly production for export. Some
EPZs might be hybrid EPZs which allow both production for domestic sales and
export.
iii) Free ports are special custom areas which have less strict customs
regulations. Free ports may include more activities such as retails and tourism.
iv) Enterprise zones are the geographical areas, either in urban or rural
areas, that are designated to give tax incentives and financial support to conduct
production or other economic activities.
v) Single factory EPZ is similar to EPZ. However, the single factory EPZ
does not specify geographical areas that the incentives are granted.
As for Thailand, the establishment of special economic zones is in terms
of EPZs. Thailand has had Board of Investment of Thailand (BOI) since 1977. As of
today, BOI divides incentive schemes among the country into three zones based
on economic factors. Each zone will have different incentives and conditions.
Considering border special economic zones, ADB suggested strategic
framework to transform transport corridors according to the Greater Mekong
Sub-region program (GMS) into economic corridors. As a result, Office of the
National Economic and Social Development Plan (NESDB) initiated the framework
to develop Thailand’s border special economic zones in 2004. Also, policy

formulation and Regulation of Prime Minister’s Office to establish border special
economic zones have been set up in 2013.
Also, under the control of the National Council for Peace and Order
(NAPO), the committee of special economic zone policy 1/2014 has announced
the establishment of 5 pilot zones, namely, Mae Sod, Aranyaprathet, Trad,
Mukdahan and Sadao. The purpose of special economic zone development is
for both economic development and country security. The committee states
that the objectives of special economic zones are to increase competitiveness,
increase employment and people’s well-being, solve a problem of illegal migrants
to the central areas of the country, deal with smuggling of agricultural products
from neighboring countries and reduce congestion at the border checkpoints.
With a change in domestic structure and regional policies, development
of border special economic zones becomes one of the important issues of
Thailand. As a result, we conduct the study on the optimal structure of border
special economic zones in Thailand. We also consider the resulting impact of
border special economic zones and suggest policy recommendation.
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2. Methodology
Our methodology can be divided into three parts.
2.1 Data Collection
1) Secondary data: we study relevant statistics and related literature,
especially previous literature regarding border special economic zones in other
countries to use their structures, lessons and suggestions to develop our own
special economic zones.
2) Primary data: we conduct in-depth interview and collect
questionnaires from relevant stakeholders in 7 areas, namely, Mae Sod (Tak),
Kanchanaburi province, Chiang Kong (Chian Rai), Chiang Saen (Chian Rai), Mae Sai
(Chian Rai),  Aranyaprathet (Sa Kaew), and Sa dao (Songkla).
3) Focus group with relevant stakeholders

impact

2.2 Analysis of special economic zone development and resulting

2.2.1 Analysis of special economic zone development
We will analyze the suitability of special economic zone
development considering the following factors:
• Infrastructure and connectivity with neighboring countries
• Institutional factors
• Resources, production factors, market demand, market sizes,
linkages with other production bases and related services
Then we will analyze the optimal structure of border special
economic zones of Thailand.
2.2.2 Impact of special economic zones
We consider impact of special economic zones in four aspects
including i) economic impact, ii) social impact, iii) impact on national security and
and politics, and iv) environmental impact.
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3. Development of Special Economic Zone in Thailand
Since 2004 the Thaksin government initiate the development of special
economic zone particularly around border areas.    In 2013, the  Regulation of the
Office of the Prime Minister  on Special Economic Development Zone was issued
by the Yingluck government.  Under bottom-up approach, a special economic
zone can be proposed to the Policy Committee on Special Economic Development
Zone.  The government will support infrastructure development, one stop service
consisting with ASEAN Single Window, and any necessary measures required for
economic expansion
In the first meeting of the Policy Committee on Special Economic
Development Zone under the National Council for Peace and Order (NCPO),  
top-down approach was adopted by specifying 5 areas for it first phase, namely
1) Northern part; the border of Mae Sai, Chiang Saen, Chiang Kong, Chiang
Rai Province and Mae Sod, Tak province

2) Northeastern part; the border of Mukdahan province, Nakhon Panom
province and Nong Khai province
3) Eastern part; the border of Sra Kaew province and Trad province
4) Western part; the border of Kanchanaburi
5) Southern part; the border of Sadao, Songkla province and Narathiwas
province
In addition, the NCPO has stressed the role of special economic zone
to alleviate  security problems due to a large number of immigrant workers.  
However, at present, there is no clear model and administrative framework of
special economic development zone.
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4. Analysis of readiness and suitability of areas study for special economic
zone development
In this section, we consider two aspects of readiness and suitability,
namely a physical aspect and an economic one.
4.1 Physical aspect
Existing infrastructure and cross-border facilitation in goods and labor
movements from adjacent neighbors’ towns are crucial factors that government
would take into consideration in planning of the special economic zones. This
study analyzes infrastructures including transportation (road, rail, port, and airport),
electricity and power, water supply, telecommunication, and tourist attractions
and border trade facilitation such as customs and immigration procedures and
facility managements, as well as supporting facilities for movement of labor and
goods. Each component is evaluated in terms of their sufficiency, quality, and
proximity to raw materials/export hubs. The analyzed scores were then weighted
based on different industry types, i.e., textiles, agriculture and food processing,
trade zone, logistics center, and tourist center. Eight targeted areas in this study
are 1) Mae Sot, Tak; 2) Kanchanaburi; 3) Mae Sai, Chiang Rai; 4) Chiang San,
Chiang Rai; 5) Chiang Khong, Chiang Rai; 6) Aranyaprathet, Sakaew; and 7) Sa Dao,
Songkhla. The main findings are:
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1) Mae Sot, Tak Overall infrastructure is in moderate level. Although
electricity and telecommunication system are fine, they are not ready for large
industry expansion. The main problem here is transportation due to
under-expansion highway (Tak-Mae Sot), no railway station, and a small airport.
The cross-border infrastructure (customs and immigration buildings) is congested
and timeworn. This should be rebuilt or expanded to serve more traffic.
2) Kanchanaburi Overall infrastructure is in moderate level. It could
be good if the expressway and railway connecting Dawei Port to Laemchabang
Port are completed. An airport near the border or expansion of Dawei port might
be required to serve large industry. In addition, Pu Nam Ron border infrastructure
is quite old and must be rebuilt according to the government plan along with
customs and immigration system. In addition, large area would be set for
warehouse facilities.   
3) Mae Sai, Chiang Rai Overall infrastructure is in good level. It
could be further improved by building the railway connecting to three Chiang
Rai permanent border checkpoints (Mae Sai, Chiang San, and Chiang Khong) as
well as build a by-pass highway to avoid traffic congestion in Chiang Rai city.  For
border trade facilitation, overall picture is good to very good. The new customs
and immigration buildings, warehouses, gas stations, and hospitals in the area are
quite plentiful. However, the second Mae Sai checkpoint cannot be fully utilized
due to Myanmar internal tax-allocation conflict such that the first checkpoint is
still congested.
4) Chiang San, Chiang Rai Overall infrastructure is in good level.
Although Chiang San is an ancient town that might be difficult to build large
industry in the area, it has several Mekong ports that connects to Southern China
that make it a good place for logistics town. It requires improvement in port and
vehicle service centers, more cold store warehouses besides construction of
railway and a by-pass highway like Mae Sai.
5) Chiang Khong, Chiang Rai Overall infrastructure is in good level.
It could be a logistics hub for north-south economic corridor (R3A) so that
constructions of railway and a Chiang Rai by-pass highway are required.

International Institute for Trade and Development

L

Cross-border infrastructure is very good since the new bridge was recently opened.
However, Thai government would look into maintenance assistance to Lao PDR for
improvement of R3A pavement condition. Also, a hospital is required in this area.   
6) Aranyaprathet, Sa Kaew Overall infrastructure is in good level
except the highways that are under expansion to four lanes (to Sisopon Industrial
Estate and Laem Chabang Port) Also, it needs an airport, water supply and flood
protection system improvement. For cross-border facilitation, the second
checkpoint is crucial to reduce existing truck traffic congestion and delay. In
addition, vehicle maintenance shops, warehouses, hospitals, and border
connecting road would be improved.    
7) Sa Dao, Song Khla Overall infrastructure is in good level, i.e., port,
airport, electricity can serve large industry well. The major concern is traffic
congestion on Highway No. 4 and border checkpoint. This problem could be
alleviated if the second Sa Dao checkpoint is open. For railway, water supply,
port, they required capacity expansion. In addition, more hospital is necessary
to serve labor and tourists.
If these targeted cities are planned to be export processing zones
or trade zones., we find that Mae Sot and Kanchanaburi requires much more
infrastructure upgrade and constructions than others. The major concern is on
transportation infrastructure that can connect the areas to Laem Chabang port.
For Chiang Rai and Sa Dao, we found that most infrastructures are quite ready
for industry expansion. As for the government planning, it should first set which
industry type each area should serve. Then, the prioritization of infrastructure
development would depend on the industry. For example, textile and clothing
industries requires convenient labor border crossing and efficient transportation
system to the port. On the other hand, agriculture processing industries demands
more on clean and sufficient water supply and efficient customs system to move
agriculture products from neighboring countries.
Besides the zone-specific findings, this research creates the infrastructure
evaluation index and border trade facilitation index to measure and compare
the readiness and fitness of each special economic zone for different activity
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types by presenting them in easy-to-present index value. These indices can be
used along with other decision making factors, e.g., labor supply, raw material
sources, local acceptance, local/neighboring government policy and regulation
so that the government could use the analysis to plan needed infrastructure or
cross-border trade facilitation improvement for developing each potential special
economic zone according to investors’ demand.
4.2 Economic aspect
Analysis of each area’s readiness and suitability for special economic
zone development can be summarized as seen below.
1) Mae Sot, Tak is the center of commerce and goods transport to
Myanmar. It has very high trade volumes at the border check point. Also, it
locates many labor-intensive factories, especially in textiles and garments.
Besides, there are many migrant labors in the area. People in Mae Sod are also
have high awareness about special economic zone development and they are
very supportive. All mentioned aspects are positive to establish special economic
zones in this area.
2) Kanchanaburi is a province with diversification of economic
activities in both agriculture and manufacturing sector. It has high trade volume
at its border checkpoint due to import of natural gas from Myanmar. It has
location advantage from easy access to big cities in Myanmar and the Dawei
Special Economic Zone project.
3) Mae Sai, Chiang Rai is the center of retail services. It has
connectivity of one of the big cities in Myanmar with large population and high
per capita income. However, the area is not suitable for production due to its
geography and lack of operational workers.
4) Chiang San, Chiang Rai is the center of water transport of goods to
Southern China  . As a result, it is suitable to development logistics and transport
center here together with free zones for gasoline.    
5) Chiang Khong, Chiang Rai is the center of land transport of goods
to Southern China via the Fourth Thailand- Lao PDR friendship bridge. Also, it is

advantageous for agriculture and livestocks activities and agricultural processing
for final consumers in Southern China.
6) Aranyaprathet, Sa Kaew has advantageous for its connectivity
to Phnom Phen, Cambodia. Also, there is establishment of industrial estates for
textiles and garments in Sri Sopon, Cambodia. It also has lots of migrant workers
and high trade volume at its border checkpoint. Therefore, this area is suitable
for both establishment of EPZs in labor-intensive industries and  logistics and
distribution centers.
7) Sa Dao, Song Khla is the border checkpoint with the highest trade
volume. It has high potential in transports and commercial activities. Also, it is
possible to establish EPZs for rubber processing in this area. However, Sa Dao’s
weakness comes from lack of operational workers and unrest in the three border
provinces of Southern Thailand.
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5. Legal Considerations
Today special economic zones (SEZ) could be established under the
Regulation of the Office of the Prime Minister on Special Economic Zones B.E.2556
(the Regulation). It provides a process for an organization to propose a SEZ to be
established and to obtain approval from the Committee on Special Economic
Zones Policy (CSEZP) in accordance with the rules and procedures therein. The
proposing organizations are better suited to initiate and respond to local needs.
In addition, a SEZ may cover a number of local administrations due to its
necessities and requirements to be inclusive according to the Regulation.
With regard to the process of establishment, the Regulation provides that
an organization with its ministerial approval proposes a SEZ to be established
with a draft master plan for CSEZP’s considerations. The four main process are
as following:
(1) Proposal preparation: a draft master plan to be prepared in accordance
with the Regulation and to be publicized in order to call for public consultations
especially from local administrations, other relevant organizations, and the public;
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(2) Committee approval: Upon approval, CSEZP submit its supports with
comments on the draft master plan for the Cabinet approval;
(3) Cabinet approval: Upon approval, CSEZP issues a public notice of SEZ
to be established and call designated organizations to be proceeded in
accordance with the approved master plan;
(4) Action plans: All designated organizations submit their action plan for
CSEZP and the Cabinet approval.
Upon completion of the establishment process, all designated
organizations will running the action plans under supervision of CSEZP.
Legal considerations for establishing SEZs in Thailand are rather different
from other countries. One of the key issues is that the enabling authority is not
the legal mandate which bring following considerations:
(1) Legal status of the Regulation – although it is possible to establish a
SEZ under the framework of the Regulation, it is merely a formal framework. None
of substantive rules and procedures are specified. The Regulation is a secondary
law upon which actions cannot override fundamental rights protected by the
laws, especially property right and right-to-be-heard. Regulatory acts under the
Regulation will not prevail against anything claimed under the laws. It is then
essential for the relevant parties to understand and make sure that all relevant
laws especially those modern requirements of state practices are observed and
complied.
(2) No clear rules and procedures – the Regulation, article 7 provides that
CSEZP is able to recommend any promotion and support programs; however,
CSEZP recommend only business benefits such as investor incentives, one stop
services, foreign labour promotion, and infrastructure and customs development.
There is no recommendation on rules and procedures such as detail procedures,
timeframe for approval, sufficiency economy standards, sustainable development
standards, and public participation standards and so on. They are still unclear and
confused which can delay or even suspend the process of SEZ establishment.
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6. The optimal structure of border special economic zones in Thailand
6.1 Examples of border special economic zones in other countries
We choose 5 border special economic zones in other countries to
be examples for our zone development. The five zones are composed of:
1. Poland Special economic zones,
2. Special economic zones in North Africa especially Morocco and
Senegal,
3. Cross border Economic Cooperation Zones at the China-Vietnam
Border: CBEZ,
4. Mexico Maquiladolas, and
5. Singapore-Malaysia Economic Corridor: Iskandar Malaysia in Johor
Bahru.
The similarities among these special economic zones can be
summarizes as seen below.
1) Most of them are EPZs with the objectives to attract foreign direct
investment, promote domestic employment and stimulate technology transfers
and knowledge spillovers except for Iskandar.
2) All of them are established in the countries with lower economic
development level comparing with their neighboring countries.
3) Most of them specify the areas of establishment except for Mexico’s
Maquiladoras. Also, most of them have bounded areas except Iskandar that
contains 2,217 square km.
4) All zones grant tax incentives for only production for exports. Only
Iskandar has tax incentives for service activities.
5) Some zones have more flexible regulations on foreign worker
employment requirement, foreign ownership, land and property ownership and
dividend and profit transfers.
6) Most zones are managed by the committee comprising central
government’s representatives and local government’s representatives.
7) Some zones have joint committee between two countries to
develop strategic plans.

6.2 The optimal structure of border special economic zones for
Thailand
We can divide border special economic zones in Thailand into two
types, namely special economic zones for production activities and special
economic zones for service activities. The structure of these two zones can be
summarized in Table 1 and Table 2.
Table 1: The structure of special economic zones for production activities
- Bounded and specific areas
- Concentrate on the areas with migrant workers

Economic
activities

- In the short run, we should concentrate on labor-intensive
  industries.
- In the long run, we should aim to establish co-production
  base with high technology or high skilled labor in our special
  economic zones and move labor-intensive industries
  to neighboring countries via outward FDI.

Tax
incentives

- Tax incentives according to BOI in case of production for
  exporting. However, we should have flexible requirement
  on a share of foreign workers.

Incentives for
utilization of
foreign workers/
migrant workers

- Have more flexible requirement on a share of foreign
  workers in order to obtain BOI incentives.
- Have more relaxed requirement on migrant workers’
  registration in case of the day-trip migrant workers.

Other
incentives

- Allow for production for domestic sales. This activity still
  attains incentives for utilization of migrant workers but not
  tax incentives from BOI.
- May set up financial supports for creative industries, R&D
  or industries that promote knowledge and technology.
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Areas

Management
structure

- Committee composed of central government’s repre-sentatives,  
  local government’s representatives, private sector, and NGOs.
- Rely on the current organization structure in terms of
  implementation and operation.

Long-run
strategies

- Establishment of co-production bases with neighboring countries
- Promotion of outward FDI in case of labor-intensive in dustries

Table 2: The structure of special economic zones for service activities

International Institute for Trade and Development

LVI

Areas

- Bounded and specific areas
- Concentrate on the areas with migrant workers

Economic
activities

- Logistics and transports
- Free zones inside the area
- May consider other potentials such as health care services,
  education and tourism.

Tax
incentives

- Tax incentives for services inside the designated areas served for
  foreign customers or the services that have final users in other
  countries.

Incentives for
utilization of
foreign workers/
migrant workers

- Have more flexible requirement on a share of foreign workers in
  order to obtain BOI incentives.
- Have more relaxed requirement on migrant workers’ registration
  in case of the day-trip migrant workers.

Other
incentives

- Duty free zones
- May set up financial supports for creative industries.

Management - Committee composed of central government’s representatives,
structure
  local government’s representatives, private sector, and NGOs.
- Rely on the current organization structure in terms of
  implementation and operation.
Long-run
strategies

- Establishment of co-production bases with neighboring countries
- Promotion of outward FDI in case of labor-intensive industries
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7. Analysis of impact from special economic zone development in Thailand
The economic development, in general, always affect both community
and business in some ways.  In this study, we focus on four possible impacts
that could arise from the development of the border special economic zone.  
These impacts are economic impacts, social impact, national security impacts,
and environmental impacts.
The results from in-depth interview and survey analysis of 300 samples
from 7 areas in 5 provinces, i.e., Sa Kaeo (Aratyapathet), Tak (Mat Sot), Chiang Rai
(Mae Sai, Chiang San, Chiang Khong), Kanchanaburi, and Songkhla (Sa Dao) are
the followings:
7.1 Economic impacts
Economic impacts that community and business expect to gain from
the development of the border special economic zone are increase in income
and high regional economic growth. These can be explained by the increase in
the average income in the past few years of both community and private. This
increase is due to the higher local wage, higher local and national economic
growth rate as well as the increase in out-of-town investment. However, the
higher out-of-town investment might increase local competition, and adversely
affect the local businesses. One of the interesting finding is that when people are
asked what extra job or new job they would choose when there was a border
special economic zone, answer is doing retailing and wholesaling.
7.2 Social Impacts
The establishment of special economic development zone may lead
to a change in social and living environment of people in the area which can be
positive and negative ways. On the positive aspects, economic development with
better administration in the area will improve income and living environment as
well as reduce migration of local people to other areas. Our survey results show
that most local people expect better social environment.
However, on the negative aspect,  failures of local people to cope
with changing environment of higher competition from outsiders including migrants
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may lead to high crime and drug problem. Our survey results indicate some local
people concern these negative impacts
7.3 National Security and administrative Impacts
We expect that special economic development zones will alleviate
parts of security problems by holding immigrants at the borders to enter to
inner part of Thailand. However, due to current large number of immigrants in
the country required more measures to solve complex problems.
As for administrative aspects, under current structure of the Policy
Committee on Special Economic Development Zone which consists of all
stakeholders from related government agencies and private sectors, there will be
no administrative conflict with any government agencies. Related agencies will
remain control their existing power and duties. In addition, if the board structure
of each special economic zone consists of all stakeholders from central and local
government and representative of private sector and local communities, existing
power and responsibility of each government agencies will maintain.
7.4 Environmental impacts
Environmental impact that is the most worried by both community
and business is the traffic problem. Other worries are different across different
activity groups. For example, illegal forest invasion is the second worry for the
labor-intensive groups, while retail and wholesale are more worried about public
and industrial waste, and water pollution; and the service group is worried about
air and small particle pollution.
8. Policy recommendation
8.1 Physical aspects
Area-based recommendations to support the development of special
economic zones or industrial development are as follows:
1) Mae-Sot The highways connecting Mae Sot-Take and Mae
Sot-Mawlamyine would be expanded to serve more traffic (Dept. of Highways,
NEDA), solve the yearly flood problem (Mae Sot Municipal), Expand CIQ buildings
(Customs and Immigration)
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2) Kanchanaburi The expressway connecting Punamron border to
Laemchabang and Dawei ports would be built (Dept of Highways, NEDA), new
standard CIQ building at Punamron checkpoint would be built (Customs and
Immigration), and the specific area to be warehouse zone would be located
(Chamber of Commerce, Dept. of Public Works and Town & Country Planning)
3) Chiang Rai The bypass Chiang Rai City highway would be built
to reduce traffic congestion in the city (Dept. of Rural Roads). For Mae Sai, the
water supply capacity expansion is required (Provincial Waterworks Authority).
The railway connecting Mae Sai, Chiang San, and Chiang Khong to Chiang Mai and
central network (SRT). For Chiang San, large area for storage and reefer is needed
near the river port (PAT, Chamber of Commerce, IEAT). For Chiang Khong, more
hospital is needed to serve workers and tourists (Ministry of Public Health)
4) Aranyaprathet The second border checkpoint at Nong Eim is
required (Dept. of Highways, Customs and Immigration), the expansion of highway
to four lanes connecting Aranyaprathet to Laemchabang and Poipet to Sisopon
are needed (Dept of Highways, NEDA). Also, the small road connecting two border
checkpoints would be maintained (Dept of Highways)
5) Sadao The second Sadao checkpoint and the expressway
connecting to Hat Yai are crucially needed. (Dept of Highways, EXAT, Customs and
Immmigration) as well as the improvement of water supply in the area (Provincial
Waterworks Authority).
To prioritize zone and type of development, the government must
have a concrete plan which industry type or business activity the zone would be.
This is crucial to develop a master plan according to their needs so that several
organizations can work orderly.
8.2 Legal aspects
The regulation for establishing a SEZ is merely a formal framework.
None of substantive rules and procedures is specified. The Regulation is a
secondary law upon which actions cannot override fundamental rights protected
by the laws, especially property right and right-to-be-heard. Regulatory acts under
the Regulation will not prevail against anything claimed under the laws. It is then
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essential for the relevant parties to understand and make sure that all relevant
laws especially those modern requirements of state practices are observed and
complied.
In addition, there is no clear guideline under rule and procedure for
supporting and operating SEZ such as detail procedures, timeframe for approval,
sufficiency economy standards, sustainable development standards, and public
participation standards and so on. It is a significant duty of CSEZP to provide
such guidelines. We should encourage expediency in enacting guidelines which
provide clear process to establishing SEZ and a draft of master plan
8.3 Economic aspects
The optimal structures of border special economic zones in Thailand
are suggested in Section 6.2. In case of special economic zones for production and
relating services,  the objectives in the short run are to relocate labor-intensive
industries to the areas that have more labor supply and to manage migrant
workers for national security’s purpose. In order to allow flexible registration of
migrant workers, we need compact and bounded areas, scatter along the country’s borders.
In the long run, we should concentrate more on development of
co-production bases with neighboring countries by establishing special economic
zones in both countries, and relocate labor-intensive industries or activities to
neighboring countries while remaining high-technology or high-skilled labor
intensive industries or activities in Thailand’s zones. In the long run, promotion
of outward investment in labor-intensive industries to neighboring countries
would help control migrant workers better than the set up of border special
economic zones.
In case of special economic zones for service activities with a large
area, such zones should be included in the country’s development plan and
they need huge public investment. As a result, we should set up only one pilot
project, similar to Iskandar. Also, we need to take more factors into account such
as accessibility to central areas, needs of customers and investments, and
support from the country’s infrastructure plan. As a result, such project may

not be located at borders. We may set up special economic zones for service
activities with a large area in any other areas. The strategies to relieve negative
impacts from special economic zone development are composed of:
• Promote involvement of local communities, NGOs and other
relevant stakeholders in policy formulation and implementation.
• Consider the incentives and relaxed regulations for foreign investors
carefully.
• Maintain the current organization structure for routine operation.
All relevant local government agents should be included in the committee that
implement special economic zones.
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บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 1

บทนำ

แนวท�งและม�ตรก�ร
เพื่อก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวช�ยแดนของไทย
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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2 World Bank (2008)

บทที่ 1

1.1 ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
ในปัจจุบันนี้ ประเทศต่างๆ ในโลกได้มีการให้ความสำ�คัญต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zones) ขึ้นมากมาย โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะเริ่มแรก
ของโลกมักมีขนึ้ เพือ่ กระตุน้ การค้าระหว่างเมืองท่าทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษี (entrepot trade) เช่น
สิงคโปร์ ฮ่องกง และเมืองท่าอื่น ๆ ต่อมา การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มเป็นไปในลักษณะ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งการค้าและการผลิต โดยทั่วไปมักจะมีการกำ�หนดพื้นที่ทางกายภาพ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการรวมศูนย์การจัดการและการบริหาร การกำ�หนดให้สิทธิประโยชน์
บางประการในการดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีด่ งั กล่าว และนับเป็นเขตภาษี/ศุลกากร
เฉพาะแยกจากเขตอื่นๆ โดยอาจมีลักษณะการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งการกำ�หนดนิยาม
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตเสรี (free zones) เริ่มมีขึ้นใน Revised Kyoto Convention
ขององค์กร WCO (The World Customs Organization)
โดยทั่วไปแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก2  ได้แก่
1. เขตการค้าเสรี (Free Trade Zones) ซึ่งจะเป็นเขตการค้าที่ปลอดภาษี และอาจ
มีการให้บริการคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ทางการค้า การขนส่ง และการส่งออกต่อ (re-export)
2. เขตการแปรรูปเพื่อการส่งออก (Export Processing Zones: EPZs) ซึ่งเป็น
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ เ สนอแรงจู ง ใจพิ เ ศษรวมถึ ง สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกเพื่ อ การผลิ ต
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมากจะเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งอาจจะมีลักษณะของ EPZ
แบบผสม (Hybrid EPZs) ที่เปิดให้ดำ�เนินกิจกรรมการผลิตทั้งเพื่อการส่งออกและการขาย
ในประเทศ หรือเป็น EPZ แยกเฉพาะสำ�หรับการส่งออกก็ได้
3. ท่าเรือเสรี (Freeports) ซึ่งจะมีนิยามที่กว้างและมักรวมกิจกรรมที่หลากหลาย
ประเภท จนไปถึงการท่องเที่ยว การค้าปลีก การอนุญาตให้คนอยู่อาศัยเป็นการเฉพาะ รวมถึง
มีการให้แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์เฉพาะ
4. เขตประกอบการอุตสาหกรรม (Enterprise Zones) จะเป็นการกำ�หนดเขตทั้ง
ในเมือง หรือชนบท เพื่อการให้แรงจูงใจทางภาษี หรือการให้เงินทุนสนับสนุนในการดำ�เนิน
กิจกรรมการผลิตหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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5. โรงงานเดี่ยว (Single Factory EPZ) จะเป็นการให้สิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจ  ใน
ลักษณะคล้ายกับ EPZ แต่เป็นการให้กับโรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้ง
โดยตารางที่ 1-1 จะสรุปลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบต่างๆ
ตารางที่ 1 - 1 : ลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเภท
เขตการค้าเสรี
(Free Trade
Zone)
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สนับสนุน
การค้า

ขนาด
น้อยกว่า 50
เฮกเตอร์

สถานที่
บางส่วนของ
พื้นที่

กิจกรรมที่
อนุญาต

ตลาด

คลังสินค้า
ภายใประเทศ,
และกิจกรรม การส่งออกต่อ
ที่เกี่ยวกับการค้า

ตัวอย่าง
เขตการค้าเสรี
โคลอน,
ปานามา

เขตการแปรรูป อุตสาหกรรม
เพื่อการส่งออก การส่งออก
(Traditional
EPZ)

น้อยกว่า 100
เฮกเตอร์ โดย
พื้นที่ทั้งหมด
ถูกออกแบบ
โดย EPZ

อุตสาหกรรม,
กระบวนการ
ผลิตอื่นๆ

เพื่อการส่งออก เขตส่งเสริม
เป็นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรม
เพื่อการส่งออก
การาจี,
ปากีสถาน

เขตกาแปรรูป อุตสาหกรรม
เพื่อการส่ง
การส่งออก
ออกแบบผสม
(Hybrid EPZ)

น้อยกว่า 100
เฮกเตอร์ โดย
พื้นที่บางส่วน
ถูกออกแบบ
โดย EPZ

อุตสาหกรรม,
กระบวนการ
ผลิตอื่นๆ

ส่งออก และ
ตลาดภายใน
ประเทศ

หลากหลาย

ภายในประเทศ, เขตเศรษฐกิจ
ตลาดส่งออก พิเศษอคาบา,
และตลาด
จอร์แดน
ระหว่างประเทศ

ท่าเรือเสรี
(Freeport)
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วัตถุประสงค์

การพัฒนา
มากกว่า
แบบบูรณาการ 100 ตาราง
กิโลเมตร

นิคม
อุตสาหกรรม
ลาดกระบัง,
ไทย

เขตประกอบการ ฟื้นฟูตัวเมือง
อุตสาหกรรม
(Enterprise
Zone) เพิ่มขีด
ความสามารถ
(Empowerment)
และ Urban
Free Zones

น้อยกว่า 50
เฮกเตอร์

พื้นที่ในเมืองที่ หลากหลาย
เสื่อมโทรม
หรือชนบท

ภายในประเทศ เขตเพิ่มขีด
ความสามารถ,
ชิคาโก

โรงงานเดี่ยว
อุตสาหกรรม
(Single
การส่งออก
Factory EPZ)

ขึ้นกับบริษัท

ทั่วประเทศ

ตลาดเพื่อ
การส่งออก

ที่มา: World Bank (2008)

อุตสาหกรรม,
กระบวนการ
ผลิตอื่นๆ

มอริเชียส,
เม็กซิโก,
มาดากัสการ์
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บทที่ 1

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย แต่ในกรณีของประเทศ
กำ�ลังพัฒนาจะเป็นการให้แรงจูงใจทัง้ ทางภาษีและมิใช่ภาษี การจัดตัง้ เขตการผลิตและการค้าทีม่ ี
สิ ่ ง อำ � นวยความสะดวกและสาธารณู ป โภคดี ก ว่ า ปกติ และการมี ก ฎระเบี ย บที ่ ย ื ด หยุ ่ น
และอำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่า เพื่อเพิ่มการเข้ามาลงทุน
จากต่างประเทศ สนับสนุนนโยบายการเปิดประเทศมากยิง่ ขึน้ และเป็นการเพิม่ อัตราการจ้างงาน
ข้อมูลจาก ILO (2007) แสดงให้เห็นว่า ในปี 2006 มีเขตเศรษฐกิจพิเศษประมาณ
3,500 แห่งใน 130 ประเทศ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 1-2 โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการ
จ้างงานสูงสุดคือ ในเอเชีย กล่าวคือ มีการจ้างงานในเอเชียยกเว้นประเทศจีน 15 ล้านคน
และมีการจ้างงานเฉพาะในประเทศจีนประมาณ 40 ล้านคน ตามมาด้วยอเมริกาตะวันออก
ซึ่งมีการจ้างงานรวม 5 ล้านคน
ตารางที่ 1 - 2 : เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปี

1975

1986

1997

2002

2006

ประเทศที่มีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

25.0

47.0

93.0

116.0

130.0

จำ�นวนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

79.0

176.0

845.0 3000.0 3500.0

การจ้างงาน (ล้านคน)

22.5

43.0

66.0

จีน

18.0

30.0

40.0

4.5

13.0

26.0

ประเทศอื่นๆ ที่มีข้อมูล

0.8

1.9

ที่มา : ILO (2007)
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หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของประเทศกำ�ลังพัฒนาจะพบว่า ณ ปี 2006 มีจำ�นวน
เขตเศรษฐกิจพิเศษประมาณ 2,301 แห่ง โดยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มประเทศเขตเอเชีย
และแปซิฟิก 991 แห่ง ซึ่งในจำ�นวนนี้อยู่ในประเทศจีน 187 แห่ง และในประเทศเวียดนาม
185 แห่ง ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1 - 3 : เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศกำ�ลังพัฒนา
ประเทศที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จำ�นวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เอเชียและแปซิฟิก
จีน
เวียดนาม
อเมริกา
ยุโรปกลางและตะวันออก และเอเชียกลาง
ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ
แอฟริกาใต้สะฮารา

119
2,301
991
187
185
540
443
213
114

ที่มา: World Bank (2008) จากข้อมูล ILO (2007) WEPZA (2007) และ FIAS research
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สำ�หรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้นั้น World
Bank (2008) ระบุวา่ มักเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีม่ กี ารดำ�เนินการโดยรัฐบาลหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับรัฐบาล ทั้งรัฐบาลกลาง (สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และบังกลาเทศ) และรัฐบาลท้องถิ่น (มาเลเซีย
และอินเดีย) ยกเว้นกรณีของประเทศไทยทีก่ ารดำ�เนินการนิคมอุตสาหกรรมมักริเริม่ และดำ�เนินการ
โดยบริษทั เอกชน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมภิ าคดังกล่าวมักเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
ของเขตการแปรรูปเพือ่ การส่งออก โดยดำ�เนินกิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมทีเ่ น้นใช้แรงงาน
ที่ใช้ทักษะต่ำ� เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยประเทศที่ประสบความสำ�เร็จในการส่งเสริม
ให้มกี จิ กรรมการผลิตในอุตสาหกรรมทีท่ กั ษะแรงงานสูงหรือมีมลู ค่าเพิม่ สูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และไต้หวัน ซึ่งสามารถดึงดูดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะสูง เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และเคมีภัณฑ์ รวมถึงมีการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ในการผลิตมากขึ้น
นอกจากนี้ ลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุม่ ประเทศเอเชียยังมีการเปลีย่ นแปลง
จากเขตเศรษฐกิจทีเ่ น้นเป็นฐานในการประกอบหรือการผลิตอุตสาหกรรมเบา (light manufacturing) มาเป็นรูปแบบของท่าเรือเสรีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความสำ�เร็จของประเทศจีน โดย
ประเทศที่พยายามปรับเข้าสู่รูปแบบของท่าเรือเสรีประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย
และเกาหลีใต้ ตารางที่ 1-4 จะสรุปลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
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สำ � หรั บ ประเทศไทยได้ ม ี น โยบายการจั ด ตั ้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในรู ป แบบของ
นิคมอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน โดยได้มกี ารจัดตัง้ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(Board of Investment: BOI) และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในปี พ.ศ. 2520 โดย
ปัจจุบนั BOI ได้แบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต และมีสทิ ธิประโยชน์และเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกัน
ในส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น แรงผลักดันในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มาจากการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึง่ มีเป้าหมาย
ประการหนึ่งเพื่อการสร้างฐานการผลิตรวม รวมไปถึงข้อตกลงความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆ
เช่น อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�้ำ โขง (Great Mekong Subregions: GMS) และยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ซึ่งล้วนแต่ให้ความสำ�คัญต่อความร่วมมือด้านการลงทุน
โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ซึ่งเป็น
ผูส้ นับสนุนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ GMS ได้มกี ารส่งเสริมการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในอนุ ภ ู ม ิ ภ าค เพื่อส่ง เสริมการใช้ป ระโยชน์จ ากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic
Corridors) โดย ADB ได้บรรจุแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้เป็นแผนปฏิบตั กิ าร (Action
plans) เพื่อการเปลี่ยนระเบียงการขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ
(Economic Corridors) ซึ่งทาง ADB ได้ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค
และกลยุทธ์ในการสร้าง และดำ�เนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาค ตลอดจนถึงการให้
การสนับสนุนทางการเงินเพือ่ สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นในการเชือ่ มต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต่างๆ ในอนุภูมิภาคเข้าด้วยกัน รวมถึงการเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังท่าเรือ จุดกระจาย
สินค้า และตลาดปลายทาง ซึ่งทาง ADB คาดว่าจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคทั้งสิ้น
ประมาณ 60 แห่งภายในปี ค.ศ. 2015 โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษประมาณ 54 แห่งจะตั้งอยู่
ในประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา ดังแสดงในตารางที่ 1-5

จำ�นวนเขต
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เพื่อการ
ส่งออก

3 (EPZ)

10 (EPZ)

ประเทศ

กัมพูชา

ไทย

22 (GIZ& PIZ)

จำ�นวนเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษอื่นๆ

451,599

20,000

จำ�นวน
การจ้างงาน
ทั้งหมด
(2005-06)

สัดส่วนของ
แรงงานหญิง
(ร้อยละ)

ตารางที่ 1 - 4 : ลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่ม ASEAN
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1.442 พันล้าน

จำ�นวนเงิน
ลงทุน
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)

สหภาพยุโรป,
สหรัฐอเมริกา,
ไต้หวัน,
ญี่ปุ่น,
สิงคโปร์,
ฮ่องกง

ประเทศ
ลงทุนหลัก

1,357

จำ�นวนธุรกิจ

สินค้าเกษตร,
แร่ธาตุและ
เซรามิก,
อุตสาหกรรมเบา,
โลหะ,
อิเล็กทรอนิกส์,
เคมีภัณฑ์,
พลาสติก,
กระดาษ,
บริการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน

สาขาหลัก

8,242

มูลค่า
การส่งออก
ในเขต
ส่งเสริมฯ
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)

เกาหลีใต้,
เนเธอร์แลนด์,
อังกฤษ,
เบลเยียม,
ออสเตรีย,
สหรัฐอเมริกา,
เยอรมนี,
ญี่ปุ่น,
อินเดีย,
มาเลเซีย,
ไต้หวัน,
จีน, ฮ่องกง,
สิงคโปร์

ตลาดหลัก

บทที่ 1
สัดส่วน
ของมูลค่า
การส่งออก
ในเขต
ส่งเสริมฯ
ต่อมูลค่า
การส่งออก
ทั้งหมด

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

จำ�นวนเขต
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เพื่อการ
ส่งออก

4 (pub ez)
41 (privez)

ฟิลิปปินส์

31 (info
tech park&
building)
1 (Eastbay
arts,
recreation&
tourism
zone) 1
(ecozone
facilities
enterprises
warehousing)

จำ�นวนเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษอื่นๆ

1,128,197

จำ�นวน
การจ้างงาน
ทั้งหมด
(2005-06)
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ประเทศ

จำ�นวนเงิน
ลงทุน
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)

1.270 พันล้าน

สัดส่วนของ
แรงงานหญิง
(ร้อยละ)
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ฟิลิปปินส์,
สหรัฐอเมริกา,
ญี่ปุ่น,
อังกฤษ,
มาเลเซีย,
สิงคโปร์
และอื่นๆ

ประเทศ
ลงทุนหลัก

1,179

จำ�นวนธุรกิจ

มูลค่า
การส่งออก
ในเขต
ส่งเสริมฯ
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)

อิเล็กทรอนิกส์ 32.03 พันล้าน
และสารกึ่งตัวนำ�,
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์,
การขนส่งและ
ส่วนประกอบ
รถยนต์,
เคมีภัณฑ์,
เทคโนโลยี
สารสนเทศ,
ยา, ยาง,
พลาสติก,
เสื้อผ้า
และสิ่งทอ
และอื่นๆ

สาขาหลัก

ตลาดหลัก

บทที่ 1

ตารางที่ 1 - 4 : ลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่ม ASEAN (ต่อ)

60

สัดส่วน
ของมูลค่า
การส่งออก
ในเขต
ส่งเสริมฯ
ต่อมูลค่า
การส่งออก
ทั้งหมด

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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จำ�นวนเขต
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เพื่อการ
ส่งออก

13 (FIZ)

10 (EPZ)

ประเทศ

มาเลเซีย

เวียดนาม

8 (IZs) และ
173 (อื่นๆ)

200
(industrial&
hi-tech
parks)

จำ�นวนเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษอื่นๆ

950,000

369,488
+122,000

จำ�นวน
การจ้างงาน
ทั้งหมด
(2005-06)

45

54

สัดส่วนของ
แรงงานหญิง
(ร้อยละ)

ตารางที่ 1 - 4 : ลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่ม ASEAN (ต่อ)
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1,067

5.512 พันล้าน

จำ�นวนเงิน
ลงทุน
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)

ญี่ปุ่น,
ไต้หวัน,
ฮ่องกง,
เนเธอร์แลนด์,
สิงคโปร์,
สหรัฐอเมริกา,
เกาหลีใต้,
อังกฤษ,
ฝรั่งเศส,
ฟิลิปปินส์

ญี่ปุ่น,
สหรัฐอเมริกา,
อังกฤษ,
เยอรมนี,
สวิตเซอร์แลนด์,
ไต้หวัน,
เกาหลีใต้,
อิตาลี,
เนเธอร์แลนด์,
ฟินแลนด์
และอื่นๆ

ประเทศ
ลงทุนหลัก

234

3,000

จำ�นวนธุรกิจ

อุตสาหกรรม,
ไม้, หนัง,
โลหะ, อาหาร,
บรรจุภัณฑ์,
สิ่งทอ

เทคโนโลยี
ขั้นสูง,
อาหาร,
บริการ,
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์,
ยา

สาขาหลัก

12.6 พันล้าน

มูลค่า
การส่งออก
ในเขต
ส่งเสริมฯ
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)

ญี่ปุ่น,
สหรัฐอเมริกา,
อังกฤษ,
เยอรมนี,
สวิตเซอร์แลนด์,
ไต้หวัน,
เกาหลีใต้,
และอื่นๆ

ตลาดหลัก

บทที่ 1

83

สัดส่วน
ของมูลค่า
การส่งออก
ในเขต
ส่งเสริมฯ
ต่อมูลค่า
การส่งออก
ทั้งหมด

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

7 (EPZ)

สิงคโปร์

เขตการค้า
ชายแดน

35
(industrial
parks)

จำ�นวนเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษอื่นๆ

ประมาณ
6,000,000

จำ�นวน
การจ้างงาน
ทั้งหมด
(2005-06)
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อินโดนีเซีย

จำ�นวนเขต
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เพื่อการ
ส่งออก

ประเทศ

ญี่ปุ่น,
สหรัฐอเมริกา,
เม็กซิโก,
แคนาดา,
ชิลี,
ออสเตรเลีย,
เกาหลีใต้,
นิวซีแลนด์

6,400

11.31 พันล้าน

ประเทศ
ลงทุนหลัก

จำ�นวนเงิน
ลงทุน
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)

ที่มา: ILO (2007)

สัดส่วนของ
แรงงานหญิง
(ร้อยละ)

165.9

มูลค่า
การส่งออก
ในเขต
ส่งเสริมฯ
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)

18.4 พันล้าน
ขนส่ง,
คลังสินค้า,
การสื่อสาร,
เคมีภัณฑ์
และยา,
ก่อสร้าง,
อาหาร,
เหมืองแร่,
สิ่งทอ, หนัง,
ส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์
และอื่นๆ

พลังงาน,
อาหาร, สิ่งทอ,
เคมีภัณฑ์,
ไม้, โลหะ,
เครื่องกล,
อุตสาหกรรม
รถยนต์,
ส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000

1,149

สาขาหลัก

จำ�นวนธุรกิจ

สหรัฐอเมริกา,
อาเซียน,
สหภาพยุโรป,
มลรัฐรอบอ่าว
เม็กซิโกของ
สหรัฐอเมริกา
และอื่นๆ

ตลาดหลัก

บทที่ 1

ตารางที่ 1 - 4 : ลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่ม ASEAN (ต่อ)
สัดส่วน
ของมูลค่า
การส่งออก
ในเขต
ส่งเสริมฯ
ต่อมูลค่า
การส่งออก
ทั้งหมด

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 5 : เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
ประเทศ
เมียนมาร์
กัมพูชา
จีน
สปป.ลาว
ไทย
เวียดนาม

รวม (2001)
6
24
1
8
6
4

สามารถ
ใช้งานได้
0
6 (2009)
1
5
0
4

อยู่ในระหว่าง อยู่ในขั้นตอน
การดำ�เนินการ ของการนำ�เสนอ
0
6
16
n.a
n.a
n.a
??
3
1
5
n.a
n.a

รวม (2015)
6
24
1
32
6
4

ที่มา: ADB

โดยโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�้ำ โขงภายใต้ความช่วยเหลือ
ของ ADB สามารถสรุปได้ในตารางที่ 1-6
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เงินกู้/ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ

NSEC

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดเชียงราย
เขตพิเศษชายแดนอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย
เขตพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัด-ซีโน
ธุรกิจการแปรรูปผลิตผลจากปศุสัตว์ในสะหวันนะเขต
อุตสาหกรรมไม้แปรรูปในสะหวันนะเขต
ศูนย์การค้าไม้ครบวงจรในนิคมอุตสาหกรรมลาวบาว
อุตสาหกรรมไม้แปรรูปในลาวบาว
โกดังเก็บสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว
ขยายนิคมอุตสาหกรรมเลียนเจียวและฮวาขว๋าน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรมเลียนเจียว
เขตเศรษฐกิจสำ�หรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมในนิคมอุตสาหกรรมฟูบาย ประเทศเวียดนาม
เขตส่งเสริมและพัฒนาการค้าจันไม
นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง
นิคมอุตสาหกรรมปอยเปต
นิ ค มอุ ต สาหกรรมบ้ า นแหลม-ก็ อ มเรี ย ง หรื อ นิ ค ม
อุตสาหกรรมบ้านผักกาด-ไพลิน
เขตอุตสาหกรรมการส่งออกสีหนุวิลล์
เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนมอคไบ
นิคมอุตสาหกรรม Trang Bang
นิคมอุตสาหกรรม Tram Vang
เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน Samat
นิคมอุตสาหกรรม Than Phu Trung

EWEC(13)

เงินกู้ (24)

SEC (9)
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โครงการ

บทที่ 1

โครงการใน GMS

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 6 : โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�้ำ โขงระเบียงเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2006

บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 6 : โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงระเบียงเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2006 (ต่อ)
เงินกู้/ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ

ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ
(Technical Assistance)

โครงการ

การอำ�นวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุน
ข้ามแดน (1)

การพัฒนาด้านสถาบันและปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ (2003-2021)

NSEC (6)

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข้ามแดนในจังหวัดเชียงราย
การพัฒนางานศึกษาเกีย่ วกับระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ
ใต้ (2006-2007)
ก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนในจังหวัดเชียงราย:
การพัฒนาพื้นที่และจัดทำ�แผนการสนับสนุน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข้ามแดนในอำ�เภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนในจังหวัดเชียงราย:
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนในจังหวัดเชียวราย:
พัฒนากระบวนการเพื่อการสนับสนุน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ/
นิคมอุตสาหกรรมสะหวันซีโน ประเทศสปป.ลาว
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
ข้ามแดนในอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
การผสานระหว่างนโยบายการจัดการเขตนิคม
อุตสาหกรรม
นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
ที่มีความประสานสอดคล้องกันกับการจัดแบ่งพื้นที่
เขตอุตสาหกรรม
ระบบข้อมูลการค้าและการลงทุนตามเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข้ามแดน New Towns
เขตส่งเสริมการค้าเสรี Thuong Phuoc

EWEC
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โครงการใน GMS

ที่มา: ADB

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 1

Ishida (2009) ได้แบ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน GMS ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1. เขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในเขตเมือง เช่น ฮานอย โฮจิมินห์ พนมเปญ ซึ่งมักอาศัย
ประโยชน์จากการมีแรงงานหนาแน่น และมีศักยภาพในเรื่องของขนาดตลาด
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณเมืองท่า เช่น ดานัง ซึง่ วางแผนจะให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า
เป็นประตูในการส่งออกสินค้า นำ�เข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อใช้ในการแปรรูปต่อ
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณเมืองชายแดน จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งวางแผน
ร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศทีม่ พี รมแดนติดกัน ซึง่ จะช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันหรืออาศัย
ประโยชน์จากสองประเทศได้ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณแม่สอดซึ่งมีโรงงานเครื่องนุ่งห่ม
ในฝั่งประเทศไทยที่สามารถใช้แรงงานจากเมียนมาร์ได้ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทนี้
จะเป็นรูปแบบที่งานวิจัยนี้จะให้ความสำ�คัญ
ในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่บริเวณชายแดนนั้นสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1-7
ตารางที่ 1 - 7 : โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�้ำ โขงระเบียงเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2006

ชายแดน

พระเวท-มอคไบ

จังหวัด

สวายเรียง-เตยนิญ

ประชากร
(พันคน)

มูลค่าการค้าปี 2003
ความ
ผลิตภัณฑ์ภายใน
หนาแน่น จังหวัดต่อหัวประชากร
(คน/ตาราง
(ดอลลาร์สหรัฐ)
กิโลเมตร)
  522.9

เกาะกง-ตราด

191.5

219.9

17.2   78

4788.5  (2011)

ปอยเปต-อรัญประเทศ บันเตียเมียนเจย-สระแก้ว

773.1

538.3

115.7   75

1592.8 (2011)

แดนสะหวัน-ลาวบาว สะหวันนะเขต-กวางจิ

859.7

625.3

38.7 131.4   529

  327.1

สะหวันนะเขต-มุกดาหาร

859.7

335.4

38.7   77

1647 (2011)

ท่านาแล้ง-หนองคาย เวียงจันทน์-หนองคาย

711.9

899.6

181.6 123

1301.8 2035.8 (2011)

ห้วยทราย-เชียงของ บ่อแก้ว-เชียงราย

149.6 1225.7

22.8 105

406.3 1794.4 (2011)

เมียวดี-แม่สอด

กะเหรี่ยง-ตาก

1674

527.7

369.5

32

ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย

ฉาน-เชียงราย

5306

1225.7 228.4 105

  529

194.5 1964.4 (2011)
164.6   929.5

ทีม่ า: Ishida (2009) โดยอาศัยข้อมูลจาก Kingdom of Cambodia Statistical Yearbook 2006, Lao PDR Statistical
Yearbook 2007, Myanmar Statistical Yearbook 2006, Vietnam Statistical Yearbook 2007 และ Statistical
Yearbook Thailand 2007 (Special Edition)
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538.2 1,046.80 181.4 259.4

บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

International Institute for Trade and Development

78

ในส่ ว นของประเทศไทยนั ้ น ทางสำ � นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รเิ ริม่ แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน
ตั ้ ง แต่ ป ี ค .ศ. 2004 และได้มีก ารกำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อผลักดันการพัฒนา
ในปีค.ศ. 2013 โดยพิจารณาถึงนโยบายที่สำ�คัญ เช่น มาตรการภาษี มาตรการทางการเงิน
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มมิติด้าน
ต่างประเทศในเรื่องการเชื่อมโยงกับประเทศอื่น การศึกษาถึงกฎ และระเบียบข้อบังคับระหว่าง
ประเทศ และข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยพื้นที่โครงการนำ�ร่องคือ
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้ความรับผิดชอบและการกำ�กับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
นอกจากนี ้ ในส่วนของจังหวัดเชียงรายยังได้ม ีการจัดทำ�การศึกษาการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยมีการวางยุทธศาสตร์ทอี่ �ำ เภอแม่สาย (เขตการค้า)
อำ�เภอเชียงแสน (เมืองท่า) และอำ�เภอเชียงของ (เมืองโลจิสติกส์)
อีกทั้งผลจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ครั้งที่ 1/2557 ในช่วงของคสช. ยังมีเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ซึ่งกนพ. ได้ตกลงทำ�การศึกษา 5 พื้นที่ให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2557
ได้แก่ 1) แม่สอด 2) อรัญประเทศ 3) ตราด 4) มุกดาหาร 5) สะเดา (ด่านศุลกากรสะเดา
และปาดังเบซาร์)
เป้าหมายการพัฒนาจะพิจารณาในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน เพิม่ การจ้างงานและสร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้ประชาชน แก้ปญ
ั หา
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพืน้ ทีต่ อนใน ปัญหาการลักลอบนำ�เข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
จากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในช่วงรัฐบาลต่างๆ สามารถแสดงได้ดังรูป
ต่อไปนี้

รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
(2549-2551)

รัฐบาล อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ
(2551-2553)

รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(2554-2557)

การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถจั ด ตั้ ง ขึ้ น ได้ ภ ายใต้ ร ะเบี ย บ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษพ.ศ.2556

คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.)ครั้งที่1/2557
เห็นชอบพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ
เหมาะสมในการจั ด ตั้ ง
เป็ น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
พิ เ ศษระยะแรกของไทย
ใน 5 พืน้ ทีช่ ายแดน รองรับ
การก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียนในปี 58
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การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจหลายประการ โดย World
Bank (2008) สรุปถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ กล่าวคือ ช่วยเพิม่
การจ้างงานและรายได้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม เพิม่ การเจริญเติบโตของการส่งออก และช่วยเพิม่
การกระจายของสินค้าส่งออก ช่วยเพิ่มเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ เพิ่มรายได้ให้กับ
รัฐบาล ช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ พัฒนาทักษะแรงงาน และยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานสินค้า
อย่างไรก็ตามการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจส่งผลกระทบเชิงลบ โดยเฉพาะทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานการทำ�งานหรือสภาวะแวดล้อมการทำ�งานที่ไม่เหมาะสม
ผลกระทบเชิงลบทางสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง Aggarwal (2007) ชี้ให้เห็นว่า ประโยชน์ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยงั ไม่ชดั เจนหรือมีอยูอ่ ย่างจำ�กัด และสถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข (2548) ยังระบุว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นการจำ�กัดอำ�นาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และมีการให้อ�ำ นาจพิเศษแก่เขตเศรษฐกิจพิเศษหลายประการ เช่น
การจัดหาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ หรือเขตอุทยานแห่งชาติที่ไม่
ทำ�ให้สภาพแห่งป่าเสียหายจนเกินควร การนำ�ต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักร อำ�นาจ
ในการจัดหาที่ดินเพื่อตั้งหรือขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การถมทะเล และการจัดทำ�ผังเมือง

บทที่ 1

เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
รัฐมีแนวความคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ ให้
เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 1 - 1 : สรุปแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในช่วงรัฐบาลต่างๆ

บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

นอกจากนี้ การจัดตัง้ และดำ�เนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมิได้ก�ำ หนดให้มกี ารพิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนตามมาตรา 16 นำ�มาซึ่งข้อกังขา
ต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
จากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
อันส่งผลผลักดันให้มกี ารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
รวมถึงผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษทีอ่ าจมีทงั้ ในด้านบวกและด้านลบ คณะผูว้ จิ ยั จึงจัดทำ�
งานวิจยั ชิน้ นีข้ นึ้ เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ถงึ รูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย การศึกษาถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมไปถึงการจัดทำ�ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในบริเวณแนวชายแดนของไทย
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณ
แนวชายแดนของไทย และวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณแนวชายแดนของไทย และวิเคราะห์ผลกระทบและการพัฒนาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำ�เนินตามแนวทางและมาตรการดังกล่าว
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
ของไทย และภาพรวมการดำ�เนินงานรวมถึงผลกระทบในเชิงนโยบายของภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการดำ�เนินการมาแล้วในช่วงที่ผ่านมา
2. กรอบแนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
ของไทย
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างความตระหนักต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงความ
พยายามของฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทย
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1.4 วรรณกรรมปริทัศน์
1.4.1 งานศึกษาความพร้อม/ความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) ปัจจัยทางกายภาพ
ปัจจัยสำ�คัญทีเ่ อือ้ ต่อความสำ�เร็จในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษคือการเลือก
ทีต่ งั้ และกิจกรรมทีเ่ หมาะสมของพืน้ ทีน่ นั้ ซึง่ ภาครัฐไทยควรพิจารณาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น
ความใกล้ไกลจากแหล่งวัตถุดิบ การหาแรงงาน กฎระเบียบในพื้นที่นั้น เครือข่ายอุตสาหกรรม
ในพืน้ ที่ ตลอดจนโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ มีความแตกต่างกันไป
สำ�หรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทีต่ งั้ อยูร่ มิ ชายแดนไทยนัน้ ปัญหาและอุปสรรคทีส่ �ำ คัญมากคือการที่
โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง (ถนน, รถไฟ, ท่าเรือ, ท่าอากาศยาน) การติดต่อ
สื่อสาร (สัญญาณโทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า, น้ำ�ประปา)
ในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ ตลอดจนโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับการข้ามแดนเพือ่ ขนส่งสินค้าและเคลือ่ นย้าย
แรงงาน (ด่านศุลกากร, ด่านตรวจคนเข้าเมือง, สภาพการจัดระเบียบทีพ่ รมแดน) ยังมีการพัฒนา
ทีไ่ ม่เพียงพอ โดยอาจจะมีแล้วเป็นบางส่วนแต่ยงั ไม่ครบสมบูรณ์ไม่สามารถประกอบกิจการได้จริง
เช่น ถนนทีม่ อี ยูไ่ ม่พอเพียงต่อปริมาณจราจร ไม่สามารถส่งวัตถุดบิ เข้าไปหรือส่งสินค้าออกท่าเรือ
ได้โดยสะดวก ระบบไฟฟ้า โทรคมนาคมและน้ำ�ใช้ที่ไม่มีคุณภาพและความแน่นอน
ในส่วนของการวิเคราะห์โครงสร้างพืน้ ฐานรายพืน้ ทีน่ นั้ จิตติชยั รุจนกนกนาฏ
และณัชชา ลิมสถายุรตั น์ (2557) ได้ท�ำ การศึกษาโครงสร้างพืน้ ฐานของกลุม่ ประเทศ CLMV เพือ่
รองรับการลงทุนขาออกของนักลงทุนไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการ
ลงทุนในธุรกิจ โดยจะทำ�การรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษหลักใน
ประเทศเหล่านี้ ได้แก่ กัมพูชา (เกาะกง/สีหนุวิลล์ ปอยเปต/ศรีโสภณ และพนมเปญ) สปป.ลาว
(สะหวันนะเขต, เวียงจันทน์ บ่อแก้ว และปากเซ) และเมียนมาร์ (ย่างกุ้ง, เมียวดี และทวาย) โดย
รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ รวม 7 ปัจจัยหลัก คือ ถนน รถไฟ ท่าอากาศยาน
ท่าเรือ ระบบไฟฟ้าและพลังงาน ประปาและสาธารณูปโภค และระบบโทรคมนาคม ตลอดจน
ข้อมูลการประกอบการอุตสาหกรรมทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และทำ�การวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยจัดทำ�
เป็นคะแนนดัชนีระดับความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน ผลการศึกษาพบว่าพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ทตี่ ดิ กับ
ไทยยังมีปัญหาด้านไฟฟ้า และประปาที่ค่อนข้างขาดแคลนอยู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการ
จัดตั้งโรงงาน ส่วนปัจจัยหลักอีกประเด็นคือเส้นทางถนน ในการเชื่อมโยงจากนิคมอุตสาหกรรม
ไปยังแหล่งกระจายสินค้าต่อไป ซึ่งพบว่าถนนในเมียนมาร์เป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตอย่างมาก ส่วนปัจจัยด้านท่าเรือน้�ำ ลึกนัน้ สปป.ลาวถือว่ามีปญ
ั หาเพราะไม่มพี นื้ ที่
ติดกับทะเลเลย มีเพียงท่าเรือแม่น้ำ�ที่สามารถคมนาคมได้เฉพาะช่วงที่น้ำ�ในแม่น้ำ�โขงขึ้นเท่านั้น
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ในการศึกษานี้ได้ทำ�การวิเคราะห์หาคะแนนรวมของโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมต่อการดำ�เนินงานของกิจกรรมหลัก 5 ประเภทที่น่าจะเกิดขึ้นกับเขตเมืองชายแดน
กล่าวคือ อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เขตพืน้ ทีก่ ารค้า (Trade
Zone) ศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Center) และศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourist Center) ซึ่ง
จะนำ�เอาดัชนีระดับความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน และเกณฑืในการพิจารณาความเหมาะสม
ต่ออุตสาหกรรมมาใช้ในงานวิจัยนี้ต่อไป
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสะดวกทางกายภาพต่อการข้ามแดน/ผ่านแดน
นัน้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) ได้สร้างดัชนีชวี้ ดั สิง่ อำ�นวยความสะดวก
ทีจ่ ดุ ผ่านแดนสำ�หรับการขนส่งสินค้า และดัชนีชวี้ ดั สิง่ อำ�นวยความสะดวกทีจ่ ดุ ผ่านแดนสำ�หรับ
การท่องเที่ยว (เข้าเมืองรายบุคคล) ขึ้นซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ดัชนีชี้วัดสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดนสำ�หรับการขนส่งสินค้า
จะพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จุดผ่านแดนที่จะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ขนส่ง
สินค้าตามมาตรฐานสากล หรือเป็นไปตามข้อตกลง GMS ซึง่ พบว่าองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญมี 2 ส่วน
คือ 1) การทำ�พิธีการศุลกากรที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน รวมถึงอาคารศุลกากรที่กว้างขวาง
ปลอดภัย เป็นระเบียบ และ 2) สิ่งอำ�นวยความสะดวกบริเวณใกล้จุดผ่านแดน ที่มีความจำ�เป็น
หรือช่วยอำ�นวยความสะดวกกับพนักงานขับขี่ เช่น สภาพถนนทางเข้าด่าน สถานีบริการเชือ้ เพลิง
สถานีซ่อมบำ�รุงรถ คลังสินค้า จุดพักรถ และความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนจากประเทศ
หนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง
2. ดัชนีชี้วัดสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดนสำ�หรับการท่องเที่ยว
(เข้าเมืองรายบุคคล) จะพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างทีจ่ ดุ ผ่านแดนทีจ่ ะช่วยอำ�นวยความ
สะดวกให้กับผู้เดินทางรายบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการพิจารณาตามมาตรฐานสากลหรือเป็นไป
ตามกรอบข้อตกลง GMS ซึ่งพบว่าองค์ประกอบที่สำ�คัญมี 2 ส่วน คือ 1) การทำ�พิธีการผ่านแดน
ที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน ผู้เดินทางไม่ต้องใช้เวลารอที่จุดผ่านแดนเป็นเวลานาน และ
2) สิง่ อำ�นวยความสะดวกบริเวณใกล้จดุ ผ่านแดน ทีม่ คี วามจำ�เป็นหรือช่วยอำ�นวยความสะดวกกับ
ผูเ้ ดินทาง เช่น สภาพถนนทางเข้าด่าน สถานีบริการเชือ้ เพลิง สถานีซอ่ มบำ�รุงรถ (ในกรณีฉกุ เฉิน)
โรงแรม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าจำ�เป็นและอาหาร และสถานพยาบาล เป็นต้น
ในส่วนของดัชนีทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการอำ�นวยความสะดวกในการ
ผ่านแดนนั้น ได้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนของดัชนีแต่ละตัวนั้นจะมี 4 ระดับ ตั้งแต่
4 (ดีเยี่ยม) จนถึง 1 (ต้องปรับปรุง) โดยความหมายทั่วไปของคะแนนแต่ละระดับมีดังนี้
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• ระดับ 4 (ดีเยีย่ ม) เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือตามกรอบข้อตกลง GMS
อย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการสามารถดำ�เนินกิจกรรมทางการค้าได้โดยไม่ติดขัด เกิดความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้บริการ
• ระดับ 3 (ดี) เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามกรอบข้อตกลง GMS เพียงบางส่วน
ผู้ใช้บริการสามารถดำ�เนินกิจกรรมทางการค้าได้ แต่อาจจะมีความติดขัดล่าช้าบ้าง
• ระดับ 2 (พอใช้) ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่เป็นไปตามกรอบข้อตกลง GMS
การดำ�เนินกิจกรรมนั้นเป็นไปด้วยความยุ่งยาก ลำ�บาก ขาดมาตรฐาน แต่ก็ยังสามารถดำ�เนิน
กิจกรรมทางการค้าต่อไปได้ หากผูใ้ ช้บริการมีความชำ�นาญ/มีผชู้ ว่ ยเหลือทีม่ ปี ระสบการณ์เพียงพอ
หรือยอมรับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ควรมีการปรับปรุง
• ระดับ 1 (ต้องปรับปรุง) ขาดมาตรฐาน หรือไม่มีองค์ประกอบนั้นอยู่เลย
เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการดำ�เนินกิจกรรมทางการค้า ควรมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
2) ความพร้อมในด้านอื่น ๆ
สำ�หรับความพร้อมในด้านอืน่ ๆ ในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ งานศึกษา
ของ World Bank (2008) จะแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1) ด้านกฎระเบียบและนโยบาย
การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะดึงดูดนักลงทุนได้นั้น จะต้องมีการ
พัฒนากฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการดำ�เนิน
ธุรกิจให้ดึงดูดการลงทุน ซึ่งประเด็นต่างๆ ที่นักลงทุนจะให้ความสำ�คัญจะประกอบไปด้วย
การปกป้องและคุม้ ครองสิทธิแ์ ละทรัพย์สนิ ของนักลงทุน สิทธิใ์ นการถือครองทีด่ นิ การผ่อนปรน
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับแหล่งกำ�เนิดของสินค้าและสัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศ การมีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนเช่น แรงจูงใจทางภาษี การยกเว้นภาษีศุลกากรในการนำ�เข้าเครื่องจักร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เป็นต้น
2.2) ด้านกิจกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะต้องมีการพัฒนากิจกรรมและ
บริการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น คลังสินค้า การขนส่ง บริการด้านข้อมูล บริการด้านโลจิสติกส์ เพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกในการดำ�เนินกิจกรรมการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.3) รูปแบบและความเป็นเจ้าของของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีการพิจารณาถึงรูปแบบของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว รวมไปถึงความเป็นเจ้าของ กล่าวคือ ผู้สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะเป็นเอกชนหรือรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม
และผู้ที่จะทำ�หน้าที่บริหารจัดการ
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1.4.2 ผลกระทบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านเศรษฐกิจ
จากงานศึกษาของ World Bank (2008) ได้แบ่งผลกระทบของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบทางด้านสังคม
และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
งานศึกษาของ World Bank (2008) ได้ชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นจากการสร้างการจ้างงาน การเพิ่มระดับการส่งออก
การเพิม่ ระดับเงินลงทุนจากต่างประเทศ และการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
1.1) การจ้างงาน
ในส่วนของการจ้างงานนั้น World Bank (2008) พิจารณาจากข้อมูล
สถิตเิ ปรียบเทียบการจ้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษของทัง้ โลก พบว่า การจ้างงานในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่าร้อยละ 1 ของแรงงานทั้งหมดที่มี โดยภูมิภาคที่มีการจ้างงานมากกว่า
ร้อยละ 1 มีเพียงอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือเท่านั้น ดังนั้นการจ้างงานทางตรง
จากเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลในระดับต่ำ�เท่านั้น แต่งานศึกษาของ ILO (2003) และ Cling และ
คณะ (2004) พบว่า การจ้างงานทางอ้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษมีระดับที่สูงกว่าการจ้างงาน
ทางตรงมาก
Aggarwal (2007) พบว่า บทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการ
จ้างงานมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษทีม่ กี ารดำ�เนินการ
มาแล้วมากกว่า 5 ปี โดยประเทศที่ประสบความสำ�เร็จในการสร้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ได้แก่ ประเทศในเอเชีย ซึ่งมีการจ้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉลี่ย 10,500 คน ในขณะที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษในลาตินอเมริกามีการจ้างงานเพียงประมาณ 3,500 คน โดยประเทศที่
ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมากประกอบไปด้วยไต้หวัน เกาหลี อินโดนีเซีย ประเทศไทย และ
ฟิลิปปินส์ รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะหลัง เช่น ประเทศจีน เวียดนาม บังกลาเทศ และ
ศรีลังกา
อย่างไรก็ตาม Schwellnus (2003) โต้แย้งการใช้ระดับการจ้างงาน
ของประเทศ ในการวัดความสำ�เร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการจ้างงาน เนือ่ งจากการจ้างงาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมักเน้นไปทีแ่ รงงานทีม่ ที กั ษะต่� 
ำ โดยเฉพาะในประเทศกำ�ลังพัฒนาซึง่ อาจ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อระดับค่าจ้างแรงงานและการขจัดความยากจนของประเทศ
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Aggarwal (2007) Madani (1999) และ ILO (1998) แสดงให้เห็น
ผลกระทบด้านการจ้างงานที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ กล่าวคือ การสร้าง
เขตเศรษฐกิจพิเศษมักเพิ่มสัดส่วนการจ้างแรงงานหญิง ตัวอย่างเช่น ประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้
แรงงานหญิงในเขตเศรษฐกิจพิเศษคิดเป็นร้อยละ 74 ในปี ค.ศ. 1994 และในเกาหลีคิดเป็น
ร้อยละ 70 ในปี ค.ศ. 1990 ดังนั้นการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจไม่ได้เป็นการลดจำ�นวน
แรงงานของประเทศ หรือลดอัตราการว่างงานของประเทศโดยรวม แต่เป็นการเพิ่มการเข้ามา
สู่ตลาดงานของแรงงานหญิง
1.2) การเพิ่มระดับการส่งออก
เขตเศรษฐกิจพิเศษจำ�นวนมาก โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ
กำ�ลังพัฒนามักสร้างขึ้นเพื่อการส่งออก โดย World Bank (2008) พบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำ�ลังพัฒนา เป็นส่วนสำ�คัญในการสร้างมูลค่าการส่งออก
เช่น บังกลาเทศ (ร้อยละ 75.6) ศรีลงั กา (ร้อยละ 67.1) ฟิลปิ ปินส์ (ร้อยละ 78.2) และมาดากัสการ์
(ร้อยละ 80) หากพิจารณาจากข้อมูลของทั้งโลกจะพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างให้เกิดการ
ส่งออกทั้งหมด 851,032 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.8 ของการส่งออกของทั้งโลก
โดยภูมิภาคที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างให้เกิดการส่งออกได้มากคือ เอเชีย (ร้อยละ 41) และ
แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (ร้อยละ 48.7)
นอกจากนี้ World Bank (2008) ยังพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นผลดี
ต่อการเพิ่มการกระจายตัวของการส่งออก (export diversification) ในเกือบทุกประเทศ
Wang (2009) ใช้การศึกษาเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะช่วยเพิ่มการลงทุนของบริษัทข้ามชาติที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
การส่งออกของประเทศ
1.3) การเพิ่มระดับเงินลงทุนจากต่างประเทศ
World Bank (2008) พบว่า การพิจารณาผลกระทบของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษต่อระดับเงินลงทุนจากต่างประเทศทำ�ได้อย่างจำ�กัด เนือ่ งจากการขาดข้อมูลแยกเงินลงทุน
ทีม่ ายังประเทศ และมาเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ และในประเทศทีส่ ามารถแยกข้อมูลได้ พบว่า
จำ�นวนเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายๆ ประเทศยังไม่มีนัยสำ�คัญ
มากนัก ยกเว้นประเทศจีน (ร้อยละ 80) อย่างไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจพิเศษมักช่วยเพิ่มความ
น่าดึงดูดในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ เนือ่ งจากเขตเศรษฐกิจพิเศษมักมีการ
สร้างสาธารณูปโภคและสิง่ อำ�นวยความสะดวกทีด่ พี อต่อการดำ�เนินกิจกรรมการผลิต รวมถึงการ
มีนโยบายด้านแรงจูงใจทัง้ ภาษีและมิใช่ภาษีตอ่ นักลงทุนเป็นพิเศษ ซึง่ จะช่วยทดแทนบรรยากาศ
การลงทุนที่ไม่ดีนักของประเทศโดยรวมในประเทศกำ�ลังพัฒนาได้
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Wang (2009) ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีน ช่วยเพิ่มเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 58
โดยอยู่ในรูปของการลงทุนเพื่อการส่งออกเป็นหลัก และการลงทุนดังกล่าวไม่ได้มีผลในการ
ลดการลงทุนในประเทศลง (Crowding out effect)
1.4) การปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
World Bank (2008) ชี้ให้เห็นว่า ประโยชน์ที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ การปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้
เนือ่ งเขตเศรษฐกิจพิเศษมักช่วยเพิม่ การกระจายตัวในการส่งออกซึง่ มีผลทำ�ให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวอาจไม่ชัดเจนมากนัก
เนือ่ งจากเขตเศรษฐกิจพิเศษมักดำ�เนินการผลิตในกิจกรรมการผลิตทีเ่ น้นใช้แรงงานทีม่ ที กั ษะต่�ำ
โดยเฉพาะในประเทศกำ�ลังพัฒนา
Lall (2000) พบว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภาพในการผลิตอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยฟิลิปปินส์
พบการลดลงของแรงงานที่ไร้ทักษะมายังกิจการที่เน้นการใช้ท ักษะและการวิจ ัยมากขึ้น
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
Wang (2009) ศึกษาข้อมูลจากประเทศจีนและพบว่า เขตเศรษฐกิจ
พิเศษช่วยเพิม่ ระดับการเติบโตของ total factor productivity คิดเป็น 0.6 percentage point
Aggawal (2007) และ Feng (2006) พบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษมีผล
ในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตของแรงงาน เนื่องจากการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ทักษะ
ในการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การใช้และบำ�รุงรักษาอุปกรณ์
อย่างไรก็ตาม Kusago และ Tzannatos (1998) และ Rhee และคณะ (1990) พบว่า การพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตของแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษมักเกิดขึ้นในระยะแรกที่เข้ามาปฏิบัติงาน
เท่านั้น
ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น Madani (1999) และ Heron
(2004) พบว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีในเขตเศรษฐกิจพิเศษมักเป็นไปอย่างจำ�กัด เนื่องจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษมักทำ�การผลิตในอุตสาหกรรมที่ไม่เน้นใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูง การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการผลิตเปลี่ยนไปสู่การผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
สำ�หรับความแตกต่างของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละรูปแบบของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ UNCTAD (2002) ไม่พบความแตกต่างของการถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษทั
ที่ตั้งอยู่ในเขตการแปรรูปเพื่อการส่งออก (Export processing zones) กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเภทอื่นๆ
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แม้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจต่อ
ประเทศที่จัดตั้ง แต่ World Bank (2008) ให้ข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นได้
เช่นกัน กล่าวคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจมีการพึง่ พิงการนำ�เข้าในระดับทีส่ งู และการกำ�หนดการ
ใช้ชนิ้ ส่วนในการผลิตจากบางประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งนุง่ ห่ม และเครือ่ งหนัง
ที่มีสัดส่วนการนำ�เข้าประมาณร้อยละ 60-85 และการกำ�หนดการใช้ชิ้นส่วนในการผลิตจาก
บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งห้ามการขายสินค้า
ในประเทศซึง่ ไม่เป็นผลดีตอ่ ความเชือ่ มโยงไปข้างหน้า (forward linkages) รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาจลดการแข่งขันของบริษัทในประเทศ ทำ�ให้การพัฒนาความสามารถของบริษัทใน
ประเทศต่ำ�ลง
2) ผลกระทบด้านสังคม
ผลกระทบด้านสังคมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทีง่ านวิจยั ส่วนมากทำ�การศึกษา
จะเป็นผลกระทบในแง่ของแรงงานเป็นหลัก กล่าวคือ มาตรฐานแรงงาน และสภาวะแวดล้อม
ในการทำ�งาน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในบริบทของการลดความยากจนหรือมาตรฐานในการ
ครองชีพ
2.1) มาตรฐานแรงงานและสภาวะแวดล้อมในการทำ�งาน
มาตรฐานแรงงานและสภาวะแวดล้อมในการทำ�งานของแรงงานทีท่ �ำ งาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นข้อกังวลทีส่ �ำ คัญในงานศึกษาหลายชิน้ เนือ่ งจากบริษทั ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมักมีกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเป็นการเฉพาะ และมักเกิดปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานแรงงานสากล ILO (2003) และ ICFTU (2004) พบการลิดรอนสิทธิ์ในการต่อรอง
ของแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายประการ เช่น การห้ามการจัดตัง้ สหภาพแรงงาน และการ
ห้ามการประท้วงของแรงงานในประเทศบังกลาเทศ สาธารณรัฐโดมินิกัน ไนจีเรีย และปานามา
หรือการไม่ให้หน่วยงานด้านแรงงานของประเทศมีสทิ ธิใ์ นการตรวจสอบแรงงานในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เช่น อิหร่าน ซูดาน
นอกจากนี้ ICFTU (2004)  ILO (2003) และ Phillips และ Xaba
(2002) ยังชีใ้ ห้เห็นถึงประเด็นปัญหาด้านมาตรฐานแรงงานหลายประการทีเ่ กิดขึน้ จากการจ้างงาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของแรงงาน เช่น การจ่ายค่าจ้างแรงงานต่ำ�กว่า
มาตรฐาน สิทธิท์ เี่ กีย่ วข้องกับการคลอด การใช้แรงงานเด็ก ระยะเวลาในการทำ�งานทีไ่ ม่เหมาะสม
สิทธิ์ในการลางาน ความไม่ปลอดภัยในการทำ�งาน
ถึงแม้ว่างานวิจัย เช่น Kusago และ Tzannatos (1998) จะแสดงให้
เห็นว่า อัตราค่าจ้างแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าบริษทั นอกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แต่ ICFTU (2004) พบว่า อัตราค่าจ้างเฉลี่ยที่สูงขึ้นมักมาจากการบังคับการทำ�งานใน
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ระยะเวลาทีน่ านขึน้ กว่าปกติ หรือใช้งานหนักมากกว่าปกติ ILO (1998) พบว่า การทำ�งานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีนนั้นมีระยะเวลาการทำ�งานถึง 10-12 ชม.ต่อวัน และอาจมากถึง
16 ชม. ต่อวันในบางช่วง ซึ่งการกำ�หนดช่วงเวลาการทำ�งานที่ยาวนานเกินไปจะมีผลต่อความ
ปลอดภัยในการทำ�งานและสุขภาพของแรงงานได้
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั หลายชิน้ ทีโ่ ต้แย้งต่อผลกระทบเชิงลบในแง่ของ
สิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน กล่าวคือ Oh (1993)  Sivalingam (1994) และ Remedio (1996)
พบว่า สภาวะแวดล้อมในการทำ�งานของแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษและนอกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษไม่ได้มีความแตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า มาตรฐานแรงงานขึ้นอยู่กับแนวทางการ
ปฏิบัติของประเทศ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องต่อการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ งานศึกษาบางชิ้น เช่น
Romero (1995)  Mondal (2003) และ Feng (2006) ยังพบว่า คุณภาพในการทำ�งานของบริษทั
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังอยู่ในระดับที่ดีกว่าบริษัทภายในประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.2) การลดความยากจนและมาตรฐานในการครองชีพ
Aggarwal (2007) ได้พิจารณาว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผล
ในการช่วยลดความยากจน และยกระดับมาตรฐานในการครองชีพหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
สวัสดิการทางด้านการเดินทาง ที่อยู่อาศัย สุขภาพ อาหาร และการให้การศึกษาบุตร อย่างไร
ก็ตาม งานศึกษาถึงประเด็นดังกล่าวยังมีอยูอ่ ย่างจำ�กัด Markus (1997) พบ ความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างจำ�นวนบริษทั ต่างชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับการให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
รวมถึงอาหารแก่แรงงาน Oh (1993) และ Bhattacharya (1996) ยังพบการให้สวัสดิการด้าน
การจัดหาที่อยู่อาศัย เช่น หอพักคนงานแก่แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการอำ�นวย
ความสะดวกทางด้านการขนส่ง
Feng (2006) ทำ�การศึกษาแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพบว่า
ส่วนมากแรงงานดังกล่าวมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นและการพัฒนา
ทักษะในอาชีพ Jenkins และคณะ (1997) พบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษของเอกชนจะช่วยเพิ่ม
ระดับมาตรฐานการครองชีพได้ดีกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดำ�เนินการโดยรัฐบาล
3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
World Bank (2008) พบว่า ผลกระทบเชิงลบด้านสิง่ แวดล้อมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นข้อกังวลทีส่ �ำ คัญประการหนึง่ โดยการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในเม็กซิโกบริเวณเมือง
ชายแดน Tijuana และ Juarez ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมแย่ลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งปัญหามักเกิดขึ้น
จากการลดความเข้มงวดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมไปถึงการขาด
สาธารณูปโภคทีจ่ �ำ เป็นในการกำ�จัดของเสียและขยะทีเ่ ป็นพิษต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของชุมชนใกล้เคียง
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1.4.3 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน
ในส่ ว นนี้ คณะผู้ วิ จั ย จะทำ � การสรุ ป งานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน
1) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคเอเชีย
การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมภิ าคเอเชียเป็นผลต่อเนือ่ งมาจากนโยบาย
ในการส่งเสริมการส่งออกของประเทศกำ�ลังพัฒนาตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษ 1960s ซึง่ ส่งผลในประเทศ
กำ�ลังพัฒนามีการจัดนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการสร้างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบของเขตการแปรรูปเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการผลิตโดยให้
แรงจูงใจทางภาษีทางภาษีเงินได้และภาษีศลุ กากร ซึง่ รูปแบบดังกล่าวเป็นนโยบายทีใ่ ช้ในประเทศ
กำ�ลังพัฒนาหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่นกัน
World Bank (2008) พบว่า รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษในเอเชียมักเป็น
เขตแปรรูปเพื่อการส่งออก เช่น ศรีลังกา ไต้หวัน มาเลเซีย ไทย โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษในเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียใต้มักเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดำ�เนินการโดยหน่วยงานรัฐ เช่น เกาหลี
สิงคโปร์ ไต้หวัน และบังกลาเทศ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น มาเลเซีย อินเดีย นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษในเอเชียมักเป็นการดำ�เนินการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีระดับเทคโนโลยีที่ต่ำ�และเน้นใช้
แรงงานสูงเป็นหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง
หนัง เป็นต้น ยกเว้นในกรณีของประเทศไทย มาเลเซีย และไต้หวันซึ่งมีการกระจายตัวของการ
ผลิตในระดับสูง และดำ�เนินการผลิตในอุตสาหกรรมทีม่ รี ะดับเทคโนโลยีทสี่ งู ขึน้ เช่น อุตสาหกรรม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ ส่วน นอกจากนี้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะหลัง มีการพัฒนาในรูปแบบของท่าเรือ
เสรีเพิ่มขึ้น เช่น ในประเทศจีนและอินเดีย
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สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (2548) ยังชีใ้ ห้เห็นถึงข้อกังวลสำ�คัญเกีย่ วกับ
การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามร่างพระราชบัญญัติ เนือ่ งจากตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถเข้าไปครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติได้ (มาตรา 30) รวมไปถึงมีอ�ำ นาจในการดำ�เนินการหลาย
ประการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานรัฐ เช่น การถมทะเล
การจัดระบบชลประทาน การจัดผังเมือง การสร้างโรงไฟฟ้า (มาตรา 30) ซึ่งงานศึกษานี้
ชี้ให้เห็นถึงการขาดการให้ความสำ�คัญในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของร่างพระราชบัญญัติ
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย
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Amirahmadi และ Wu (1995) และ Wang (2009) ชีใ้ ห้เห็นถึงความสำ�คัญ
ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนในภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศจีนจัดเป็นประเทศที่มี
การจ้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีนเริม่ จัดตัง้
ขึน้ ในปี ค.ศ. 1979 และมีการให้สทิ ธิประโยชน์ในการคุม้ ครองกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ (property
right protection) การให้ประโยชน์ทางภาษี (ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดเหลือ 15-24% จากปกติ
33%) สิทธิพิเศษในนโยบายการถือครองที่ดินแก่นักลงทุนต่างประเทศ และการมีกฎหมาย
เศรษฐกิจและแรงงานที่มีลักษณะเป็นเสรีนิยมมากขึ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีนจะมีทั้งที่เป็นลักษณะเมืองชายแดน
และเมืองหลวงในมณฑลที่อยู่ภายในประเทศ ซึ่ง Wang (2009) พบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในประเทศจีนที่เป็นระดับรัฐ (state-level economic zones) มีอยู่ 222 แห่ง และในระดับ
จังหวัด (province-level economic zones) มีอยู่ 1,346 แห่ง โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ประเทศจีนมีผลดีต่อการเพิ่มเงินลงทุนจากต่างประเทศและผลิตภาพในการผลิต แต่ประโยชน์
อย่างหลังยังเป็นไปอย่างจำ�กัด
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา ไทย และฟิลิปปินส์ก็มี
เป้าหมายในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมการส่งออก
และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกับประเทศจีน โดย Amirahmadi
และ Wu (1995) พบว่า ประเทศกำ�ลังพัฒนาในเอเชียส่วนมากจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
หวังผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความสำ�เร็จของนโยบายในการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะแตกต่างกันไป โดยประเทศที่เปลี่ยนจากนโยบายการปิดประเทศมายัง
การเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจจะได้ประโยชน์จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่า
ประเทศที่มีการเปิดประเทศอยู่แล้ว
นอกจากนี้ Amirahmadi และ Wu (1995) ยังพบว่า ประโยชน์ที่เห็นได้
ชัดของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคเอเชียคือ การเพิ่มการจ้างงานในระยะสั้น ส่วน
ผลประโยชน์ในระยะยาวต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ
Jayanthakumaran (2003) ได้พิจารณาต้นทุนและประโยชน์ในการจัดตั้ง
เขตการแปรรูปเพื่อการส่งออกใน 6 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ศรีลงั กา และจีน และพบว่า ทัง้ 6 ประเทศได้ประโยชน์จากการเพิม่ ขึน้ ของการจ้างงาน
และการมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีและรายได้อนื่ ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมไปถึงการมีรายได้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นในทุกประเทศ ยกเว้นประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม เขตการแปรรูปเพื่อ
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การส่งออกในทุกประเทศต่างไม่ได้รบั ประโยชน์จากการซือ้ วัตถุดบิ หรือส่วนประกอบจากบริษทั
ในประเทศ ทำ�ให้บริษทั ในประเทศไม่ได้มกี �ำ ไรเพิม่ ขึน้ จากการจัดตัง้ เขตการแปรรูปเพือ่ การส่งออก
กล่าวโดยสรุปแล้ว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคเอเชียมักมี
วัตถุประสงค์เพือ่ การดึงดูดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ การกระตุน้ การส่งออก และอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวมักเป็นการ
ลงทุนจากบริษัทข้ามชาติ และส่งผลดีต่อการจ้างงานและรายได้ของประเทศ และผลประโยชน์
ต่อบริษัทภายในประเทศและผลประโยชน์ทางด้านสังคมยังมีอย่างจำ�กัด
2) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคอาเซียน
จากงานศึกษา World Bank (2008) พบว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในภูมิภาคอาเซียนในระยะแรกจะจำ�กัดอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 คือ ประเทศมาเลเซีย ไทย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นหลัก โดยมักเป็นการจัดตั้งเขตการแปรรูปเพื่อการ
ส่งออกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยกิจกรรมการผลิตใน
อุตสาหกรรมเบาและการเป็นฐานการประกอบ เขตเศรษฐกิจพิเศษในมาเลเซียและสิงคโปร์มัก
ดำ�เนินการโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในขณะทีป่ ระเทศไทยและฟิลปิ ปินส์จะเน้นการดำ�เนินการ
โดยเอกชนเป็นหลัก
นอกจากนี้ การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมภิ าคอาเซียนยังมีในรูปแบบของ
ท่าเรือเสรี เช่น ฟิลิปปินส์ ซึ่งได้เปลี่ยนฐานทัพสหรัฐเดิมมาเป็นท่าเรือเสรี รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดนหรือบริเวณใกล้ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย-สิงคโปร์
อินโดนีเซีย-สิงคโปร์
อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดของสงครามเย็นและนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ของประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว และเวียดนาม (CLMV) รวมถึงการจัดทำ�ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจตามข้อตกลงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ทำ�ให้เกิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
กลุ่มประเทศ CLMV มากยิ่งขึ้น Ishida (2009) พบว่า โครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic
Corridors) และข้อตกลง Cross Border Transportation Agreement (CBTA) ก่อให้เกิด
โครงการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เนือ่ งจากโครงการดังกล่าวเป็นการ
เชือ่ มเมืองสำ�คัญและท่าเรือสำ�คัญของอนุภมู ภิ าคเข้าด้วยกัน จึงสามารถใช้ประโยชน์จากท่าเรือที่
จะเป็นประตูไปยังภูมิภาคอื่น และการเชื่อมฐานการผลิตโดยอาศัยประโยชน์จากความแตกต่าง
ด้านปัจจัยการผลิตและทรัพยากรได้ โดยการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�้ำ โขง
จะมีทั้งในเมืองท่า เมืองหลวง และเมืองชายแดน ซึ่ง ADB ได้ประมาณจำ�นวนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงทั้งสิ้น 77 เขตภายในปี ค.ศ. 2015 ดังที่แสดงในตารางที่ 1-5
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Tsuneishi (2009) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ต่อการค้าข้ามแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน พบว่า โครงการดังกล่าวได้เพิ่มการ
เคลือ่ นย้ายของคนและรถระหว่างประเทศ รวมถึงเพิม่ การค้าข้ามแดนและการค้าบริเวณชายแดน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ เป็นนโยบายทีม่ าจากการผลักดันของ
ภาครัฐบาลไม่ใช่ความต้องการของเอกชนในแรกเริ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน
1.4.4 งานศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเทศที่พัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นประเทศที่
กำ�ลังพัฒนาทั้งสิ้น เนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศเหล่านี้ไม่เอื้อต่อ
การพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบในคราวเดียวกัน หรือหากจะทำ�ให้สำ�เร็จต้องใช้เวลาใน
การดำ�เนินการค่อนข้างนานซึ่งไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุค
ไร้พรมแดน3 โดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เป็น 5 ประเภทได้แก่ (1) เขตการ
ค้าเสรี (Free Trade Zone) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าเป็นสำ�คัญ โดยใช้พื้นที่น้อยกว่า
0.5 ตารางกิโลเมตร มีทำ�เลที่ตั้งอยู่ตามเขตท่าเรือและท่าอากาศยาน; (2) เขตอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกแบบดัง้ เดิม (Traditional Export-processing Zone) มีวตั ถุประสงค์การผลิตเพือ่ การ
ส่งออกเป็นสำ�คัญ โดยใช้พนื้ ทีน่ อ้ ยกว่า 1 ตารางกิโลเมตร; (3) กิจการเสรี (Free Enterprises) มี
วัตถุประสงค์การผลิตเพือ่ การส่งออกเป็นสำ�คัญ โดยเป็นการกำ�หนดให้กจิ การสามารถตัง้ โรงงาน
ของตนในทำ�เลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมได้เองทัว่ ประเทศ หรือทีเ่ รียกอีกอย่างว่า Single Factory Unit;
(4) เขตอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออกแบบผสม (Hybrid Export-processing Zone) วัตถุประสงค์
การผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสำ�คัญ โดยใช้พื้นที่น้อยกว่า 1 ตารางกิโลเมตร และมีเพียงพื้นที่
บางส่วนเท่านั้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก; และ (5) เขตท่าเรือเสรี (Freeport)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าเป็นสำ�คัญ โดยใช้พื้นที่มากกว่า 10 ตารางกิโลเมตร4
อย่างไรก็ดี การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะเพือ่ การกระตุน้ และส่งเสริมทางเศรษฐกิจนัน้
ย่อมนำ�มาซึง่ ข้อพิจารณาทางสังคมและกฎหมายอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เช่น ปัญหาการเวนคืนทีด่ นิ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขอนามัย ปัญหาการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน เป็นต้น5  ใน
3  เรวดี แก้วมณี, ส่องความคืบหน้ากฎหมายเดินเครือ่ ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ,” http://www.oie.go.th/sites/default/

files/attachments/article/specialeconomiczone-18032556.pdf.
Thomas Farole & Gokhan Akinci, Introduction, in SPECIAL ECONOMIC ZONES (Thomas Farole &
Gokhan Akinci eds., 2011).
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, รู้ทันร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ, http://www.sea-cr.com/Data%20for%20
website/E2%20tsunami%20sec/Tsunami2.pdf.
4
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1.5 วิธีการศึกษา
ในส่วนของวิธีการศึกษา คณะผู้วิจัยจะแบ่งส่วนวิธีการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ในที่นี้คณะผู้วิจัยจะทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ อันประกอบไปด้วย
ข้ อ มู ล สถิ ติ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานศึ ก ษาด้ า น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่จัดทำ�ขึ้นในประเทศอื่นที่
มีบริบทใกล้เคียงคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นประเทศกำ�ลังพัฒนาและอยู่ในภูมิภาคเอเชีย เช่น
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเกาหลีใต้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในประเทศเวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศสปป.ลาว และกัมพูชา และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประเทศอินเดีย เพื่อทราบถึงรูปแบบการดำ�เนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางด้านบวกและด้านลบ
และนโยบายในการบริหารจัดการและการบรรเทาผลกระทบเชิงลบ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการ
ศึกษาและวางแผนเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยต่อไป
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมจิ ะเป็นการลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจสภาพทางกายภาพ
ของพืน้ ทีท่ มี่ แี ผนการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนถึง ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แนวทางในการ
ดำ�เนินการ และทัศนคติทมี่ ตี อ่ การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการดำ�เนินงานเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รูปแบบของการพัฒนาที่เกิดขึ้น
และผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยจะคัดเลือกพื้นที่ที่ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิพิจารณาจาก

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

การศึกษานี้ที่ปรึกษาจะรวบรวมสรุปประเด็นและข้อพิจารณาที่สำ�คัญทางกฎหมายตามแนว
ปฏิบตั ใิ นการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจากตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีจ่ ะได้เลือกมาต่อไป ซึง่ อย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ข้อจำ�กัดทางกฎหมาย
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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1) ขนาดทางเศรษฐกิจและศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ดังกล่าว 2) แผนการพัฒนาจาก
รัฐบาล และ 3) ศักยภาพในอนาคตเมื่อพิจารณาถึงโครงการเชื่อมต่อของอาเซียน (ASEAN
Connectivity)
เพือ่ วิเคราะห์ถงึ ศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต คณะผูว้ จิ ยั จะพิจารณาจาก
มูลค่าการค้า ซึง่ วัดจากมูลค่าการค้า ณ จุดผ่านแดนและขนาดเศรษฐกิจ ซึง่ วัดจากผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (Gross Provincial Product, GPP) และจำ�นวนแรงงาน ดังแสดงให้เห็นในตารางที่
1-8 ถึงตารางที่ 1-11 และรูปที่ 1-2
ตารางที่ 1-8 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซียมีมูลค่ามากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 54.90 ของการค้าชายแดนทั้งหมด) รองลงมา
คือ เมียนมาร์ (ร้อยละ 20.99) ในขณะที่มูลค่าการค้ากับประเทศกัมพูชาน้อยที่สุด (เพียงร้อยละ
10.14 เท่านั้น)
หากพิจารณามูลค่าการค้าแยกตามด่านศุลกากร รูปที่ 1-2 แสดงให้เห็นว่า
มูลค่าการค้า ณ จุดผ่านแดน ทีด่ า่ นศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์ในอำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา
มีมูลค่าการค้ามากที่สุด รองลงมาคือด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากร
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ตามลำ�ดับ

รายการ

2554

2555

2556

2556

2557

56/55 57/56 57/56
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)

ประเทศเพื่อนบ้าน: มาเลเซีย-เมียนมาร์-สปป.ลาว-กัมพูชา
มูลค่ารวม

770,114.95 890,668.83 910,500.43 682,672.27 680,916.56 2.23 -0.26

- ส่งออก

486,490.01 580;153.52 556,975.93 421,243.02 412,859.68

- นำ�เข้า

283,624.94 310,515.31 353,524.50 261,429.25 268,056.88 13.85

ดุลการค้า

202,865.07 269,638.21 203,451.43 159,813.77 144,802.80

-4 -1.99

100.00

บทที่ 1

ม.ค.-ก.ย.

การเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 8 : มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แยกรายประเทศ
(มาเลเซีย-เมียนมาร์-สปป.ลาว-กัมพูชา)

60.63

2.54

39.37

มูลค่ารวม

497,590.45 560,655.40 515,923.47 393,687.90 371,090.66 12.67 -5.74

54.50

- ส่งออก

320,405.03 379,364.17 303,019.53 233,376.56 212,630.72 18.40 -8.89

51.50

- นำ�เข้า

177,185.42 181,291.23 212,903.94 160,311.34 158,459.94 2.32 -1.15

59.11

ดุลการค้า

143,219.61 198.072.94 90,115.59 73,065.22 54,170.78

มาเลเซีย

เมียนมาร์
มูลค่ารวม

137,869.29 164,375.26 180,471.53 129,777.02 142,954.01 19.23 10.15

20.99

- ส่งออก

50,854.43 60,599.26 69,975.66 51,599.29 57,958.88 19.16 12.32

14.04

- นำ�เข้า

87,014.86 103,776.00 110,495.87 78,177.73 84,995.13 19.26

31.71

ดุลการค้า

(36,160.43) (43,176.74) (40,520.21) (26,578.44) (27,036.25)

8.72

มูลค่ารวม

79,238.88 101,660.79 132,016.36 99,463.66 97,804.21 28.30 -1.67

14.36

- ส่งออก

64,118.10 81,124.77 109,059.22 81,815.70 80,047.43 26.52 -2.16

19.39

- นำ�เข้า

15,120.78 20,536.02 22,957.14 17,647.96 17,756.78 35.81

ดุลการค้า

48,997.32 60,588.75 86,102.08 64,167.74

0.62

6.62

มูลค่ารวม

55,416.33 63,977.38 82,089.07 59,743.69 69,067.68 15.45 15.61

10.14

- ส่งออก

51,112.45 59,065.32 74,921.52 54,451.47 62,222.65 15.56 14.27

15.07

62,290.65

กัมพูชา

- นำ�เข้า
ดุลการค้า

4,303.88

4,912.06

7,167.55

5,292.22

46,808.57 54,153.26 67,753.97 49,159.25

6,845.03 14.13 29.34
55,377.62

ที่มา: สถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย สำ�นักความร่วมมือการค้าและการลงทุน
กรมการค้าระหว่างประเทศ

2.55
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สปป.ลาว

มูลคาการคาชายแดน มูลคาการคาชายแดน
ไทย-มาเลเซีย
ไทย-เมียนมาร
2553

2554

2555

มูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว
2556

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร

ดานศุลกากรอรัญประเทศ

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรบึงกาฬ

ดานศุลกากรนครพนม

ดานศุลกากรเชียงของ

ดานศุลกากรมุกดาหาร

ดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร

ดานศุลกากรหนองคาย

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรระนอง

ดานศุลกากรแมสอด

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรปาดังเบซาร

600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-

ดานศุลกากรสะเดา

บทที่ 1

แนวท�งและม�ตรก�ร
เพื่อก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวช�ยแดนของไทย

รูปที่ 1 - 2 : สถิตมิ ลู ค่�ก�รค้�ช�ยแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบ้�นจำ�แนกต�มด่�น (หน่วย: ล้�นบ�ท)

มูลคาการคาชายแดน
ไทย-กัมพูชา

2557 (ม.ค.-ก.ย.)

ทีม่ า: สถิตกิ ารค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย สำานักความร่วมมือการค้าและการลงทุน
กรมการค้าระหว่างประเทศ
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จากรูปที่ 1-2 และ ตารางที่ 1-9 หากพิจารณาจากมูลค่าการค้า และดุลการค้าจะพบว่า
มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุด รองลงมาคือการค้าชายแดน
ระหว่างไทยและเมียนมาร์ และหากพิจารณาแยกตามด่านจะพบว่า อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจสูงสุด
นอกเหนือจากการพิจารณามูลค่าการค้าชายแดนแล้ว การวิเคราะห์ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจจำาเป็นจะต้องพิจารณาถึงเรื่องความสามารถในการใช้จ่ายของคน และความสามารถ
ในการผลิต (จำานวนแรงงาน) ของพื้นที่นั้นๆ โดยในตารางที่ 1-10 และ 1-11 แสดงมูลค่า GPP
ณ ราคาตลาด และจำานวนแรงงานในจังหวัดสงขลา ตาก และสระแก้ว ซึ่งสถิติทั้งสองจะสะท้อน
ให้เห็นขนาดกำาลังซือ้ ของคนในท้องที่ และกำาลังแรงงานทีส่ ามารถเข้าป้อนเข้าสูก่ ระบวนการผลิตได้

- สะเดา

282,624.10 12,240.08 307,220.63 28,138.01 310,052.34 (7,84877) 241,750.81 3.52 (25,713.65)

บทที่ 1

2553
2554
2555
2556 (ม.ค.-ก.ย.)
มูลค่า ดุลการค้า มูลค่า ดุลการค้า มูลค่า ดุลการค้า มูลค่า % ดุลการค้า
การค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย
สงขลา 488,443.69 140,824.93 549,031.50 194,927.78 504,786.63 87,804.71 364,964.44
51,935.16

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 9 : มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แยกตามจังหวัด/ด่านศุลกากร
ที่ทำ�การศึกษา

- ปาดังเบซาร์ 205,819.59 128,584.85 241,810.87 166,789.77 194,734.29 872,681.71 123,213.63 (18.43) 77,648.81
รวม

497,590.45 143,219.61 560,655.40 198.072.94 515,923.47 73,065.22 371,090.66 -5.74 54,170.78

การค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์
ตาก
25,056.74 22,881.24
- แม่สอด 25,056.74 22,881.24
กาญจนบุรี 85,389.65 (81,161.17)
- สังขละบุรี 85,389.65 (81,161.17)
รวม

22,105.15

20,327.75 39,376.89 36.555.73 32,929.58 15.84 29,218.87

22,105.15

20,327.75 39,376.89 36.555.73 32,929.58 15.84 29,218.87

104,365.73 (97,023.07) 108,711.03 (105,472.97) 83,165.48 7.74 (80,521.67)
104,365.73 (97,023.07) 108,711.03 (105,472.97) 83,165.48 7.74 (80,521.67)

137,869.29 (36,160.43) 164,375.26 (43,176.74) 180,471.53 (40,520.21) 142,954.01 10.15 (27,036.25)

การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา
สระแก้ว 30,903.74 25,276.01 37,480.32 29,265.56 50,435.25 39,518/06 42,971.74 18.21 31,690.58
- อรัญประเทศ 30,903.74
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25,276.01 37,480.32 29,265.56 50,435.25 39,518/06 42,971.74 18.21 31,690.58
รวม
55,416.33 46,808.57 63,977.38 54,153.26 82,089.07 67,753.97 69,067.68 15.61 55,377.62
ที่มา: คำ�นวณโดยคณะผู้วิจัย จากสถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย สำ�นักความร่วมมือการค้า
และการลงทุน กรมการค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 10 : ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาตลาด ปีค.ศ. 2012 แยกตามจังหวัด
Gross provincial product (GPP) (ล้านบาท)
GPP per capita (บาท)

สงขลา

ตาก

สระแก้ว

202,438
134,843

38,093
73,431

32,295
56,138

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ 1 - 11 : ข้อมูลจำ�นวนแรงงาน ปีค.ศ. 2012 แยกตามจังหวัด
จำ�นวนแรงงาน
สัดส่วนจำ�นวนแรงงานต่อจำ�นวนประชากร

สงขลา

ตาก

สระแก้ว

836,973.00
       73.09

311,725.00
       72.32

327,393.00
       72.55

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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หากพิจารณาในแง่ของนโยบายของรัฐบาลจะพบว่า พื้นที่ที่มีการผลักดันการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุด คืออำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก นอกจากนี้ นโยบายอื่นๆ ที่สำ�คัญ
จะประกอบไปด้วย อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว ซึง่ อยูใ่ น
โครงการการพัฒนาเมืองชายแดนของ สศช. และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางรัฐบาลมีแผนในการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเชื่อมยังกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำ�ลึกทวายในประเทศ
เมียนมาร์ โดยอำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา เคยถูกวางแผนเป็น 1 ใน 3 อำ�เภอนำ�ร่องในการ
จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สศช. แต่ปจั จุบนั โครงการนำ�ร่องมีเพียงอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
เท่านั้น
หากพิจารณาในแง่ของศักยภาพในอนาคตเมือ่ พิจารณาถึงโครงการเชือ่ มต่อของอาเซียน
(ASEAN Connectivity) จะพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าสนใจจะประกอบไปด้วย อำ�เภอ
แม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
(East-West Economic Corridor) อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายซึง่ ตัง้ อยูบ่ นระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor)จังหวัดสระแก้ว ซึ่งตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ (Southern Economic Corridor) และจังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
Mekong-India Economic Corridor (MIEC)
จากเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาทั้ ง 3 ประการ คณะผู้ วิ จั ย ทำ � การเลื อ กศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 3 พื้นที่ดังต่อไปนี้6
6 อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 1

1. อำ�เภอแม่สาย และอำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในอนาคต
2. อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสำ�คัญทัง้ ด้านมูลค่า ศักยภาพในอนาคต
และยังเป็นโครงการนำ�ร่องของรัฐบาลไทย
3. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความสำ�คัญในแง่ของนโยบายรัฐบาลและภูมิภาค  
โดยแผนการสำ�รวจของคณะผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
ครั้งที่ 1 อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก (6-8 พฤษภาคม 2557)
ครั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี (14-16 พฤษภาคม 2557)
ครั้งที่ 3 อำ�เภอเชียงแสน และอำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (9-11 มิถุนายน 2557)
โดยพื ้นที ่ท ี่ท ำ�การสำ�รวจเป็นไปตามรูปที่ 1-3 ทั้งนี้สามารถดูตารางการเดินทาง
และรูปถ่ายของคณะผูว้ จิ ยั ระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ในภาคผนวก ก. ของรายงานฉบับนี้
3) การจัดการจัดสัมมนาระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 ครั้ง
คณะผู้วิจัยจะทำ�การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคณะผู้วิจัยวางแผนที่จะจัดการประชุมนี้ที่กรุงเทพมหานคร โดยกำ�หนด
ให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 12-15 คน ซึ่งจะมาจากฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวแทน
ประชาชนมาเข้าร่วมด้วย
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บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 1 - 3 : พื้นที่ที่จะเก็บข้อมูลภาคสนามและเก็บแบบสอบถาม

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 1
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1.5.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะนำ�ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อ 1.5.1
มาทำ�การวิเคราะห์ โดยแบ่งส่วนการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ กล่าวคือ 1) การวิเคราะห์
ความเหมาะสมในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 2) การวิเคราะห์ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในส่วนของการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะเป็นการวิเคราะห์ทงั้ ในด้านของพืน้ ที่ และอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการผลิตทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะ
ดำ�เนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น
1.1) การวิเคราะห์ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ
ในส่ ว นนี ้ คณะผู ้ ว ิ จ ั ย จะทำ � การรวบรวมข้ อ มู ล ทั ้ ง จากภาคสนาม
การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ รวม 16 ประเด็น โดยวิเคราะห์เป็นข้อมูล 2 ส่วนคือ
1. โครงสร้างพื้นฐานต่อการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวม 8 ประเด็น (เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว
อีก 1 ประเด็น)  และ 2. การอำ�นวยความสะดวกที่บริเวณจุดผ่านแดน รวม 9 ประเด็น ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 พื้นที่หลัก (สะเดา, แม่สอด, เชียงของ, กาญจนบุรี, มุกดาหาร และ
สระแก้ว) โดยให้คะแนนของดัชนีแต่ละตัวนั้นจะมี 4 ระดับ (4 = ดีเยี่ยม 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 =
ต้องปรับปรุง) โดยระดับทีด่ เี ยีย่ ม (ระดับที่ 4) คือ มีความพร้อมเพือ่ รองรับอุตสาหกรรมทีจ่ ะเข้าไป
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจนัน้ ๆ อย่างสมบูรณ์ ซึง่ การกำ�หนดระดับคะแนนของแต่ละดัชนีเป็นไปตาม
รายละเอียดในจิตติชัย รุจนกนกนาฏ และณัชชา ลิมสถายุรัตน์ (2557) และคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาฯ (2554) โดยมีรายละเอียดดังนี้
• การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1. เกณฑ์การประเมินคะแนนโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ได้อ้างอิง
มาจากตารางการแบ่งระดับของทางหลวงอาเซียน (Asian Highway Classification) จากเกณฑ์
ด้านคุณภาพของผิวทาง (Pavement Type) และจำ�นวนช่องทางจราจร ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 Class
และตารางการออกแบบทางหลวง (Asian Highway design standards) ในส่วนของความเร็ว
ในการออกแบบแบ่งตามระดับของทางหลวงทั้ง 4 Class โดยได้ดัดแปลงให้สอดคล้องกับ
งานวิจัยได้ดังตารางที่ 1-12 โดยใช้ปัจจัยด้านสภาพผิวทาง จำ�นวนช่องจราจร และช่วงความเร็ว
ที่วิ่งได้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคะแนน โดยพิจารณาเฉพาะเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงไปยังแหล่ง
วัตถุดิบหรือแหล่งส่งสินค้าออก

บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 12 : เกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้างพื้นฐานทางถนน
เกณฑ์ดัชนีโครงสร้างพื้นฐานทางถนน วิ่งด้วยความเร็ว วิ่งด้วยความเร็ว วิ่งด้วยความเร็ว วิ่งด้วยความเร็ว
> 120 กม./ชม. 90-120 กม./ชม. 50-89 กม./ชม. ต่ำ�กว่า 50 กม./ชม.
มอเตอร์เวย์ หรือถนนที่มีการควบคุม
การจราจรเข้า-ออก (Primary Class)

4.0

3.5

3.0

2.5

ถนนลาดยาง 4 ช่องทางขึ้นไป
ผิวถนนเรียบ (Class I)

3.5

3.0

2.5

2.0

ถนนลาดยาง 2 ช่องทาง
ผิวถนนเรียบ (Class ll)

3.0

2.5

2.0

1.5

ถนนลาดยาง 2 ช่องทาง ผิวถนน
ขรุขระ หรือถนนลูกรัง (Class lll)

2.5

2.0

1.5

1.0

2. เกณฑ์การประเมินคะแนนโครงสร้างพื้นฐานทางท่าเรือ ได้อ้างอิง
มาจากตารางการแบ่งระดับโดยเทียบกับท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งเป็นท่าเรือตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ประกอบกับมิตกิ ารเชือ่ มโยงจากแหล่งอุตสาหกรรมไปยังท่าเรือ โดยเกณฑ์ทแี่ บ่งได้อา้ งอิงมาจาก
การสอบถามผูป้ ระกอบการในขัน้ ตอนการสำ�รวจพืน้ ที่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังตารางที่ 1-13
ตารางที่ 1 - 13 : เกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้างพื้นฐานทางท่าเรือ
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เกณฑ์ดัชนีโครงสร้างพื้นฐาน
ทางท่าเรือ

ท่าเรือน้ำ�ลึก
ขนาดใหญ่
ความยาวหน้าท่า
>3 กม. ความลึก
ร่องน้ำ� > 14 ม.

ท่าเรือน้ำ�ลึก
ขนาดกลาง
ความยาวหน้าท่า
1-3 กม. ความลึก
ร่องน้ำ� 8-14 ม.

ท่าเรือขนาดเล็ก
ความยาวหน้าท่า
< 1 กม. ความลึก
ร่องน้ำ� <8 ม.

ท่าเรือ
แม่น้ำ�

มีการเชื่อมโยงกับเขตนิคมฯ
(รัศมีไม่เกิน 10 กม.)

4.0

3.5

3.0

2.5

ตั้งอยู่ในเขตรัศมีไม่เกิน 150 กม.
จากเขตนิคมฯ

3.5

3.0

2.5

2.0

ตั้งอยู่ในเขตรัศมี 150-300 กม.
จากเขตนิคมฯ

3.0

2.5

2.0

1.5

ไม่มีท่าเรือตั้งอยู่ในรัศมี 300 กม.

1.0

เกณฑ์ดัชนีโครงสร้าง
พื้นฐานทางรถไฟ

วิ่งด้วยความเร็ว
> 120 กม./ชม.

วิ่งด้วยความเร็ว
90-120 กม./ชม.

วิ่งด้วยความเร็ว
50-89 กม./ชม.

วิ่งด้วยความเร็ว
ต่ำ�กว่า 50 กม./ชม.

มีการเชือ่ มโยงกับเขตนิคมฯ

4.0

3.5

3.0

2.5

ตั้งอยู่ในเขตรัศมีไม่เกิน
100 กม.จากเขตนิคมฯ

3.5

3.0

2.5

2.0

ตั้งอยู่ในเขตรัศมี 100-200
กม.จากเขตนิคมฯ

3.0

2.5

2.0

1.5

ไม่มีสถานีรถไฟตั้งอยู่ใน
รัศมี 200 กม.

บทที่ 1

ตารางที่ 1 - 14 : เกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

3. เกณฑ์การประเมินคะแนนโครงสร้างพืน้ ฐานของรถไฟขนส่งสินค้า
ได้อ้างอิงจากองค์การบริหารการรถไฟกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับมิติการ
เชือ่ มโยงจากแหล่งอุตสาหกรรมไปยังสถานีรถไฟ โดยเกณฑ์ทแี่ บ่งได้อา้ งอิงมาจากการสอบถาม
ผู้ประกอบการในขั้นตอนการสำ�รวจพื้นที่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังตารางที่ 1-14

1.0
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4. เกณฑ์การประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ ได้อ้างอิงจาก
ตาราง Typical Facility and Service Attributes ของ Wilbur Smith Associates ซึ่งแบ่ง
เกณฑ์ระดับของท่าอากาศยานออกเป็น 4 ระดับ โดยได้นำ�ปัจจัย 2 ประเด็นหลักมากเป็นเกณฑ์
ในการให้คะแนน ได้แก่ ปัจจัยด้านความยาวของทางวิ่ง (Runway Length) และจำ�นวนทางวิ่ง
(Taxiway) เป็นเกณฑ์ โดยดัดแปลงให้สอดคล้องกับงานวิจัย ประกอบกับมิติการประเมินด้าน
การเชือ่ มโยงจากแหล่งนิคมอุตสาหกรรมไปยังท่าอากาศยาน ซึง่ ได้จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ
ดังตารางที่ 1-15

บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 15 : เกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ
เกณฑ์ดัชนีโครงสร้าง
พื้นฐานทางอากาศ

ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ ท่าอากาศยานขนาดกลาง ท่าอากาศยานขนาดเล็ก
ทางวิ่งยาวตั้งแต่ 3.5 กม. ทางวิ่งยาวตั้งแต่ 2.5 กม. ทางวิง่ ยาวน้อยกว่า 2.5 กม.
จำ�นวน 2 ทางวิ่ง
จำ�นวน 1 ทางวิ่ง
จำ�นวน 1 ทางวิ่ง

มีการเชือ่ มโยงกับเขตนิคมฯ
(รัศมี < 10 กม.)

4.0

3.5

3.0

ตั้ ง อยู่ ใ นเขตรั ศ มี ไ ม่ เ กิ น
100 กม.จากเขตนิคมฯ

3.5

3.0

2.5

ตั้งอยู่ในเขตรัศมี 100-200
กม.จากเขตนิคมฯ

3.0

2.5

2.0

ไม่มีท่าอากาศยานตั้งอยู่ใน
รัศมี 200 กม.

1.0

5. เกณฑ์การประเมินคะแนนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
ได้อา้ งอิงมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทน
สมาคมจากแต่ละภาคอุตสาหกรรม เกีย่ วกับความต้องการในด้านไฟฟ้าและพลังงาน ด้านประปา
และสุขาภิบาล ด้านสือ่ สารและโทรคมนาคม ทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตจากอุตสาหกรรม
ดังตารางที่ 1-16 ถึง 1-18
ตารางที่ 1 - 16 : เกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงาน
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ความหมาย

4.0

มีระบบส่งไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่เขตนิคม ฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง สามารถสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างพอเพียง ไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกหรือไฟดับ

3.0

มีระบบส่งไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่เขตนิคม ฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง สามารถสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างพอเพียง แต่ยังคงมีช่วงเวลาที่ขาดไฟฟ้า ไฟตก
หรือไฟดับอยู่บ้าง แต่ไม่กระทบต่อคุณภาพและอัตราการผลิต

2.0

มีระบบส่งไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่เขตนิคม ฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษในบางพื้นที่เท่านั้น และยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรืองไฟตก หรือไฟดับ
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและอัตราการผลิต

1.0

มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นปัญหาที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและอัตราการผลิตอย่างมาก

ระดับคะแนน

ความหมาย
มีระบบสื่อสารไร้สาย (EDGE/3G/4G) รวมทั้งมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต ADSL ทั่วพื้นที่

3.0

มีระบบสื่อสารไร้สาย เช่น EDGE/3G/4G รวมทั้งมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต ADSL ที่ครอบคลุม
เพียงบางพื้นที่นั้น แต่ไม่ส่งผลกระทบใดต่ออุตสาหกรรม

2.0

มีระบบสื่อสารไร้สาย เช่น EDGE/3G/4G รวมทั้งมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต ADSL ที่ครอบคลุม
พื้นที่ส่วนน้อย และส่งผลกระทบใดต่ออุตสาหกรรมในพื้นที่

1.0

ไม่มีระบบสื่อสารไร้สาย เช่น EDGE/3G/4G และอินเตอร์เน็ต ADSL เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมในพื้นที่

บทที่ 1

4.0

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 17 : เกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารและโทรคมนาคม

ตารางที่ 1 - 18 : เกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้างพื้นฐานด้านประปาและสุขาภิบาล
ความหมาย

4.0

มีระบบน้ำ�ประปาเข้าถึงพื้นที่นิคม ฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อ
ความต้องการในอุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่อง
การขาดแคลนน้ำ�ประปา

3.0

มีระบบน้ำ�ประปา หรือน้ำ�บาดาลเข้าถึงพื้นที่นิคม ฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง แต่อาจ
เกิดการขาดแคลนน้�ำ ในบางช่วง ซึง่ ไม่สง่ ผลกระทบหรือส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการคุณภาพ
และอัตราการผลิต ส่วนระบบสุขาภิบาลค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

2.0

มีระบบน้�ำ บาดาลเข้าถึงพืน้ ทีน่ คิ ม ฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษในบางพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ และยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งยังมีปัญหาด้านระบบสุขาภิบาลที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพและอัตราการผลิต รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคม ฯ

1.0

ระบบน้ำ�บาดาลยังขาดแคลนอยู่มาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตได้อย่าง
เพียงพอ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพและอัตราการผลิต รวมทั้งระบบสุขาภิบาลที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณนิคม ฯ

ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะพิจารณาโดยอาศัยชื่อเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ หรือที่สามารถเดินทางได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ดังนี้
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ระดับคะแนน

บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 19 : เกณฑ์การให้คะแนนแหล่งท่องเที่ยว
ความหมาย

4.0

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอยู่ในเขตพื้นที่โดยตรง

3.0

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงปานกลางอยู่ในพื้นที่ หรือที่มีชื่อเสียงมากที่สามารถเดินทางได้ด้วย
ระยะเวลาไม่เกิน 1-2 ชม.จากพื้นที่

2.0

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงน้อยอยู่ในพื้นที่ หรือที่มีชื่อเสียงปานกลางที่ต้องเดินทางด้วยระยะ
เวลา 1-2 ชม.จากพื้นที่

1.0

ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 1-2 ชม.จากพื้นที่

เมื่อได้คะแนนของโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละพื้นที่แล้ว จะทำ�การ
ถ่วงน้�ำ หนักด้วยค่าในตารางที่ 1-20 เพือ่ หาดัชนีความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานในแต่ละพืน้ ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
ตารางที่ 1 - 20 : ค่าน้ำ�หนักการให้คะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
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สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

เกษตรแปรรูป

พื้นที่การค้า ศูนย์โลจิสติกส์
(Trade Zone)

ท่องเที่ยว

ถนน

30

30

30

30

20

ท่าเรือ

20

20

10

20

5

รถไฟ

5

5

10

10

5

ท่าอากาศยาน

5

0

5

5

10

ไฟฟ้า

25

25

15

15

10

สื่อสาร

5

5

15

10

10

ประปา

10

15

15

10

10

สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่

0

0

0

0

30

• การวิเคราะห์การอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดน จะใช้เกณฑ์
พิจารณาเฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการขนส่งสินค้าข้ามแดนและการเข้าเมืองของแรงงานเป็นหลัก
ดังมีประเด็นที่จะพิจารณารวม 9 ประเด็นแสดงดังตารางที่ 1-21 ถึงตารางที่ 1-29

ความหมาย

4.0

การดำ�เนินการด้านเอกสารง่าย รวดเร็ว มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำ�เนินงาน และมี
ความโปร่งใสในการดำ�เนินเอกสารตามมาตรฐานสากลเป็นไปตามข้อตกลง GMS อย่างสมบูรณ์

3.0

การดำ�เนินการด้านเอกสารชัดเจน ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำ�เนินงาน แต่การ
ปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามระบบเท่าที่ควร อาจจะต้องพึ่งพาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

2.0

การดำ�เนินการด้านเอกสารยังไม่มคี วามชัดเจน ยังไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำ�เนินงาน
แต่การปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามระบบเท่าที่ควร ขึ้นกับความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่

1.0

การดำ�เนินการด้านเอกสารยังไม่มคี วามชัดเจน ล่าช้าไม่มรี ะบบ ไม่มรี ะบบคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การดำ�เนินงาน ต้องพึง่ พิงความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าหน้าที่ หรือต้องใช้นายหน้าท้องถิน่ เข้าช่วยเหลือ

บทที่ 1

ระดับคะแนน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 21 : เกณฑ์การให้คะแนนระบบเอกสารที่ด่านศุลกากร

ตารางที่ 1 - 22 : เกณฑ์การให้คะแนนอาคารศุลกากรและการจัดพื้นที่
ความหมาย

4.0

มีอาคารศุลกากรแยกเฉพาะเป็นของตนเอง ได้มาตรฐาน มีพื้นที่กว้างขวาง มีการจัดระเบียบ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ มีที่ตั้งที่เหมาะสม มีความสะดวกปลอดภัยในการเข้า
ใช้บริการ และมีการจัดสรรพื้นที่สำ�หรับการจอดรถเพื่อตรวจตราสินค้าที่เพียงพอและเหมาะสม

3.0

มีอาคารศุลกากรแยกเฉพาะเป็นของตนเอง ได้มาตรฐาน มีพื้นที่กว้างขวาง มีที่ตั้งที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน และมีการจัดสรรพื้นที่สำ�หรับการจอดรถเพื่อตรวจตรา
สินค้าที่เพียงพอและเหมาะสม แต่ยังขาดการจัดการระบบระเบียบเพื่ออำ�นวยความสะดวก
ให้ผู้ขนส่งสินค้า

2.0

ไม่มีอาคารศุลกากรแยกเฉพาะหรือมีอาคารแต่สภาพทรุดโทรมไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มีพื้นที่
สำ�หรับการจอดรถเพื่อตรวจตราสินค้าที่เพียงพอและเหมาะสม

1.0

ไม่มีอาคารศุลกากรแยกเฉพาะหรือมีอาคารแต่สภาพทรุดโทรมไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีพื้นที่
สำ�หรับการจอดรถเพือ่ ตรวจตราสินค้าทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ส่งผลทำ�ให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานและอันตรายต่อสินค้าที่ทำ�การขนส่ง
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ระดับคะแนน

บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 23 : เกณฑ์การให้คะแนนระบบการตรวจคนเข้าเมือง
ระดับคะแนน

ความหมาย

4.0

การดำ�เนินการด้านเอกสารง่าย รวดเร็ว มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำ�เนินงาน และมี
ความโปร่งใสในการดำ�เนินเอกสารตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามข้อตกลง GMS อย่างสมบูรณ์

3.0

การดำ � เนิ น การด้ า นเอกสารชั ด เจน ได้ ใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยในการดำ � เนิ น งาน
แต่การปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามระบบเท่าที่ควร อาจจะต้องพึ่งพาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่
เพื่อความสะดวกรวดเร็วขึ้น

2.0

การดำ�เนินการด้านเอกสารยังไม่มคี วามชัดเจน ยังไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำ�เนินงาน
แต่การปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามระบบเท่าที่ควร ขึ้นกับความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่

1.0

การดำ�เนินการด้านเอกสารยังไม่มคี วามชัดเจน ล่าช้าไม่มรี ะบบ ไม่มรี ะบบคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การดำ�เนินงาน ต้องพึง่ พิงความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าหน้าที่ หรือต้องใช้นายหน้าท้องถิน่ เข้าช่วยเหลือ

ตารางที่ 1 - 24 : เกณฑ์การให้คะแนนอาคารตรวจคนเข้าเมืองและการจัดพื้นที่
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ระดับคะแนน

ความหมาย

4.0

มีอาคารตรวจคนเข้าเมืองแยกเฉพาะเป็นของตนเอง มีพื้นที่กว้างขวาง มีการจัดระเบียบและ
อำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ มีที่ตั้งที่เหมาะสม มีความสะดวกปลอดภัยในการเข้าใช้
บริการ และมีการจัดสรรพื้นที่สำ�หรับรถที่มาจอดรอที่เพียงพอและเหมาะสม

3.0

มีอาคารตรวจคนเข้าเมืองแยกเฉพาะเป็นของตนเอง มีพื้นที่กว้างขวาง มีที่ตั้งที่เหมาะสม มีความ
สะดวกปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ และมีการจัดสรรพื้นที่สำ�หรับรถที่มาจอดรอที่เพียงพอและ
เหมาะสม แต่ขาดการจัดระเบียบและอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

2.0

มีอาคารตรวจคนเข้าเมืองทีพ่ อใช้งานได้ แต่คบั แคบ หรือมีทตี่ งั้ ทีไ่ ม่เหมาะสม หรือไม่มพี นื้ ทีส่ �ำ หรับ
รถทีม่ าจอดรอทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ทำ�ให้แรงงานไม่มคี วามสะดวกในการใช้บริการเท่าทีค่ วร

1.0

มีอาคารตรวจคนเข้าเมืองที่ทรุดโทรม ขาดการบำ�รุงรักษา คับแคบ ไม่มีพื้นที่สำ�หรับรถที่มาจอด
รอที่เพียงพอและเหมาะสม ทำ�ให้การข้ามแดนของแรงงานทำ�ได้ลำ�บาก

ความหมาย

4.0

มีจำ�นวนสถานีบริการเชื้อเพลิงที่มากเพียงพอต่อความต้องการ (ไม่เสียเวลารอคิวนานในการใช้
บริการ) และได้มาตรฐาน มีการบริการเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท (เบนซิน ดีเซล ก๊าซโซฮอล์
NGV LPG) มีราคาที่ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ

3.0

มีจำ�นวนสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีราคาที่ได้มาตรฐาน และมีกำ�หนดเวลาเปิดปิดที่
แน่นอน แต่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือตัง้ อยูใ่ นตำ�แหน่งทีไ่ ม่เหมาะสมระหว่างเส้นทาง

2.0

มีจ�ำ นวนสถานีบริการเชือ้ เพลิงตัง้ อยูบ่ า้ ง แต่อาจจะเป็นสถานีขนาดเล็ก ไม่มมี าตรฐานหรือความ
น่าเชื่อถือเพียงพอในการเข้าไปใช้บริการ

1.0

ไม่พบสถานีบริการเชือ้ เพลิงเลย หรือมีการจำ�หน่ายเชือ้ เพลิงในลักษณะแบ่งขวดขายตามข้างถนน
ซึ่งขาดมาตรฐานและอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้

บทที่ 1

ระดับคะแนน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 25 : เกณฑ์การให้คะแนนสถานีบริการเชื้อเพลิง

ตารางที่ 1 - 26 : เกณฑ์การให้คะแนนสถานีซ่อมบำ�รุงรถ
ระดับคะแนน

ความหมาย

4.0

มีสถานีซอ่ มบำ�รุงทีม่ ากเพียงพอต่อความต้องการ ได้มาตรฐาน สามารถช่วยเหลือในกรณีฉกุ เฉินได้
ช่างผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความชำ�นาญดี มีอะไหล่ที่จำ�เป็น

3.0

มีสถานีซ่อมบำ�รุงที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง สามารถช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ ช่างผู้ปฏิบัติงาน
มีทักษะความชำ�นาญพอสมควร แต่อาจจะมีจำ�นวนไม่เพียงพอ มีอะไหล่เฉพาะอย่างเท่านั้น

2.0

ไม่มีสถานีซ่อมบำ�รุงที่ดูชัดเจน แต่มีช่างท้องถิ่นที่สามารถช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ แต่ขาด
มาตรฐานและไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือในการเข้าไปใช้บริการ ไม่มีอะไหล่

1.0

ไม่พบสถานีซ่อมบำ�รุงหรือช่างท้องถิ่นเลย หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ขับขี่ต้องขอ
ความช่วยเหลือจากพื้นที่อื่นเท่านั้น
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บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 27 : เกณฑ์การให้คะแนนคลังสินค้า
ระดับคะแนน

ความหมาย

4.0

มีคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าที่มีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน มีเทคโนโลยี
ทันสมัย มีความสามารถในการเก็บรักษาสินค้าได้หลายชนิด รวมทั้งสินค้าที่ต้องการการแช่เย็น
และสินค้าอันตราย ได้มาตรฐาน ในตำ�แหน่งพื้นที่ที่เหมาะสม

3.0

มีคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าที่มีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน ได้มาตรฐาน ใน
ตำ�แหน่งพื้นที่ที่เหมาะสม แต่อาจจะไม่มีเทคโนโลยีทันสมัย ขาดความสามารถในการเก็บรักษา
สินค้าบางชนิด เช่น สินค้าที่ต้องการการแช่เย็นและสินค้าอันตราย

2.0

มีพนื้ ทีว่ า่ งเปล่าทีถ่ กู กันไว้ส�ำ หรับใช้เป็นคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าทีร่ ถขนส่งสินค้าอาจใช้เป็น
ที่เปลี่ยนถ่ายสินค้าได้ แต่ไม่มีการจัดการที่ดีเท่าที่ควร

1.0

ไม่พบพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าได้ การเปลี่ยนถ่ายสินค้าต้องทำ�
ในสถานที่อื่นเท่านั้น เช่น ด่านพรมแดนอีกประเทศหนึ่ง เป็นต้น

ตารางที่ 1 - 28 : เกณฑ์การให้คะแนนสถานพยาบาล

International Institute for Trade and Development

110

ระดับคะแนน

ความหมาย

4.0

มีสถานพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐาน น่าเชือ่ ถือ และมีจ�ำ นวนทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ สามารถรักษา
พยาบาลได้หลายประเภท สามารถให้การรักษาสำ�หรับกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

3.0

มีสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือระดับหนึ่ง สามารถรักษาพยาบาลได้เป็นส่วนใหญ่
สามารถให้การรักษาเบือ้ งต้นสำ�หรับกรณีเกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงได้ หรืออาจจะมีจ�ำ นวนไม่เพียงพอ

2.0

มีสถานพยาบาลที่สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่มีมาตรฐานความ
น่าเชื่อถือเท่าที่ควร ไม่สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือแรงงานได้อย่างเต็มที่

1.0

ไม่พบสถานพยาบาลที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปใช้บริการได้ การรักษาอาการเจ็บป่วยของ
แรงงาน หากเกิดอุบัติเหตุต้องทำ�ในพื้นที่อื่นเท่านั้น

ความหมาย

4.0

การข้ามแดนของสินค้าและแรงงานในพื้นที่ระหว่างจุดผ่านแดนสองประเทศ สามารถทำ�ได้โดย
สะดวก ในเวลาที่สั้น ไม่เสียเวลาและมีความปลอดภัย

3.0

การข้ามแดนของสินค้าและแรงงานในพื้นที่ระหว่างจุดผ่านแดนสองประเทศ สามารถทำ�ได้โดย
ไม่เสียเวลามากและมีความปลอดภัย อาจเนื่องจากเส้นทางข้ามแดนมีระยะทางไกล/เส้นทาง
ขาดการบำ�รุงรักษา

2.0

การข้ามแดนของสินค้าและแรงงานในพืน้ ทีร่ ะหว่างจุดผ่านแดนสองประเทศ สามารถทำ�ได้แต่ไม่
สะดวกสบาย มีความปลอดภัยปานกลาง ซึ่งหากไม่ระมัดระวังเท่าที่ควร สินค้าบางส่วนอาจเกิด
การเสียหาย/แรงงานบางกลุ่ม (เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีสัมภาระมาก) ไม่สามารถเดินทางได้โดยสะดวก

1.0

การข้ามแดนของสินค้าและแรงงานในพื้นที่ระหว่างจุดผ่านแดนสองประเทศ ทำ�ได้แต่ด้วยความ
ยากลำ�บาก ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก สินค้าขนาดใหญ่หรือแรงงาน
บางกลุ่ม (เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีสัมภาระมาก) ไม่สามารถเดินทางผ่านได้

บทที่ 1

ระดับคะแนน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 1 - 29 : เกณฑ์การให้คะแนนความสะดวกในการข้ามแดน

เมื ่อได้คะแนนขององค์ประกอบในการผ่านแดนแต่ละพื้นที่แล้ว
จะทำ�การถ่วงน้ำ�หนักด้วยค่าในตารางที่ 1-30 เพื่อหาดัชนีความพร้อมของการผ่านแดนแต่ละ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
ตารางที่ 1 - 30 : ค่าน้�ำ หนักการให้คะแนนด้านความสะดวกในการผ่านแดนของแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

เกษตร
แปรรูป

1. ระบบเอกสารที่ด่านศุลกากร

10

20

20

15

10

2. อาคารศุลกากรและการจัดพื้นที่

10

10

10

10

5

3. ระบบการตรวจคนเข้าเมือง

35

20

25

15

30

4. อาคารตรวจคนเข้าเมือง
   และการจัดพื้นที่

10

10

10

5

15

5. สถานีบริการเชื้อเพลิง

5

5

5

10

10

6. สถานีซ่อมบำ�รุงรถ

5

5

5

10

5

7. คลังสินค้า

10

15

5

20

0

8. สถานพยาบาล

5

5

10

5

15

9. ความสะดวกในการข้ามแดน

10

10

10

10

10

ประเภทอุตสาหกรรม

พื้นที่การค้า ศูนย์โลจิสติกส์
(Trade Zone)

ท่องเที่ยว
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บทที่ 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

International Institute for Trade and Development

112

เมือ่ ทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูลโครงสร้างพืน้ ฐานและการอำ�นวยความสะดวก
ทีจ่ ดุ ผ่านแดนแล้ว จะนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านอืน่ ๆ ตลอดจนความต้องการของ
นักลงทุน ก็จะพิจารณาได้วา่ เขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ มีความเหมาะสมสำ�หรับอุตสาหกรรมแบบใด
หรือหากจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จะต้องเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานด้านใด
1.2) การวิเคราะห์ความพร้อมของปัจจัยด้านสถาบัน
ในส่วนของการวิเคราะห์ความพร้อมในด้านปัจจัยด้านสถาบัน คณะผูว้ จิ ยั
จะใช้การศึกษาเชิงคุณภาพและสร้างดัชนีเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับ best practice ในด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปนี้
- ด้านกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สิทธิในการถือครองทีด่ นิ
กฎหมายแรงงาน ภาษี
- ด้านนโยบายจูงใจในการลงทุน ได้แก่ แรงจูงใจทางภาษีและแรงจูงใจ
ที่ไม่ใช่ภาษี
- ด้านการบริหารจัดการและการดำ�เนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- นโยบายด้านการลงทุนและเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ และ
ในประเทศเพื่อนบ้าน
1.3) การวิเคราะห์ความพร้อมของปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยการผลิต
ขนาดตลาด ความเชื่อมโยงกับแหล่งการผลิตอื่น และบริการที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของการวิเคราะห์ความพร้อมในด้านปัจจัยด้านสถาบัน คณะผูว้ จิ ยั
จะใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
- ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่จำ�เป็น เช่น แรงงาน ทรัพยากร
ธรรมชาติ
- ความเชื่อมโยงกับแหล่งการผลิตอื่น
- ขนาดตลาดและอุปสงค์ของพื้นที่
- บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังสินค้า บริการด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์
1.4) การวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมต่ อ ลั ก ษณะการดำ � เนิ น กิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจ หรือลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิต
ในส่วนนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะพิจารณาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม
หรืออุตสาหกรรมทีเ่ หมาะสมจะดำ�เนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ รวมถึงประเภทของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสม โดยใช้ผลจากการศึกษาในส่วนที่ 1) - 3) ประกอบกับตัวแบบ
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เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนอื่นๆ ที่ประสบความสำ�เร็จ เช่น สหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก
สิงคโปร์-มาเลเซีย จีน-เวียดนาม เป็นต้น
1.5) การสรุปรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะกับ
ประเทศไทย
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะสรุปข้อมูลที่ได้จาก 1.1-1.4 มาประกอบกับ
รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในต่างประเทศที่ศึกษาเป็นแบบอย่างเพื่อสรุป
รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
2) การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดยจะแบ่งผลกระทบดังต่อไปนี้ ซึ่งปรับปรุงมาจาก
งานศึกษา World Bank (2008) และ Aggarwal (2007)
2.1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบต่อการจ้างงานและการสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ผลกระทบต่อการส่งออกและการกระจายการส่งออก ทั้งในแง่
ผลิตภัณฑ์และตลาดส่งออก
- ผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ทั้งขาเข้าและขาออก
- ผลกระทบต่อรายรับของรัฐบาล
- ผลกระทบต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
- ผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ผลกระทบต่อการพัฒนาความเจริญของท้องถิ่น
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
2.2) ผลกระทบทางสังคม
- ผลกระทบทางด้านมาตรฐานแรงงานและสภาวะแวดล้อมในการทำ�งาน
- ผลกระทบทางด้านสุขภาพ
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น
- ผลกระทบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2.4) ผลกระทบด้านความมั่นคงและการปกครอง
- ผลกระทบด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน
- ผลกระทบด้านความการลดทอนอำ�นาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
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อย่ า งไรก็ ดี งานศึ ก ษาชิ้ น นี้ จ ะเน้ น หนั ก ความสำ� คั ญ ที่ ผ ลกระทบด้ า น
เศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านอื่นประกอบ
1.5.3 การจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน
คณะผูว้ จิ ยั จะอาศัยข้อมูลบทเรียนและประสบการณ์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ต่างประเทศและในอดีตของประเทศไทยทีไ่ ด้จากการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมิ ข้อมูลปฐมภูมทิ ไี่ ด้จาก
การสำ�รวจ สัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสัมมนาระดมสมอง รวมถึงการวิเคราะห์ทงั้ ความเหมาะสม
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนได้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และลดผลกระทบเชิงลบให้ได้มากที่สุด
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2.1 ความเป็นมาของแนวคิด
ตัง้ แต่รฐั บาลทักษิณ ในปี พ.ศ. 2547 รัฐมีแนวความคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนที่มีเขตเศรษฐกิจติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยใช้
ประโยชน์จากความเชือ่ มโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมภิ าคอาเซียนตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้
กรอบอาเซียน และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอืน่ ๆ ประกอบกับการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
ที่จะเริ่มขึ้นในปี 2015
จนกระทั่งต่อมา ได้มีการจัดท�ำร่างกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้มีการก�ำหนด
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการและอ�ำนาจและสิทธิพิเศษต่างๆ ของ
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้เกิด
การคัดค้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม (ดูภาคผนวก ข) ทั้งนี้เนื่องจากอาจมี
การก�ำหนดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจหลายประการซึ่งเกินกว่ากฎหมายการลงทุนและภาษี
ตามปกติโดยขาดหลักการที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีความไม่ชัดเจนด้านการปกครองในพื้นที่ และยังมี
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และแรงงานอีกด้วย
ในที่สุด ได้มีการทบทวนแนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในกรอบความคิด
ใหม่ โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนาม
ในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย
หลักการ และแนวทางในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น โดยภายใต้ระเบียบนี้
จะไม่มีผลกระทบต่อด้านการปกครองที่มีอยู่แต่อย่างใด
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ถูก
ก�ำหนดขึ้นภายใต้นโยบาย 2 ข้อ ดังนี้ 1) นโยบายส่งเสริมการค้า และการลงทุนของประเทศ
โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนตามข้อตกลงภายใต้
กรอบอาเซียน และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอืน่ ๆ และ 2) นโยบายสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการ
สาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก�ำหนดกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถพัฒนา
พืน้ ทีข่ องตนขึน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีม่ รี ะบบสาธารณูปโภค บริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐาน และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีต้ อ้ งให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา 1) หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 2) หลัก
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ 3) หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยจัดให้มีการมอบอ�ำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยราชการต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการต่างๆ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบทีม่ อี ยู่ หรือตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจ
อื่น หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น
ภายใต้ระเบียบนี้ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ถูกก�ำหนดให้มีความหมายว่า บริเวณ
พืน้ ทีท่ คี่ ณะกรรมการนโยบายประกาศก�ำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึง่ รัฐจะสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้อง
กับระบบ ASEAN Single Window และการด�ำเนินการอื่นที่จ�ำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นชอบและเสนอร่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและด�ำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ตลอดจนการดูแลติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตาม
แผนแม่บท นอกจากนั้นก�ำหนดให้มีการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษเป็ น หน่ ว ยงานภายในส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติรับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของคณะกรรมการนโยบาย
ส�ำหรับด้านการด�ำเนินงานนั้น ระเบียบส�ำนักนายก ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2556 ได้ก�ำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องให้ข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องจัดท�ำร่างแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการ ซึ่งแผน
ดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึง 1) เหตุผลและความจ�ำเป็น 2) ศักยภาพของพื้นที่ 3) วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ 4) แนวทางในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ของพื้นที่
5) สิทธิประโยชน์ต่างๆ 6) แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7) รูปแบบ วิธีการในการให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ 8) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนและสังคม
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2.2.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
แนวความคิดเขตเศรษฐกิจแม่สอดเป็นแนวความคิดทีม่ ตี อ่ เนือ่ งมามากกว่า 10 ปี
ตั้งแต่รัฐบาลทักษิณมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน โดยการผลักดันของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
1) ศักยภาพของพื้นที่
อ�ำเภอแม่สอดถือว่าเป็นประตูของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งในปัจจุบันการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ผ่านทาง
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตากในปี 2012 มีมูลค่าการค้าประมาณ 16,000 ล้านบาท ถือเป็นด่าน
การค้าชายแดนอันดับที่ 8 นอกจากนัน้ คาดว่า การค้าการลงทุนในบริเวณนีม้ ศี กั ยภาพสูงเนือ่ งจาก
เศรษฐกิจของสหภาพเมียนมาร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานที่มีต้นทุนต�่ำจ�ำนวนมาก ซึ่งเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า นอกจากนั้นแม่สอดยังมีความพร้อมด้านเกษตรกรรม
การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ทสี่ ำ� คัญในการเชือ่ มโยงบนเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
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2.2 โครงการน�ำร่อง
จากที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 มีนโยบายเร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่
ที่มีศักยภาพ โดยให้ความส�ำคัญต่อจังหวัดชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน
การจ้างงาน และการใช้วตั ถุดบิ จากประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ คณะกรรมการรับทราบความก้าวหน้า
ของโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีท่ างส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอยู่ในระหว่างการศึกษาโดยก�ำหนด 5 กลุ่มพื้นที่
• พืน้ ทีภ่ าคเหนือ ได้แก่ พืน้ ทีช่ ายแดน 1. อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
2. อ.แม่สอด จ.ตาก
• พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พื้นที่ชายแดน จ.มุกดาหาร จ.นครพนม
จ.หนองคาย
• พื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่ พื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จ.ตราด
• พื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่ พื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี
• พืน้ ทีภ่ าคใต้ได้แก่ พืน้ ทีช่ ายแดน 1. อ.สะเดา จ.สงขลา 2. พืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดนราธิวาส
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ก�ำหนดแนวนโยบายให้เขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสามารถ
ด�ำเนินการเพือ่ หารายได้ให้กบั ตนเองได้อย่างยัง่ ยืนโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาเงินทุนจากภาครัฐในระยะยาว
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นอกจากนีใ้ นเมืองเมียวดีประเทศสหภาพเมียนมาร์ยงั ได้มกี ารจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เมียวดี ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพียง 10 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ และจะเป็นเมืองคูแ่ ฝด แม่สอด-เมียวดี ซึง่ สามารถเสริมศักยภาพ
ของเขตเศรษฐกิจแม่สอดได้ในอนาคต
2) โครงการที่ส�ำคัญ
ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด7 มีโครงการที่ส�ำคัญประกอบด้วย
1. การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอดเป็นต้นแบบน�ำร่อง
2. โครงการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางรถไฟ
3. โครงการถนนสี่เลนตาก – แม่สอด
4. โครงการปรับปรุงสนามบินแม่สอด
5. การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม
โดยเขตเศรษฐกิจแม่สอด8 มีการเสนอการใช้พนื้ ที่ 5,603 ไร่ ประกอบไปด้วย
พืน้ ทีส่ ำ� หรับศูนย์กระจายสินค้า ส�ำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง ส�ำนักงานด่านศุลกากร ตลอดจน
ใช้พื้นที่ 3,000 ไร่เป็นศูนย์ราชการบริการประชาชน รวมถึงการใช้พื้นที่ 2,000 ไร่เพื่อการสร้าง
สนามบินแห่งใหม่บริเวณบ้านแม่กิ๊ดสามท่า
นอกจากนี้ ส หภาพเมี ย นมาร์ จ ะมี ก ารจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเมี ย วดี
(Myawadi Trade Zone) อยู่ห่างออกไปจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพียง 10 กิโลเมตร
ซึ่งอาศัยแนวทางพัฒนาเช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจ Myawdi border trade zone โดยมี
พื้นที่การพัฒนารวม 460 ไร่ประกอบไปด้วยพื้นที่ส�ำหรับงานศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์บริการ
ด้านศุลกากรแบบ One Stop Service คลังสินค้า อาคารพาณิชย์ รวมถึงพื้นที่ส�ำหรับจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและที่พักอาศัย
2.2.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย
1) ศักยภาพของพื้นที่
เนือ่ งจากจังหวัดเชียงรายอยูเ่ หนือสุดของประเทศไทยท�ำให้มที ตี่ งั้ ภูมศิ าสตร์
ทีเ่ หมาะสมกับการเป็นศูนย์กลาง เชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ GMS ทัง้ ทางบก ทางน�ำ้
และทางอากาศ มีการค้าชายแดนมูลค่าเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
7 เขตเศรษฐกิจพิเศษ “แม่สอด” เข้าถึงโดย: http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/warasarn/

feb.pdf
8 แผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ “แม่สอด” ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เข้าถึงโดย: www.tnews.co.th/html/news/709080/
แผนแม่บทเขตศกพิเศษ-แม่สอด-ใกล้สมบูรณ์แล้ว-พร้อมส่งสภาพัฒน์พิจารณาเสนอต่อนายกฯ.html
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย เข้าถึงโดย : http://www.moc.go.th/opscenter/cr/
crweb/data/Trade_Data/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เอกสาร/นำ�เสนอ%20การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
เชียงราย.pdf
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เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านของประเทศไทยและยังอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้
ซึ่งเชื่อมโยงประเทศจีนตอนใต้สู่ประเทศอาเซียนโดยผ่านทางประเทศไทย
2) ยุทธศาสตร์
ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย9 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
3 เมืองชายแดนหลักได้แก่
1. แม่สาย ในฐานะศูนย์กลางทางการค้า (Trading City) เชื่อมโยงการค้า
ระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์-จีน โดยมีสนิ ค้าหลักเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค และการให้บริการ
ทางการเงินระหว่างประเทศ
2. เชียงแสน ในฐานะเมืองท่าริมแม่น�้ำโขง (Port City) เชื่อมโยงการค้า
ระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์-สปป.ลาว-จีน โดยเน้นบริการน�ำเข้า-ส่งออก และการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์
3. เชียงของ ในฐานะศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง (Logistic City) เนือ่ งจาก
อยูบ่ นเส้นทาง R3a โดยเชือ่ มโยงระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว-จีน เน้นศูนย์บริการการขนถ่าย
สินค้าเพื่อการน�ำเข้า-ส่งออก
นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนยั ง มี ก ารพั ฒ นาการ
เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 4 กลุ่มอ�ำเภอชายแดนได้แก่
1. กลุ่มอ�ำเภอติดชายแดน ประกอบด้วยอ�ำเภอ แม่ฟ้าหลวง แม่จัน ขุนตาล
ดอยหลวง และ เวียงแก่น ซึ่งมีศักยภาพและแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
หรืออุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากการน�ำเข้าผ่านชายแดน
2. กลุ่มอ�ำเภอเมืองศูนย์กลาง คืออ�ำเภอเมืองเชียงราย เป็นศูนย์กลางทาง
การพาณิชย์ ที่ตั้งโรงงาน อุตสาหกรรม และการผลิต
3. กลุ่มอ�ำเภอเกษตรกรรมด้านเหนือ ประกอบด้วย 4 อ�ำเภอคือ อ�ำเภอ
เวียงเชียงรุ้ง เวียงชัย พญาเม็งรายและเทิง โดยเป็นพื้นที่มีศักยภาพด้านผลผลิตทางการเกษตร
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกสู่ตลาด
4. กลุ่มอ�ำเภอเกษตรกรรมด้านใต้ ประกอบด้วย 5 อ�ำเภอคือ อ�ำเภอ
เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่ลาว พาน และป่าแดด โดยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรกรรม
3) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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1. การพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมต่อพื้นที่กับภาคเหนือตอนบนและประเทศ
เพือ่ นบ้าน ประกอบด้วย การพัฒนาชุดเชือ่ มต่อชายแดน ศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
2. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่
a. การสร้างเส้นทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของ
b. เส้นทางรถไฟเชียงใหม่-เชียงราย-เชียงของ
c. ถนนมอเตอร์เวย์ เชียงราย-เชียงใหม่ , เชียงราย-ล�ำปาง
d. สวนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ชายแดน
3. การปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมาย
a. สิทธิประโยชน์ทางภาษีและทีไ่ ม่ใช่ภาษีเพือ่ การค้าการลงทุน เช่น พรบ.
ส่งเสริมการลงทุน พรบ.โรงงาน ภาษีเงินได้ ภาษีวัตถุดิบน�ำเข้า
b. มาตรการการใช้แรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
a. การสร้างมาตรฐานในการเก็บค่าธรรมเนียม
b. การพัฒนาระบบศุลกากรให้เหมือนกันในทั้งสองฝั่งประเทศ
c. มีรถประจ�ำทางเชียงราย-สิบสองปันนา รวมถึงสายการบิน กรุงเทพเชียงราย-สิบสองปันนา หรือ คุนหมิง
5. การท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
6. การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
2.2.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
1) ศักยภาพของพื้นที่
ด่านสะเดาเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศไทยกับ
ประเทศเพือ่ นบ้านโดยในปี 2555 สินค้าผ่านด่านสะเดามีมลู ค่ารวมประมาณ 140,000 ล้านบาท
2) ยุทธศาสตร์
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความมุ่งหวังในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้
มากระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน โดยมียุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านโครงการขนาดใหญ่
ด้านการท่องเทีย่ ว และด้านการค้าชายแดนกับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ให้มกี ารพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ปีนัง-สงขลา เพื่อเป็นเส้นเลือดหลักด้านการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยง
ด้านพลังงาน และให้หาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า และมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนสะเดา-ปาดังเบซาร์ ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนทัง้ ด้านการค้า การคมนาคมขนส่งและ

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู รัฐบาลโปรดอย่าลืมเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดามหานคร:ข้อต่อเชื่อมตลาด AEC เข้าถึงโดย :
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=783933
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2.2.4 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี
1) ศักยภาพของพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกในด้านการค้า การลงทุนชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
กาญจนบุรีเมื่อเชื่อมโยงกับท่าเรือน�้ำลึกทวาย จะท�ำให้สามารถขนส่งและแปรรูปวัตถุดิบสินค้า
สู่ตลาดโลกได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้พื้นดังกล่าวยังอยู่บนเส้นทางเชื่อมโยงฐานอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศไทยในภาคกลางและภาคตะวันออกออกสู่ท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
เชื่อมโยงไปสู่ประเทศในฝั่งตะวันตกได้แก่ อินเดีย
2) ยุทธศาสตร์
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมหนักในนิคมอุตสาหกรรมทวายโดยจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรีจะได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจาก
ตัวเมืองกาญจนบุรี

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

เขตประกอบการอุตสาหกรรมทีไ่ ม่มมี ลพิษ โดยให้สทิ ธิประโยชน์จงู ใจภายใต้กฎหมายทีม่ อี ยู่ ได้แก่
กฎหมายศุลกากร พรบ.การนิคมอุตสาหกรรม พรบ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม พรบ.ส่งเสริม
การลงทุน
3) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดามหานคร10
1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 720 ไร่
ซึ่งเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองล่าปัง
2. โครงการขยายพรมแดนด่านสะเดา
3. โครงการสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์หาดใหญ่ถึงด่านสะเดา เพื่อแก้ปัญหา
การขนส่งสินค้าระหว่างอ�ำเภอหาดใหญ่ไปยังประเทศมาเลเซียโดยผ่านทางด่านสะเดา
4. โครงการรถไฟฟ้าคู่และรถไฟฟ้าความเร็วสูงในภาคใต้
5. โครงการสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล
โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดามหานครจะประกอบด้วย 1. พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป อุตสาหกรรมต้นน�้ำของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ 2. สถานีขนส่งสินค้า คลังสินค้า ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงงาน สถานศึกษา
3. ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน อุตสาหกรรมอาหารและบริการฮาลาล
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3) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุร11
ี
1. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งคุณภาพสูงระหว่างกรุงเทพ-กาญจนบุรี-บ้าน
พุร้อน เพื่อเชื่อมโยงกับกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
2. การจัดหาพืน้ ทีส่ ำ� หรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี ประกอบด้วย
นิคมอุตสาหกรรม ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
3. การวางแผนการใช้ที่ดิน ไฟฟ้า ระบบน�้ำ
4. การวางระบบนิคมอุตสาหกรรมและบ�ำบัดของเสียอุตสาหกรรม
5. การวางระบบสาธารณสุข การศึกษา แรงงาน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมทวายยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น
การเตรียมการวางแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรใี นปัจจุบนั จึงยังไม่คอ่ ย
มีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดอื่นๆ เช่น แม่สอด
เชียงราย หรือ สะเดา
2.3 ปัญหาและอุปสรรคที่ท�ำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยไม่ประสบความส�ำเร็จ
1) การก�ำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ขาดความชัดเจน
ถึงแม้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีเป้าหมายส�ำคัญในการดึงดูดการค้าการลงทุนเข้า
สู่เขตพื้นที่ แต่ในหลายพื้นที่ยังขาดความชัดเจนของเป้าหมายการค้าและการลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การผลิต หรือการขนส่ง ซึง่ ในแต่ละพืน้ ทีม่ ศี กั ยภาพทีแ่ ตกต่างกัน อาทิเช่น
ในบางพืน้ ทีย่ งั ขาดอุตสาหกรรมเป้าหมายทีต่ อ้ งการดึงดูดให้มกี ารลงทุน เช่น เชียงราย มุกดาหาร
ยังไม่สามารถระบุว่า ควรจะเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมใด เนื่องจากประเทศ สปป.ลาว
ไม่มีแรงงานมากพอที่จะน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
นอกจากนี้ยังขาดความชัดเจนในการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อการดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ แนวคิดทีม่ อี ยูเ่ ป็นเพียงแนวคิดการย้ายฐานการผลิตจากส่วนกลางไปยังชายแดน
ซึ่ ง อาจไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลผลิ ต และการจ้ า งงงานเพิ่ ม เติ ม มากนั ก เป็ น เพี ย งการยื ด เวลาของ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นให้ผลิตอยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้นชั่วคราว และไม่สามารถ
มีศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวได้ รวมทั้งขาดการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น น่าจะเป็น
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วมากกว่าการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีสูง
11

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี เข้าถึงโดย: http://www.jpp.moi.go.th/
detail.php?section=9&id=132
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ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนในประเทศไทย
โดยการดึงดูดแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน อาจขัดแย้งกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
หลายประการ อาทิเช่น การยกระดับค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในประเทศ การยกระดับทักษะฝีมอื ของการผลิต
ในประเทศ การส่งเสริมการลงทุนของไทยไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีไ่ ม่สามารถ
แข่งขันได้ เนื่องจากมีต้นทุนค่าแรงที่แพงขึ้น แนวคิดด้านการบริหาร/จัดการจ�ำนวนแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศให้อยู่ในระดับที่สมควร
2) การขาดเหตุผลที่ชัดเจนของมาตรการด้านแรงจูงใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความชัดเจนในเหตุผลที่จะขอสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษีเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่ชายแดนว่า การผลิตที่จะได้รับการสนับสนุนนั้น มีความ
จ�ำเป็นพิเศษอย่างไร อาทิเช่น เป็นการดึงดูดเงินทุนและเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ หรือ
เป็นการเพิ่มการจ้างงานของคนในประเทศ โดยแนวคิดในปัจจุบันเป็นเพียงเพื่อดึงดูดการลงทุน
ไปยังพื้นที่ ซึ่งการลงทุนในการผลิตอุตสาหกรรมนั้น อาจเป็นการดึงดูดอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว
ไปใช้ต้นทุนแรงงานต่างด้าวในราคาถูกซึ่งอาจเป็นเพียงการชะลอการผลิตในอุตสาหกรรม
ทีไ่ ม่อาจแข่งขันในระยะยาวให้อยูใ่ นประเทศไทยได้นานขึน้ เพียงไม่นาน ก่อนทีจ่ ะมีการเคลือ่ นย้าย
ไปลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้านต่อไปเมือ่ โครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทัง้ กฎหมายของประเทศเหล่านัน้
มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ในประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเพิ่มการจ้างงานของคนไทยเท่าใดนัก
3) ความรวดเร็วในการด�ำเนินการ
การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดนจะเกิดประโยชน์สงู สุดถ้ามีการพัฒนาได้
อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากอาจมีความจ�ำเป็นต้องแข่งขันกับพืน้ ทีท่ จี่ ะมีการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในแม่สอดอาจต้อง
แข่งขันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเมียววดีหรือนิคมอุตสาหกรรมในเมียนมาร์ ดังนั้นหาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษของแม่สอดพัฒนาช้า การลงทุนอาจเปลีย่ นไปลงทุนทีเ่ มียนมาร์มากกว่า หาก
เมียนมาร์มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และกฎหมายเพิ่มขึ้น
4) การกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกัน
การให้สทิ ธิพเิ ศษด้านภาษีอาจส่งผลให้เกิดการไม่เท่าเทียมกันระหว่างอุตสาหกรรม
ที่อยู่ในพื้นที่อ่ืนกับอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และอุตสาหกรรมที่มีอยู่ก่อน
ในพื้นที่นั้นกับอุตสาหกรรมที่ลงทุนใหม่ ท�ำให้เกิดความขัดแย้งและต่อต้านต่อแนวทางในการ
ก�ำหนดเขตการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี อาทิเช่น แม่สอดมีแนวคิดแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ
1) ก�ำหนดเขตส่งเสริมพิเศษเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมทีจ่ ะสร้างใหม่ กับ 2) การใช้พนื้ ที่ 3 อ�ำเภอ
ได้แก่ อ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอพบพระ และอ�ำเภอระมาด ซึ่งภายใต้แนวทางแรก ผู้ประกอบการ
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ทีไ่ ด้ประโยชน์จะจ�ำกัดเฉพาะผูป้ ระกอบการทีม่ าลงทุนใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึง่ ส่วนใหญ่
อาจเป็นคนนอกพื้นที่ ในขณะที่แนวทางที่ 2 ผู้ที่ได้ผลประโยชน์คือ ผู้ประกอบการทั้งที่เกิดขึ้น
ใหม่และที่มีอยู่แล้ว
5) ปัญหาด้านแรงงานข้ามชาติ
แนวคิดที่จะน�ำแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกเข้ามาท�ำการผลิตในเขตพื้นที่ของไทย
ซึง่ มีคา่ แรงทีส่ งู กว่า จะได้ประโยชน์กต็ อ่ เมือ่ มีการกดค่าแรงให้ตำ�่ กว่าทีก่ ฎหมายภายในประเทศ
ก�ำหนด ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวย่อมขัดแย้งกับกฎหมายภายใน รวมถึงอาจถูกกดดันจากนานาชาติ
ว่าเป็นการเอาเปรียบแรงงานต่างชาติ ซึง่ องค์กร NGO จับตาอย่างใกล้ชดิ อาทิเช่น อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปทีม่ กี ารใช้แรงงานเด็ก ทัง้ นีถ้ า้ ถูกต่อต้านจากนานาชาติอาจท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตโดยรวมของประเทศได้
นอกจากนั้น การน�ำแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากเข้ามาในประเทศอาจก่อให้เกิด
การลักลอบของแรงงานต่างชาติเข้ามาสู่เศรษฐกิจภายในประเทศได้มากขึ้น ซึ่งอาจเกิดผลเสีย
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวได้

º··Õ่ 2
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แนวทางและมาตรการ
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

3.1.1 มูลค่าการค้าแบบข้ามแดนและผ่านแดน และชนิดของสินค้า
ตารางที่ 3-1 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการส่งออกและน�ำเข้าส�ำหรับการค้าแบบ
ชายแดนของประเทศไทย แยกตามประเทศปลายทางและด่านศุลกากร ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557
จากรูปที่ 3-1 คณะผู้วิจัยพบว่า มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าสูงสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับด่านอืน่ ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยมีมลู ค่าลดลงในปีพ.ศ. 2555 แต่ปรับตัว
และมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงปีพ.ศ. 2556 ในขณะทีม่ ลู ค่าการส่งออกของด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรแม่สอด ถึงแม้จะมีมลู ค่าต�ำ่ กว่า แต่อตั ราการเจริญเติบโต
นั้นเร็วกว่ามาก ในขณะที่ด่านอื่นๆ นั้นมีมูลค่าการส่งออกที่ต�่ำมาก
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3.1 ข้อมูลพื้นฐานและภาพรวมทางเศรษฐกิจโดยรวม
จากรูปที่ 1-2 ในบทที่ 1 (บทน�ำ) คณะผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่า หากพิจารณาจากมูลค่า
การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านแล้ว มูลค่าการค้ากับประเทศมาเลเซียมีมลู ค่า
สูงสุด รองลงมาคือ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชาตามล�ำดับ อย่างไรก็ดี ความเป็นไปได้ในการจัดตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนจ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณาลงรายละเอียดในระดับพื้นที่
อีกด้วย ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงเลือกพืน้ ทีช่ ายแดน จ�ำนวน 6 พืน้ ที่ ทัง้ ชายแดนฝัง่ ไทยและฝัง่ ประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดสงขลา (ด่านศุลกากรสะเดา)-รัฐเกดะห์ (ประเทศมาเลเซีย) จังหวัดตาก
(ด่านศุลกากรแม่สอด)-เมืองเมียวดี (เมียนมาร์) จังหวัดกาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสังขละบุรี)
จังหวัดมุกดาหาร (ด่านศุลกากรมุกดาหาร)-แขวงสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) จังหวัดเชียงราย
(ด่านศุลกากรแม่สาย-เชียงแสน-เชียงของ)-แขวงบ่อแก้ว (สปป.ลาว)และจังหวัดสระแก้ว
(ด่านศุลกากรอรัญประเทศ)-จังหวัดปันเตียเมีย่ งเจย (กัมพูชา) เพือ่ ให้ได้ภาพการวิเคราะห์ถงึ ความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงรูปแบบที่เหมาะสมที่อาจแตกต่างกัน
ตามแต่ลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆ

บทที่ 3

ในบทนี้ คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานและภาพรวมทางเศรษฐกิจโดยรวมและ
ท�ำการวิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ ที่ ำ� การคัดเลือกศึกษาเชิงลึกโดยพืน้ ที่
ท�ำการคัดเลือกศึกษาเชิงลึกจะประกอบไปด้วย 1) อ.แม่สอด จ.ตาก 2) จ.กาญจนบุรี 3) อ.เชียงแสน
อ.เชียงของ และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมทั้งได้ท�ำการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก 2 พื้นที่ คือ
1) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ 2) อ.สะเดา จ.สงขลา

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 3
ความเป็นมาและความก้าวหน้าของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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เมือ่ เทียบกับสามด่านทีก่ ล่าวมาข้างต้น ส�ำหรับปีพ.ศ. 2557 นัน้ มูลค่าการค้าโดยรวมส�ำหรับทุกๆ
ด่านมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาภายในประเทศ
หากเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของกันยายนปีพ.ศ. 2556 และ 2557 จะพบว่า
มูลค่าการส่งออกตามด่านที่คณะผู้วิจัยเลือกมีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด เช่น ด่านศุลกากร
อรัญประเทศ (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 81.27) ด่านศุลกากรแม่สอด (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 39.85) ด่านศุลกากสะเดา
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.30) ด่านศุลกากรสังขละบุรี (ลดลงร้อยละ 3.83) ด่านศุลกากรมุกดาหาร
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.72) และด่านศุลกากรเชียงของ (ลดลงร้อยละ 52.12) ตามล�ำดับ
ตารางที่ 3 - 1 : มูลค่าการค้าชายแดน แยกตามด่าน (หน่วย: ล้านบาท)
2554

2555

2556

มูลค่าการส่งออก

มูลค่าการนำ�เข้า

ไทย-มาเลเซีย

มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า (ม.ค.- (ม.ค.- % (ม.ค.- (ม.ค.- %
การส่ง การ การส่ง การ การส่ง การ ก.ย.) ก.ย.) 56/ ก.ย.) ก.ย.) 56/
ออก นำ�เข้า ออก นำ�เข้า ออก นำ�เข้า 56
57
57
56
57 57
สะเดา 167,679.32 139,541.31 144,236.46 165,815.88 149,042.72 180,979.96 108,018.58 114,801.50 6.28 133,732.20 147,513.16 10.30
อื่นๆ 211,684.85 41,749.92 158,783.07 47,088.06 139,008.51 32,370.80 104,612.14 91,627.06 (12.41) 24,727.71 26,240.58 6.12
รวม 379,364.17 181,291.23 303,019.53 212,903.94 288,051.23 213,350.76 212,630.72 206,428.56 (2.92) 158,459.91 173,753.74 9.65

ไทย-เมียนมาร์

สังขละบุรี 21,216.45 888.70 37,966.31 1,410.58 43,667.56 2,641.38 31,074.23 43,422.73 39.74 1,855.23 2,594.50 39.85
แม่สอด 3,671.33 100,694.40 1,619.03 107,092.00 1,658.01 112,989.28 1,336.90 1,184.92 (11.37) 81,858.58 78,727.39 (3.83)
รวม 60,599.26 103,776.00 69,975.66 110,495.87 79,451.95 117,414.38 57,954.13 69,464.46 19.86 84,995.01 83,288.64 (2.01)

ไทย-สปป.ลาว

เชียงของ 9,665.35 15,836.36 12,006.95 16,670.24 11,978.75 18,462.75 8,811.93 11,939.47 35.49 13,650.33 16,069.46 17.72
มุกดาหาร 3,726.71 475.44 4,265.94 540.08 4,031.02 446.42 3,043.71 3,249.68 6.77 141.51 67.75 (52.12)
อื่นๆ 67,732.71 4,224.22 92,786.33 5,746.82 92,595.61 4,622.61 68,192.01 76,167.52 11.70 3,964.94 3,081.20 (22.29)
รวม 81,124.77 20,536.02 109,059.22 22,957.14 108,605.38 23,531.78 80,047.65 91,356.67 14.13 17,756.78 19,218.41 8.23

อรัญประเทศ 33,372.94 4,107.38 44,976.66 5,458.60 51,625.85 8,025.75 37,241.16 42,986.93 15.43 5,548.79 10,058.08 81.27

ไทย-กัมพูชา
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อื่นๆ 35,711.48 2,192.90 30,390.32 1,993.29 34,126.38 1,783.72 25,543.00 24,856.81 (2.69) 1,281.20 1,966.75 53.51

อื่นๆ 25,692.38

804.68

29,944.86 1,708.95 32,462.05 1,722.66 24,981.49 27,005.57 8.10

1,296.24 1,811.46 39.75

รวม 59,065.32 4,912.06 74,921.52 7,167.55 84,087.90 9,748.41 62,222.65 69,992.50 12.49 6,845.03 11,869.54 73.40

แนวทางและมาตรการ
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รูปที่ 3 - 1 : มูลค่าการส่งออก (การค้าชายแดน) แยกตามด่าน

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรอรัญประเทศ

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรเชียงของ

ดานศุลกากรมุกดาหาร

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรสังขละบุรี

ดานศุลกากรแมสอด

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรสะเดา

บทที่ 3

400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

มูลคาการคาชายแดนไทย- มูลคาการคาชายแดนไทย-เมียนมารมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว มูลคาการคาชายแดนไทยมาเลเซีย
กัมพูชา
2554 มูลคาการสงออก

2555 มูลคาการสงออก

2556 มูลคาการสงออก

2557 (ม.ค.-ก.ย.)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานความร่วมมือการค้า
และการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ)
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โดยจากการศึกษาพบว่าสินค้าส่งออกสิบอันดับแรก (ดูตารางที่ 3-2) ทีผ่ า่ นแต่ละ
ด่านมีมลู ค่าและลักษณะชนิดของสินค้าทีค่ วามแตกต่างกันอย่างมาก โดยมีทงั้ ทีข่ องอุปโภคบริโภค
พลังงานและเชื้อเพลิง วัตถุดิบในการผลิต เช่น
- ด่านศุลกากรสะเดาจะเป็นสินค้าพวกยางและของท�ำด้วยยาง เครื่องจักร
เครือ่ งใช้กล และเครือ่ งจักรเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไม้และของท�ำด้วยไม้ ถ่านไม้ ยานบกและ
ส่วนประกอบ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ ของท�ำด้วยเหล็กเครื่องหอม เครื่องส�ำอาง อุปกรณ์ทาง
ทัศนศาสตร์ภาพยนตร์การแพทย์
- ด่านศุลกากรแม่สอดจะเป็นเบียร์ โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ น�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มัน
ดีเซล ผ้าพิมพ์ฝา้ ย โทรทัศน์ น�ำ้ มันพืช รองเท้าแตะ กาแฟผงส�ำเร็จรูป อาหารปรุงแต่งกลิน่ รสอืน่ ๆ
- ด่านศุลกากรมุกดาหาร จะเป็นเทป มอเตอร์ น�้ำมันเชื้อเพลิง เลนส์ ชิ้นส่วน
ท�ำด้วยพลาสติก รถยนต์ส�ำเร็จรูป ของอุปโภคบริโภค แผ่นโลหะ ผลไม้สด หน่วยประมวลผล
ข้อมูลใน HARD DISK

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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- ด่านศุลกากรแม่สายจะเป็นน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (สุรา, เบียร์,
ไวน์) วัตถุดิบในการผลิต เช่น สังกะสี, โครงเหล็ก, เหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์ เป็นต้น เครื่องดื่มและ
น�้ำดื่ม ยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และของอุปโภคบริโภค เช่น กาแฟส�ำเร็จรูป
และอาหารปรุงแต่ง
- ด่านศุลกากรเชียงแสน จะเป็นพวกชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง เนื้อกระบือแช่แข็ง สุกร
มีชวี ติ รถยนต์ใหม่ น�ำ้ มันปาล์ม เพลาส่งก�ำลัง รถยนต์ปรับสภาพจากนิคม กระทิงแดง น�ำ้ ตาลทราย
หม้อแปลงไฟฟ้า
- ด่านศุลกากรเชียงของ จะเป็นน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น
เนื้อสัตว์แช่แข็ง, เนื้อสัตว์ที่ท�ำไว้ไม่ให้เสีย ผลไม้สด น�้ำมันเบนซิน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ถั่ว
ประเภทต่างๆ ปลากระตักตากแห้ง รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล เหล็กเส้น, เหล็กรูปต่างๆ และเศษเหล็ก
- ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จะเป็นสินค้าพวกอะไหล่รถจักรยานยนต์ เครือ่ งยนต์
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ รถไถนาเดินตาม รถยนต์ ตูค้ อนโทรล โทรศัพท์มอื ถือ อาหารสัตว์ ปูนซิเมนต์
สุกรมีชีวิต น�้ำมันปาล์ม
- ในขณะด่านสังขละบุรี มีมูลค่าการส่งออกที่น้อยมาก
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านในแต่ละจุดนั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่อยู่กันคนละภูมิภาค
ส�ำหรับมูลค่าการน�ำเข้าของการค้าชายแดนนัน้ (ตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-2) คณะ
ผู้วิจัยพบว่า มูลค่าการน�ำเข้าผ่านด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าสูงสุด (ประมาณ 180,979.96 ล้าน
บาทในปี 2556) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ด่านศุลกากรสังขละบุรีมีมูลค่าการน�ำเข้าสูง
รองลงมา (ที่ประมาณ 112,989.28 ล้านบาท) ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตเนื่องจากการด่านศุลกากร
สังขละบุรแี ทบจะไม่มกี ารส่งออกสินค้าเลยเมือ่ เปรียบเทียบกับด่านอืน่ ๆ ทีม่ กี ารค้าขายกับประเทศ
เมียนมาร์ ในขณะมูลค่าการน�ำเข้าในด่านศุลกากรอื่นๆ มีแนวโน้มในลักษณะเดียวกัน คือ
เพิม่ สูงขึน้ แต่หากเปรียบเทียบในแง่มลู ค่าแล้วยังคงต�ำ่ กว่าสองด่านทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นอย่างมาก
และหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน�ำเข้าในช่วงเดียวกันเดือน
กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2557 จะพบว่า ด่านศุลกากรสะเดามีมลู ค่าสูงสุด และยังเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.30) ในขณะที่ด่านศุลกากรสังขละบุรีมีมูลค่าน�ำเข้ารองลงมาแต่มี
แนวโน้มลดลง (ลดลงร้อยละ 3.83) ส่วนด่านศุลกากรอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ด่านศุลกากร
อรัญประเทศ (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 81.27) ด่านศุลกากรมุกดาหาร (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.72) ด่านศุลกากร
แม่สอด (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 39.85) ส่วนด่านศุลกากรเชียงของมีแนวโน้มลดลง (ลดลงร้อยละ 52.12)

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 3

หากพิจารณาแยกตามชนิดสินค้าน�ำเข้า (ดูตารางที่ 3-3) จะพบว่า สินค้าที่ผ่าน
เข้ามาด้านด่านศุลกากรสะเดาจะเป็นเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทมี่ คี วามทันสมัย เช่น เครือ่ งจักรเครือ่ งใช้
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องใช้กล ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง เช่น พลาสติกและผลิตภัณฑ์
ของท�ำด้วยเหล็ก ในขณะทีส่ นิ ค้าน�ำเข้าทีผ่ า่ นด่านศุลกากรสังขละบุรสี ว่ นใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติ
เกือบทั้งหมด ส�ำหรับด่านศุลกากรมุกดาหารจะเป็นสินค้าปัจจัยการผลิต เช่น ทองแดงบริสุทธ์
หรือชิน้ ส่วนการผลิต เช่น ส่วนประกอบกล้องดิจติ อล เลนส์ โลหะขึน้ รูป แผงวงจรพิมพ์ แผ่นเก็บ
ข้อมูลฮาร์ดดิส และสินค้าส�ำเร็จรูป ส่วนสินค้าน�ำเข้าในด่านอื่นๆ ที่เหลือมักจะสินค้าการเกษตร
เป็นส่วนใหญ่
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ตารางที่ 3 - 2 : ชนิดของสินค้าส่งออกสิบอันดับแรก แยกตามด่านศุลกากร (หน่วย: ล้านบาท)
อันดับ ด่านศุลกากร มูลค่า ด่านศุลกากร มูลค่า
สะเดา (2556)
แม่สอด (2557)
1 ยางและของทำ� 51,180.33
ด้วยยาง

เบียร์

3,631.06

ด่านศุลกากร
สังขละบุรี

มูลค่า

ด่านศุลกากร มูลค่า
มุกดาหาร (2557)
เทป

225.98

มอเตอร์

213.99

2 เครื่องจักร
เครื่องใช้กล

29,635.30 โทรศัพท์พร้อม 3,120.61
อุปกรณ์

3 เครื่องจักร
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์

19,474.81

น้ำ�มันเบนซิน

2,741.99

4 ไม้และของทำ�
ด้วยไม้ ถ่านไม้

7,490.93

น้ำ�มันดีเซล

1,969.73

5 ยานบกและ
ส่วนประกอบ

3,307.64

ผ้าพิมพ์ฝ้าย

1,514.46

ชิ้นงานทำ�ด้วย 122.09
พลาสติก

6 พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์

3,243.76

โทรทัศน์

1,168.79

รถยนต์สำ�เร็จรูป 105.69

7 ของทำ�ด้วย
เหล็ก

3,059.34

น้ำ�มันพืช

1,072.62

อุปโภคบริโภค 93.60

8 เครื่องหอม
เครื่องสำ�อาง

2,745.59

รองเท้าแตะ

1,003.04

แผ่นโลหะ

76.42

9 ของปรุงแต่ง
1,943.75
จากธัญพืช แป้ง
หรือนม

กาแฟชนิดผง
สำ�เร็จรูป

878.45

ผลไม้สด

76.38

1,823.74 อาหารปรุงแต่ง
กลิ่นรสอื่นๆ

852.91

10 อุปกรณ์ทาง
ทัศนศาสตร์
ภาพยนตร์การ
แพทย์

น้ำ�มันเชื้อเพลิง 148.30

เลนส์

144.60

หน่วยประมวล 46.22
ผลข้อมูลใน
HARD DISC

123,905.19 รวม 10 อันดับ 17,953.67

รวม 10 อันดับ 1,253.27

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 135,775.57 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 55,947.62

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 36,426.98

รวม 10 อันดับ

อันดับ ด่านศุลกากร มูลค่า ด่านศุลกากร มูลค่า ด่านศุลกากร มูลค่า ด่านศุลกากร มูลค่า
แม่สาย (2557)
เชียงแสน (2555)
เชียงของ (2557)
อรัญประเทศ (2557)
อะไหล่รถ
จักรยานยนต์

3,061.48

2 สุรา, เบียร์. ไวน์ 1,604.81 เนื้อกระบือแช่แข็ง 1,021.85 เครื่องอุปโภค - 1,813.54
บริโภค

เครื่องยนต์
สำ�หรับรถ
จักรยานยนต์

2,692.38

3 สังกะสี,
โครงเหล็ก,
เหล็กเส้น

700.46

สุกรมีชีวิต

635.45

4 ปูนซีเมนต์

610.10

รถยนต์ใหม่

620.85 ยางพารา, เศษ
ยางพารา

1,316.56

รถยนต์

2,186.12

5 เครื่องดื่ม, น้ำ�ดื่ม 605.50

น้ำ�มันปาล์ม

620.04

864.70

ตู้คอนโทรล

1,828.14

6 ยางรถยนต์,
384.24
ยางรถจักรยานยนต์

เพลาส่งกำ�ลัง

576.97 วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง

7 รถยนต์

335.31

รถยนต์ปรับ 552.10 อัลมอนด์, แมค 631.32
สภาพจากนิคม
คาเดเมีย, ถั่ว
วอนัทแห้ง, ถั่ว
อินคา

8 กาแฟปรุง
สำ�เร็จ, อาหาร
ปรุงแต่ง

309.69

9 เครื่องจักร

245.08

10 รถยนต์,
รถบรรทุก

น้ำ�มันเบนซิน

1,404.22 รถไถนาเดินตาม 2,219.53

682.21 โทรศัพท์มือถือ 1,541.67
อาหารสัตว์

1,496.40

474.82 ปลากระตักตาก 566.89
แห้ง

ปูนซิเมนต์

1,442.74

419.7 รถยนต์นั่งส่วน
บุคคล

412.16

สุกรมีชีวิต

947.75

228.30 หม้อแปลงไฟฟ้า 337.5 เหล็กเส้น,
เหล็กรูปต่างๆ,
เศษเหล็ก

142.59

น้ำ�มันปาล์ม

929.31

กระทิงแดง

น้ำ�ตาลทราย

6,960.43 รวม 10 อันดับ 7,304.61 รวม 10 อันดับ 11,079.24 รวม 10 อันดับ 18,345.52

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 11,575.13 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 13,532.75 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 11,992.25 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 57,613.12
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รวม 10 อันดับ

ผลไม้สด

บทที่ 3

1 น้ำ�มันเชื้อเพลิง 1,936.92 ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง 2,045.33 น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็ว 3,245.05

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 2 : ชนิดของสินค้าส่งออกสิบอันดับแรก แยกตามด่านศุลกากร (หน่วย: ล้านบาท) (ต่อ)

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ตารางที่ 3 - 3 : ชนิดของสินค้านำ�เข้าสิบอันดับแรก แยกตามด่านศุลกากร (หน่วย: ล้านบาท)
อันดับ

ด่านศุลกากรสะเดา (2556) ด่านศุลกากรแม่สอด (2557)
ชนิด

มูลค่า

ชนิด

มูลค่า

โค-กระบือ
มีชีวิต

1,394.25

ด่านศุลกากรสังขละบุรี
ชนิด

มูลค่า

1 เครื่องจักร
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์

67,429.16

2 เครื่องจักร
เครื่องใช้กล

ถั่วลิสง
โค กระบือ สุกร
63,381.56 (ส่วนมาก AFTA) 558.70
แพะ แกะ
979.03

3 พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์

8,888.13

4 ของทำ�ด้วย
เหล็ก

ถั่วเขียวผิวมัน
8,660.30
(AFTA)
234.09

พืชน้ำ�มันและ
ผลิตภัณฑ์

963.25

5 อุปกรณ์ทาง
ทัศนศาสตร์
ภาพยนตร์
การแพทย์

สัตว์น้ำ�

710.71

5,328.41

เฟอร์นิเจอร์
สิ่งประดิษฐ์ทำ�
ด้วยไม้

6 ยางและของ
ทำ�ด้วยยาง

4,744.06

แร่พลวง
(บางส่วน
เข้าคลังฯ)

ชนิด

มูลค่า

ก๊าซธรรมชาติ 112,662.47 ทองแดงบริสุทธิ์
ยังมิได้จัดทำ�สำ�เร็จ
ชนิดแคโทด 1,159.97

ไม้ซุง

104.54

350.26

229.34

แร่พลวง
ออกไซด์ (เข้า
คลังทัณฑ์บน) 115.40

ด่านศุลกากรมุกดาหาร (2557)

ผลิตภัณฑ์
ไม้อื่นๆ

ส่วนประกอบ
กล้องดิจิตอล

516.98

หน่วยบันทึก
ข้อมูล
เลขทะเบียน
สิทธิประโยชน์ 374.43
แท้งก์เปล่า

189.58

แผ่นทองแดง
บริสุทธิ์ยังไม่ได้
160.48
ขึ้นรูป

เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
492.96 พร้อมอุปกรณ์
153.41
ตกแต่ง

7 อะลูมิเนียม
พริกแห้ง
สินแร่  โลหะอืน่ ๆ
และของทำ�ด้วย
(บางส่วนใช้สิทธิ
เศษโลหะอื่นๆ
อะลูมิเนียม
AFTA)
2,726.77
109.45 และผลิตภัณฑ์ 343.25

เลนส์

47.31

8 ของปรุงแต่ง
ปลาเบญจพรรณ
ผักและของ
จากธัญพืช แป้ง
(บางส่วน AFTA) 74.26 ปรุงแต่งจากผัก 107.02
หรือนม
1,624.68

โลหะขึ้นรูป

42.14

9 เหล็กและ
เหล็กกล้า

หอมหัวใหญ่
1,591.74 (WTO เข้าคลัง
ทัณฑ์บน)

ผลไม้
แผงวงจรพิมพ์
และของปรุงแต่ง
54.41
จากผลไม้
169.79

41.84

อันดับ

ด่านศุลกากรสะเดา (2556) ด่านศุลกากรแม่สอด (2557)
ชนิด

รวม 10 อันดับ

1,440.06

ชนิด
เมล็ดงา (เข้า
คลังทัณฑ์บน)

มูลค่า

ชนิด

ปลาทูน่าสด
44.20 แช่เย็น แช่แข็ง

มูลค่า
56.26

ด่านศุลกากรมุกดาหาร (2557)
ชนิด

มูลค่า

ปุ๋ย

39.72

165,814.86 รวม 10 อันดับ 3,164.35 รวม 10 อันดับ 116,589.28 รวม 10 อันดับ 2,725.87

บทที่ 3

10 ของปรุงแต่ง
เบ็ดเตล็ด
ที่บริโภคได้

มูลค่า

ด่านศุลกากรสังขละบุรี

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 3 : ชนิดของสินค้านำ�เข้าสิบอันดับแรก แยกตามด่านศุลกากร (หน่วย: ล้านบาท) (ต่อ)

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 174,538.86 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 3,490.92 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 117,414.38 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 29,328.14
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ตารางที่ 3 - 3 : ชนิดของสินค้านำ�เข้าสิบอันดับแรก แยกตามด่านศุลกากร (หน่วย: ล้านบาท) (ต่อ)
อันดับ

ด่านศุลกากรแม่สาย (2557) ด่านศุลกากรเชียงแสน (2555) ด่านศุลกากรเชียงของ (2557) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (2557)
ชนิด

1 ไม้ซุงสัก

2 ไม้ซุงสัก,
ของทำ�ด้วยไม้

มูลค่า

ชนิด

มูลค่า

ชนิด

มูลค่า

ชนิด

มูลค่า

300.24

ทับทิมสด

137.90

พืชผัก

1,282.08

ส่วนประกอบ
สำ�หรับกล้อง
ดิจิตอล

3,539.20

โครงสร้าง
ที่ประกอบ
เพื่อเตรียมใส่
optical film

2,705.87

มันสำ�ปะหลัง

1,497.28

139.33

ใบหอมซอยแห้ง

65.85

ผลไม้สด

857.10

3 ผลส้มสด

37.82

เมล็ดดอก
ทานตะวัน

เครื่องจักรกล 37.90
อุปกรณ์
425.36

4 ใบชา

21.51

ดอกไม้เพลิง
ชนิดต่างๆ

26.50

5 แร่แมงกานิส

14.61 ไม้สักจีนแปรรูป 25.55

6 แร่แมงกานิส,
แร่ดีบุก, แร่พลวง 13.55

แอปเปิ้ลสด

7 เครื่องแต่งกาย

เมล็ดฟักทอง

10.62

23.37

19.51

ดอกไม้,
ไม้ประดับ

217.26 เศษอลูมิเนียม 884.62
(เก่าใช้แล้ว)

แก๊สอาร์ก้อน

134.63 อาหารสำ�หรับ
สุนัข (ของเล่น
ขัดฟัน)
518.01

บุหรี่ (EPZ)

41.73

ใบยาสูบแห้ง

38.25

มอเตอร์
กระแสตรง
ขนาดเล็ก

362.45

ไอโซแท้งค์
สำ�หรับบรรจุ
ก๊าซ

351.46
333.79

8 เครื่องขุด, เจาะ
(สุทธินำ�กลับ) 10.08

กระเทียม

17.31

น้ำ�ผึ้ง

32.95

เศษทองแดง
(เก่าใช้แล้ว)

9 รถแทรกเตอร์
และอุปกรณ์

เปลือกบง

13.55

ไม้แปรรูป

32.25

ชิ้นส่วนอลูมิ
เนียมสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ 311.13

แร่แบไรต์

12.11 รถบรรทุกหัวลาก 13.80

10 รถแทรกเตอร์
และอุปกรณ์

4.92

4.33

ส่วนประกอบ
กล้องดิจิตอล

260.51

557.02 รวม 10 อันดับ 379.55 รวม 10 อันดับ 3,075.41 รวม 10 อันดับ 10,764.32
รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 577.10 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 702.21 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 3,285.78 รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด 13,279.98
รวม 10 อันดับ

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรม
การค้าต่างประเทศ; ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรแม่สอด ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรเชียงของ และด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ)

250,000.00
200,000.00

บทที่ 3

150,000.00
100,000.00

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรอรัญประเทศ

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรเชียงของ

ดานศุลกากรมุกดาหาร

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรสังขละบุรี

ดานศุลกากรแมสอด

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรสะเดา

50,000.00
-

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 2 : มูลค่าการนำ�เข้า (การค้าชายแดน) แยกตามประเทศปลายทางและด่าน (หน่วย: ล้านบาท)

มูลคาการคาชายแดนไทย- มูลคาการคาชายแดนไทย-เมียนมารมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว มูลคาการคาชายแดนไทยมาเลเซีย
กัมพูชา
2554 มูลคาการนําเขา

2555 มูลคาการนําเขา

2556 มูลคาการนําเขา

2557 (ม.ค.-ก.ย.) มูลคาการนําเขา

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานความร่วมมือการค้า
และการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ)
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นอกเหนือจากการค้าชายแดนแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่าจ�ำเป็นจะต้องพิจารณา
ถึงการค้าผ่านแดนด้วย เนื่องจากเป็นการใช้พื้นที่เป็นทางผ่านเพื่อไปท�ำการค้ากับประเทศอื่นๆ
ในภูมภิ าค โดยคณะผูว้ จิ ยั เลือกพิจารณาการค้าข้ามแดนไปยังประเทศสิงคโปร์ (ผ่านด่านศุลกากร
สะเดา) ไปยังประเทศจีนตอนใต้ (ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร แม่สาย เชียงแสนและเชียงของ)
และไปยังประเทศเวียดนาม (ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารและอรัญประเทศ) ตารางที่ 3-4 สรุป
มูลค่าการส่งออกและน�ำเข้าแบบการค้าผ่านแดนแยกตามด่านดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
จากตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-3 คณะผูว้ จิ ยั พบว่า โดยรวมมูลค่าการส่งออกแบบ
ผ่านแดนมีแนวโน้มสูงขึน้ โดยมีมลู ค่าส่งออกแบบการค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ
(ประมาณ 23,060.66 ล้านบาท) รองลงมาคือสิงคโปร์ (ประมาณ 16,663.83 ล้านบาท) และ
ส่งออกแบบผ่านแดนไป เวียดนามมีมูลค่าน้อยที่สุด (ประมาณ 14,297.72 ล้านบาท) แต่หาก
พิจารณาแยกตามด่านจะพบว่าด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าการส่งออกแบบผ่านแดนมากที่สุด
(16,663.83 ล้านบาท) รองลงมาคือด่านศุลกากรมุกดาหาร (ไปจีนตอนใต้ 10,506.58 ล้านบาท
และไปเวียดนาม 3,928.24 ล้านบาท)

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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หากพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตในช่วงระยะเวลาเดียวกันของเดือน
กันยายน 2556 และ 2557 จะพบว่า มูลค่าการค้าผ่านแดนไปยังประเทศเวียดนามมีอัตราการ
เติบโตสูงที่สุด ที่ร้อยละ 50.29 และหากพิจารณาแยกรายด่าน จะพบว่าด่านศุลกากรเชียงของ
มีอตั ราการเติบโตสูงสุด (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.25) รองลงมาคือด่านศุลกากรสะเดา (ร้อยละ 28.49)
และด่านศุลกากรมุกดาหารผ่านแดนไปยังประเทศเวียดนาม (ร้อยละ 14.38) ในขณะที่การค้า
ผ่านแดนไปยังประเทศจีนตอนใต้โดยรวมมีการหดตัวเล็กน้อย โดยหากพิจารณาแยกรายด่าน
จะพบว่าด่านศุลกาการอรัญประเทศมีแนวโน้มหดตัวลงอย่างมากเมือ่ เทียบกับช่วงเดือนกันยายน
2556 คือ ลดลงประมาณร้อยละ 61.64 รองลงมาคือด่านศุลกากรมุกดาหารที่ผ่านแดนไปยัง
ประเทศจีนตอนใต้ (ลดลงร้อยละ 30.09)

มูลค่มูาลการส่
งออก
มูลค่มูาลการนำ
�เข้า�เข้า
ค่าการส่
งออก
ค่าการนำ
%
%
ส่งออก นำ�เข้า ส่งออก นำ�เข้า ส่งออก นำ�เข้า (ม.ค.- (ม.ค.- 56/
% (ม.ค.- (ม.ค.- 56/
%
ก.ย.) ก.ย.) 56/
57 ก.ย.) ก.ย.) 56/
57
56
57
57
56
57 57
2555

2556

ด่าน
ศุลกากร 20,150.36 34,032.00 15,012.79 37,925.83 16,663.83 39,077.94 12,198.03 15,672.93 28.49 28,555.39 32,361.84 13.33
สะเดา
อื่นๆ

15.58 2,671.38

0.20

1,631.90

-

0.05

-

-

-

-

-

-

บทที่ 3

ไทย-สิงคโปร์

2554

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 4 : มูลค่าการค้าผ่านแดน แยกตามด่าน (หน่วย: ล้านบาท)

รวม 20,165.94 36703.38 15,012.99 39,557.73 16,663.83 39,077.99 12,198.03 15,672.93 28.49 28,555.39 32,361.84 13.33

ไทย-จีนตอนใต้

ด่าน
ศุลกากร 12,647.30 845.96 15,328.29 1,167.74 10,506.58 2,631.56 7,917.51 5,535.08 (30.09) 773.45
มุกดาหาร

642.95 (16.87)

ด่าน
ศุลกากร 3,587.48 2148.84 5,278.33 2,505.88 5,842.66 1,167.74 4,107.69 5,350.23 30.25 1,944.81 2,377.00 22.22
เชียงของ
อื่นๆ 3,704.81 4,681.01 4,597.50 4,688.90 6,711.42 10,982.96 4,723.12 5,192.37 9.94 7,714.92 11,887.74 54.09
รวม 19,939.59 7675.81 25,204.12 8,362.52 23,060.66 14,782.26 16,748.32 16,077.68 (4.00) 10,433.18 14,907.69 42.89

ไทย-เวียดนาม

ด่าน
ศุลกากร 2,550.55 274.11 3,367.79 1,434.15 3,928.24 1,331.13 3,020.62 3,454.97 14.38 1,001.90 1,258.83 25.64
มุกดาหาร
ด่าน
ศุลกากร 721.47
เชียงของ

24.86

870.98

21.92

764.47

6.02

667.77

256.18 (61.64)

6.02

11.75

-

รวม 7,463.29 415.27 10,136.04 1,542.90 14,297.72 2,281.37 10,792.73 16,220.87 50.29 1,229.93 18,749.55 1,424.44

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานความร่วมมือการค้า
และการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ)
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อื่นๆ 4,191.27 116.30 5,897.27 86.83 9,605.01 944.22 7,104.34 12,509.72 76.09 222.01 17,478.97 7,773.06
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รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรอรัญประเทศ

ดานศุลกากรมุกดาหาร

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรเชียงของ

ดานศุลกากรมุกดาหาร

รวม

2554 มูลคาการสงออก
อื่นๆ

30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-

ดานศุลกากรสะเดา

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 3 : มูลค่าการส่งออก (การค้าผ่านแดน) แยกตามด่านและประเทศปลายทาง (หน่วย: ล้านบาท)

2555 มูลคาการสงออก
2556 มูลคาการสงออก
2557 (ม.ค.-ก.ย.) มูลคาการสงออก

มูลคาการคาผานแดน มูลคาการคาผานแดนไทย-จีน มูลคาการคาผานแดนไทยไทย-สิงคโปร
ตอนใต
เวียดนาม

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานความร่วมมือการค้า
และการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ)
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สำ�หรับมูลค่าการนำ�เข้าแบบผ่านแดนนั้น (ตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-4) คณะ
ผู้วิจัยพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่เป็นการนำ�เข้าผ่านจากประเทศ
สิงคโปร์ (ประมาณ 39,077.94 ล้านบาท) รองลงมาคือจีนตอนใต้ (ประมาณ 14,782.26 ล้านบาท)
และเวียดนามมีเพียง 2,281.37 ล้านบาท) โดยหากแยกตามด่านจะพบว่าด่านศุลกากรสะเดามี
มูลค่ามากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับด่านอืน่ ซึง่ สอดคล้องกับอัตราการเปลีย่ นแปลงในช่วงเดือนกันยายน
ระหว่างปี 2556 และ 2557 โดยด่านศุลกากรมุกดาหาร มีแนวโน้มการค้าผ่านแดนกับเวียดนาม
เพิม่ ขึน้ สูงมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 25.64) รองลงมาคือด่านศุลกากรสะเดามีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ (ร้อยละ
13.33) ในขณะทีด่ า่ นศุลกากรมุกดาหารผ่านแดนไปจีนตอนใต้มแี นวโน้มโดยลดลง (ลดลงร้อยละ
16.87)

2554 มูลคาการนําเขา

บทที่ 3

2555 มูลคาการนําเขา
รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรอรัญประเทศ

ดานศุลกากรมุกดาหาร

รวม

อื่นๆ

ดานศุลกากรเชียงของ

ดานศุลกากรมุกดาหาร

รวม

อื่นๆ

2556 มูลคาการนําเขา
ดานศุลกากรสะเดา

45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 4 : มูลค่าการนำ�เข้า (การค้าผ่านแดน) แยกตามด่านและประเทศปลายทาง (หน่วย: ล้านบาท)

2557 (ม.ค.-ก.ย.) มูลคาการนําเขา

มูลคาการคาผานแดน มูลคาการคาผานแดนไทย-จีน มูลคาการคาผานแดนไทยไทย-สิงคโปร
ตอนใต
เวียดนาม

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานความร่วมมือการค้า
และการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ)
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3.1.2 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) และโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม)
ตารางที่ 3-5 แสดงถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดสงขลา
กาญจนบุรี เชียงราย ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร โดยจังหวัดสงขลามีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
สูงสุด ประมาณ 202,428 ล้านบาท รองลงมาคือ เชียงราย (83,274 ล้านบาท) กาญจนบุรี
(82,929 ล้านบาท) ตาก (38,093 ล้านบาท) สระแก้ว (32,295 ล้านบาท) และมุกดาหาร
(18,901 ล้านบาท) และโดยรวมจะเห็นว่าเศรษฐกิจของทั้งหกจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
(รูปที่ 3-5)

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 5 : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาตลาด (หน่วย: ล้านบาท)
จังหวัด
สงขลา
เชียงราย
กาญจนบุรี
ตาก
สระแก้ว
มุกดาหาร

2551
160,844
60,785
63,632
29,621
24,988
12,361

2552
151,792
59,980
69,223
30,727
26,407
14,161

2553
183,569
69,545
68,433
35,214
26,877
15,775

2554
208,363
72,750
77,779
34,407
30,500
19,161

2555
202,428
83,274
82,929
38,093
32,295
18,901

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปที่ 3 - 5 : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (หน่วย: ล้านบาท)
250,000
200,000
2551

150,000

2552
2553

100,000

2554
2555

50,000
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0

สงขลา

เชียงราย

กาญจนบุรี

ตาก

สระแกว

มุกดาหาร

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 3

เพื่อให้สะท้อนให้เห็นโครงสร้างเศรษฐกิจของทั้งหกจังหวัด ตารางที่ 3-6 แสดง
ให้เห็นถึงสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ต่อขนาด GPP ซึง่ จะเห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น กาญจนบุรีมีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 30.31 ของ GPP อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing)
ในขณะที่ภาคเกษตรมีเพียงร้อยละ 23.67) ส่วนเชียงรายเน้นไปทางด้านทางเกษตร (ร้อยละ
37.05 ของ GPP อยู่ในภาคเกษตร ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing) มี
เพียงร้อยละ 6.69 เท่านั้น)
ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ สัดส่วนในภาคการค้าปลีกและค้าส่งในแต่ละจังหวัด
มีสดั ส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน และเป็นถือเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่อนั หนึง่ ของภาคทีไ่ ม่ใช่การเกษตรโดย
อยู่ระหว่างร้อยละ 9-15 ของ GPP
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 6 : สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ตาก กาญจนบุรี มุกดาหาร สระแก้ว
และเชียงราย (ร้อยละของ GPP)
สงขลา

ตาก

กาญจนบุรี

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555
Agriculture

19.95 22.18 23.62 20.98 23.58 26.23 24.23 25.23 22.26 22.08 24.18 23.67

Agriculture, hunting
and forestry

14.68 18.33 20.31 17.52 23.35 26.02 24.00 25.02 22.02 21.83 23.94 23.44

Fishing

5.27 3.84 3.32 3.46 0.22 0.21 0.23 0.21 0.24 0.25 0.24 0.23

Non-Agriculture

80.05 77.82 76.38 79.02 76.43 73.77 75.77 74.77 77.74 77.92 75.82 76.33

Mining and quarrying

2.31 3.07 4.03 5.01 5.71 5.05 4.81 4.79 1.88 2.23 2.15 2.12

Manufacturing

23.71 23.78 24.44 23.72 16.91 18.76 18.71 15.16 29.14 25.90 29.00 30.31

Electricity, Gas and
Water supply

2.35 2.03 1.84 2.06 2.77 2.81 2.88 2.80 3.08 3.46 3.09 3.03

Construction

3.92 5.31 4.45 5.29 5.38 4.66 7.14 2.95 2.95 3.16 2.70 2.23

Wholesale and retail 14.11 13.75 13.03 12.19 13.39 12.86 12.58 12.92 10.52 10.54 9.62 9.21
trade; repair of motor
vehicles, motorcycles
and personal and
household goods
Hotels and restaurants 1.75 1.97 1.90 2.08 0.39 0.36 0.39 0.41 1.39 1.64 1.75 1.86
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Transport, storage and 5.23 4.56 4.03 3.94 3.48 2.92 3.28 3.31 4.63 4.93 4.13 4.02
communications
Financial intermediation 4.71 4.03 4.07 4.69 3.80 3.62 4.03 4.13 3.38 3.55 3.01 3.18
Real estate, renting
5.56 4.41 4.05 4.17 4.01 3.69 3.99 4.49 3.74 3.92 3.58 3.40
and business activities
Public administration 6.37 5.93 5.91 6.14 8.16 7.90 9.20 8.35 7.71 9.08 8.23 8.14
and defence; compulsory social security
Education

6.78 5.97 5.77 6.52 7.32 6.94 7.31 7.39 5.91 6.42 5.49 5.76

Health and social
work

2.20 2.20 2.10 2.31 2.99 2.49 2.72 2.66 2.23 2.03 1.89 1.90

สงขลา

ตาก

กาญจนบุรี

Other community,
social and personal
service activities

0.90 0.73 0.71 0.79 0.78 0.68 0.78 0.78 0.99 0.99 0.97 0.98

Private households
with employed
persons

0.15 0.08 0.04 0.12 0.64 0.31 0.43 0.45 0.20 0.08 0.23 0.20

บทที่ 3

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 6 : สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ตาก กาญจนบุรี มุกดาหาร สระแก้ว
และเชียงราย (ร้อยละของ GPP) (ต่อ)
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 6 : สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ตาก กาญจนบุรี มุกดาหาร สระแก้ว
และเชียงราย (ร้อยละของ GPP) (ต่อ)
มุกดาหาร

สระแก้ว

เชียงราย

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555
Agriculture

25.19 27.86 29.96 28.49 28.75 28.92 30.85 28.50 30.61 36.18 24.18 37.05

Agriculture, hunting
and forestry

24.04 26.68 28.92 27.44 28.36 28.56 30.50 28.17 29.35 35.08 33.22 36.07

Fishing

1.15 1.18 1.04 1.05 0.39 0.37 0.35 0.33 1.26 1.10 1.13 0.98

Non-Agriculture

74.81 72.14 70.04 71.51 71.25 71.08 69.15 71.50 69.39 63.81 65.65 62.95

Mining and quarrying

0.37 0.39 0.37 0.43 0.18 0.20 0.16 0.24 0.69 0.63 0.62 0.80

Manufacturing

11.12 11.46 16.26 15.04 15.06 15.01 15.29 15.41 8.11 7.62 7.12 6.69

Electricity, Gas and
Water supply

1.49 1.38 1.34 1.40 2.20 2.25 2.03 2.19 1.56 1.41 1.42 1.40

Construction

4.95 4.25 4.51 4.94 6.34 3.39 4.18 4.61 4.68 2.86 3.27 2.76

Wholesale and retail
trade; repair of motor
vehicles, motorcycles
and personal and
household goods

12.78 12.68 11.06 11.75 14.06 14.41 14.30 14.41 13.75 13.51 13.35 13.62

Hotels and restaurants 0.54 0.56 0.45 0.60 0.39 0.38 0.32 0.35 2.75 2.43 2.74 2.65
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Transport, storage and 3.49 3.21 2.94 3.35 3.03 3.15 2.87 2.96 4.59 4.14 4.08 4.09
communications
Financial intermediation 5.89 5.38 4.51 5.30 3.86 4.20 3.91 4.23 5.81 5.58 5.68 5.70
Real estate, renting
6.07 5.43 4.56 4.33 5.16 5.59 5.31 6.46 5.99 5.47 5.83 5.10
and business activities
Public administration 7.10 7.39 7.13 6.45 9.65 10.65 10.09 9.39 6.04 6.12 6.62 5.36
and defence; compulsory
social security
Education

15.34 14.99 12.54 13.27 8.43 8.94 7.94 8.07 10.00 9.27 9.95 10.23

Health and social
work

3.69 3.10 2.72 2.99 1.69 1.71 1.63 1.72 3.50 3.13 3.28 3.09

Other community,
social and personal
service activities

1.88 1.60 1.46 1.57 0.94 0.86 0.85 0.86 1.43 1.12 1.21 1.12

มุกดาหาร

สระแก้ว

เชียงราย

Private households
with employed
persons

0.10 0.34 0.20 0.08 0.28 0.33 0.28 0.59 0.49 0.53 0.48 0.35

บทที่ 3

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 6 : สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ตาก กาญจนบุรี มุกดาหาร สระแก้ว
และเชียงราย (ร้อยละของ GPP) (ต่อ)

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ)

รูปที่ 3 - 6 : จำ�นวนแรงงานใน 6 จังหวัดที่ต้องการศึกษา (หน่วย: คน)
1,000,000.00
800,000.00

2551

600,000.00

2552

400,000.00

2554

200,000.00
-

2555
สงขลา

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

กาญจนบุรี

เชียงราย

ตาก

สระแกว

มุกดาหาร
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3.1.3 จ�ำนวนประชากรในพื้นที่ และสัดส่วนของประชากรในช่วงวัยท�ำงาน
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ การใช้
ก�ำลังแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้านในพืน้ ทีช่ ายแดนในกระบวนการผลิตภายในฝัง่ ประเทศไทย
ดังนั้นการเปรียบเทียบจ�ำนวนแรงงาน และสัดส่วนแรงงานในพื้นที่ของฝั่งประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากถ้าในพื้นที่ไม่มีแรงงานเพียงพอเพื่อใช้
ในการผลิตแล้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้
รูปที่ 3-6 แสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนแรงงานของทั้งหกจังหวัดนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจังหวัดสงขลามีจ�ำนวนแรงงานมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี
สระแก้ว ตาก และมุกดาหาร ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของแรงงานอาจจะเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของประชากรตามปกติ ดังนั้นเพื่อให้ได้ภาพที่สะท้อนถึงก�ำลังแรงงานที่แท้จริงแล้ว
คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาสัดส่วนของแรงงานต่อจ�ำนวนประชากรในวัยแรงงานประกอบการ
วิเคราะห์ด้วยอีกทางหนึ่ง

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

หากพิจารณาจากสัดส่วนของแรงงานต่อจ�ำนวนประชากรในวัยแรงงาน (รูปที่
3-7) จะพบว่า ทัง้ หกจังหวัดนัน้ มีสดั ส่วนแรงงานใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 60-75 ของจ�ำนวน
ประชากรในวัยแรงงานทั้งหมด มีเพียงสามจังหวัดที่มีสัดส่วนค่อยข้างสูง (เกินกว่าร้อยละ 70)
คือ จังหวัดสงขลา ตาก และสระแก้ว อย่างไรก็ดี ในภาพรวมสัดส่วนแรงงานต่อประชากรในวัย
แรงงานนั้นมีแนวโน้มลดลง
รูปที่ 3 - 7 : สัดส่วนแรงงานต่อประชากรในวัยทำ�งาน (พื้นที่ฝั่งประเทศไทย)
100.00

80.00
60.00

2552

40.00

2554
2555

20.00
0.00

สงขลา

กาญจนบุรี

เชียงราย

ตาก

สระแกว

มุกดาหาร

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ)
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3.1.4 จ�ำนวนคนผ่านแดน
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ
การใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากเรื่องจ�ำนวน
ประชากรและแรงงานในพื้นที่ของทั้งสองประเทศแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่ายังจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
เรื่องการจราจรของคนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งขาเข้าและขาออกในพื้นที่อีกด้วย โดยตารางที่
3-7 สรุปภาพรวมการเดินทางเข้าและออกของทั้งคนไทยและคนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ใช้บัตรผ่านแดนและหนังสือเดินทาง
จากตารางที่ 3-7 จะเห็นได้ว่า การเดินทางเข้าและออกโดยใช้บัตรผ่านแดน
และหนังสือเดินทางแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหากพิจารณาตามจุดตรวจ เช่น จุดตรวจ
สะเดา จุดตรวจแม่สาย จุดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และจุดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
ในปี 2556 มีคนต่างชาติเข้ามาโดยใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณสาม
ล้านคน ในขณะที่คนไทยใช้หนังสือเดินทางประมาณสองล้านคน โดยการใช้บัตรผ่านแดนเข้ามา
ในประเทศโดยคนจากประเทศเพื่อนบ้านมีจ�ำนวนประมาณสองล้านคน ส่วนคนไทยมีจ�ำนวน
ประมาณสองล้านห้าแสนคน
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาดูการเข้าออกโดยใช้หนังสือเดินทางอาจไม่สามารถ
สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ไม่รวมท่องเทีย่ ว) ในเขตพืน้ ชายแดนได้ เนือ่ งจากตัวเลขดังกล่าว
รวมเอาการเดินทางของคนต่างชาตินอกพืน้ ทีม่ ารวมนับด้วย ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจเฉพาะสถิติ
การเข้าออกโดยใช้บัตรผ่านแดนเป็นหลัก

บัตรผ่านแดน

2557 (ม.ค.-ก.พ.)

คนไทย
เข้า

ออก

คนจากประเทศ
เพื่อนบ้าน
เข้า

ออก

ขาเข้า
นัก คนอยู่ คน ยกเว้น
ท่อง
ชั่ว เดิน การ
เที่ยว คราว ทาง ตรวจ
ผ่าน ลงตรา

ขาออก
อื่นๆ

คน
ต่าง
ชาติ

คน
ไทย

คน
ต่าง
ชาติ

คน
ไทย

จุดตรวจ 27,467 28,768 28,359 28,129 5,921
สะเดา

2,059

0

152,041 13,151 173,172 82,887 175,117 75,469

ตม.จว. 14,200 14,200 91,802 87,870 2,524
ตาก

394

20

1,424

50,758 55,120

681

66,107

824

ดม.จว. 2,968
กาญจนบุรี

272

250

0

1,186

15,040 16,752

453

17,304

578

ดม.จว. 33,348 37,284 21,526 26,961 2,345
มุกดาหาร

1,075

19

1,833

35,640 40,912 25,829 38,250 25,600

จุดตรวจ 273,564 264,583 185,859 188,080 3,296
แม่สาย

3,575 609

7,649

3,621

18,750

215

20,061

240

902

5,049

790

จุดตรวจ 7,314
เชียงแสน

3,539

7,982

3,384

8,559

3,556

1,271

55

0

4,058

6

5,390

1,895 12,203

289

4

11,590

0

24,086 11,374 34,176 11,831

ตม.จว. 49,683 51,159 70,855 66,679 13,235
สระแก้ว

8,332

52

74,167 46,577 142,363 150,034 131,699 184,637

จุดตรวจ 18,479 19,461 1,677
เชียงของ

8,607

จุดตรวจ 212,097 223,745 261,428 273,935 35,964 12,636 379 1,361,786 81,415 1,492,181 573,699 1,509,203 531,258
สะเดา

2556

ดม.จว. 7,643
กาญจนบุรี

8,742

9,574

7,609

139

ดม.จว. 252,132 270,581 63,872 96,340 17,466
มุกดาหาร

1,595

57

1,318 312,711 317,372 3,022 268,732 3,140

98

0

683

6,076 153

6,804

7,724

529

8,178

454

9,854 218,306 251,855 178,572 226,472 179,275

จุดตรวจ 1,543,148 1,516,302 762,982 768,758 9,896 18,409
แม่สาย

12

29,125 27,471 84,913

795

88,582

904

จุดตรวจ 26,517 32,355 48,520 46,928 5,573
เชียงแสน

256

0

11,227

41

17,097

3,378

16,170

2,954

จุดตรวจ 49,032 48,401 15,237 14,950 22,304
เชียงของ

1,940

26

63,962

15

88,247 65,001 128,672 71,637

ตม.จว. 340,619 344,721 462,924 420,728 73,254 85,005 21,258 612,040 2,630 794,187 1,147,587 729,690 1,257,264
สระแก้ว

151
International Institute for Trade and Development

ตม.จว. 69,258 69,267 495,465 462,223 1,691
ตาก

บทที่ 3

ด่าน
ปี ตรวจ

หนังสือเดินทาง

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 7 : สถิติการเข้าออกโดยใช้บัตรผ่านแดน และหนังสือเดินทาง แยกตามด่านตรวจ

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 7 : สถิติการเข้าออกโดยใช้บัตรผ่านแดน และหนังสือเดินทาง แยกตามด่านตรวจ (ต่อ)
บัตรผ่านแดน
ด่าน
ปี ตรวจ

คนจากประเทศ
เพื่อนบ้าน

คนไทย
เข้า

หนังสือเดินทาง

ออก

เข้า

ออก

2555

ขาออก
อื่นๆ

68

คน
ต่าง
ชาติ

คน
ไทย

คน
ต่าง
ชาติ

คน
ไทย

1,291,705 557,875 1,332,669 524,967

256

338

1

209

0

0

0

0

5,578

48

9,939 184,243 217,235 246,750 198,383 249,293

จุดตรวจ 1,623,772 1,610,484 320,405 322,287 7,736 41,059
แม่สาย

3

47,641 14,765 111,204 4,930

109,951

5,812

จุดตรวจ 22,739 27,287 32,957 31,533 2,320
เชียงแสน

249

5

7,143

15

9,732

4,341

11,437

4,517

จุดตรวจ 32,352 32,807 15,973 15,942 13,635
เชียงของ

1,568

42

57,488

60

72,793 56,995

114,389

64,302

ตม.จว. 443,020 456,224 4,535,009 4,404,000 61,954 97,499 13,887 606,999
สระแก้ว

519

780,858 1,307,883 721,725 1,337,684

ดม.จว.
กาญจนบุร

International Institute for Trade and Development

นัก คนอยู่ คน ยกเว้น
ท่อง
ชั่ว เดิน การ
เที่ยว คราว ทาง ตรวจ
ผ่าน ลงตรา

จุดตรวจ 143,062 148,497 150,095 145,551 33,711 13,615 1,941 1,242,379
สะเดา
ตม.จว. 49,450 49,450 493,823 465,577
ตาก

152

ขาเข้า

0

0

0

0

ดม.จว. 691,883 736,124 169,841 172,171 17,426
มุกดาหาร

37,886 38,690

0

0

4

36,001

40

0

0

0

- 8 : จำ�นวนบัตรผ่านแดนที่ใช้โดยคนไทย แยกตามจุดตรวจ (หน่วย: คน)
(i) ขาเข้า
700,000
600,000
800,000
500,000
700,000
400,000
600,000
300,000
500,000
200,000
400,000
100,000
300,000
200,000

100,000

บทที่ 3

รูปที่ 3
800,000

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

หากแยกพิจารณาเฉพาะการใช้บตั รผ่านแดน จากรูป 3-8 จะพบว่า ในปี 2556 คน
ไทยนิยมใช้บัตรผ่านแดนเข้าและออกผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดตรวจมุกดาหารมาก
ที่สุด รองลงมาคือด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว และจุดตรวจสะเดา อย่างไรก็ดี ในสอง
ด่านแรกมีแนวโน้มการเข้ามาโดยใช้บัตรผ่านแดนลดลง ในขณะที่ด่านตรวจสะเดา จังหวัดตาก
กาญจนบุรี และเชียงของมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

2554
2555
2556
2554
2557 (ม.ค.-ก.พ.)
2555

2556
2557 (ม.ค.-ก.พ.)

-

(i) ขาออก

200,000
100,000
-

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง)
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2554
2555
2556
25572554
(ม.ค.-ก.พ.)

2555
2556
2557 (ม.ค.-ก.พ.)
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800,000
700,000
600,000
500,000
800,000
400,000
700,000
300,000
600,000
200,000
500,000
100,000
400,000
300,000

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

จากตารางที่ 3-7 และรูปที่ 3-9 จะพบคนจากประเทศเพื่อนบ้านนิยมใช้บัตร
ผ่านแดนเพือ่ เดินทางเข้าและออกประเทศไทย โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วมีคนจาก
ประเทศเพือ่ นบ้านเข้าออกมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก จุดตรวจสะเดา
มุกดาหาร เชียงของ และกาญจนบุรีตามล�ำดับ
รูปที่ 3 - 9 : จำ�นวนบัตรผ่านแดนทีใ่ ช้โดยคนจากประเทศเพือ่ นบ้าน แยกตามจุดตรวจ (หน่วย: คน)
(i) ขาเข้า
5,000,000
5,000,000
4,500,000
4,500,000
4,000,000
4,000,000
3,500,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
2,500,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
--

2554
2555
2556
2557 (ม.ค.-ก.พ.)

(i) ขาออก
International Institute for Trade and Development

154

5,000,000
5,000,000
4,500,000
4,500,000
4,000,000
4,000,000
3,500,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
2,500,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
--

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง)

2554
2554
2555
2555
2556
2556
2557
2557 (ม.ค.-ก.พ.)
(ม.ค.-ก.พ.)

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 3

3.2 อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3.2.1 ประเด็นทางกายภาพ
อ�ำเภอแม่สอดเป็นอ�ำเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก มีพ้ืนที่ประมาณ
1,986 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,241,322.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.11 ของเนื้อที่จังหวัด
แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตร 346,116 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 1,390,494 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัย 27,6701 ไร่
แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ต�ำบล ได้แก่ แม่สอด แม่กุ แม่ปะ ต�ำบลพะวอ มหาวัน
แม่ตาว ด่านแม่ละเมา แม่กาษา พระธาตุผาแดง สภาพพื้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันซับซ้อนสลับ
กับหุบเขาแคบๆ ตัวอ�ำเภออยู่ในที่ราบระหว่างภูเขาระหว่างเทือกเขาถนนธงชัยทิวเขาในฝั่ง
ประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นทิวเขาฝั่งประเทศเมียนมาร์ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับอ�ำเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก ทิศใต้ ติดต่อกับอ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อ�ำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยเป็นแนวกั้นเขต ทิศตะวันตก มีอาณาเขต
ติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีแม่น�้ำเมยเป็นกั้นพรมแดน (รูปที่ 3-10) มีจ�ำนวน
ประชากร 1,855,000 คน (พ.ศ. 2555) มีทั้งชาวเขาและคนที่อพยพจากอ�ำเภอเมืองตากเข้าไป
ตั้งถิ่นฐานอยู่ รวมทั้งชาวเมียนมาร์ที่มีภรรยาและบุตรเป็นคนไทยด้วย
รูปที่ 3 - 10 : แผนที่จังหวัดตาก

ที่มา: สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดตาก (http://webhost.cpd.go.th/cpdtak/TakProv1.html)
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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เนื่องจากเป็นอ�ำเภอที่อยู่ติดชายแดน และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่าน
พรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ จึงท�ำให้เป็นอ�ำเภอที่เด่น
ในด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์ และตามผังประเทศไทย อ�ำเภอแม่สอดได้ถูก
สนับสนุนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามหนึง่ ในแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
โดยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ติดต่อกับเมืองเมียวดีในประเทศเมียนมาร์ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านคมนาคม ได้แก่ท่าอากาศยานแม่สอด สถานีขนส่งแม่สอด (กรมโยธาธิการและผังเมือง,
ผังประเทศไทย, 2556) (รูปที่ 3-11)
โครงการส�ำคัญในการพัฒนาอ�ำเภอแม่สอด ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
แม่สอดแห่งที่ 2 โดยแต่เดิมเคยมีแผนที่จะเพิ่มมาตรฐานและศักยภาพโดยการขยายรันเวย์ของ
ท่าอากาศยานแม่สอดแห่งแรก จากเดิม 1,600 เมตร เป็น 2,200 เมตร เพิ่มศักยภาพและ
มาตรฐานของระบบการบินต่างๆ แต่มปี ญ
ั หาในด้านรันเวย์ไม่สามารถรองรับเครือ่ งขนาดใหญ่ได้
การขึน้ -ลงจะต้องบินขึน้ เหนือน่านฟ้าของเมียนมาร์ ท�ำให้เป็นเงือ่ นไขทีไ่ ม่สามารถขยายพืน้ ทีใ่ ห้
เครือ่ งบินขนาดใหญ่มาลงได้ ประกอบกับในอนาคตจะมีประชาชนมาใช้บริการทีส่ นามบินแม่สอด
แห่งแรกเพิ่มมากขึ้น มีความจ�ำเป็นต้องเพิ่มเที่ยวบินและขยายเวลาการบินเพิ่ม จนสนามบิน
แห่งแรกอาจไม่สามารถรองรับได้ จึงมีแผนด�ำเนินโครงการก่อสร้างสนามบินแม่สอด แห่งที่ 2
ทีส่ ามารถรองรับการขึน้ -ลง จอดของเครือ่ งบินขนาดใหญ่ได้ โดยก�ำลังมองหาพืน้ ทีก่ อ่ สร้างไว้อยู่
เพราะหากมีการก่อสร้างสนามบินแม่สอดแห่งที่ 2 จริงก็ตอ้ งมีความพร้อมและมีศกั ยภาพเพียงพอ
ที่จะยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติในอนาคต เนื่องจากแม่สอดเป็นเมืองหลักส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (หอการค้าจังหวัดตาก, 2556)
นอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ก็ได้มีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 หรือทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 (AH1) ช่วงตั้งแต่ถนน
พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก มาถึงด่านพรมแดนแม่สอด เป็นระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร ให้
เป็นถนน 4 ช่องทางจราจรทั้งหมด เนื่องจากเส้นทางในปัจจุบันนั้น แม้ว่าจะเป็นถนนลาดยาง
คุณภาพดี แต่ก็มีความคดเคี้ยวมาก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน
ไม่สะดวกต่อการขนส่งสินค้าต่างๆ และเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการเดินทางเชื่อมโยงไปยัง
ภาคกลาง นอกเหนือจากการขยายทางหลวงแล้ว ก็มีการตั้งโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
นครสวรรค์-ก�ำแพงเพชร-ตาก-สู่ชายแดนแม่สอด เพื่อเชื่อมกับเส้นทางรถไฟ ยัง จ.พิษณุโลก
และจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาทางเลือกเส้นทางอยู่
นับเป็นโครงการส�ำคัญที่ส่วนกลางและจังหวัดตากเห็นด้วยและให้ความส�ำคัญอย่างมาก แต่ยัง
ไม่มีความชัดเจนในขณะนี้

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 11 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของ อ.แม่สอด จ.ตาก

บทที่ 3

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/

157
International Institute for Trade and Development

3.2.2 ศักยภาพของเมืองชายแดนที่ติดกัน
เมืองเมียวดีเป็นหนึ่งในเมืองชายแดนที่ส�ำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ในฐานะ
เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านชายแดนภาคตะวันออกสุดของเมียนมาร์ที่จะกระจายสินค้าไปยัง
เมืองต่างๆ โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตของรัฐกะเหรี่ยง ทางด้านตะวันตกของแม่น�้ำเมย และอยู่ตรง
ข้ามกับ อ.แม่สอด จ.ตาก เมืองเมียวดีมีประชากรประมาณ 53,000 คน และมีความหนาแน่น
ประชากรประมาณ 17 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส�ำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดย่อม, 2554)
เมียวดีถือเป็นชุมชนด้านการค้า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ทาง
ด้านการรบระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในอดีต รัฐบาลเมียนมาร์ก�ำลังเร่งจัดตั้งเมืองเมียวดีให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Myawadi Border Trade Zone) โดยมีพนื้ ทีป่ ระมาณ 1,860,000 ตารางเมตร
แบ่งออกเป็นพื้นที่ส�ำหรับส�ำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ส่วนตรวจสอบ
สินค้า ช่องทางส�ำหรับพิธกี ารทางด้านศุลกากรแบบครบวงจร (One Stop Service) ประกอบด้วย
ศุลกากร สรรพากร ธนาคารพาณิชย์ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในอนาคตมีแผนลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัยและโรงแรมอีกด้วย (นิตยสารผู้จัดการ, 2555) (รูปที่ 3-12 และรูปที่ 3-13)

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รัฐบาลเมียนมาร์ก�ำลังจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเมียวดีเช่นเดียวกันกับ
รัฐบาลไทยทีก่ ำ� ลังพิจารณาให้ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษคูก่ บั เมืองเมีย
วดี แต่เมียวดียงั ไม่ได้รบั การตอบสนองจากนักลงทุนต่างชาติ เนือ่ งจากเมียวดียงั ไม่มคี วามพร้อม
ในด้านสาธารณูปโภค ด้านประปาและน�ำ้ บาดาลยังขาดแคลน รวมถึงมีปญ
ั หาไฟฟ้าดับทีเ่ กิดขึน้
อยูบ่ อ่ ยครัง้ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตส่วนสภาพเส้นทางในเมืองเมียวดีกำ� ลังอยูร่ ะหว่าง
การปรับปรุงพัฒนา เพื่อลดระยะทางและต้นทุนการขนส่งจากเมียวดีไปยังท่าเรือเมาะละแหม่ง
และเมืองย่างกุง้ นอกจากนีก้ ารสัญจรข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 1 จะมีการเข้า-ออก
แบบสลับวัน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการค้าขายระหว่างแดน เพราะไม่สามารถท�ำได้ภาย
ในวันเดียว อย่างไรก็ตาม ทัง้ เมียนมาร์และไทยก�ำลังมีแผนแก้ไขปัญหาโดยสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 2 ให้กระจายความหนาแน่นของการขนส่งข้ามชายแดนของสะพานมิตรภาพ
ไทย-เมียนมาร์แห่งแรก และให้รถขาเข้า–ขาออกสามารถวิ่งสวนกันได้
รูปที่ 3 - 12 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของ เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร์
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ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 13 : สภาพโครงการปรับปรุงถนนและสถานีเชื้อเพลิงในเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร์

บทที่ 3

ที่มา: จากการสำ�รวจภาคสนาม (2556)

3.2.3 การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
จากตารางที่ 3-8 จะเห็นได้ว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยรวมนั้นอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงาน และในด้านสื่อสารและคมนาคม อยู่
ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
ในปัจจุบันไม่มีรองรับในเขตพื้นที่ แต่มีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการขนส่งสินค้า รวมทัง้ มีโครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทางถนนและทางอากาศ
เพื่อรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ตารางที่ 3 - 8 : การประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของ อ.แม่สอด จ.ตาก
โครงสร้าง
พื้นฐาน

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบัน) (อนาคต)

1. ถนน

ถนนสายตาก-แม่สอดเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทาง ผิวถนนเรียบแต่มี
โค้งอันตรายมาก วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 60-70 กม./ชม. (กำ�ลังดำ�เนิน
โครงการก่อสร้างทางหลวง 4 ช่องทางจราจรและเจาะอุโมงค์ทำ�สะพาน
ไปถึงเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร์)

2

4

2. ท่าเรือ

มีท่าเรือเมาะมะละแหม่ง ตั้งอยู่ในรัศมี 200 กม.จากเขตนิคมฯ

2

2

3. รถไฟ

ไม่มสี ถานีรถไฟตัง้ อยูใ่ นรัศมี 200 กม. (มีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
สายนครสวรรค์-กำ�แพงเพชร-ตาก-สู่แม่สอด)

1

3

4.ทางอากาศ ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก ทางวิ่งยาว
2.1 กม. จำ�นวน 1 ทางวิ่ง มีการเชือ่ มโยงกับเขตนิคมฯ (ตั้งอยู่ในเขตรัศมี
5 กม.) (มีโครงการขยายท่าอากาศยานแม่สอด และมีโครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานแม่สอดแห่งที่ 2 )

2.5

4

5.ไฟฟ้าและ มีระบบส่งไฟฟ้าเข้าถึงพืน้ ทีเ่ ขตนิคมฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทัว่ ถึง
พลังงาน
สามารถสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างพอเพียงแต่
ไม่ได้รองรับการสร้างอุตสาหกรรมใหญ่

3

3

6. สื่อสาร มีระบบสือ่ สารไร้สาย (EDGE/3G/4G) รวมทัง้ มีการให้บริการอินเตอร์เน็ต
โทรคมนาคม ADSL ทั่วพื้นที่แต่ยังไม่ได้รองรับอุตสาหกรรมใหญ่

3

3

7. ประปา มีระบบน้ำ�ประปา หรือน้ำ�บาดาลเข้าถึงพื้นที่นิคมฯ และเขตเศรษฐกิจ
และสุขาภิบาล พิเศษอย่างทั่วถึงแต่อาจเกิดการขาดแคลนน้ำ�ในช่วงน้ำ�แล้งและเกิดน้ำ�
ท่วมบ่อยครั้ง

2

2

8. แหล่ง
ท่องเที่ยว
ในพื้นที่

2.5

2.5

ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน นอกจากการข้ามแดนไปดูวัฒนธรรมที่    
เมียวดี หรือเที่ยวป่าซึ่งต้องเดินทางไปประมาณ 1 ชม.

จากตารางที่ 3-9 พบว่า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านอาคารศุลกากรและอาคาร
ตรวจคนเข้าเมือง เป็นอาคารเก่าอยู่ในสภาพทรุดโทรมและมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ ควรมี
โครงการก่อสร้างเพิ่มเติม รวมทั้งในด้านสถานีซ่อมบ�ำรุงรถ ยังมีการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน
ควรเพิ่มเติมในด้านนี้เช่นกัน ในด้านความสะดวกในการข้ามแดนเจ้าหน้าที่ควรมีการปรับปรุง
ระบบการข้ามแดนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ประเด็น

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบนั ) (อนาคต)
3

2. อาคารศุลกากร อาคารศุลกากรสภาพทรุดโทรมไม่ได้มาตรฐานไม่มพี นื้ ทีส่ ำ�หรับการจอด
และการจัดพื้นที่ รถเพื่อตรวจตราสินค้าที่เพียงพอและเหมาะสม

2

2

3. ระบบการตรวจ การดำ�เนิ น การด้ า นเอกสารชั ด เจนเป็ น ไปตามระเบี ย บใช้ ร ะบบ
คนเข้าเมือง
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำ�เนินงาน แต่ไม่มีการจัดการที่ดีพอ

3

3

4. อาคารตรวจ มีอาคารตรวจคนเข้าเมืองที่พอใช้งานได้แต่คับแคบหรือไม่มีพื้นที่สำ�หรับ
คนเข้าเมืองและ รถทีม่ าจอดรอทีเ่ พียงพอและเหมาะสมทำ�ให้แรงงานไม่มคี วามสะดวกใน
การจัดพื้นที่
การใช้บริการเท่าที่ควร

2

2

5. สถานีบริการ มีจำ�นวนสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีราคาที่ได้มาตรฐานและ
เชื้อเพลิง
มีกำ�หนดเวลาเปิดปิดที่แน่นอน แต่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ

3

3

6. สถานี
ซ่อมบำ�รุงรถ

ไม่มสี ถานีซอ่ มบำ�รุงทีช่ ดั เจนแต่มชี า่ งท้องถิน่ ทีส่ ามารถช่วยเหลือในกรณี
ฉุกเฉินได้แต่ขาดมาตรฐานและไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ

2

2

7. คลังสินค้า

มีคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าที่มีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการใน
การใช้งานในตำ�แหน่งพืน้ ทีท่ ี่เหมาะสม แต่อาจจะไม่มีเทคโนโลยีทนั สมัย
(มีโครงการปรับปรุงคลังสินค้าแม่สอด)

2.5

3.5

8.สถานพยาบาล มีสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือสามารถให้การรักษาเบื้องต้น
สำ�หรับกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่อาจมีไม่เพียงพอ

3

3

9. ความสะดวก บริเวณหน้าด่านมีความหนาแน่นของการข้ามแดนสูงในส่วนของรถ
ในการข้ามแดน บรรทุกที่รอผ่านแดนนั้นมีการต่อแถวค่อนข้างยาวโดยเฉพาะวันที่เปิด
ให้มีการจราจรจากเมืองเมียวดีไปยังย่างกุ้ง บริเวณหน้าด่านมีความหนา
แน่นของการข้ามแดนสูงในส่วนของรถบรรทุกที่รอผ่านแดนนั้นมีการ
ต่อแถวค่อนข้างยาวโดยเฉพาะวันที่เปิดให้มีการจราจรจากเมืองเมียวดี
ไปยังย่างกุ้ง

2

2
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1. ระบบเอกสาร การดำ�เนินการด้านเอกสารชัดเจนใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
ที่ด่านศุลกากร ดำ�เนินงาน แต่ไม่มีการจัดการที่ดีพอ
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ตารางที่ 3 - 9 : การประเมินการอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดนของ อ.แม่สอด จ.ตาก
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3.2.4 ความพร้อมของจังหวัดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) โครงสร้างเศรษฐกิจ
จังหวัดตาก เป็นจังหวัดทีโ่ ครงสร้างการผลิตส่วนใหญ่อยูภ่ าคนอกเกษตรกรรม
อันได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม บริการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2554
จังหวัดตากมีขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ�ำปีเท่ากับ 41,351 ล้านบาท และ
เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร คิดเป็น 77,328 บาท ดังแสดงในตารางที่ 3-10
โดยมีสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม เป็นสาขาที่การขยายตัวสูงที่สุด ในปี
พ.ศ. 2554
ตารางที่ 3 - 10 : ข้อมูลเศรษฐกิจสำ�คัญจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2554 และประมาณการณ์ปี พ.ศ. 2555
รายการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก (ล้านบาท)

40,740

41,351

48,161

5.0

3.6

8.5

531

535

538

0.7

0.8

0.6

ผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัว (บาท/คน/ปี) 76,677 77,328 89,530
12.8
ที่มา: รวบรวมและประมวลผลโดย คณะทำ�งานจัดทำ�ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก

0.8

15.8

ประชากร (พันคน)
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มูลค่าเพิ่ม
อัตราการขยายตัว ณ ราคาคงที่
ณ ราคาประจำ�ปี
(ร้อยละ)
2553 2554p 2555e 2553 2554p 2555e

2) ศูนย์กลางการค้า และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อ.แม่สอด เป็นศูนย์กลางในการค้าหลัก เนื่องจากเป็นช่องทางในการขนส่ง
สินค้าเข้าประเทศเมียนมาร์ โดยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จังหวัดตาก และ
ประเทศเมียนมาร์ มีป่าไม้และแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์เป็นจ�ำนวนมาก เช่น สังกะสี ตะกั่ว พลวง
ดีบกุ ทังสเตน แบไรต์ ฟลูออไรต์ เฟลด์สปาร์ ดินขาว หินปูนเพือ่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง หินประดับ
ชนิดหินแกรนิต/หินอ่อน หินน�้ำมัน ถ่านหิน และแหล่งทรายตามล�ำน�้ำปิง เป็นต้น โดยแหล่งแร่
ที่ส�ำคัญและมีการผลิตเชิงพาณิชย์ในอ�ำเภอแม่สอด ได้แก่ แร่สังกะสี หินปูนเพื่อการก่อสร้าง
เป็นต้น (กรมทรัพยากรธรณี, 2551)
3) แหล่งแรงงาน
แรงงานต่างชาติที่มาจากชายแดน เช่น มอญ ไทยใหญ่ รวมทั้งแรงงานที่มา
จากส่วนกลางของประเทศเมียนมาร์มีมากมาย โดยมักท�ำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้จาก
ข้อมูลส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน พบว่า ในปี 2011 มีแรงงานต่างด้าวอยู่
ในจังหวัดตากทั้งสิ้น 56,079 คน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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4) แหล่งอุตสาหกรรมและงานฝีมือ
ปัจ จุบัน แม่สอดเป็นแหล่ง อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น อาทิเช่น
อุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าและเครือ่ งนุง่ ห่ม ซึง่ ก่อให้เกิดการรวมกลุม่ อุตสาหกรรมขึน้ มา ส่งผลให้ธรุ กิจ
ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด
5) ศูนย์กลางการขนส่ง
ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดเป็นจุดศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเมียนมาร์ โดยอยู่บนเส้นทาง East West Economic Corridor ซึ่งเชื่อมเศรษฐกิจ
เวียดนาม สปป.ลาว ไทย เข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ บังคลาเทศ อินเดียทางบก ในขณะเดียวกันยัง
เป็นพื้นที่ที่ใกล้กับเส้นทาง North South Economic Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถขนส่ง
สินค้าจากจีนตอนใต้ ประเทศไทยตอนกลาง/ใต้ รวมถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ เข้าสู่
ประเทศเมียนมาร์ได้
ทั้งนี้ได้มีแผนในการปรับปรุงให้แม่สอดเป็นศูนย์กลางการขนส่ง โดยการมี
โครงการพัฒนาถนน คลังสินค้า สนามบินเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ และ
การจัดตั้ง one stop service
6) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อ�ำเภอแม่สอดและอ�ำเภอใกล้เคียงเป็นที่รวมวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ
อาทิเช่น แหล่ส่างล่อง และแล้อุปัตตะก่าของชาวไทยใหญ่ ประเพณีกินวอของชาวเขาเผ่าลีซอ
งานเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยภูเขาของเผ่ามูเซอด�ำ ม้ง และลีซอ เป็นต้น ท�ำให้เกิดความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม นอกจากนัน้ ปัจจุบนั ยังมีแรงงานชาวไทยใหญ่ กะเหรีย่ ง มอญ และเมียนมาร์
เข้ามาท�ำงานในพืน้ ทีจ่ ำ� นวนมาก โดยปราศจากความขัดแย้ง ซึง่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ดังกล่าว สามารถก่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้
7) จุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เนื่องจากในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ท�ำให้เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งในฝั่งประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากมีชาติพันธุ์ต่างๆ จ�ำนวนมาก และยังเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ โดยอาจเป็นลักษณะของการหยุดพักแรมของนักท่องเที่ยว
เช่น ก่อนจะเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศเมียนมาร์ อาจหยุดพักแรมที่แม่สอด 1-2 คืน ก่อนจะ
เดินทางท่องเที่ยวต่อในประเทศเมียนมาร์ ในทางกลับกัน นักท่องเที่ยวชาวเมียนมาร์ที่จะมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็อาจหยุดพักที่แม่สอดก่อน
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8) ความตื่นตัวของประชาชน
แนวความคิดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่สอดมีมานานกว่าที่อื่น
รวมทั้งนักธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น และประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับ
เทศบาลอ�ำเภอแม่สอดมีความเข้มแข็งและความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมเพือ่ จัดท�ำแผน
แม่บทมากกว่าที่จังหวัดอื่น
9) ความพร้อมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อพิจารณาจากประเทศเพื่อน
บ้านเนื่องจากในชายแดนฝั่งประเทศเมียนมาร์มีเมืองเมียวดีซึ่งเป็นเมืองส�ำคัญทางชายแดน
ด้านเศรษฐกิจ และมีความความเชื่อมโยงทางการค้าของไทยกับเมียนมาร์ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาล
เมียนมาร์มแี ผนจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ท�ำให้การผลิตและการค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถพัฒนาขึ้นไปในลักษณะเมืองคู่แฝดระหว่างไทยกับเมียนมาร์ได้
ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั โครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ทางด้านสาธารณูปโภคในเมืองเมียวดี
และถนนทีเ่ ชือ่ มต่อจากเมืองเมียวดีไปยังย่างกุง้ ยังไม่สมบูรณ์นกั แต่รฐั บาลเมียนมาร์กม็ โี ครงการ
ในการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โครงการถนนพิเศษอินเดีย-เมียนมาร์-ไทย (IndiaMyanmar-Thailand Tripartite Highway) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้สนับสนุนการสร้างถนน
สายเมียวดี-กอกะเร็ก (A.H.1) ที่บริเวณเมืองเมียวดี ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร รวมทั้งมี
โครงการจะสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเมยแห่งที่ 2 อีกด้วย
3.3 จังหวัดกาญจนบุรี
3.3.1 ประเด็นทางกายภาพ
จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นประตูเชื่อมต่อชายแดนไทย-เมียนมาร์ เนื่องจากมี
ชายแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์เป็นแนวยาวตลอดจังหวัด คิดเป็นระยะทางประมาณ 370
กิโลเมตร ซึง่ ถือเป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ลักษณะทางภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า
ซึ่งจะมีทั้งป่าดงดิบและป่าโปร่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 13 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี อ�ำเภอไทรโยค อ�ำเภอบ่อพลอย อ�ำเภอ
ศรีสวัสดิ์ อ�ำเภอท่ามะกา อ�ำเภอท่าม่วง อ�ำเภอทองผาภูมิ อ�ำเภอสังขละบุรี อ�ำเภอพนมทวน
อ�ำเภอเลาขวัญ อ�ำเภอด่านมะขามเตีย้ อ�ำเภอหนองปรือ อ�ำเภอห้วยกระเจา มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดตากและจังหวัดอุทยั ธานี ทิศใต้ ติดกับจังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตก ติดสหภาพเมียนมาร์ จ�ำนวน
ประชากร 842,882 คน (พ.ศ. 2556) คิดเป็นความหนาแน่น 43.26 คน/ตร.กม.ส�ำหรับจังหวัด
กาญจนบุรี มีพื้นที่ที่คาดสามารถจัดท�ำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอทองผาภูมิ และอ�ำเภอสังขละบุรี (รูปที่ 3-14)
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อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 1,236.28 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครอง
ย่อยออกเป็น 13 ต�ำบล ได้แก่ บ้านเหนือ วังด้ง บ้านใต้ ช่องสะเดา ปากแพรก หนองหญ้า ท่ามะขาม
เกาะส�ำโรง แก่งเสี้ยน บ้านเก่า หนองบัว วังเย็น ลาดหญ้า มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับอ�ำเภอ
ไทรโยค อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ และอ�ำเภอบ่อพลอย ทิศใต้ ติดต่อกับอ�ำเภอสวนผึ้ง (จังหวัดราชบุรี)
และอ�ำเภอด่านมะขามเตี้ย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�ำเภอท่าม่วง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตตะนาวศรี (ประเทศเมียนมาร์) จ�ำนวนประชากร 156,602 คน (พ.ศ. 2552) คิดเป็นความหนาแน่น
126.67 คน/ตร.กม.จุดผ่านแดนไทย-เมียนมาร์ที่ส�ำคัญ คือ ด่านบ้านพุน�้ำร้อน
อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 3,655.171 ตร.กม.แบ่งเขตการ
ปกครองย่อยออกเป็น 7 ต�ำบล ได้แก่ ท่าขนุน ปิลอ๊ ก หินดาด ลิน่ ถิน่ ชะแล ห้วยเขย่ง สหกรณ์นคิ ม
มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับอ�ำเภอสังขละบุรี และอ�ำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ�ำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) และอ�ำเภอศรีสวัสดิ์ ทิศใต้ ติดต่อกับอ�ำเภอไทรโยค
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศเมียนมาร์) แต่เดิมอ�ำเภอทองผาภูมนิ นั้ มีฐานะเป็น
กิ่งอ�ำเภอสังขละบุรี ขึ้นกับอ�ำเภอวังกะ จนกระทั่งในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482 จึงได้มีการ
เปลี่ยนชื่อกิ่งอ�ำเภอสังขละบุรีเป็น กิ่งอ�ำเภอทองผาภูมิ ส่วนอ�ำเภอวังกะที่กิ่งอ�ำเภอขึ้นตรงนั้น
ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "อ�ำเภอสังขละบุรี" แทน ต่อมาจึงได้มีการยกฐานะกิ่งอ�ำเภอนี้ขึ้นมา
เป็น อ�ำเภอทองผาภูมิ ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีจ�ำนวนประชากร 61,337 คน
(พ.ศ. 2552) คิดเป็นความหนาแน่น 16.78 คน/ตร.กม.
อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพนื้ ที่ 3,349.4 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครอง
ย่อยออกเป็น 3 ต�ำบล ได้แก่ หนองลู ปรังเผล ไล่โว่ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐมอญ
รัฐกะเหรี่ยง (ประเทศเมียนมาร์) และอ�ำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) ทิศใต้ ติดต่อกับอ�ำเภอ
ทองผาภูมิ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�ำเภออุม้ ผาง (จังหวัดตาก) และอ�ำเภอทองผาภูมิ ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศเมียนมาร์)อ�ำเภอสังขละบุรี ในอดีตชือ่ อ�ำเภอวังกะ ซึง่ ได้รบั การ
เปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ศ. 2482 (ในคราวเดียวกันกับที่ "กิ่งอ�ำเภอสังขละบุรี" ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น
"กิ่งอ�ำเภอทองผาภูมิ") ต่อมาอ�ำเภอสังขละบุรีได้ถูกลดฐานะลงให้เป็น กิ่งอ�ำเภอสังขละบุรี เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 และต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 จึงได้ถูกยกฐานะ
กลับขึน้ เป็นอ�ำเภอสังขละบุรดี งั เดิม โดยมีประชากร 39,405 คน (พ.ศ. 2552) คิดเป็นความหนาแน่น
11.76 คน/ตร.กม.
โครงการปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกที่ ส� ำ คั ญ แถบพื้ น ที่
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ ช่วง
“กาญจนบุรี-บ้านพุน�้ำร้อน” โครงการนี้ ตามนโยบายของต้นสังกัด “กระทรวงคมนาคม” ตั้งใจ
จะสร้างเป็นแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงกับโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวายอยู่ฝั่งตะวันตกของสหภาพ
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เมียนมาร์ ในเบือ้ งต้นจะต้องออกแบบเป็นขนาด 4 ช่องจราจร หากในอนาคตปริมาณการจราจร
เพิม่ ขึน้ จึงจะขยายเพิม่ เป็น 6 ช่องจราจรต่อไป คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 10,000 บาท
โดยแนวเส้นทางของโครงการจะมีทงั้ มอเตอร์เวย์สายใหม่ พ่วงด้วยรถไฟ คูข่ นานกันไปตลอดระยะ
ทาง 70 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่บริเวณจุดสิ้นสุดของมอเตอร์เวย์สาย “บางใหญ่-นครปฐมกาญจนบุรี” บริเวณทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี จากนั้นแนวเส้นทางจะตัดลงมาทางอ�ำเภอ
ด่านมะขามเตีย้ เพือ่ มาเชือ่ มกับบ้านพุนำ�้ ร้อน ซึง่ เป็นชายแดนฝัง่ ประเทศไทย (ประชาชาติธรุ กิจ,
2557) และ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านพุนำ�้ ร้อน ซึง่ ขณะนีก้ รมศุลกากรได้รบั งบประมาณ
ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและออกแบบ มูลค่า 1,110 ล้านบาท เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่
อยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนไทย-เมียนมาร์ ประมาณ 350 เมตร แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการ
ด่านศุลกากร 500 ไร่ และพืน้ ที่กนั ชน (Buffer Zone) อีก 500 ไร่ เป็นพื้นทีส่ �ำหรับส่วนต่อขยาย
ในอนาคต และรองรับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นพื้นที่ป้องกันการ
บุกรุก ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ และยังไม่มีปัญหาบุกรุก
ปัจจุบันได้ก่อสร้างส�ำนักงานศุลกากรชั่วคราว ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับด่านศุลกากรที่เปิดให้
บริการอยูใ่ นปัจจุบนั และใช้ทนี่ เี่ ป็นส�ำนักงานชัว่ คราวไปจนกว่างานก่อสร้างด่านศุลกากรทีไ่ ด้รบั
อนุมตั งิ บประมาณมาจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 (ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2556)
รูปที่ 3 - 14 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของ จ.กาญจนบุรี
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ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/
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รูปที่ 3 - 15 : สภาพถนนใน จ.กาญจนบุรี

บทที่ 3

ที่มา: จากการสำ�รวจภาคสนาม (2557)

3.3.2 ศักยภาพของเมืองชายแดนที่ติดกัน
เมืองพญาตองซูเป็นเมืองที่ติดชายแดนไทยฝั่งเจดีย์สามองค์ อ�ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ ภายในเมือง จะมีตลาด วัด โดยเฉพาะ
วัดเสาร้อยต้น และวัดเจดีย์ทอง ที่มีนักท่องเที่ยวไทยนิยมแวะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ
ชมความสวยงามภายในวัด ประชากรในพืน้ ทีเ่ ป็นคนเมียนมาร์แท้ๆ พูดไทยได้ เพราะชาวเมียนมาร์
ส่วนใหญ่ติดต่อกับฝั่งประเทศไทย ภายในเมืองพญาตองซูยังมีร้านค้า ร้านกาแฟ ส�ำหรับบริการ
นักท่องเที่ยวคนไทย และยังมีบรรยากาศดี ที่บริเวณทะเลสาบนกยูงซึ่งเปรียบเสมือนสวน
สาธารณะของเมืองพญาตองซู คนไทยทีจ่ ะข้ามไปเทีย่ วเมืองพญาตองซูสามารถใช้บตั รประชาชน
ถ่ายส�ำเนาบัตรประชาชน ยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี ไม่สามารถค้างคืนได้ ด่านเปิด
ตั้งแต่ 08.30 น. แต่ต้องกลับมาฝั่งไทยก่อน 18.00 น. (รูปที่ 3-16, 3-17 และรูปที่ 3-18)
รูปที่ 3 - 16 : ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี
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รูปที่ 3 - 17 : สภาพถนนในเมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมาร์

ที่มา: จากการสำ�รวจภาคสนาม (2557)

รูปที่ 3 - 18 : ตลาดพญาตองซู
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ที่มา: จากการสำ�รวจภาคสนาม (2557)

เมืองทิกิ เป็นเมืองตรงข้ามด่านชายแดนบ้านพุนำ�้ ร้อน ซึง่ ยังเป็นหมูบ่ า้ นขนาดเล็ก
ไม่มแี หล่งชุมชน ยังไม่มกี ารพัฒนาทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคทีเ่ พียงพอ และ
จ�ำนวนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่มีเพียงเล็กน้อย จึงท�ำให้เป็นเมืองที่ไม่มีความน่าสนใจมากนัก ปัจจุบัน
อมตะนครได้มีการซื้อที่ดินเข้าไปผ่านเมืองทิกิเข้าไปประมาณ 40 กิโลเมตร เพื่อวางแผนจะท�ำ
นิคมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานในอนาคตอันใกล้
เมืองทวาย เป็นจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาร์ ห่างจากพรมแดนไทย
ทีด่ า่ นพุนำ�้ ร้อนเป็นระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร อยูใ่ นมณฑลตะนาวศรี อยูต่ ดิ กับทะเลอันดามัน
มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 6,735 ตารางกิโลเมตร มีจำ� นวนประชากรประมาณ 120,000 คน ปริมาณฝนตก
เฉลีย่ 250 มิลลิเมตร มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เศรษฐกิจส่วนใหญ่
ขึ้นกับการประมง เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีส่วนการท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากมีชายหาดที่
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สวยงามอยูต่ ดิ กับทะเลอันดามันมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคม ได้แก่ ท่าอากาศยานทวาย
สถานีรถไฟทวาย รวมทั้งท่าเรือน�้ำลึกทวายที่ก�ำลังอยู่ในการด�ำเนินการ (รูปที่ 3-19)
ในปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือน�้ำลึกทวายก�ำลังอยู่ในแผนพัฒนาพื้นที่
โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2563 เพื่อก่อสร้างพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดประมาณ
204 ตารางกิโลเมตร พร้อมท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย รวมทัง้ เตรียมความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า น�้ำประปา และการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงจาก บ้านพุน�้ำร้อน จ.กาญจนบุรีมายังนิคม
อุตสาหกรรมทวาย อีกทัง้ ยังมีทา่ อากาศยานทวายทีม่ แี ผนยกระดับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ
และสถานีรถไฟที่คาดว่าจะปรับปรุงพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟในไทยบริเวณ
จ.กาญจนบุรีเช่นกัน หากแผนการด�ำเนินงานแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนและระยะทาง
ในการขนส่งทางเรือไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยไม่ต้องอ้อมผ่านทางเดินเรือในช่องแคบมะละกา
อีกต่อไป แต่เนื่องจากอุปสรรคบางประการ ท�ำให้ผู้พัฒนาหลักในพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นบริษัท
จากประเทศญีป่ นุ่ แทนบริษทั อิตาเลียน-ไทย เดเวลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ทำ� การก่อสร้าง
ไปส่วนหนึ่งแล้ว ทั้งนี้รัฐบาลเมียนมาร์ให้สัญญาว่าจะคืนเงินค่าก่อสร้างที่ผ่านมาให้ แต่เพื่อมิให้
เป็นการเสียเวลาจึงอนุญาตให้อติ าเลียนไทยด�ำเนินการก่อสร้างต่อไปจนกว่าสัญญาก่อสร้างและ
ขอบเขตการก่อสร้างทั้งหมดจะลงตัว คาดว่าอิตาเลียนไทยจะพัฒนาเฉพาะสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานย่อยทั่วไป เช่น เส้นทางเชื่อมโยงจากชายแดนไทย
รูปที่ 3 - 19 : แผนทีเ่ ส้นทางการคมนาคมและสถานทีส่ �ำ คัญของทวายและพญาตองซู ประเทศเมียนมาร์

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/
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3.3.3 การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
จากตารางที่ 3-11 จะเห็นได้ว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยรวมนั้นอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางท่าเรือ เนื่องจากอยู่ใกล้ท่าเรือน�้ำลึกทวาย
ซึ่งมีขนาดใหญ่และอยู่ไม่ไกลจากเขตนิคม โครงสร้างพื้นฐานทางถนนและรถไฟอยู่ในเกณฑ์
ไม่ดีนัก แต่มีโครงการมอเตอร์เวย์สายใหม่พ่วงทางรถไฟมารองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในอนาคต ด้านที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมควรจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ เนื่องจาก
ท่าอากาศยานทวายมีขนาดเล็ก อาจรองรับการขนส่งได้ไม่เพียงพอ
จากตารางที่ 3-12 พบว่า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากอาคารศุลกากร
และอาคารตรวจคนเข้าเมืองมีสภาพทรุดโทรมมาก (บ้านพุน�้ำร้อน) แต่ในอนาคตคาดว่าจะดีขึ้น
เพราะมีโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ ด้านสถานีเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีความ
หลากหลายและเพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนด้านคลังสินค้า ระบบเอกสารที่ด่านศุลกากร และ
ความสะดวกในการข้ามแดน ควรปรับปรุงไปตามล�ำดับ โดยเฉพาะด้านคลังสินค้าที่ยังไม่มีการ
จัดพื้นที่ให้

โครงสร้าง
พื้นฐาน

คะแนน
(ปัจจุบัน)

คะแนน
(อนาคต)

1. ถนน

มีทางหลวงเชื่อมไปกรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบัง ลาดยาง 2-4 ช่อง
ทาง ผิวถนนเรียบ วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 80 กม./ชม. (โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  หรือมอเตอร์เวย์สายใหม่  ช่วงกาญจนบุร-ี
บ้านพุน้ำ�ร้อน เชื่อมกับท่าเรือน้ำ�ลึกทวาย)

2.5

4

2. ท่าเรือ

ท่าเรือน้ำ�ลึกทวาย เป็นท่าเรือน้ำ�ลึกขนาดใหญ่ ความลึกร่องน้ำ� 20 ม.
ตั้งอยู่ในเขตรัศมี 110 กม.จากเขตกาญจนบุรี

3.5

3.5

3. รถไฟ

สถานีรถไฟทวาย ตั้งอยู่ในเขตรัศมี 130 กม.จากเขตนิคมฯวิ่งด้วย
ความเร็วเฉลี่ย 15 กม./ชม.(มีโครงการสร้างทางรถไฟพ่วงกับถนน
มอเตอร์เวย์)

1.5

3

4. ทาง
อากาศ

ท่าอากาศยานทวาย เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก ทางวิ่งยาว 2.1 กม.
จำ�นวน 1 ทางวิ่ง ตั้งอยู่ในเขตรัศมี 130 กม.จากเขตนิคมฯ

2

2

5. ไฟฟ้าและ หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแล้วคาดว่าจะมีไฟฟ้าค่อนข้างเพียงพอ
พลังงาน
ในเขตพื้นที่

3

3

6. สื่อสาร ค่อนข้างทั่วถึงแต่อาจมีความขัดข้องอยู่บ้างเล็กน้อย
โทรคมนาคม

3

3

7. ประปา มีระบบน้ำ�ประปา หรือน้ำ�บาดาลเข้าถึงพื้นที่นิคมฯ และ
และสุขาภิบาล เขตเศรษฐกิจพิเศษเพียงพอ แต่อาจจะไม่รองรับในอนาคต

3

3

8. แหล่ง
ท่องเที่ยว
ในพื้นที่

3

3

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงปานกลาง ทั้งตัวเมืองกาญจนบุรี, สะพาน
ข้ามแม่น้ำ�แคว, น้ำ�ตกไทรโยค, เขื่อนเขาแหลม, เมืองสังขละบุรี
แต่ระยะห่างกันมาก

บทที่ 3

คำ�อธิบาย

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 11 : การประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของ จ.กาญจนบุรี
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
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ตารางที่ 3 - 12 : การประเมินการอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดนของ จ.กาญจนบุรี
ประเด็น

คำ�อธิบาย

คะแนน
(ปัจจุบัน)

คะแนน
(อนาคต)

การดำ�เนินการด้านเอกสารชัดเจน แต่ยังขาดการจัดการที่ดีเนื่องจากยัง
ไม่เป็นจุดผ่านแดนถาวร (บ้านพุน้ำ�ร้อน) และด่านศุลกากรอยู่ไกลมาก

2

2

2. อาคาร อาคารสภาพทรุดโทรมไม่ได้มาตรฐาน (มีโครงการก่อสร้างด่านศุลกากร
ศุลกากร บ้านพุน�้ำร้อนต่อขยายในอนาคต)
และการจัด
พื้นที่

1

4

3. ระบบ การดำ�เนินการด้านเอกสารชัดเจน เป็นไปตามระบบเท่าที่ควร
การตรวจ
คนเข้าเมือง

3

3

4. อาคาร อาคารสภาพทรุดโทรมไม่ได้มาตรฐาน (มีโครงการก่อสร้างด่านศุลกากร
ตรวจคน บ้านพุน�้ำร้อนต่อขยายในอนาคต)
เข้าเมือง
และการจัด
พื้นที่

1

4

5. สถานี
บริการ
เชื้อเพลิง

มีจำ�นวนสถานีบริการเชื้อเพลิงที่มากเพียงพอต่อความต้องการและ
ได้มาตรฐาน มีการบริการเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท (เบนซิน ดีเซล
ก๊าซโซฮอล์ NGV LPG) มีราคาที่ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ

4

4

6. สถานี
ซ่อมบำ�รุง
รถ

มีสถานีซ่อมบำ�รุงที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง สามารถช่วยเหลือในกรณี
ฉุกเฉินได้ ช่างผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความชำ�นาญพอสมควร แต่อาจจะมี
จำ�นวนไม่เพียงพอ

3

3

7. คลัง
สินค้า

ไม่พบพื้นที่คลังสินค้า

1

1

8. สถาน
พยาบาล

มีสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือระดับหนึ่ง สามารถให้การ
รักษาเบื้องต้นสำ�หรับกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ หรืออาจจะมีจำ�นวน
ไม่เพียงพอ

3

3

9. ความ
สะดวกใน
การข้าม
แดน

การข้ามแดนของสินค้าและแรงงานในพื้นที่ระหว่างจุดผ่านแดนสอง
ประเทศสามารถทำ�ได้แต่ไม่มีความสะดวกสบาย

2

2

1. ระบบ
เอกสาร
ที่ด่าน
ศุลกากร

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 3

3.3.4 ความพร้อมของจังหวัดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) โครงสร้างเศรษฐกิจ
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่และส่วนมากเป็น
ภาคนอกเกษตรกรรม อันได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยเฉพาะหินปูน บริการด้านการค้า
ปลีกและค้าส่ง และบริการอื่นๆ เป็นหลัก โดยในปี พ.ศ. 2554 กาญจนบุรีมีขนาดผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำ�ปีเท่ากับ 55,565 ล้านบาท และเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อหัวประชากร (GPP per capita) คิดเป็น 69,753 บาท ดังแสดงในตารางที่ 3-13 โดยมี
ภาคอุตสาหกรรมและบริการด้านโรงแรมและภัตตาคารเป็นภาคที่มีการขยายตัวสูงที่สุด
ตารางที่ 3 - 13 : ข้อมูลเศรษฐกิจสำ�คัญจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2554 และประมาณการณ์ปี พ.ศ. 2555

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำ�ปี (ล้านบาท)
ประชากร (คน)
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท/คน/ปี)

จำ�นวน
อัตราการขยายตัว
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2554p 2555e 2554p 2555e
55,565 57,984
3.7
4.8
796,597 801,447
0.7
0.6
69,753 72,349
13.2
3.7

ที่มา: สำ�นักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
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หากพิจารณาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดกาญจนบุรีจะพบว่า จังหวัด
กาญจนบุรมี อี ตุ สาหกรรมทีส่ ำ� คัญเป็นอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาคการเกษตร ได้แก่ น�ำ้ ตาล
เยื่อกระดาษ การแปรรูปผลไม้ และการกลั่นสุรา ซึ่งเป็นการอาศัยประโยชน์จากทรัพยากรที่
จังหวัดมีคือพื้นที่การเกษตรจ�ำนวนมาก กล่าวคือ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 3-14
ในส่วนของภาคการเกษตรนั้น จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มาก
กล่าวคือมีพื้นที่รวม 12,176,968 ไร่ จึงมีข้อได้เปรียบในการท�ำการเกษตร ซึ่งเกษตรกรรมที่
ส�ำคัญของจังหวัดประกอบด้วยการปลูกอ้อย มันส�ำปะหลัง ข้าว และการท�ำปศุสัตว์ ดังแสดง
ให้เห็นในตารางที่ 3-15
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ จังหวัดกาญจนบุรเี ป็นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจสูง
โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากทรัพยากรของจังหวัด ทั้งแร่ธาตุ พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นๆ

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ตารางที่ 3 - 14 : โครงสร้างอุตสาหกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี
สาขาการผลิต

มูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
ประจำ�ปี
(ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว ณ
ราคาประจำ�ปี
(ร้อยละ)

โครงสร้าง
การผลิต
(ร้อยละ)

อัตราการขยายตัว ณ
ราคาคงที่
(ร้อยละ)

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2553 2554 2552 2553 2554
สาขา
อุตสาหกรรม

7,948 7,066 10,061

23.5

11.1

42.4 100.0 100.0

17.4

20.0

6.4

การผลิต
ผลิตภัณฑ์
อาหารและ
เครื่องดื่ม

75,11 4,458 6,782

22.4

12.9

52.1

63.1

67.4

-6.0

1.3

3.9

-การผลิต
น้ำ�ตาล

3,515 3089 5081

20.9

12.1

64.5

43.7

50.5

6.5

-1.5

-7.0

-การแปรรูป
และการเก็บ
ถนอมผลไม้

831

402

755

38.5

51.6

87.8

5.7

7.5

23.2

14.9

34.8

-การต้ม การก
ลั่นและการ
ผสมสุรา

346

337

469

32.0

-2.6

39.1

4.8

4.7

31.3

30.7

28.0

-การผลิต การ
แปรรูปและ
การเก็บถนอม
เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์เนื้อ
สัตว์

348

425

377

77.2

22.2

11.5

6.0

3.7

-6.6

24.9

3.8

77

205

100

17.2 166.2

11.5

2.9

1.0

24.6 104.7

12.3

1,406 184.0 2197
การผลิต
กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ

38.6

30.8

19.4

26.0

21.8

54.2 127.2

3.8

การผลิตสินค้า
หนึ่งตำ�บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)

276

13.3

21.4

6.3

3.7

2.7

-1.2

9.5

2.0

การผลิตอื่นๆ 1,211 508 806
ที่มา: สำ�นักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

-4.1

58.1

58.7

7.2

8.1

-0.7

7.7

22.7

-อื่นๆ

214

260

สาขาการผลิต

มูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
ประจำ�ปี (ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว ณ โครงสร้างการ
ราคาประจำ�ปี (ร้อยละ) ผลิต (ร้อยละ)

อัตราการขยายตัว ณ
ราคาคงที่ (ร้อยละ)

สาขาเกษตรกรรม 14,609 16,430 18,522
การล่าสัตว์และ
การป่าไม้

-0.5

12.5

12.7 100.0 100.0

-3.5

-0.9

2.0

การเพาะปลูก
การทำ�สวน
และการเพาะ
พันธุ์พืช

11,237 12,069 13,782

-0.2

7.4

14.2

73.5

74.4

-4.1

-9.1

2.3

-อ้อย

2,276 3175 3536

10.4

39.5

11.4

19.3

19.1

0.8

2.4

-1.6

-มันสำ�ปะหลัง

2,274 2337 3208

10.0

2.8

37.2

14.2

17.3

-3.9

22.5

18.0

-ข้าว

2,742 2303 2482

8.6 -16.0

7.8

14.0

13.4

7.9

7.6

-3.5

-การปลูกผัก 1,785 1580 2034
พืชสวนเฉพาะ
อย่างและพืช
ในเรือนเพาะชำ�

20.8 -11.5

28.7

9.6

11.0

24.1

19.3

-5.8

5.3

6.7

6.2

2.0

0.8

8.7

9.7

4.4

7.3

11.8

-2.8

-ยางพารา

790 1096 1154

8.9

38.7

-อื่นๆ

1,370 1578 1368

17.3

15.2 -13.3

การเลี้ยงสัตว์

1,962 2764 3411

-8.7

40.9

23.4

16.8

18.4

-9.2

28.7

16.3

474

862 1099

31.8

81.9

27.6

5.2

5.9

38.0

65.1

28.9

-การเลี้ยงสุกร

250

390

561

23.0

55.8

43.7

2.4

3.0

21.5

58.9

-3.1

-การเลี้ยงไก่

889 1052 1149

6.1

18.3

9.2

6.4

6.2

9.1

6.3

13.9

-การเลี้ยง
กระบือ

25

55

132

75.7 118.9 139.8

0.3

0.7

79.4

62.1

95.2

324

405

470

18.8

25.0

16.1

2.5

2.6

14.6

24.6

7.9

-  การบริการ 1,071 1119 1240
ทางการเกษตร

1.9

4.5

10.8

6.8

6.7

1.6

3.9

2.1

41.1 -81.4

2.9

0.5

50.8

38.7

80.2

-อื่นๆ

การป่าไม้

339

478

ที่มา: สำ�นักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
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-การเลี้ยงโค

บทที่ 3

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2553 2554 2552 2553 2554

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 15 : โครงสร้างเกษตรกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

2) จ�ำนวนแรงงาน
ในส่วนของแรงงานนั้น จังหวัดกาญจนบุรีมีจ�ำนวนประชากร 825,308 คน
โดยเป็นแรงงาน 486,661 คนจากข้อมูลส�ำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2553 และมีการว่างงาน
คิดเป็นร้อยละ 0.72 โดยแรงงานส่วนมากจะเป็นแรงงานมีฝีมือด้านการเกษตรหรือประมง
ตามแสดงให้เห็นในตารางที่ 3-16 และมีแรงงานต่างด้าวจ�ำนวน 20,266 คน ซึ่งส่วนมากเป็น
แรงงานผิดกฎหมายดังแสดงในตารางที่ 3-17
ตารางที่ 3 - 16 : จำ�นวนแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีแยกตามอาชีพปี พ.ศ. 2553
อาชีพ
รวม
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

เฉลี่ยรายปี

484,057

481,418

-

483,531

483,002

1.ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ
ระดับอาวุโสและผู้จัดการ

9,182

12,812

-

12,715

11,570

2.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

17,783

16,620

-

15,940

16,781

9,546

14,911

-

11,025

11,827

4.เสมียน

11,260

13,749

-

13,781

12,930

5.พนักงานบริการและพนักงานใน
ร้านค้าและตลาด

72,520

107,814

-

87,442

89,259

178,817

152,207

-

151,923

160,982

7.ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
ทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยงข้อง

61,229

42,403

-

64,238

55,957

8.ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

27,858

30,686

-

25,653

28,066

9.อาชีพพื้นฐานต่างๆ ใน
ด้านการขายและการให้บริการ

95,862

90,216

-

100,814

95,631

3.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค
สาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง
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6.ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

จำ�นวน (คน)
1,071

     ตลอดชีพ
     ชั่วคราว (ทั่วไป)
     พิสูจน์สัญชาติ
     นำ�เข้า
     ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ
ผิดกฎหมาย
     ชนกลุ่มน้อย
3 สัญชาติ ตามมติ ครม. (เมียนมาร์/ลาว/กัมพูชา)
     คนต่างด้าวคงเหลือทั้งหมด

-

ถูกกฎหมาย

411
320
340

บทที่ 3

แรงงานต่างด้าว

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 17 : แรงงานต่างด้าวจังหวัดกาญจนบุรีปี พ.ศ. 2553

-

19,195
6,114
13,081
20,266

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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3) การค้า ณ จุดผ่านแดน
ในปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มูลค่าการค้า ณ จุดผ่านแดนกับ
ประเทศเมียนมาร์สงู สุด โดยส่วนมากมูลค่าการค้าจะมาจากการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศ
เมียนมาร์
แต่เดิมด่านศุลกากรในจังหวัดกาญจนบุรีมีเพียงจุดผ่อนปรนซึ่งประกอบ
ไปด้วยจุดผ่อนปรนเจดียส์ ามองค์ อ.สังขละบุรี และท่อแก๊สที่ อ.ทองผาภูมิ แต่ได้มกี ารยกระดับด่าน
บ้านพุรอ้ น อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรขี นึ้ มาเป็นจุดผ่านแดนถาวรเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2556
อย่างไรก็ตาม มูลค่าการค้าที่ด่านบ้านพุร้อนยังอยู่ในระดับที่ต�่ำ 
4) ความพร้อมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อพิจารณาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน
จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ โดยพรมแดนที่ส�ำคัญ
ประกอบไปด้วยด่านเจดียส์ ามองค์ อ.สังขละบุรี ซึง่ มีพนื้ ทีต่ ดิ กับอ�ำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเร็ก
รัฐกระเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี และด่านบ้านพุร้อนซึ่งติดกับจังหวัดทวาย ภาคตะนาวศรี ดังแสดง
ในรูป 3-20

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 20 : ด่านชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
จุดผ่อนปรน
ทางการค้า
บ้านพระเจดีย์สามองค์
จุดตรวจบ้านน�้ำเกริ๊ก
จุดตรวจสะพานรันตี
จุดตรวจถาวรไทรโยค
จุดตรวจถาวรไทรโยค
จุดผ่านแดนถาวร
บ้านพุน�้ำร้อน

ที่มา: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
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4.1) อ�ำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเร็ก ประเทศเมียนมาร์
ในส่วนของอ�ำเภอพญาตองซูนั้น ในอดีตมีปัญหาอันเนื่องจากความ
มัน่ คงจากการรบระหว่างรัฐกระเหรีย่ งกับรัฐบาลเมียนมาร์ แต่ในปัจจุบนั สถานการณ์เริม่ สงบและ
มั่นคงขึ้น ซึ่งในบริเวณพื้นที่ชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ในเขตที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดน
ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ได้มีผู้ประกอบการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า
จัดตั้งโรงงานเป็นจ�ำนวนมากถึง 50-60 แห่ง เพื่ออาศัยประโยชน์จากใช้แรงงานเมียนมาร์และ
ค่าจ้างแรงงานทีถ่ กู กว่าในประเทศไทย รวมถึงมีผปู้ ระกอบการบางส่วนเริม่ มีการจัดตัง้ โรงงานใน
เขตอ�ำเภอพญาตองซู จึงนับว่าเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการจัดตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบ
ที่เน้นการใช้แรงงานเข้มข้น
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (สพพ.)
ได้วางแผนให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเมียนมาร์ในการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงจาก
ด่านเจดีย์สามองค์ไปยังอ�ำเภอพญาตองซูและเมืองทันบูไซยัด รัฐมอญ ด้วยวงเงิน 20 ล้านบาท
ในกรอบความร่วมมือพ.ศ. 2557-2560 ซึง่ การตัดถนนดังกล่าวจะช่วยเพิม่ ความเชือ่ มโยงระหว่าง
อ�ำเภอสังขละบุรีกับประเทศเมียนมาร์ โดยเมืองทันบูไซยัดมีระยะห่างจากเมืองเมาะล�ำไยหรือ

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 3
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เมาะละแหม่ง (Mawlamyine) ซึ่งเป็นเมืองส�ำคัญเมืองหนึ่งของเมียนมาร์ และเป็นเมืองหลวง
ของรัฐมอญ โดยทางสพพ. มีแผนการจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาถนนระหว่างเมือง
กอกาเร็กไปถึงเมืองเมาะล�ำไยในกรอบความร่วมมือ พ.ศ. 2557-2560 เช่นกัน
ดังนั้นพื้นที่อ�ำเภอพญาตองซูจึงนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงหาก
พิจารณาในด้านการลงทุนหรือการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานเป็น
จ�ำนวนมาก และสามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองใหญ่ของประเทศเมียนมาร์อย่างเมืองเมาะล�ำไยได้
ด้วยระยะทางไม่ไกล ซึ่งเหมาะสมต่อการจัดตั้งโรงงานผลิตประเภทที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น
4.2) จังหวัดทวาย ประเทศเมียนมาร์
จังหวัดทวาย ประเทศเมียนมาร์เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ส�ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเมียนมาร์ โดยเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ที่
เชือ่ มโยงประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย และเป็นทีต่ งั้ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย (Dawei Special Economic Zone: DSEZ) ซึ่งวางแผนไว้เป็นฐานการผลิตร่วมบนเส้น
ทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ โดย DSEZ แรกเริ่มเป็นการให้สัปทานกับบริษัทอิตาเลียน-ไทย
ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ITD เป็นผูพ้ ฒ
ั นา โดยโครงการตามแผนการจะเป็นการพัฒนาทัง้
ในส่วนของท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย เขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่เชื่อมโยงจากบ้านพุร้อนไปยังทวาย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ตามกรอบความร่วมมือ
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ความเชือ่ มโยงไปยังประเทศอินเดีย ซึง่ เป็นอีกหนึง่
ฐานการผลิตที่ส�ำคัญในภูมิภาคเอเชีย
อย่างไรก็ตาม จากปัญหาความล่าช้าในการปฏิบตั ติ ามสัญญา ทางรัฐบาล
ไทยและเมียนมาร์จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือร่วมระหว่างไทย และเมียนมาร์
ในปีค.ศ. 2012 และเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2013 รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้มีการจัดตั้ง Special
Purpose Vehicle (SPV) ขึ้นมาบริหารจัดการโครงการ DSEZ แทนบริษัท ITD และทวงสิทธิ์
คืนจาก ITD โดยคาดหวังจะให้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการ โดย SPV มีโครงสร้าง
ดังแสดงในรูปที่ 3-21
แม้ว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะกล่าวสนับสนุนโครงการ DSEZ ในการ
ประชุม ASEAN-Japan Summit ในปีค.ศ. 2013 แต่ทางญี่ปุ่นยังไม่ได้มีท่าทีชัดเจนต่อบทบาท
ในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ทางญี่ปุ่นยังไม่เห็นด้วยต่อการใช้วิธีการหาภาค
เอกชนมาประมูลสัมปทานในการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานเชือ่ มโยง
กับโครงการทวาย เนือ่ งจากญีป่ นุ่ มีความเห็นว่า การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโดยผูล้ งทุนไม่ควรต้องมี
การเสียค่าใช้จา่ ยให้กบั ภาคเอกชนผูไ้ ด้สมั ปทาน นอกจากนีใ้ นการเปิดประมูลสัมปทานโครงสร้าง

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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พืน้ ฐานโครงการ DSEZ เมือ่ ต้นปีค.ศ. 2014 ยังไม่มเี อกชนรายใดแจ้งความจ�ำนงอยากจะประมูล
โครงการ ทาง SPV จึงต้องท�ำการปรับปรุงข้อเสนอใหม่อยู่ ซึ่งทางเลขาธิการส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ของประเทศไทยออกมาให้ความเห็นว่า
ทางรัฐบาลเมียนมาร์ ควรเป็นผู้ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
จากปัญหาการหาผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการทวายส่งผลให้
ความส�ำเร็จของโครงการ DSEZ ในปัจจุบนั ยังคงริบหรี่ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ โครงการดังกล่าวอาจ
ไม่ประสบความส�ำเร็จ และในปัจจุบนั เขตเมืองทวายทีต่ ดิ กับด่านบ้านพุรอ้ นจะยังคงมีประชากร
ไม่หนาแน่น แต่พื้นที่บ้านพุร้อนยังนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ จากโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
มอเตอร์เวย์ทเี่ ชือ่ มโยงบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 98 กิโลเมตร และจากอ.เมืองกาญจนบุรมี ายัง
บ้านพุรอ้ น ท�ำให้บา้ นพุรอ้ นเป็นพืน้ ทีช่ ายแดนเมียนมาร์ทไี่ ด้เปรียบในแง่ความเชือ่ มโยงกับกรุงเทพ
ซึ่งในปัจจุบันทางอมตะนครได้เตรียมพัฒนาพื้นที่ในเมืองทวายส่วนที่ติดกับด่านบ้านพุร้อน
เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ซึง่ หากมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ก็คาดว่า
จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศเมียนมาร์จากพื้นที่ส่วนอื่นมายังพื้นที่ดังกล่าว
รูปที่ 3 - 21 : โครงสร้าง SPV บริหารจัดการโครงการ DSEZ
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ที่มา: Siam Premier International (2013)
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3.4 อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเชียงของ และ อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
3.4.1 ประเด็นทางกายภาพ
1) อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อ�ำเภอเชียงแสน เป็นอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ 554.0 ตร.กม.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีซากโบราณสถานของเมืองเชียงแสนเก่าอยู่ในบริเวณตัวอ�ำเภอ
ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ส�ำคัญในภาคเหนือ นอกจากนี้เชียงแสนมี
พื้นที่ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมทองค�ำ  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย อันเป็นบริเวณทีบ่ รรจบกันของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว และเมียนมาร์
แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ต�ำบล 70 หมู่บ้าน ได้แก่ เวียง ป่าสัก บ้านแซว ศรีดอนมูล
แม่เงินโยนก มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับอ�ำเภอแม่สาย รัฐฉาน (ประเทศเมียนมาร์) และแขวง
บ่อแก้ว (ประเทศสปป.ลาว) ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบ่อแก้ว (ประเทศสปป.ลาว) และอ�ำเภอ
เชียงของ ทิศใต้ ติดต่อกับอ�ำเภอเชียงของ อ�ำเภอดอยหลวง และอ�ำเภอแม่จนั ทิศตะวันตก ติดต่อ
กับอ�ำเภอแม่จนั และอ�ำเภอแม่สาย มีประชากร 50,388 คน (พ.ศ. 2552) คิดเป็นความหนาแน่น
90.95 คน/ตร.กม. อาชีพหลักส่วนใหญ่ของประชาชน ได้แก่ การเกษตรกรรม เช่น ท�ำนา ท�ำสวนผัก
ไร่ข้าวโพด ไร่ยาสูบ ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ท�ำสวนผลไม้ รับจ้างนอกฤดูกาล ค้าขายชายแดน
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคม ได้แก่ ท่าเรือเชียงแสนเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย
กับประเทศในลุม่ แม่นำ�้ โขงตอนบน เพือ่ ส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น�้ำล้านช้าง-แม่น�้ำโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ
จีน เมียนมาร์ สปป.ลาว และไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2554 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
เป็นผู้บริหารท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 2546 (ศูนย์บริการข้อมูลอ�ำเภอ, 2557)
โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของอ�ำเภอเชียงแสน ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โครงการอยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงาน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน�้ำ 1 เอ ตามแผนทาง ร.ฟ.ท. แนวเส้นทาง
มีระยะทาง 323.10 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ ล�ำปาง พะเยา เชียงราย
มี 26 สถานี การก่อสร้างใช้เขตทางกว้าง 50 เมตร และมีการเจาะอุโมงค์ 4 แห่ง ค่าการก่อสร้าง
เฉลี่ย 1,500 ล้านบาทต่อกิโลเมตร (ประชาชาติธุรกิจ, 2556)

บทที่ 3
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รูปที่ 3 - 22 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/
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2) อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อ�ำเภอเชียงของเป็นอ�ำเภอหนึง่ ของจังหวัดเชียงราย มีพนื้ ที่ 836.9 ตร.กม.แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 7 ต�ำบล ได้แก่ เวียง สถาน ครึ่ง บุญเรือง ห้วยซ้อ ศรีดอนชัย ริมโขง
ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นพืน้ ทีร่ าบ สลับกับเทือกเขา มีพนื้ ทีบ่ างส่วนติดกับแม่นำ�้ โขง ซึง่ ฝัง่ ตรงข้าม
คือ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตทิศเหนือ
ติดต่อกับแขวงบ่อแก้ว (ประเทศสปป.ลาว) ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบ่อแก้ว (ประเทศสปป.ลาว)
และอ�ำเภอเวียงแก่นทิศใต้ ติดต่อกับอ�ำเภอเวียงแก่น อ�ำเภอขุนตาล อ�ำเภอพญาเม็งราย และอ�ำเภอ
เวียงเชียงรุ้ง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ�ำเภอดอยหลวงและอ�ำเภอเชียงแสน ประชากรโดยเฉลี่ย
ประมาณ 62,242 คน (พ.ศ. 2552) คิดเป็นความหนาแน่น 74.37 คน/ตร.กม. มีประชากรอาศัย
อยู่ในพื้นที่หลายเชื้อชาติ เช่น ไทลื้อ ขมุ มูเซอ แม้ว เย้า โดยกลุ่มไทลื้อโดยมากจะอาศัยอยู่ที่
บ้านห้วยเม็ง และบ้านศรีดอนชัย อพยพมาจากทาง สิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีน
ส่วนเชื้อชาติขมุอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยกอกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรไม่มากนัก ประชากร
ในอ�ำเภอเชียงของโดยส่วนมากท�ำอาชีพเกษตรกรรม เช่นท�ำนา ไร่ข้าวโพด สวนส้ม สวนลิ้นจี่
สวนส้มโอ และพืชผักต่างๆ เป็นต้นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคม ได้แก่ท่าเรือเชียงของ

แนวทางและมาตรการ
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บทที่ 3

โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของอ�ำเภอเชียงของ ได้แก่ โครงการ
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า (Inter Modal Facilities) โดยใช้พื้นที่บริเวณเชิง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 จุดเชื่อมระหว่างเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน (ส.ป.ป.) ลาว กับบ้านดอนมหาวัน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยใช้
เนื้อที่รวม 200 ไร่ งบประมาณด�ำเนินการรวม 1,500 ล้านบาทเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนคาดหวังทีจ่ ะท�ำให้พนื้ ทีท่ างตอนเหนือของไทยเป็นประตูการค้า และประตูเศรษฐกิจ
ในอนาคต เพราะมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องออกไปอีก ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การขนส่ง
สินค้าผ่านพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ (คมชัดลึก, 2555) และ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงรายเชียงของ โครงการอยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั อิ ไี อเอเนือ่ งจากตัดผ่านพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ 
้ 1 เอ ตามแผนทาง
ร.ฟ.ท.แนวเส้นทางมีระยะทาง 323.10 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ ล�ำปาง
พะเยา เชียงราย มี 26 สถานี การก่อสร้างใช้เขตทางกว้าง 50 เมตร และมีการเจาะอุโมงค์ 4 แห่ง
ค่าการก่อสร้างเฉลี่ย 1,500 ล้านบาทต่อกิโลเมตร (ประชาชาติธุรกิจ, 2556) (รูปที่ 3-23 และ
รูปที่ 3-24)
รูปที่ 3 - 23 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/
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บทที่ 3
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รูปที่ 3 - 24 : สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 และด่านศุลกากรเชียงของ

ที่มา: จากการสำ�รวจภาคสนาม (2556)
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3) อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
อ�ำเภอแม่สาย เป็นอ�ำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายและเหนือสุดของ
ประเทศไทย มีพื้นที่ 285.0 ตร.กม. มีอาณาเขตทิศเหนือจดแม่น�้ำสายซึ่งกั้นเขตแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกติดต่อกับอ�ำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ทิศใต้
ติดต่อกับอ�ำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตกติดต่อกับอ�ำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย
และประเทศเมียนมาร์ โดยมีดา่ นชายแดนไทย-เมียนมาร์เรียกว่า "ด่านแม่สาย" สามารถผ่านด่าน
ข้ า มไปยั ง จั ง หวั ด ท่ า ขี้ เ หล็ ก ของเมี ย นมาร์ ไ ด้ โ ดยมี แ ม่ น�้ ำ สายเป็ น พรมแดนทางธรรมชาติ
การคมนาคมจากอ�ำเภอเมืองเชียงรายไปอ�ำเภอแม่สายโดยทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน
ตอนเชียงราย-แม่สาย) ระยะทาง 63 กิโลเมตร แต่เดิมอ�ำเภอแม่สายถูกตัง้ เป็นกิง่ อ�ำเภอแยกจาก
อ�ำเภอแม่จนั เมือ่ พ.ศ. 2481 ได้รบั การยกฐานะเป็นอ�ำเภอเมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2493 และ
เปิดที่ว่าการอ�ำเภอหลังแรกเมื่อวันที่ 14 มกราคมของปีถัดมา มีต�ำบลแปดต�ำบลและหมู่บ้าน
เก้าสิบสองหมู่บ้าน ขึ้นตรงต่อจังหวัดเชียงราย
อ�ำเภอแม่สายแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออก เป็น 8 ต�ำบล ได้แก่
แม่สายศรีเมืองชุม ห้วยไค เวียงพางค�ำ เกาะช้าง บ้านด้าย โป่งผา โป่งงาม มีประชากร 94,830 คน
(พ.ศ. 2552) คิดเป็นความหนาแน่น 297.64 คน/ตร.กม. (องค์การบริหารส่วนต�ำบลเวียงพางค�ำ /
เทศบาลต�ำบลแม่สาย, 2556)
โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของอ�ำเภอเชียงแสน ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โครงการอยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั อิ ไี อเอเนือ่ งจากตัดผ่าน
พื้นที่ลุ่มน�้ำ 1 เอ ตามแผนทาง ร.ฟ.ท. แนวเส้นทางมีระยะทาง 323.10 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 4
จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ ล�ำปาง พะเยา เชียงราย มี 26 สถานี การก่อสร้างใช้เขตทางกว้าง 50 เมตร
และมีการเจาะอุโมงค์ 4 แห่ง ค่าการก่อสร้างเฉลี่ย 1,500 ล้านบาทต่อกิโลเมตร (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2556) (รูปที่ 3-25)

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 25 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บทที่ 3

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/
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3.4.2 ศักยภาพของเมืองชายแดนที่ติดกัน
1) อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ฝั่งตรงข้ามแม่น�้ำโขงของ ต.เวียง อ.เชียงแสน คือที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
ต้นผึ้ง (คิงส์โรมัน) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ปัจจุบันก็มีการให้บริการเรือ
นักท่องเที่ยวข้ามแม่น�้ำโขงที่ท่าเรือผู้โดยสาร (รูปที่ 3-26)
โครงการคิงส์โรมันส์และเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว สปป.ลาว สามเหลีย่ มทองค�ำ 
เมืองต้นผึง้ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว นัน้ ก่อตัง้ โดยกลุม่ บริษทั ดอกงิว้ ค�ำ จ�ำกัด ซึง่ เป็นกลุม่ ทุนขนาด
ใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนทีเ่ ข้าไปลงทุน โครงการนีม้ เี นือ้ ทีป่ ระมาณ 7,500 ไร่ได้รบั สิทธิ
ลงทุน 99 ปี ภายในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและครบวงจร ทั้งสถานที่พักผ่อนเดินป่า
สถานที่ทางธรรมชาติ การพาณิชย์ ร้านอาหาร การค้าขาย การเดินเรือท่องเที่ยวแม่น�้ำโขง
ท่าเรือ การเกษตร (ปลูกกล้วย) สถานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ หรือบ่อนกาสิโน รีสอร์ท โรงแรม
แหล่งพักผ่อน รวมทั้งมีแผนจะสร้างโรงพยาบาล ฯลฯ ในอนาคตด้วย

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ในข่าวล่าสุด (มิ.ย. 2557) กลุ่มบริษัทดอกงิ้วค�ำ  ได้ขออนุญาตหัวหน้า
เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมค�ำ  เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มจากชาวลาวบ้านกว๊าน เมืองต้นผึ้ง เพื่อจะสร้าง
สนามบินแห่งที่ 2 (มีอยู่แห่งหนึ่งแล้วในเมืองห้วยทราย) บนเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ โดยซื้อใน
ราคาไร่ละ 116,400 บาท โดยจะสร้างให้เป็นสนามบินนานาชาติทจี่ ะเชือ่ มโยงไปยังจีนเพือ่ รองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้เดินทางมาที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย เป็นหลัก
รูปที่ 3 - 26 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมทางบกและทางน้ำ�ของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/

2) อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
แขวงบ่อแก้วมีประชากรประมาณ 156,173 คน (ปี พ.ศ. 2553) ทิศเหนือติด
แขวงหลวงน�ำ้ ทา ทิศตะวันออกติดแขวงอุดมไซ ทิศตะวันตกติดเมียนมาร์ และทิศใต้ตดิ จ.เชียงราย
ประเทศไทย มีพื้นที่ 6,196 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประมาณร้อยละ 90 เป็นป่าเขา
และที่เหลือเป็นพื้นที่การเกษตรแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 เมือง ได้แก่ เมืองปากทา เมืองเมิง
เมืองผาอุดม เมืองต้นผึง้ ตรงข้าม อ.เชียงแสนและเมืองห้วยทราย ตรงข้าม อ.เชียงของ ซึง่ เป็นเมือง
หลวงและศูนย์บริหารราชการและการค้าของแขวงบ่อแก้ว แขวงบ่อแก้วมีชื่อเสียงด้านอัญมณี
และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ส�ำคัญ เช่น ข้าวเหนียว ข้าวโพด กะหล�่ำปลี ถั่วเหลือง ยาสูบ อ้อย
และไม้ยางพารา เป็นต้น

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 3
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จากข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพบว่า แขวงบ่อแก้วมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหลายแห่ง ทัง้ ของนักลงทุนจีน และจากการร่วมมือของไทย-เกาหลี ทีเ่ ข้ามารับสัมปทานพืน้ ที่
ในแขวงบ่อแก้วจัดตัง้ เป็นโซนเอ็นเตอร์เทนเมนท์ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว ส�ำหรับ
เมืองห้วยทรายจะติดกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 และเส้นทาง R3A เชื่อมโยงระหว่าง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย – ห้วยทราย – คุนหมิง เพือ่ กระจายสินค้าไปยังภูมภิ าคต่างๆ ต่อไป ส�ำหรับ
การสัญจรทางน�้ำจะมีเพียงท่าเรือเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามห้วยทรายที่ใช้ส�ำหรับเรือแพขนานยนต์
แต่ในอนาคตหากสะพานเปิดให้บริการแล้วคาดว่าการขนส่งข้ามฟากทางน�ำ้ นะลดลง ส่วนความ
พร้อมในด้านสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและน�ำ้ ประปายังคงขาดแคลนอยู่ อย่างไรก็ตามรัฐบาลลาว
มี แ ผนการกระจายไฟฟ้ า และน�้ ำ ประปาให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนและ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่วนการคมนาคมสื่อสารนั้นมีความพร้อมและครอบคลุมทั่วพื้นที่
ส่วนของเมืองห้วยทรายที่ต่อเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4
นั้น นักลงทุนไทยได้เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะนาคราชนคร บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่
ที่บ้านดอนไข่นก เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงข้ามกับพื้นที่ 25 ไร่ บนฝั่งไทย
ที่บ้านดอนมหาวัณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ด�ำเนินการโดยบริษัท เอเอซี กรุ๊ป ซิตี้ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
การร่วมทุนของผู้ประกอบการไทยและเกาหลี ในสัดส่วน 80 ต่อ 20 ตามล�ำดับ โดยขอรับ
สัมปทานระยะเวลา 80 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2630) จากรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
การค้าและการท่องเที่ยว ในลักษณะ “เขตเศรษฐกิจเฉพาะ” ถือเป็นกลุ่มทุนไทยรายแรก
ที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาล สปป.ลาว แผนพัฒนาจะแบ่งเป็น 6 เฟส ระยะเวลาด�ำเนินการแล้ว
เสร็จใน 12 ปี เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2552 มูลค่าโครงการรวมไม่ต�่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ประกอบ
ไปด้วยโรงแรม ศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษี (Duty free) ศูนย์กระจายสินค้า สถานีขนส่งทางรถ
และเรือ โกดัง ห้องเย็น ปั๊มน�้ำมัน ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
และเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ ฯลฯ ทั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการได้ในปีพ.ศ. 2557 นี้
บางส่วน (รูปที่ 3-27, 3-28 และรูปที่ 3-29)

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 27 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของแขวงบ่อแก้ว ประเทศสปป.ลาว

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/

รูปที่ 3 - 28 : สภาพเส้นทางในเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
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ที่มา: จากการสำ�รวจภาคสนาม (2556)

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 29 : เขตเศรษฐกิจเฉพาะนาคราชนคร เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

บทที่ 3

ที่มา: จากการสำ�รวจภาคสนาม (2556)
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3) อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เมืองท่าขีเ้ หล็ก อยูใ่ นรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เป็นเมืองทีม่ แี ม่นำ�้ สาย
เป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างสองประเทศ นักท่องเทีย่ วสามารถเดินข้ามสะพานเพือ่ ไปยังตลาด
ท่าขีเ้ หล็กเพือ่ จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาถูก เช่น  อญ
ั มณี พลอยสี ทับทิม หยก เครือ่ งใช้ไฟฟ้าคุณภาพ
ต�ำ 
่ ราคาถูกจากประเทศจีน อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรีน่ อกจากนีแ้ ม่สายยังเป็นจุดเริม่ เดินทาง
ไปยังเมืองเชียงตุงและสิบสองปันนาของจีนอีกด้วย ส�ำหรับด่านแม่สายนี้จะเปิดระหว่างเวลา
6:30-18:30 น ซึ่งสถิติการท่องเที่ยวของด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็กนี้จะสูงที่สุดในช่วงเดือน
ธันวาคม – มกราคม
จากการส�ำรวจภาคสนามที่เมืองท่าขี้เหล็กในเดือน มิ.ย. 2557 ของคณะผู้
วิจยั พบว่า เมืองท่าขีเ้ หล็กนีเ้ ป็นเมืองชายแดนของสหภาพเมียนมาร์ทมี่ คี วามเจริญเป็นอย่างมาก
ทัง้ ในด้านถนน อาคาร ร้านค้าธุรกิจต่างๆ โดยเจริญกว่าเมืองพรมแดนด้านกาญจนบุรี เมืองเมียววดี
เนือ่ งจากเป็นย่านการค้าทีม่ เี ชือ่ มต่อระหว่างไทย-จีนเป็นเวลานาน ราคาทีด่ นิ ในเมืองมีราคาแพง
กว่าฝั่งแม่สายมาก มีสนามบินในเมือง มีสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่ซื้อจากฝั่งไทย ไม่มีปัญหาด้าน
ขาดแคลนน�้ำ ประชากรมีรายได้ที่ดีกว่าเมืองอื่นๆ ในเมียนมาร์
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 30 : ด่านพรมแดนท่าขี้เหล็กและสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง

รูปที่ 3 - 31 : ตลาดแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 32 : เมืองท่าขี้เหล็ก

บทที่ 3
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3.4.3 การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1) อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จากตารางที่ 3-18 จะเห็นได้วา่ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีโ่ ดยรวมนัน้ อยู่
ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะในด้านแหล่งท่องเทีย่ วเนือ่ งจากเชียงแสนเป็นอารยธรรมเก่าแก่ แต่มปี ญ
ั หา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ที่ยังไม่มีรองรับในพื้นที่ แต่ปัจจุบันมีโครงการสร้างสถานีรถไฟ
เพิม่ เติมในอนาคตต่อมาจากเชียงราย และยังมีปญ
ั หาทีก่ ารจราจรทางถนนมีความติดขัดเนือ่ งจาก
รถทุกคันจากเชียงแสน เชียงของ และแม่สายต้องมารวมตัวกันที่ อ.เมือง จ. เชียงราย จึงจะลงใต้ได้
จากตารางที่ 3-19 พบว่า โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยเฉพาะด้านอาคารศุลกากร
อาคารตรวจคนเข้าเมือง และคลังสินค้าอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก มีพนื้ ทีเ่ พียงพอและชัดเจน ด้านทีค่ วร
ปรับปรุง ได้แก่ สถานีซ่อมบ�ำรุงและความสะดวกในการข้ามแดน นอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมด
อย่างไรก็ดีคลังสินค้าประเภทแช่แข็งยังไม่ค่อยมีเพียงพอในพื้นที่เท่าใดนัก

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ตารางที่ 3 - 18 : การประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โครงสร้างพื้นฐาน

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบัน) (อนาคต)

1. ถนน

ทางหลวงหมายเลข 1016 ไปกรุงเทพฯ เป็นถนนลาดยาง 4
ช่องทางวิ่งได้ด้วยความเร็วประมาณ 90 กม. /ชม.

3

3

2. ท่าเรือ

ท่าเรือเชียงแสนแห่งใหม่ วางแผนให้เชื่อมโยงกับทางหลวง
โดยตรง ท่าเทียบเรือแม่นำ�้ ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 180 เมตร

2.5

2.5

3. รถไฟ

ไม่มีสถานีรถไฟตั้งอยู่ในรัศมี 200 กม. (มีโครงการสร้างสถานี
รถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ)

1

3

4. ทางอากาศ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นท่าอากาศยานขนาด
กลาง ทางวิ่งยาว 3 กม.ตั้งอยู่ในเขตรัศมี 90 กม.จากเขตนิคม

3

3

5. ไฟฟ้าและพลังงาน

มีระบบส่งไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง
สามารถสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่าง
พอเพียงแต่ยังไม่ได้สร้างรองรับอุตสาหกรรมใหญ่

3

3

6. สื่อสารโทรคมนาคม

สัญญาณโทรศัพท์สามารถใช้บริการได้อย่างทัว่ ถึงแต่ยงั มีปญ
ั หา
ติดขัดเล็กน้อยในบางพื้นที่ มีระบบ 3G รองรับสัญญาณดี

3

3

7. ประปาและสุขาภิบาล มีระบบน�้ำประปา หรือน�้ำบาดาลเข้าถึงพื้นที่นิคมฯ และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง เพราะสามารถดึงน�้ำจืดจาก
แม่น�้ำโขงได้ง่าย

3

3

8. แหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ มีแหล่งท่องเที่ยวในเมือง ชื่อเสียงปานกลาง เป็นโบราณสถาน
วัดเก่าแก่ และสามารถเชื่อมโยงกับคิงส์โรมัน เที่ยวสามเหลี่ยม
ทองค�ำได้

3.5

3.5

ประเด็น

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบัน) (อนาคต)
3

3

2. อาคารศุลกากร
และการจัดพื้นที่

มีอาคารที่กว้างขวาง เพียงพอต่อการให้บริการและมีที่จอด
รถที่เพียงพอ

4

4

3. ระบบการตรวจ
คนเข้าเมือง

การด� ำ เนิ น การด้ า นเอกสารง่ า ย รวดเร็ ว มี ก ารใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการด�ำเนินงานแต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างประเทศ หรือตรวจร่วม

3

3

4. อาคารตรวจคนเข้าเมือง อาคารตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในสภาพอาคารกว้างขวางมีที่พัก
และการจัดพื้นที่
ส�ำหรับผู้เดินทาง และมีสถานที่จอดรถจ�ำนวนมาก

4

4

5. สถานีบริการเชื้อเพลิง

มีจ�ำนวนสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีราคาที่ได้
มาตรฐานและมีกำ� หนดเวลาเปิดปิดทีแ่ น่นอน แต่อาจไม่เพียง
พอต่อความต้องการ

3

3

6. สถานีซ่อมบ�ำรุงรถ

มีสถานีซ่อมบ�ำรุงรถจ�ำนวนหนึ่ง แต่มีขนาดเล็กและดูไม่ค่อย
ได้มาตรฐาน

2

2

7. คลังสินค้า

มีคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าที่มีพื้นที่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้งานมีเทคโนโลยีทันสมัย มีความสามารถ
ในการเก็บรักษาสินค้าได้หลายชนิดรวมทั้งสินค้าที่ต้องการ
การแช่เย็นและสินค้าอันตราย ได้มาตรฐานในต�ำแหน่งพื้นที่
ที่เหมาะสม

4

4

8. สถานพยาบาล

สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือระดับหนึ่งสามารถ
รักษาพยาบาลได้เป็นส่วนใหญ่สามารถให้การรักษาเบื้องต้น
ส�ำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

3

3

9. ความสะดวก
ในการข้ามแดน

ยังไม่มรี ะบบการขนส่งข้ามแดนระหว่างประเทศมีเพียงท่าเรือ
สินค้าที่เชื่อมกับจีนเท่านั้น

2

2
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การด� ำ เนิ น การด้ า นเอกสารง่ า ย รวดเร็ ว มี ก ารใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการด�ำเนินงานแต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างประเทศ หรือตรวจร่วม

บทที่ 3

1. ระบบเอกสาร
ที่ด่านศุลกากร

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 19 : การประเมินการอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดนของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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2) อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จากตารางที่ 3-20 จะเห็นได้ว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยรวมนั้น
อยู่ในเกณฑ์ดี ขาดรถไฟที่อยู่ในแผนการเชื่อมโยงจากเชียงราย ในส่วนของถนนนั้นทางฝั่งไทย
อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงตลอดทัง้ แนวไปยัง อ.เมือง จ.เชียงราย แต่ยงั คงมีปญ
ั หาการจราจรติดขัด
ในอ.เมือง จ.เชียงรายอยู่ และในส่วนของสปป.ลาว เส้นทาง R3A แม้จะเสร็จสมบูรณ์แต่กม็ ปี ญ
ั หา
ช�ำรุดเสียหายบ่อยครั้งหลังฤดูฝน
จากตารางที่ 3-21 พบว่า โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยเฉพาะด้านอาคารศุลกากร
อาคารตรวจคนเข้าเมือง และคลังสินค้า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนในด้านสถานพยาบาลควรมีการ
เพิ่มเติม

โครงสร้างพื้นฐาน

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบนั ) (อนาคต)

ถนนห้วยทราย – ท่าเรือแหลมฉบัง ลาดยาง 2-4 ช่องทาง
ผิวถนนเรียบวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 90 กม./ชม.

3

3

2. ท่าเรือ

ท่าเรือเชียงแสน อยูใ่ นเขตรัศมี 70 กม. เป็นท่าเทียบเรือแม่นำ�้
ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 180 เมตร

2.5

2.5

3. รถไฟ

ไม่มีสถานีรถไฟตั้งอยู่ในรัศมี 200 กม.(มีโครงการสร้างสถานี
รถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ)

1

3

4. ทางอากาศ

ท่าอากาศยานบ่อแก้ว เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก ทางวิ่ง
ยาว 1.5 กม.จำ�นวน 1 ทางวิ่ง ตั้งอยู่ในเขตรัศมี 20 กม. จาก
เขตนิคมฯและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นท่า
อากาศยานขนาดกลาง ทางวิง่ ยาว 3 กมตัง้ อยูใ่ นเขตรัศมี 110
กม.จากเขตนิคมฯ (2.5 คะแนนเท่ากัน)

2.5

2.5

5. ไฟฟ้าและพลังงาน

มีระบบส่งไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง
สามารถสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในพืน้ ทีไ่ ด้อย่าง
พอเพียงแต่ยังคงมีช่วงเวลาที่ขาดไฟฟ้า ไฟตก หรือไฟดับอยู่
บ้างแต่ไม่กระทบต่อคุณภาพและอัตราการผลิต

3

3

6. สื่อสารโทรคมนาคม

สัญญาณโทรศัพท์สามารถใช้บริการได้อย่างทัว่ ถึง พร้อมระบบ
3G แต่อาจมีการขัดข้องบ้างเล็กน้อย

3

3

7. ประปาและสุขาภิบาล

มีระบบน้ำ�ประปา หรือน้ำ�บาดาลเข้าถึงพื้นที่นิคมฯและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง เพราะสามารถดึงน้ำ�จืด
จากแม่น้ำ�โขงได้ง่าย

3

3

3

3
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8. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ชั ด เจนนอกจากการข้ า มแดนไปดู
วัฒนธรรมที่ห้วยทราย หรือไปทางเชียงแสนซึ่งห่างไป 1 ชม.

บทที่ 3

1. ถนน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 20 : ประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ตารางที่ 3 - 21 : ประเมินการอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดนของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ประเด็น

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบัน) (อนาคต)

1. ระบบเอกสาร
ที่ด่านศุลกากร

เป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความชัดเจนของกฎระเบียบ
รวดเร็ว มีการใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์มาช่วยในการดำ�เนิน
การแต่ยังไม่มีการตรวจร่วมกับฝั่งสปป.ลาว

3

3

2. อาคารศุลกากรและ
การจัดพื้นที่

มีอาคารที่กว้างขวาง เพียงพอต่อการให้บริการและมีที่
จอดรถที่เพียงพอ

4

4

3. ระบบการตรวจคนเข้า เป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความชัดเจนของกฎระเบียบ
เมือง
รวดเร็ว มีการใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์มาช่วยในการดำ�เนิน
การแต่ยังไม่มีการตรวจร่วมกับฝั่งสปป.ลาว

3

3

4. อาคารตรวจคนเข้าเมือง อาคารตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในสภาพอาคารกว้างขวางมีที่พัก
และการจัดพื้นที่
สำ�หรับผู้เดินทาง และมีสถานที่จอดรถจำ�นวนมาก

4

4

5. สถานีบริการเชื้อเพลิง

มีจำ�นวนสถานีบริการเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้มาตรฐาน แต่อาจไม่เพียง
พอต่อความต้องการหรือตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่ไม่เหมาะสม

3

3

6. สถานีซ่อมบำ�รุงรถ

มีสถานีซอ่ มบำ�รุงรถจำ�นวนหนึง่ แต่มขี นาดเล็กและยังไม่มาก

3

3

7. คลังสินค้า

มีคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าทีม่ พี นื้ ทีเ่ พียงพอมีเทคโนโลยี
ทันสมัย ได้มาตรฐาน (มีโครงการศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าเชียงของ (Intermodal Facilities) รองรับการ
ขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตก)

4

4

8. สถานพยาบาล

มีสถานพยาบาลที่สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
เท่านั้นซึ่งอาจจะไม่มีมาตรฐานความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร

2

2

9. ความสะดวก
ในการข้ามแดน

การข้ามแดนสะดวกปลอดภัย ใช้เวลาไม่มากพื้นที่จัดสรรให้
รถจอดยังมีเพียงพอแต่อาจเกิดปัญหาขาดแคลนที่จอดรถ
ในอนาคตถ้ามีความต้องการมากขึ้น

3

3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 3

3) อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จากตารางที่ 3-22 จะเห็นได้ว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยรวมนั้น
อยู่ในเกณฑ์ดี มีปัญหาด้านรถไฟที่ยังไม่มีรองรับในพื้นที่ แต่ปัจจุบันมีโครงการสร้างสถานีรถไฟ
เพิ่มเติมในอนาคตในบริเวณใกล้เคียง (เชียงของและเชียงแสน) และควรมีโครงการปรับปรุง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เนื่องจากเส้นทางพหลโยธินเป็นเส้นทางหลักเส้นทางเดียว
ที่เข้าสู่แม่สายได้ และอาจจะมีการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา
จากตารางที่ 3-23 พบว่า โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดถี งึ ดีมาก โดยเฉพาะด้านอาคาร
ศุลกากร อาคารตรวจคนเข้าเมือง คลังสินค้า สถานีบริการเชื้อเพลิง และสถานพยาบาล
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมด
อย่างไรก็ดี ด่านแม่สาย 2 ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากฝั่ง
ตรงข้ามกันมีปัญหาการจัดแบ่งรายได้ระหว่างรัฐฉานและรัฐบาลกลางของพม่าอยู่ ท�ำให้สินค้า
อุปโภคบริโภคจ�ำนวนมากต้องมาแบ่งถ่ายใส่รถตู้ และเลือกที่จะผ่านด่านแม่สาย 1 ซึ่งมีความ
ติดขัดแทน เพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลกลาง
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ตารางที่ 3 - 22 : การประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โครงสร้างพื้นฐาน

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบัน) (อนาคต)

1. ถนน

ถนนพหลโยธิน (กรุงเทพฯ - แม่สาย) ถนน 4 เลน ผิวถนน
เรียบวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 60 กม./ชม.

2.5

2.5

2. ทางท่าเรือ

ท่าเรือเชียงแสน อยูใ่ นเขตรัศมี 40 กม. เป็นท่าเทียบเรือแม่น้ำ�
ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 180 เมตร

2

2

3. รถไฟ

ไม่มีสถานีรถไฟตั้งอยู่ในรัศมี 200 กม. (แต่มีโครงการสร้าง
สถานีรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของในอนาคต)

1

3

4. ทางอากาศ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นท่าอากาศยานขนาด
กลาง ทางวิง่ ยาว 3 กมตัง้ อยูใ่ นเขตรัศมี 60 กม.จากเขตนิคมฯ

3

3

5. ไฟฟ้าและพลังงาน

มีระบบส่งไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง
สามารถสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในพืน้ ทีไ่ ด้อย่าง
พอเพียงแต่ยังคงมีช่วงเวลาที่ขาดไฟฟ้า ไฟตก หรือไฟดับ
อยู่บ้าง

3

3

6. สื่อสารโทรคมนาคม

สัญญาณโทรศัพท์สามารถใช้บริการได้อย่างทัว่ ถึง พร้อมระบบ
3G แต่อาจมีการขัดข้องบ้างเล็กน้อย

3

3

7. ประปาและสุขาภิบาล

มีระบบน้ำ�ประปา หรือน้ำ�บาดาลเข้าถึงพื้นที่นิคมฯ และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึง แต่อาจเกิดการขาดแคลนน้ำ�
ในบางช่วง

2

2

8. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ มีแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงปานกลางในระยะ 1 ชม.จากพืน้ ที่
ทั้งดอยตุง, สามเหลี่ยมทองคำ�

3

3

ประเด็น

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบัน) (อนาคต)
3

3

2. อาคารศุลกากร
และการจัดพื้นที่

ด่านแม่สาย 2  มีอาคารทีก่ ว้างขวาง เพียงพอต่อการให้บริการ
และมีที่จอดรถที่เพียงพอ

4

4

3. ระบบการตรวจ
คนเข้าเมือง

การดำ�เนินการด้านเอกสารรวดเร็วมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการดำ�เนินงานแต่ยงั ไม่มกี ารเชือ่ มต่อข้อมูลระหว่าง
ประเทศ หรือตรวจร่วม

3

3

4. อาคารตรวจคนเข้าเมือง อาคารตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในสภาพอาคารกว้างขวางมีที่พัก
และการจัดพื้นที่
สำ�หรับผู้เดินทาง และมีสถานที่จอดรถจำ�นวนมาก

4

4

5. สถานีบริการเชื้อเพลิง

มีจำ�นวนสถานีบริการเชือ้ เพลิงทีม่ ากเพียงพอต่อความต้องการ
และได้มาตรฐานมีการบริการเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท
มีราคาที่ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ

4

4

6. สถานีซ่อมบำ�รุงรถ

มีสถานีซ่อมบำ�รุงที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่งสามารถช่วยเหลือ
ในกรณีฉุกเฉินได้ช่างผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความชำ�นาญ
พอสมควร

3

3

7. คลังสินค้า

มีคลังสินค้าฃที่มีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน
มีเทคโนโลยีทนั สมัย มีความสามารถในการเก็บรักษาสินค้าได้
หลายชนิดได้มาตรฐานในตำ�แหน่งพื้นที่ที่เหมาะสม

4

4

8. สถานพยาบาล

มีสถานพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐาน น่าเชือ่ ถือและมีจำ�นวนทีเ่ พียง
พอต่อความต้องการ สามารถรักษาพยาบาลได้หลายประเภท
ให้การรักษาสำ�หรับกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

4

4

9. ความสะดวก
ในการข้ามแดน

การข้ามแดนสะดวกปลอดภัย ใช้เวลาไม่มากนักส่วนผู้เดิน
ทางข้ามแดนจะต้องใช้เวลาในแถวคอยและถูกตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ค่อนข้างรวดเร็วและปลอดภัย

3

3
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การดำ�เนิ น การด้ า นเอกสารง่ า ย รวดเร็ ว มี ก ารใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำ�เนินงานแต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างประเทศ หรือตรวจร่วม

บทที่ 3

1. ระบบเอกสาร
ที่ด่านศุลกากร

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 23 : การประเมินการอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดนของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

3.4.4 ความพร้อมของจังหวัดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส� ำ หรั บ จั ง หวั ด เชี ย งรายนั้ น มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ น 3 อ� ำ เภอให้ เ ป็ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน และอ�ำเภอเชียงของ ซึ่งมี
พืน้ ทีด่ า้ นเหนือติดกับรัฐฉานของประเทศเมียนมาร์ และแขวงบ่อแก้วของสปป.ลาว (รูปที่ 3-33)
นอกจากนั้นยังเป็นจุดมีการเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ผ่านเส้นทางระเบียนเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) บนเส้นทาง R3A และ R3B
ดั ง นั้ น ศั ก ยภาพในการค้ า ขายของจั ง หวั ด เชี ย งรายนั้ น จะไม่ ไ ด้ มี แ ค่ เ พี ย ง
การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ต้องพิจารณารวมผลจากการค้า
ข้ามแดนที่ขยายไปถึงตลาดของประเทศจีนตอนใต้ที่มีตลาดและก�ำลังซื้อขนาดใหญ่อีกด้วย
รูปที่ 3 - 33 : เส้นทางเชื่อมโยงแนวเหนือ-ใต้
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ที่มา: http://www.oknation.net/blog/akom

แนวทางและมาตรการ
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บทที่ 3

1) โครงสร้างเศรษฐกิจ
หากพิจารณาจากสัดส่วนโครงสร้างการผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดจะเห็นว่า จังหวัดเชียงรายมีจุดแข็งอยู่ที่ภาคเกษตรกรรมซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 34.5
สูงสุดในกลุ่มจังหวัดที่คณะผู้วิจัยเลือกพิจารณา ในขณะเดียวกันจุดอ่อนของจังหวัดเชียงราย
คือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนที่ต�่ำกว่าร้อยละ 10 ซึ่งน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัด
จากข้อมูลระดับอ�ำเภอ (ตารางที่ 3-24) จะพบว่า ทั้งสามอ�ำเภอที่อยู่
ในแผนการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีสดั ส่วนของพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมสูงกว่าของทัง้
จังหวัดมาก โดยอ�ำเภอแม่สายอยูท่ รี่ อ้ ยละ 68.37 รองลงมาคือเชียงของทีร่ อ้ ยละ 42 และเชียงแสน
อยู่ระดับต�่ำสุดที่ 40.34 แสดงให้เห็นว่า ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร
น่าจะเป็นจุดแข็งและเครื่องจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสามอ�ำเภอ
ตารางที่ 3 - 24 : ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอำ�เภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
จำ�นวนประชากร
(ณ 2554)

แม่สาย

เชียงแสน

เชียงของ

85,245

50,147

62,217

108.19

299.11

90.52

74.34

11,678.37

285.00

554.00

836.90

พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)

7,298,981.00

178,125.00

341,688.15

522,552.38

- พื้นที่เกษตร (ไร่)

2,357,855.00

121,781.00

137,837.00

219,472.00

- สัดส่วนพื้นที่เกษตร (%)

32.30

68.37

40.34

42.00

จำ�นวนจดทะเบียนพาณิชย์
(ณ ปี 2556)

4,105

63

25

12

875

78

34

29

ความหนาแน่นของ
ประชากร (คนต่อตร.กม)
ขนาดพืน้ ทีท่ งั้ หมด (ตร.กม)

จำ�นวนโรงงาน
(ณ ปี 2555)
- จำ�นวนเงินทุน
- จำ�นวนแรงงาน

10,885,842,367.00 1,261,459,999.00 242,625,402.00 497,550,596.00
14,421

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (อ้างอิงจากสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ)

1,896

442

277
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ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในสามอ�ำเภอ ยังดูมีขนาดและก�ำลัง
การผลิตทีไ่ ม่สงู มากนัก เมือ่ พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนทีร่ วมกันทัง้ สามอ�ำเภออยูท่ รี่ อ้ ยละ 20
ของทั้งจังหวัด และหากพิจารณาจากจ�ำนวนโรงงานและจ�ำนวนแรงงานที่รวมกันอยู่ที่เพียง
ร้อยละ 17 เท่านั้น
ส�ำหรับภาคบริการ ซึง่ สามารถพิจารณาจากจ�ำนวนการจดทะเบียนพาณิชย์
คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ภาคบริการในพืน้ ทีส่ ามอ�ำเภอนัน้ มีนอ้ ยมาก อย่างไรก็ดี ข้อมูลข้างต้นบางส่วน
เป็นข้อมูลปี 2554 ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะอ�ำเภอเชียงของ
ที่สะพานไทย-ลาว แห่งที่สี่พึ่งเปิดใช้เมื่อปลายปี 2556 และปัจจุบันอ�ำเภอเชียงของมีการเตรียม
พร้อมพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์คนในพืน้ ทีย่ งั ไม่สามารถระบุ
ได้ว่านิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเน้นการผลิตด้านใด
ในส่วนทรัพยากรนัน้ จังหวัดเชียงรายมีทรัพยากรป่าไม้ทยี่ งั ค่อนข้างสมบูรณ์
มีอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง วนอุทยานอีก 27 แห่ง รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทังสเตน
ดีบุก พลวง แมงกานีส และทรัพยากรน�้ำ
2) จ�ำนวนแรงงาน
2.1) แรงงานไทย
จากตารางที่ 4-18 จะพบว่า จ�ำนวนประชากรของทัง้ สามอ�ำเภอรวมกัน
คิดเป็นประมาณสองแสนคน หรือเพียงร้อยละ 7 ของจ�ำนวนประชากรในจังหวัดเชียงรายทัง้ หมด
โดยอ�ำเภอแม่สายมีจำ� นวนประชากรมากทีส่ ดุ (85,245 คน) รองลงมาคือ เชียงของ (62,217 คน)
และเชียงแสน (50,147 คน) ตามล�ำดับ และหากพิจารณาจากสัดส่วนแรงงานของจังหวัดเชียงราย
จะพบว่า จ�ำนวนประชากรแรงงานของพื้นที่สามอ�ำเภอจะคิดเป็นเพียง 120,000 คนเท่านั้น
2.2) แรงงานต่างด้าว
จากตารางที่ 3-25 จะพบว่า ปัจจุบัน (ณ เม.ย. 2557) จังหวัดเชียงราย
มีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 13,304 คน โดยจ�ำนวนการใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 จังหวัดเชียงรายมีจ�ำนวนแรงงานต่างด้าว 14,544 คน
ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ สัดส่วนของแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมายมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในปี 2555 ในขณะที่แรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายลดลง

2553

2554

2555

2556

เม.ย. 2557

  892

     2,091

  10,238

11,137

10,409

เข้าเมืองผิดกฎหมาย

  15,510

    20,263

9,590

3,407

2,895

16,402

22,354

19,828

14,544

13,304

รวม

ทีม่ า: วารสารสถิตจิ ำ�นวนคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตทำ�งานทัว่ ราชอาณาจักร, สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน
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อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยพบว่า แรงงานต่างชาติที่เข้า
มาท�ำงานบริเวณชายแดนเชียงรายมาจากตอนกลางและชั้นในของสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีทั้ง
แบบที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่เข้ามาท�ำงาน
ในจังหวัดเชียงรายมักท�ำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมและงานประเภทที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก
2.3) จ�ำนวนการเข้าและออกของคนต่างชาติบริเวณด่าน โดยการใช้
บัตรผ่านแดน
การเดินทางเข้าออกของคนต่างด้าวบริเวณจุดตรวจแม่สายนิยมใช้บัตร
ผ่านแดนในการเข้าออกประเทศไทย มากกว่าบริเวณจุดตรวจอื่นๆ (ในปี 2556 มีจ�ำนวนสูงถึง
762,982 คน) และแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีจ่ ดุ ตรวจเชียงแสนมีคนจากประเทศ
เพือ่ นบ้านเข้ามาเพียง 48,520 คน ส่วนเชียงของมีเพียง 15,237คนเท่านัน้ อย่างไรก็ดกี ารเดินทาง
ผ่านจุดตรวจเชียงของในปัจจุบันอาจมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากการเปิดใช้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ที่อ�ำเภอเชียงของ
ความเป็นไปได้ประกาศหนึ่งที่ท�ำให้จ�ำนวนคนจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาผ่านจุดตรวจแม่สายมีจ�ำนวนมาก เนื่องจากเมืองท่าขี้เหล็กในฝั่งสหภาพเมียนมาร์มีความ
เจริญและก�ำลังซือ้ มากกว่าจุดอืน่ ๆ ท�ำให้คนเมียนมาร์ขา้ มมาซือ้ ของอุปโภคบริโภคจากฝัง่ แม่สาย
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากประเภทสินค้าส่งออกผ่านด่านศุลกากรแม่สาย ส�ำหรับจุดตรวจอื่นๆ
มักจะเน้นไปที่การขนส่งสินค้าทางน�้ำและทางบก ซึ่งเห็นได้จากมูลค่าการค้าที่ค่อนข้างสูง
3) มูลค่าการค้า
การค้าของจังหวัดเชียงรายถือว่ามีจุดเด่น เนื่องจากมีการค้าทั้งแบบการค้า
ชายแดนกับสหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว รวมถึงการค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีนตอนใต้ตาม
ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยจะเห็นได้ว่า มูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรเชียงของมีมูลค่าสูงสุด
รองลงมาคือ ด่านศุลกากรแม่สาย โดยทั้งสองด่านมีมูลค่าเกินหนึ่งหมื่นล้านบาททั้งคู่ ในขณะที่
มูลค่าการค้าของด่านศุลกากรเชียงแสนอยู่ที่ระดับหกพันถึงเจ็ดพันล้านบาทเท่านั้น

บทที่ 3

เข้าเมืองถูกกฎหมาย
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ตารางที่ 3 - 25 : จำ�นวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงราย
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เชียงราย

4) ความพร้อมทางเศรษฐกิจในประเทศเมียนมาร์และสปป.ลาว ทีต่ ดิ กับจังหวัด

คณะผูว้ จิ ยั พบว่า โครงสร้างและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐฉาน โดยเฉพาะ
รัฐฉานตอนใต้ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับอ�ำเภอแม่สาย และเชียงแสน ค่อยข้างกระจุกตัวอยู่ที่ภาค
เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ รองลงมาคือการค้าส่งและการค้าปลีก รวมการค้า รวมการ
ซ่อมแซม ในขณะทีภ่ าคการผลิตยังอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ มาก ทัง้ นีจ้ งั หวัดท่าขีเ้ หล็กมีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้เกิดการค้าส่งและค้าปลีกอ�ำเภอแม่สายมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับแขวงบ่อแก้วนั้น ถือเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำของสปป.ลาว เนื่องจากพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว กิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ ประกอบด้วย
การท�ำเหมืองแร่ ตั้งแต่ปี 2550 สปป.ลาว มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค�ำ
โดยเป็นการร่วมลงทุนกับประเทศจีน และนักธุรกิจจีนได้รับสัมปทาน 99 ปี
โดยจุดเด่นของรัฐฉานคือ การที่มีประชากรจ�ำนวนมาก โดยในปี 2555
รัฐฉานมีประชากรประมาณ 5,780,000 คน ถือได้วา่ เยอะกว่าพืน้ ทีช่ ายแดนอืน่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั เลือก
อย่างมาก ซึ่งหากเทียบกับแขวงบ่อแก้ว ซึ่งติดกับอ�ำเภอเชียงของ จะพบว่ามีประชากรจ�ำนวน
น้อยกว่ามาก คือ มีประมาณ 170,000 คนเท่านั้น
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในท้องที่ คณะผู้วิจัยพบว่า
จ�ำนวนประชากรในพื้นที่ใกล้ชายแดนอาจจะไม่เป็นปัญหามากนัก โดยเฉพาะแรงงานเมียนมาร์
ทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานในจังหวัดเชียงรายนัน้ มักจะมาจากพืน้ ทีด่ า้ นใน ซึง่ ยังไม่เจริญมากนัก ประกอบ
กับการทีจ่ งั หวัดท่าขีเ้ หล็กและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้างสูง ท�ำให้
คนในพื้นที่มีรายได้ดี แรงสูงและไม่จ�ำเป็นต้องเข้าท�ำงานประเภทแรงงานในฝั่งไทย แต่ส�ำหรับ
อ�ำเภอเชียงของนัน้ ความหนาแน่นของประชากรในแขวงบ่อแก้วน่าจะเป็นปัญหา เนือ่ งจากมีขนาด
ต�่ำมาก ดังนั้นการจะพึ่งพาแรงงานจากสปป.ลาว น่าจะเป็นไปได้ยาก
3.5 อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3.5.1 ประเด็นทางกายภาพ
อ�ำเภออรัญประเทศ เป็นอ�ำเภอชายแดนทางด้านตะวันออกของประเทศไทย
มีพนื้ ที่ 821.265 ตร.กม. มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา เดิมเป็นอ�ำเภอหนึง่ ในจังหวัด
กบินทร์บุรี ภายหลังถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2468) ปัจจุบัน
เป็นอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นมาใหม่ภายหลัง (เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2536) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ต�ำบล ได้แก่ อรัญประเทศ บ้านใหม่หนองไทร
เมืองไผ่ ผ่านศึก หันทราย หนองสังข์ คลองน�ำ้ ใส ท่าข้าม ป่าไร่ ทับพริก คลองทับจันทร์ ฟากห้วย
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บ้านด่าน มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับอ�ำเภอวัฒนานครและอ�ำเภอโคกสูง ทิศตะวันออก ติดต่อ
กับประเทศกัมพูชา ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาและอ�ำเภอคลองหาด ทิศตะวันตก ติดต่อ
กับอ�ำเภอคลองหาดและอ�ำเภอวัฒนานคร จ�ำนวนประชากร 85,387 คน (พ.ศ. 2552) คิดเป็น
ความหนาแน่น 103.97 คน/ตร.กม. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคม ได้แก่ สถานีรถไฟ
อรัญประเทศ (เทศบาลเมืองอรัญประเทศ, 2557)
โครงการปรับปรุงและเพิม่ เติมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางด้านคมนาคมทีส่ ำ� คัญ
ในอ�ำเภออรัญประเทศ ได้แก่ โครงการตัดถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต โดยโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรระยะทางยาว 30 กิโลเมตร นอกจากนีย้ งั มีสะพาน
ขนาดเล็กเชื่อมระหว่างไทยกัมพูชาพร้อม ทั้งมีโครงการก่อสร้างด่านถาวรแห่งใหม่บริเวณบ้าน
หนองเอี่ยน ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ฝั่งไทยเชื่อมบ้านสตึงบท ต�ำบล
ปอยเปตฝั่งกัมพูชาเพื่อบรรเทาความแออัดของด่านปอยเปต โดยทั้งโครงการก่อสร้างถนน
สะพาน และด่านใหม่ใช้เวลาก่อสร้างนาน 2 ปี แล้วเสร็จเปิดใช้เส้นทางได้ประมาณปี 2559 ใช้งบ
ประมาณทัง้ สิน้ กว่า 5 พันล้านบาทเนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านคลองลึก อ�ำเภออรัญประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าการค้าสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำ
ให้จดุ ผ่านด่านเกิดความหนาแน่น เนือ่ งจากมีผเู้ ข้ามาใช้บริการจ�ำนวนมาก อีกทัง้ การจราจรบริเวณ
พรมแดนยังติดขัด ดังนัน้ บ้านหนองเอีย่ น-สตึงบทจึงเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ เข้าสูป่ อยเปต
กัมพูชา ทีม่ แี นวคิด แยกคนและสินค้าออกจากกัน เพือ่ แก้ปญ
ั หาความแออัดของจุดผ่านแดนบ้าน
คลองลึก ซึ่งเป็นด่านส�ำหรับนักท่องเที่ยว และการค้าชายแดนของคนในพื้นที่การค้าการลงทุน
สนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ในการรองรับการส่งออก และการน�ำเข้าสินค้า
ระหว่างประเทศ ตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ (ส�ำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2553)
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รูปที่ 3 - 34 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/
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3.5.2 ศักยภาพของเมืองชายแดนที่ติดกัน
เมืองปอยเปต และเมืองศรีโสภณ เป็นเมืองใน จ.บันเตียเมียนเจย ซึ่งมี
เมืองศรีโสภณเป็นเมืองหลวง ส่วนปอยเปตเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านตะวันตกติดกับชายแดน
อรัญประเทศ ของไทย มีทางใต้ของจังหวัดติดกับ จ.พระตะบอง ทิศตะวันออกติดกับเสียมราฐหรือ
เสียมเรียบ ส่วนทิศเหนือติดกับ จ.อุดรธานีของไทย จ.บัณเตียเมียนเจย มีพนื้ ที่ 6,679 ตารางกิโลเมตร
และมีประชากรทัง้ จังหวัดรวม 678,033 คน คิดเป็นความหนาแน่น 101.5 คนต่อตารางกิโลเมตร
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมได้แก่ สถานีรถไฟปอยเปต
เมืองปอยเปต - ศรีโสภณ นัน้ มีการจัดสรรพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ รองรับการ
ผลิตทั้งปอยเปต และศรีโสภณ โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางถนนค่อนข้างดี และ
ส่วนมากอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงพัฒนาเพือ่ ขยายช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทาง อีกทัง้ ยังมีโครงการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายปอยเปต–พนมเปญที่ใกล้จะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ในการขนส่งทางน�้ำ
สามารถเชื่อมโยงไฟยังท่าเรือแหลมฉบัง ไทย และท่าเรือน�้ำลึกสีหนุวิลล์ได้ ส่วนด้านพลังงาน
ไฟฟ้า น�ำ้ ประปาของพืน้ ทีแ่ ห่งนีย้ งั ต้องได้รบั การปรับปรุงเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และกระจายอย่างทั่วถึง
ปัจจุบนั เริม่ มีอตุ สาหกรรมทีเ่ ข้าไปลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วจ�ำนวนหนึง่ (รูปที่ 3-35)

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 3 - 35 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของปอยเปต-ศรีโสภณ

บทที่ 3

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/

รูปที่ 3 - 36 : สภาพถนนในเมืองปอยเปต

ที่มา: จากการสำ�รวจภาคสนาม (2556)
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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3.5.3 การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
จากตารางที่ 3-26 จะเห็นได้วา่ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีโ่ ดยรวมนัน้ อยูใ่ น
เกณฑ์ดี โดยเฉพาะในด้านการสือ่ สารโทรคมนาคมอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก มีโครงสร้างพืน้ ฐานทางถนน
อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ แต่มโี ครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็น 4 ช่องทางจราจรในอนาคต และควรมี
โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการพื้นฐานด้านประปาและสุขาภิบาล และในสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น
จากตารางที่ 3-27 พบว่า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ด้านระบบเอกสารที่ด่าน
ศุลกากร ระบบตรวจคนเข้าเมืองและสถานีบริการเชือ้ เพลิงอยูใ่ นเกณฑ์ดี ด้านอาคารศุลกากรและ
อาคารตรวจคนเข้าเมืองมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ แต่มีโครงการสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ที่บ้าน
หนองเอี่ยนซึ่งคาดว่าน่าจะแก้ปัญหาความแออัดและความล่าช้าได้ ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ สถานี
ซ่อมบ�ำรุงรถ คลังสินค้า สถานพยาบาลและความสะดวกในการข้ามแดน ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น

โครงสร้างพื้นฐาน

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบนั ) (อนาคต)
2

3.5

2. ท่าเรือ

ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ำ�ลึกขนาดใหญ่ ความลึกร่องน้ำ� 
14 ม.ตั้งอยู่ในเขตรัศมี 300 กม.จากเขตนิคมฯ

3

3

3. รถไฟ

สถานีอรัญประเทศ มีการเชื่อมโยงกับเขตนิคมฯ วิ่งด้วย
ความเร็วเฉลี่ย 35 กม./ชม.

2.5

2.5

4. ทางอากาศ

ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ เป็นท่าอากาศยานขนาด
กลาง ทางวิ่งยาว 2.5 กม. จำ�นวน 1 ทางวิ่ง ตั้งอยู่ในเขตรัศมี
162 กม.จากเขตนิคมฯ

2

2

5. ไฟฟ้าและพลังงาน

มีระบบส่งไฟฟ้าเข้าถึงพืน้ ทีเ่ ขตนิคมฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างทั่วถึงสามารถสนองความต้องการของอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ได้อย่างพอเพียงแต่ยังคงมีช่วงเวลาที่ขาดไฟฟ้า ไฟตก
หรือไฟดับอยูบ่ า้ งแต่ไม่กระทบต่อคุณภาพและอัตราการผลิต

3

3

6. สื่อสารโทรคมนาคม

มีระบบสือ่ สารไร้สาย (EDGE/3G/4G) รวมทัง้ มีการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต ADSL ทั่วพื้นที่

4

4

7. ประปาและสุขาภิบาล

มีระบบน้ำ�ประปา หรือน้ำ�บาดาลเข้าถึงพื้นที่นิคมฯ และเขต
เศรษฐกิจพิเศษอย่างทั่วถึงแต่อาจเกิดการขาดแคลนน้ำ�
ในบางช่วงและเกิดปัญหาน้ำ�ท่วม

2

2

8. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนในเมือง นอกจากตลาดการค้า
แต่สามารถเดินทาง 2-3 ชม.ไปเสียมเรียบซึ่งเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงมากได้

2

2
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ถนนเส้นทางหมายเลข 359ไปท่าเรือแหลมฉบัง เป็นถนน
ลาดยาง 2-4 ช่องทางผิวถนนเรียบ วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 80
กม./ชม.(มีโครงการสร้างถนน 4 เลน เลี่ยงเมืองอรัญปอยเปตยาว 30 กิโลเมตร เข้าสตึงบท กัมพูชา)

บทที่ 3

1. ถนน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 26 : การประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ตารางที่ 3 - 27 : การประเมินการอำ�นวยความสะดวกทีจ่ ดุ ผ่านแดนของ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ประเด็น

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบัน) (อนาคต)

1. ระบบเอกสาร
ที่ด่านศุลกากร

การดำ�เนินการด้านเอกสารชัดเจนได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการดำ�เนินงานแต่การปฏิบัติงานล่าช้าเนื่องจาก
มีแถวคอยยาว

3

3

2. อาคารศุลกากร
และการจัดพื้นที่

ไม่มีพื้นที่สำ�หรับการจอดรถเพื่อตรวจตราสินค้าที่เพียงพอ
และเหมาะสม(มีแผนสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่)

2

4

3. ระบบการตรวจ
คนเข้าเมือง

การดำ�เนินการด้านเอกสารชัดเจนได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการดำ�เนินงานแต่การปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามระบบ
เท่าที่ควรอาจจะต้องพึ่งพาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น

3

3

4. อาคารตรวจคนเข้าเมือง มีอาคารตรวจคนเข้าเมืองที่พอใช้งานได้ แต่คับแคบหรือมีที่
และการจัดพื้นที่
ตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีพื้นที่สำ�หรับรถที่มาจอดรอที่เพียง
พอและเหมาะสมทำ�ให้แรงงานไม่มีความสะดวกในการใช้
บริการเท่าที่ควร (มีแผนสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่)

2

4

5. สถานีบริการเชื้อเพลิง

มีจำ�นวนสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีราคาที่ได้
มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ แต่อาจไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ

3

3

6. สถานีซ่อมบำ�รุงรถ

ไม่มสี ถานีซอ่ มบำ�รุงทีด่ ชู ดั เจนแต่มชี า่ งท้องถิน่ ทีส่ ามารถช่วย
เหลือในกรณีฉุกเฉินได้แต่ขาดมาตรฐานและไม่ค่อยมีความ
น่าเชื่อถือในการเข้าไปใช้บริการ

2

2

7. คลังสินค้า

มีพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกกันไว้สำ�หรับใช้เป็นคลังสินค้า/ศูนย์
กระจายสินค้าทีร่ ถขนส่งสินค้าอาจใช้เป็นทีเ่ ปลีย่ นถ่ายสินค้า
ได้แต่ไม่มีการจัดการที่ดีเท่าที่ควร

2

2

8. สถานพยาบาล

มีสถานพยาบาลที่สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
เท่านั้นซึ่งอาจจะไม่มีมาตรฐานความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรไม่
สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือแรงงานได้อย่างเต็มที่

2

2

9. ความสะดวก
ในการข้ามแดน

บริเวณหน้าด่านมีความหนาแน่นของการข้ามแดนสูงในส่วน
ของรถบรรทุกที่รอผ่านแดนนั้นมีการต่อแถวค่อนข้างยาว

2

2

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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3.6 อ.สะเดา จ.สงขลา
3.6.1 ประเด็นด้านกายภาพ
อ� ำ เภอสะเดา เป็ น อ� ำ เภอหนึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ ใต้ ข องจั ง หวั ด สงขลา มี พื้ น ที่
1,029.273 ตร.กม. แบ่งพืน้ ทีก่ ารปกครองออกเป็น 9 ต�ำบล ได้แก่ สะเดา ท่าโพธิ์ ปริก ปาดังเบซาร์
พังลา ส�ำนักขาม ส�ำนักแต้ว เขามีเกียรติ และทุ่งหมอ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับอ�ำเภอ
คลองหอยโข่งและอ�ำเภอหาดใหญ่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�ำเภอจะนะและอ�ำเภอนาทวี ทิศใต้
ติดต่อกับรัฐเกดะห์ (ประเทศมาเลเซีย) ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐปะลิส (ประเทศมาเลเซีย)
อ�ำเภอควนโดน และอ�ำเภอควนกาหลง (จังหวัดสตูล) จ�ำนวนประชากร120,306 คน (พ.ศ.
2552) คิดเป็นความหนาแน่น 116.88 คน/ตร.กม.  อ�ำเภอสะเดานัน้ ถือได้วา่ เป็นเมืองเศรษฐกิจ
ส�ำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีด่านพรมแดนที่ส�ำคัญถึง 2 ด่าน
คือ พรมแดนไทย-มาเลเซีย (รัฐเกดะห์) (ด่านสะเดา) และพรมแดนไทย-มาเลเซีย (รัฐปะลิส)
(ด่านปาดังเบซาร์) มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคม ได้แก่ สถานีรถไฟคลองแงะ (รูปที่ 3-37
และรูปที่ 3-38)
อ�ำเภอสะเดานั้นได้มีโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านคมนาคมเพือ่ รองรับการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยโครงการหลักๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่มโี ครงการสร้างบนทีด่ นิ จ�ำนวน 720 ไร่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองล่าปัง ต�ำบลส�ำนักขาม อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เนื่องจากด่านศุลกากรแห่งเก่า
มีความแออัดคับแคบไม่เพียงพอทีจ่ ะให้บริการ โดยเฉพาะในเทศกาลส�ำคัญต่างๆ ภายหลังสร้าง
ด่านศุลกากรแห่งใหม่แล้ว จะปรับปรุงด่านศุลกากรแห่งเก่าให้เป็นเกตเวย์ส�ำหรับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ ไม่ให้รถบรรทุกผ่านด่าน ส�ำหรับแผนการการก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี
ก�ำหนดแผนงานแล้ว ปี 55-56-57 (ภาคใต้โฟกัส, 2555)และ โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์
หรือทางด่วนหาดใหญ่–สะเดา ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการเร่งด่วนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาค (Priority Connectivity Projects: PCPs) ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย หรือ Indonesia–Malaysia–Thailand Growth
Triangle: IMT–GTที่ ADB หรือธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย พร้อมให้การสนับสนุน โครงการนี้
เดิมทีทางภาคเอกชนเป็นฝ่ายเสนอรัฐบาลให้ท�ำโครงการมอเตอร์เวย์ จากอ.หาดใหญ่-อ.สะเดา
ซึ่งมอเตอร์เวย์ใช้เงินลงทุนประมาณ 14,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับเงินมาท�ำการศึกษาจ�ำนวน
25 ล้านบาท อยู่ระหว่างการศึกษา  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณ 5-6 ปี และศึกษา
แล้วไม่แน่นอนว่าจะก่อสร้างได้ จากปัญหาเรื่องงบประมาณและปัญหาการเวนคืนที่ดินของ
ชาวบ้าน (เนชั่น, 2553 และ ภาคใต้โฟกัส, 2555)

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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รูปที่ 3 - 37 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของ อ.สะเดา จ.สงขลา

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/

รูปที่ 3 - 38 : ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรสะเดา
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3.6.2 ศักยภาพของเมืองชายแดนที่ติดกัน
รัฐปะลิส (ตรงข้ามด่านสะเดา) ชื่อเต็มคือ เปอร์ลิสอินเดอรากายางัน (Perlis
InderaKayangan) เป็นรัฐที่เล็กที่สุดในมาเลเซียอยู่ทางตอนเหนือสุดของคาบสมุทรมาเลเซีย
และติดชายแดนประเทศไทยประชากรของรัฐมีจ�ำนวน 198,335 คน ในปี 2543 ในจ�ำนวนนี้
เป็นชาวมาเลย์ประมาณ 166,200 คนหรือร้อยละ 78, ชาวจีน 24,000 คนหรือร้อยละ 17,
ชาวอินเดีย 3,700 คน และอื่นๆ 5,400 คน) เมืองหลวงของรัฐปะลิสคือ กังการ์ เมืองที่เป็น
ที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครคืออาเรา นอกจากนี้เมืองการค้าส�ำคัญบริเวณชายไทย-มาเลเซีย
คือ ปาดังเบซาร์ ส่วนเมืองท่าของรัฐซึง่ เป็นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐคือ กัวลาปะลิส
เศรษฐกิจของรัฐส่วนใหญ่เป็นด้านเกษตรกรรม เช่น ข้าว น�้ำตาล และการประมงเป็นส�ำคัญ
ส่วนด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
รัฐเกดะห์ (ตรงข้ามด่านปาดังเบซาร์) เป็นรัฐที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศ
มาเลเซีย มีชื่อเฉลิมเมืองเป็นภาษาอาหรับว่า ดารุลอะมาน ("ถิ่นที่อยู่แห่งสันติภาพ") ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย ครอบคลุมขนาดเนื้อที่ 9,425 ตารางกิโลเมตร
และประกอบด้วยพื้นที่ราบส�ำหรับปลูกข้าว รวมทั้งเกาะลังกาวีเมืองหลวงของรัฐและเมืองของ
เจ้าผู้ครองคือ อลอร์สตาร์ เมืองหลักๆ เมืองอื่นได้แก่
ซูไงปตานี (Sungai Petani) และกูลิม (Kulim) บนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งกูวะห์
(Kuah) บนเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 เขต ได้แก่เขตบาลิง (Baling),
เขตบันดาร์บาฮารู (Bandar Baharu), เขตโกตาเซอตาร์ (Kota Setar), เขตกัวลามูดา (Kuala
Muda), เขตกุบังปาซูหรือกูบังปาสู (KubangPasu), เขตกูลิม (Kulim), เขตลังกาวี (Langkawi),
เขตปาดังเตอรัป (Padang Terap), เขตเปินดัง (Pendang), เขตซิก์ (Sik), เขตยัน (Yan) ประชากร
ในรัฐเกดะห์ตามกลุ่มชาติพันธุ์ในปี พ.ศ. 2546 ได้แก่ ชาวมาเลย์ (1,336,352 คน) ชาวจีน
(252,987 คน) ชาวอินเดีย (122,911 คน) ไร้สัญชาติ (35,293 คน) และอื่นๆ (27,532 คน) ใน
จ�ำนวนนีม้ กี ลุม่ ชาวไทยไทรบุรี ซึง่ เป็นชาวไทยพลัดถิน่ ทีต่ กค้างในประเทศมาเลเซีย ตัง้ แต่การท�ำ
สนธิสัญญากับประเทศอังกฤษด้านการคมนานคมมีเครือข่ายทางหลวงเชื่อมต่ออย่างดี ดังนั้น
จึงสะดวกและง่ายที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปถึง ทางด่วนเส้นเหนือ-ใต้ก็ตัดผ่านรัฐเกดะห์ จึงท�ำให้
ย่นระยะเวลาการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังอลอร์สตาร์ให้เหลือเพียง 5 ชั่วโมง ในทาง
เดียวกันรถไฟเกเรอตัปปีตานะห์มลายู (Keretappi Tanah Melayu) ก็เปิดให้บริการทุกวัน
จากเมืองหลักๆ ของมาเลเซียไปยังเมืองอลอร์สตาร์ และเมืองอืน่ ๆ สายการบินแห่งชาติ (สายการบิน
มาเลเซีย) มีเทีย่ วบิน 3 เทีย่ วต่อวันไปยังอลอร์สตาร์จากสนามบินนานาชาติกวั ลาลัมเปอร์ สายการบิน
แอร์เอเชียเป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินสองเที่ยวต่อวันไปอลอร์สตาร์ และยังออกจากสนามบิน
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นานาชาติกวั ลาลัมเปอร์เช่นกัน และมีบริการเรือเฟอรีทอี่ อกทุกๆ ครึง่ ชัว่ โมงจากเกาะลังกาวีไปยัง
กัวลาเกดะห์ ตั้งแต่ 07.00 ถึง 19.00 น. ทุกวันอีกด้วย ด้านการคมนาคมขนส่งอื่นๆ ก็มีรถโค้ช
ปรับอากาศและรถลีมูซีนทางไกลหรือแม้กระทั่งรถแท็กซี่ (รูปที่ 3-39 และรูปที่ 3-40)
รูปที่ 3 - 39 : แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่สำ�คัญของรัฐเกดะห์และรัฐปะลิส

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/

รูปที่ 3 - 40 : ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย

ที่มา: จากการสำ�รวจภาคสนาม (2556)

แนวทางและมาตรการ
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บทที่ 3

3.6.3 การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
จากตารางที่ 3-28 จะเห็นได้ว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยรวมนั้น
อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง มีโครงสร้างพืน้ ฐานทางท่าเรือ ทางอากาศ และในด้านไฟฟ้าและพลังงาน
อยู่ในเกณฑ์ดี โครงสร้างพื้นฐานทางถนนในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนัก แต่มีโครงการ
ปรับปรุงในอนาคตอันใกล้ (มอเตอร์เวย์สะเดา-หาดใหญ่) รวมทั้งมีโครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางท่าเรือและทางรถไฟเพื่อรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ ในด้านประปา
และสุขาภิบาลนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดี ควรมีโครงการปรับปรุงในด้านนี้เพิ่มขึ้น
จากตารางที่ 3-29 พบว่า โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี ด้านอาคารศุลกากรและอาคาร
ตรวจคนเข้าเมือง เป็นอาคารเก่าอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ดนี กั และพืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอ แต่มโี ครงการก่อสร้าง
อาคารใหม่ (ด่านสะเดาแห่งที่ 2) ในอนาคตพร้อมกับมอเตอร์เวย์สะเดา-หาดใหญ่ และควรมี
การสร้างสถานพยาบาลเพิ่มเติม
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ตารางที่ 3 - 28 : การประเมินโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของ อ.สะเดา จ.สงขลา
โครงสร้างพื้นฐาน

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบัน) (อนาคต)

1. ถนน

ถนนด้านหน้าด่านสะเดา เป็นถนนลาดยาง ทีม่ เี พียง 2 ช่องทาง
จราจรมีการจราจรติดขัดเนื่องจากปริมาณรถบรรทุกจำ�นวน
มาก (มีโครงการก่อสร้างโทลเวย์หรือทางด่วนหาดใหญ่–สะเดา)

2

4

2. ท่าเรือ

ท่าเรือน้ำ�ลึกสงขลา ห่างจากเขตนิคมฯ 80 กม.มีทา่ เทียบเรือ 3
ท่าความยาวรวม 510 เมตร กว้าง 30 เมตร ความลึกหน้าท่า
10 เมตร (มีโครงการออกแบบและก่อสร้างท่าเรือน้ำ�ลึกสงขลา
แห่งที่ 2)

3

4

3. รถไฟ

มีสถานีรถไฟคลองแงะ เชือ่ มโยงกับเขตนิคมฯ วิง่ ด้วยความเร็ว
เฉลี่ย 30กม. /ชม. (ในอนาคตอาจมีโครงการเชื่อมโยงการ
ขนส่งสินค้ากับท่าเรือน้ำ�ลึกสงขลาและอาจมีการต่อสถานี
รถไฟ KTM ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงจากสถานีปาดังเบซาร์
ประเทศมาเลเซีย)

2.5

4

4. ทางอากาศ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ห่างจากเขตนิคมฯ 50 กม.เป็นท่า
อากาศยานขนาดกลางทางวิ่งยาว 3 กม.

3

3

5. ไฟฟ้าและพลังงาน

มีระบบส่งไฟฟ้าเข้าถึงพืน้ ทีเ่ ขตนิคมฯอย่างทัว่ ถึง อาจมีปญ
ั หา
ขัดข้องเล็กน้อยแต่สามารถสนองความต้องกอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ได้อย่างพอเพียง

3

3

6. สื่อสารโทรคมนาคม

มีระบบสื่อสารไร้สาย เช่น EDGE/3G/4G รวมทั้งมีการให้
บริการอินเตอร์เน็ต ADSL แต่มีปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง

2.5

2.5

7. ประปาและสุขาภิบาล

มีระบบน้ำ�ประปาหรือน้ำ�บาดาลเข้าถึงพื้นที่นิคมฯอย่างทั่วถึง
แต่เกิดปัญหาคุณภาพของน้ำ�ไม่ได้มาตรฐานและเกิดปัญหา
ขัดข้องไม่สามารถจ่ายน้ำ�ได้ในบางช่วงและปัญหาน้ำ�ท่วม

2

2

8. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในตั ว อ.สะเดาแต่ ส ามารถเดิ น ทางไป
หาดใหญ่ซงึ่ มีแหล่งท่องเทีย่ วพอสมควรในระยะ 1 ชม.กว่าๆ ได้

2.5

2.5

ประเด็น

คำ�อธิบาย

คะแนน คะแนน
(ปัจจุบัน) (อนาคต)
3.5

3.5

2. อาคารศุลกากร
และการจัดพื้นที่

ในด้านการทำ�พิธศี ลุ กากรมีพนื้ ทีใ่ ห้บริการอยูใ่ นบริเวณเดียว
กับการทำ�พิธผี า่ นแดนแต่มกี ารแบ่งช่องการตรวจทีแ่ ยกออก
ไปอยู่คนละฝั่ง มีช่องให้บริการเพียงสองช่องสภาพอาคาร
ค่อนข้างเก่า (มีโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่)

2

4

3. ระบบการตรวจ
คนเข้าเมือง

การดำ�เนิ น การด้ า นเอกสารชั ด เจน รวดเร็ ว ได้ ใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำ�เนินงานแต่การปฏิบตั ยิ งั ไม่เป็น
ไปตามระบบเท่าที่ควร

3

3

4. อาคารตรวจ
คนเข้าเมืองและ
การจัดพื้นที่

อาคารตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในสภาพที่เก่าไม่มีที่พักสำ�หรับผู้
เดินทาง และมีสถานที่จอดรถจำ�นวนน้อยไม่เพียงพอ
(มีโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่)

2

4

5. สถานีบริการ
เชื้อเพลิง

มีจำ�นวนสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีราคาที่ได้
มาตรฐานและมีกำ�หนดเวลาเปิดปิดทีแ่ น่นอน แต่อาจไม่เพียง
พอต่อความต้องการ

3

3

6. สถานีซ่อมบำ�รุงรถ

มีสถานีซอ่ มบำ�รุงรถทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาได้ทกุ ชนิดแต่ไม่มี
ราคาบอกแน่นอนเป็นมาตรฐาน

3

3

7. คลังสินค้า

มีคลังสินค้าต้องการในการใช้งาน ได้มาตรฐานในตำ�แหน่ง
พื้นที่ที่เหมาะสมแต่ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัย

3

3

8. สถานพยาบาล

มีสถานพยาบาลที่อยู่ในสภาพที่เก่าแต่ยังสามารถให้การ
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นได้

2

2

9. ความสะดวก
ในการข้ามแดน

การข้ามแดนของสินค้าผ่านแดนสองประเทศสามารถทำ�ได้
โดยไม่เสียเวลามากและมีความปลอดภัยแต่ควรปรับปรุงถนน
ระหว่างจุดผ่านแดนทั้งสองให้มีจำ�นวนช่องจราจรมากขึ้น

3

3
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การดำ�เนินการด้านเอกสารเป็นไปตามมาตรฐานสากลมี
ความชัดเจนของกฎระเบียบ รวดเร็ว อีกทั้งมีการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำ�เนินการมีการประสานงานกับ
ระหว่างประเทศแต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์

บทที่ 3

1. ระบบเอกสาร
ที่ด่านศุลกากร

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 29 : การประเมินการอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดนของ อ.สะเดา จ.สงขลา

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

3.7 สรุปผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ
จากการให้คะแนนแต่ละเขตพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และด้าน
การอ�ำนวยความสะดวกที่จุดผ่านแดน ได้น�ำมาวิเคราะห์ต่อเพื่อหาความเหมาะสมของประเภท
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่โดยถ่วงน�้ำหนักตามค่าน�้ำหนักที่แสดงในตารางที่ 3-30
และตารางที่ 3-31 ซึ่งเป็นค่าถ่วงน�้ำหนักที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในแต่ละประเภท
อุตสาหกรรม ตลอดจนสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 3-30 ได้กำ� หนดค่าน�ำ้ หนักของคะแนนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของอุตสาหกรรม
แต่ละประเภท โดยสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเกษตรแปรรูป มีความจ�ำเป็นที่จะต้องอยู่
ในพื้นที่ที่มีถนนและเส้นทางเชื่อมโยงไปยังท่าเรือดี สาธารณูปโภคที่ต้องการหลักคือไฟฟ้าและ
น�ำ้ สะอาด ขณะทีพ่ นื้ ทีก่ ารค้า ศูนย์โลจิสติกส์นนั้ ต้องการถนน ท่าอากาศยาน ไฟฟ้า โทรคมนาคม
ที่ดีเป็นพิเศษ ส่วนศูนย์ท่องเที่ยวนั้นควรจะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เอง
ตารางที่ 3 - 30 : ค่าน้ำ�หนักการให้คะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
ประเภทอุตสาหกรรม
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สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

เกษตรแปรรูป

พื้นที่การค้า

ศูนย์โลจิสติกส์

ท่องเที่ยว

ถนน

30

30

30

30

20

ท่าเรือ

20

20

10

20

5

รถไฟ

5

5

10

10

5

ท่าอากาศยาน

5

0

5

5

10

ไฟฟ้า

25

25

15

15

10

สื่อสารโทรคมนาคม

5

5

15

10

10

ประปา

10

15

15

10

10

สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่

0

0

0

0

30

ตารางที่ 3-31 ได้กำ�หนดค่าน้ำ�หนักของคะแนนด้านการอำ�นวยความสะดวกทีจ่ ดุ ผ่านแดน
ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มซึ่งต้องใช้แรงงานมาก
ตลอดจนศูนย์กลางการท่องเที่ยวควรจะมีระบบการตรวจคนเข้าเมืองที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว
สามารถรองรับการเคลื่อนย้ายคนได้ ส่วนเกษตรแปรรูปต้องมีระบบศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ
สำ�หรับศูนย์โลจิสติกส์ต้องมีคลังสินค้าที่กว้างขวาง หลากประเภท เป็นต้น

ประเภทอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป

พื้นที่การค้า

ศูนย์โลจิสติกส์

ท่องเที่ยว

ระบบเอกสาร
ที่ด่านศุลกากร

10

20

20

15

10

อาคารศุลกากร
และการจัดพื้นที่

10

10

10

10

5

ระบบการตรวจ
คนเข้าเมือง

35

20

25

15

30

อาคารตรวจคนเข้าเมือง
และการจัดพื้นที่

10

10

10

5

15

สถานีบริการเชื้อเพลิง

5

5

5

10

10

สถานีซ่อมบำ�รุงรถ

5

5

5

10

5

คลังสินค้า

10

15

5

20

0

สถานพยาบาล

5

5

10

5

15

ความสะดวก
ในการข้ามแดน

10

10

10

10

10
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หลังจากการวิเคราะห์ทั้งในปัจจุบันและตามแผนงานในอนาคตสามารถสรุปแบ่งย่อย
ตามประเภทอุตสาหกรรมได้ 5 ด้าน ตามตาราง ดังนี้ ทั้งนี้จะให้น�้ำหนักกับดัชนีแต่ละส่วน
เท่าๆ กัน
จากตารางที่ 3-32 พบว่า ส�ำหรับอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม แม่สอดยังมีความ
พร้อมทางกายภาพน้อยเทียบกับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เนือ่ งจากอยูไ่ กลท่าเรือและถนนทีเ่ ชือ่ มโยงไปท่าเรือ
ยังไม่ดีเท่าที่ควร รวมถึงด่านยังไม่ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
แต่กม็ แี ผนทีจ่ ะพัฒนาถนนทัง้ สองด้านทีเ่ ชือ่ มโยงมาอ.แม่สอด ปัญหาจึงน่าจะลดลงในระยะยาว
ส่วนพื้นที่อื่นๆ ไม่มีปัญหาทางกายภาพที่ชัดเจน ขณะที่มุกดาหารยังไม่มีความเหมาะสมเท่าใด
แม้จะอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจแต่ก็อยู่ห่างไกลจากท่าเรือหลัก

บทที่ 3

สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 31 : ค่าน้ำ�หนักการให้คะแนนด้านการอำ�นวยความสะดวกที่จุดผ่านแดนของ
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท

บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 32 : ความเหมาะสมทางกายภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม
พื้นที่

ปัจจุบัน

ตามแผนงานในอนาคต

โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
และสาธารณูปโภค ความสะดวกที่ รวม และสาธารณูปโภค ความสะดวกที่ รวม
จุดผ่านแดน
จุดผ่านแดน

แม่สอด

2.28

2.60

2.44

3.05

2.70

2.88

กาญจนบุรี

2.83

2.25

2.54

3.35

2.85

3.10

แม่สาย

2.45

3.40

2.93

2.93

3.40

2.98

เชียงแสน

2.80

3.15

2.98

2.90

3.15

3.03

เชียงของ

2.78

3.25

3.01

2.88

3.25

3.06

อรัญประเทศ

2.58

2.50

2.54

3.03

2.90

2.96

สะเดา

2.55

2.80

2.68

3.43

3.20

3.31

มุกดาหาร

2.25

3.15

2.70

2.43

3.15

2.79

ในส่วนของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปนั้น พื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางกายภาพน้อย
ในปัจจุบันคือกาญจนบุรีและแม่สอด เนื่องจากด่านศุลกากรยังไม่ได้รับการพัฒนาและถนน
ที่เชื่อมโยงยังมีปัญหาอยู่ อย่างไรก็ดี คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงจากแผนงานของภาครัฐที่
ดำ�เนินการอยู่ (ตารางที่ 3-33)
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พื้นที่

ปัจจุบัน

ตามแผนงานในอนาคต

แม่สอด

2.25

2.58

2.41

2.95

2.73

2.84

   กาญจนบุรี

2.88

2.05

2.46

3.40

2.65

3.03

แม่สาย

2.40

3.45

2.93

2.50

3.45

2.98

เชียงแสน

2.80

3.20

3.00

2.90

3.20

3.05

เชียงของ

2.80

3.30

3.05

2.90

3.30

3.10

อรัญประเทศ

2.58

2.45

2.51

3.03

2.85

2.94

สะเดา

2.50

2.85

2.68

3.38

3.25

3.31

มุกดาหาร

2.23

3.10

2.66

2.38

3.10

2.74

บทที่ 3

โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
และสาธารณูปโภค ความสะดวกที่ รวม และสาธารณูปโภค ความสะดวก รวม
จุดผ่านแดน
ที่จุดผ่านแดน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 33 : ความเหมาะสมทางกายภาพในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทเกษตรแปรรูป

พื้นที่การค้าที่เหมาะสมที่สุดในทางกายภาพคือ อ.สะเดา จ.สงขลา ที่เชื่อมโยง
ไปมาเลเซีย และอ.แม่สาย อ.เชียงของ อ.เชียงแสนซึง่ เชือ่ มโยงไปยังประเทศจีนตอนใต้ได้สะดวก
ทัง้ หมดนีม้ โี ครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคอยูใ่ นเกณฑ์ดี ขณะทีพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ หากมีการพัฒนา
ตามแผนงานในอนาคตแล้วก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ตารางที่ 3-34)
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บทที่ 3

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 34 : ความเหมาะสมทางกายภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทพื้นที่การค้า
(Trade Zone)
พื้นที่

ปัจจุบัน

ตามแผนงานในอนาคต

โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
และสาธารณูปโภค ความสะดวกที่ รวม และสาธารณูปโภค ความสะดวกที่ รวม
จุดผ่านแดน
จุดผ่านแดน

แม่สอด

2.23

2.63

2.43

3.10

2.68

2.89

กาญจนบุรี

2.70

2.25

2.48

3.30

2.85

3.08

แม่สาย

2.40

3.40

2.90

2.60

3.40

3.00

เชียงแสน

2.75

3.10

2.93

2.95

3.10

3.03

เชียงของ

2.73

3.15

2.94

2.93

3.15

3.04

อรัญประเทศ

2.60

2.50

2.55

3.05

2.90

2.98

สะเดา

2.43

2.80

2.61

3.28

3.20

3.24

มุกดาหาร

2.35

3.15

2.75

2.58

3.15

2.86

ในด้านศูนย์กลางโลจิสติกส์ (คลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า) นั้น เมืองชายแดน
ที่ศึกษาทั้งหมดอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจที่สำ�คัญ แต่ที่มีความพร้อมทางกายภาพสูง คือ อ.สะเดา,
อ.เชียงของ, อ.เชียงแสน และอ.แม่สาย ในพื้นที่อื่น ๆ ต้องรอให้มีการพัฒนาตามแผนงานของ
ภาครัฐก่อนจึงจะอยู่ในเกณฑ์ดี (ตารางที่ 3-35)
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ตามแผนงานในอนาคต

โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
และสาธารณูปโภค ความสะดวกที่ รวม และสาธารณูปโภค ความสะดวกที่ รวม
จุดผ่านแดน
จุดผ่านแดน

แม่สอด

2.18

2.55

2.36

3.05

2.75

2.90

กาญจนบุรี

2.75

2.15

2.45

3.35

2.60

2.98

แม่สาย

2.35

3.50

2.93

2.55

3.50

3.03

เชียงแสน

2.70

3.15

2.93

2.90

3.15

3.03

เชียงของ

2.68

3.30

2.99

2.88

3.30

3.09

อรัญประเทศ

2.60

2.40

2.50

3.05

2.70

2.88

สะเดา

2.50

2.88

2.69

3.45

3.18

3.31

มุกดาหาร

2.20

3.10

2.65

2.38

3.10

2.74

บทที่ 3

พื้นที่

ปัจจุบัน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 3 - 35 : ความเหมาะสมทางกายภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทศูนย์กลาง
โลจิสติกส์

ในด้ า นศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วนั้ น เมื อ งชายแดนที่ มี ค วามพร้ อ มในปั จ จุ บั น คื อ
อ.แม่สายและอ.เชียงแสน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ขณะที่หากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการผ่านแดนของกาญจนบุรีตามแผนงาน ก็จะทำ�ให้กาญจนบุรีมีความพร้อมทางกายภาพ
เช่นกัน (ตารางที่ 3-36)
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ตารางที่ 3 - 36 : ความเหมาะสมทางกายภาพในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทเมืองท่องเทีย่ ว
พื้นที่

ปัจจุบัน

ตามแผนงานในอนาคต

โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
และสาธารณูปโภค ความสะดวกที่ รวม
จุดผ่านแดน

โครงสร้างพื้นฐาน การอำ�นวย
และสาธารณูปโภค ความสะดวกที่ รวม
จุดผ่านแดน

แม่สอด

2.35

2.65

2.50

3.00

2.65

2.83

กาญจนบุรี

2.75

2.50

2.63

3.13

3.10

3.11

แม่สาย

2.65

3.45

3.05

2.75

3.45

3.10

เชียงแสน

3.03

3.05

3.04

3.13

3.05

3.09

เชียงของ

2.83

3.05

2.94

2.93

3.05

2.99

อรัญประเทศ

2.38

2.50

2.44

2.68

2.90

2.79

สะเดา

2.48

2.70

2.59

3.00

3.10

3.05

มุกดาหาร

2.45

3.20

2.83

2.70

3.20

2.95

º··Õ่ 3
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13 ข้อ 14 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
14 ข้อ 7(1) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ2556

บทที่ 4

ในปัจจุบันการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดตั้งขึ้นได้ภายใต้ระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ซึง่ กำ�หนดให้การจัดตัง้ สามารถ
ทำ�ได้โดยการเสนอของหน่วยงานทีต่ อ้ งการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขอความเห็นชอบต่อ
กระทรวงต้นสังกัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อ
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดำ�เนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ13 ซึ่งเหตุที่ให้หน่วยงานที่ต้องการจะพัฒนารับผิดชอบกำ�กับดูแลเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นผู้จัดทำ�ร่างแผนแม่บทแทนที่จะเป็น กนพ. ก็เพราะต้องการให้การดำ�เนินการมีความ
รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษอาจครอบคลุมและคาบเกี่ยวกับเขตบริหารการปกครองในหลายพื้นๆ ที่ เนื่องจากในเชิง
นโยบายและตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2556 ต้องการกำ�หนดเขตพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจำ�นวน 2 คน รัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆ
โดยตำ�แหน่ง 7 คน ข้าราชการประจำ� เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ผูบ้ ญั ชาการตำ�รวจแห่งชาติ ผูแ้ ทนการค้าต่างๆ และผูท้ รงคุณวุฒทิ นี่ ายกรัฐมนตรี
แต่งตั้ง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นทั้ง
กรรมการและเลขานุการ ซึง่ ภารกิจหลักของ กนพ. คือ การให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์
และวิธกี ารสนับสนุนการจัดตัง้ และดำ�เนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ร่างแผนแม่บท แผนงาน
หรือโครงการและแผนปฏิบตั กิ ารต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้พจิ ารณาอนุมตั 14
ิ กล่าวคือ การพิจารณา
ว่าพื้นที่ใดจะควรถูกกำ�หนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยพิจารณาถึงความพร้อมของ
พื้นที่ ซึ่งอาจครอบคลุมบางส่วนของอำ�เภอ ทั้งอำ�เภอหรือทั้งจังหวัด รวมถึงศักยภาพของพื้นที่
นัน้ ๆ รวมถึงการกำ�หนดแนวทางเพือ่ ให้การส่งเสริมและพัฒนาการค้าบริเวณพรมแดนและการค้า
ภายใต้กรอบอาเซียน การกำ�กับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนแม่บทและ
รายงานผลการดำ�เนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี ภารกิจ
แรกสุดทีส่ �ำ คัญของ กนพ. คือ การเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธกี ารสนับสนุนการจัดตัง้ และดำ�เนินการ
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและร่างแผนแม่บท ซึ่งปัจจุบัน กนพ. พิจารณาในส่วนของการให้การสนับสนุน
ในทางกายภาพเท่านั้น ได้แก่ สิทธิประโยชน์สำ�หรับการลงทุน การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและด่านศุลกากร15
แต่ในด้านกระบวนการเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ยังไม่ได้ถกู หยิบยก
ขึ้นมาพิจารณา ซึ่งความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสับสน ล่าช้าต่อผู้ปฏิบัติในการ
ดำ�เนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ หรืออาจทำ�ให้โครงการหยุดชะงักได้หากการดำ�เนินการฝ่าฝืน
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ มุ้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูม้ สี ว่ นได้เสียตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกำ�หนดไว้
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สำ�นักงาน กนพ.) เป็น
หน่วยงานภายใน สศช. มีภารกิจหลักทางวิชาการต่อ กนพ. เพือ่ สนับสนุนการจัดตัง้ และดำ�เนินการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ16 การเสนอความเห็นและถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ต่อร่างแผนแม่บท แผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติการ17 รวมถึงประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง18 เช่น เรื่องมาตรการภาษี มาตรการทางการเงิน มาตรการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มี
การดำ�เนินงานตามแผนแม่บท ทัง้ นี้ ภารกิจหนึง่ ทีส่ �ำ คัญคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไป
ตามแผนแม่บท19  เนื่องจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะสร้างผลกระทบต่อท้องถิ่น
โดยตรงไม่มากก็นอ้ ย การสนับสนุนและการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เข้ามีส่วนร่วมถือเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในส่วนวิธีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 (ระเบียบฯ) กำ�หนดให้หน่วยงานทีต่ อ้ งการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษโดยความเห็นชอบต่อกระทรวงต้นสังกัด เสนอความประสงค์เพือ่ จัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษพร้อมด้วยร่างแผนแม่บทต่อ กนพ. ทั้งนี้ขั้นตอนการเสนอเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
(1) ขั้นตอนก่อนการเสนอต่อ กนพ. โดยหน่วยงานที่ประสงค์จัดตั้งต้องมีข้อเสนอ
และรายละเอียดของร่างแผนแม่บทตามทีร่ ะเบียบฯ กำ�หนด20 โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
15 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557
16 ข้อ 10(1) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
17 ข้อ 10(2) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
18 ข้อ 10(5) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
19 ข้อ 10(4) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556

บทที่ 4
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20 ข้อ 15 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
21 ข้อ 14 วรรคหนึ่งระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
22 ข้อ 14 วรรคสองระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

กระทรวงต้นสังกัด21 ทัง้ นี้ ร่างแผนแม่บทต้องมีรายละเอียดตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
และรายละเอียดอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1) เหตุผลความจำ�เป็นในการขอรับการสนับสนุนการจัดตัง้ และดำ�เนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
2) บริเวณพื้นที่ที่สมควรกำ�หนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งและดำ�เนินการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4) แนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กำ�หนดไว้ในผังเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
5) สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีส่ มควรจัดให้แก่ผอู้ ยูอ่ าศัยและผูป้ ระกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
6) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค การขนส่ง การสื่อสาร
โทรคมนาคม และด้านพลังงาน ที่จำ�เป็นต่อการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนหรือ
ข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอืน่ หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านและกรอบเวลาดำ�เนินการ
7) รูปแบบ วิธีการ มาตรฐาน และแนวทางในการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
รวมทั้งการประเมินผลและการเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ
8) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และสังคม ทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการจัดตั้งและดำ�เนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนแนวทางและงบประมาณ
ที่จำ�เป็นต้องใช้ในการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบนั้น
ทัง้ นี้ ร่างแผนแม่บทดังกล่าวต้องได้เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง22
(2) ขั้นตอนการพิจารณาของ กนพ. กนพ. พิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและร่างแผนแม่บท และทำ�ความเห็นเสนอต่อการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและร่างแผนแม่บทเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การพิจารณาร่างแผนแม่บทดังกล่าว
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ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดำ�เนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ23 และต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีร่ ะเบียบฯ กำ�หนดรวมถึงความสอดคล้องของร่างแผนแม่บท
ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม24 ตลอดจนกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด25 นอกจากนี้ กนพ. อาจกำ�หนดรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
เรื่องที่เกี่ยวข้องในร่างแผนแม่บทเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและดำ�เนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ26
(3) ขัน้ ตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แม้วา่ กนพ. จะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีบางส่วนซึ่งได้พิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและร่างแผน
แม่บทไปแล้ว แต่คณะรัฐมนตรียังคงมีหน้าที่กลั่นกรองเพื่อพิจารณาข้อเสนอฯ ดังกล่าวอีกครั้ง
เพื่อให้ข้อเสนอฯดังกล่าวสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว กนพ. จะประกาศให้พื้นที่ที่กำ�หนดในแผน
แม่บทเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานเพือ่ ให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนแม่บทดังกล่าว27
(4) ขั้นตอนการจัดทำ�แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการ หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแผนแม่บทดังกล่าวจัดทำ�แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการ โดยมี
รายละเอียดตามที่ กนพ. กำ�หนด เสนอต่อ กนพ. เพื่อให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวต้องได้เผยแพร่ขอ้ มูลและ
รับฟังความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่ และนำ�เสนอความคิดเห็น
ดังกล่าวประกอบไปกับแผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการดังกล่าวด้วย28
ทั้งนี้ ภายหลังจากขั้นตอนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวข้างต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่ดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ และ
แผนปฏิบัติการ ภายใต้การกำ�กับดูแล กนพ. ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุสรรคเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
23 ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดำ�เนินการเขตพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
24 ข้อ 15 วรรคสอง ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
25 เนื่องจากระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 มีลำ�ดับศักดิ์ตามกฎหมายต่ำ�กว่า

กฎหมายอืน่ ๆ ในระดับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด พระราชบัญญัตติ า่ งๆ และไม่มกี ฎหมายใดให้อ�ำ นาจเพือ่ ยกเว้น
ให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่ต้องทำ�บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ร่างแผนแม่บทจึงต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ต่างๆ เพื่อให้แผนแม่บทสามารถปฏิบัติและบังคับใช้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
26 ข้อ 16 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
27 ข้อ 17 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
28 ข้อ18 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

6

เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบแผนงาน/
โครงการและแผนปฏิบัติการ

2

ยื่นข้อเสนอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และร่างแผนแม่บท

เสนอ ครม. พิจารณาร่างแผนแม่บท/
ผู้รับผิดชอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และผู้รับผิดชอบโครงการ

กนพ.

หน่วยงาน
ที่ประสงค์จะจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3

(นรม. ประธาน)
สศช. ฝ่ายเลขา

5

จัดทำ�แผนงาน/
โครงการและ
แผนปฏิบัติการ

คณะรัฐมนตรี
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4

กนพ. ประกาศให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และกำ�หนดแนวทาง
การดำ�เนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
แต่ละเรื่อง
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ครม. อนุมัติ
แผนแม่บท

7

ครม. อนุมัติให้
ดำ�เนินการตามแผน
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รายงานผล
ดำ�เนินการ
เป็นระยะ
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และแผนปฏิบตั กิ าร ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556
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ตามแผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการให้สำ�นักงาน กนพ. และ/หรือ กนพ. พิจารณา
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตามลำ�ดับ แต่หากเป็นกรณีที่การดำ�เนินการไม่เป็นไปตามแผน
แม่บทแผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการให้ กนพ.และ/หรือ คณะรัฐมนตรี พิจารณา
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวตามลำ�ดับ
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ทัง้ นี้ ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ดังกล่าว
ถูกประกาศใช้หลังจากความพยายามของรัฐบาลเพือ่ ประกาศใช้รา่ งพระราชบัญญัตเิ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. ....  แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการคัดค้านและต่อต้านจากภาคประชาชนอย่าง
รุนแรง เนื่องจากเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะการประกาศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่หนึ่งจะมีผลให้คนในท้องถิ่นหมดอำ�นาจและสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถ
จัดการทรัพยากรทั้งหมดในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ29 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงถูกระงับไว้
อย่างไรก็ดี ข้อพิจารณาในทางกฎหมายเกีย่ วด้วยความชอบด้วยกฎหมายในการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภายใต้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556
ยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเป็นเรื่องลำ�ดับศักดิ์ของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ทีม่ ลี �ำ ดับศักดิต์ �่ำ กว่ากฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่ดิน กฎหมายสิ่งแวดล้อม
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน หรือความมีสว่ นร่วมของชุมชนทีค่ วรไม่จ�ำ กัดเฉพาะชุมชนในท้องถิน่
นั้นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ควรหมายรวมถึงประชาชน
หรือชุมชนต่างๆ ที่จะได้รับผลจากการจัดตั้งดังกล่าว ซึ่งแม้ระเบียบฯ จะกำ�หนดให้หน่วยงาน
ที่ประสงค์จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ในขั้นตอนการจัดทำ�ร่างแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการ แต่การมีส่วน
ร่วมดังกล่าวไม่ได้ถูกพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อีกทั้งความคิดเห็นของท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษไม่ได้ถกู จัดให้เป็นข้อพิจารณาทีส่ �ำ คัญในการตัดสินใจของ กนพ. และคณะรัฐมนตรี
ซึ่งการกระบวนการให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำ�
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและการจัดทำ�รายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ ซึ่งไม่มีกลไกตามระเบียบฯ ดังกล่าวในการรับประกันให้มีการเยียวยา
แก่ผไู้ ด้รบั ความเสียหายอย่างเป็นธรรม30  ซึง่ ควรมีการกำ�หนดเป็นเงือ่ นไขในการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ ดังนั้น ข้อพิจารณาถึงสิทธิชุมชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ

29 ส่องความคืบหน้ากฎหมายเดินเครื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”,  เรวดี แก้วมณี หน้า 2
30  เพราะองค์กรที่มีอำ�นาจตัดสินเพื่อยุติปัญหาคือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีทำ�หน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรี

กำ�หนดไว้ และ หากรอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดก็อาจใช้เวลานานกว่าที่ผู้ได้รับความเสียหายจะได้รับการชดเชยที่เป็นธรรม

ประเทศที่มีรายได้สูงก่อนปี 2020 โดยมี Performance Management and Delivery Unit (PEMANDU) ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริการจัดการโครงการนี้
33 แผนพัฒนาฉบับที่ 10 (10th Malaysia Plan) เป็นพิมพ์เขียวที่จัดทำ�โดย Economic Planning Unit (EPU)
ของสำ�นักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรร
งบประมาณของประเทศในช่วงปี 2011 ถึง 2015 ให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ ในมาเลเซีย เพือ่ ยกระดับรายได้และความยัง่ ยืน
ของเศรษฐกิจประเทศ.
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31  ส่องความคืบหน้ากฎมายเดินเครื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ, เรวดี แก้วมณี หน้า 1
32 Economic Transformation Program (ETP) ถูกจัดทำ�ขึ้นโดยรัฐบาลมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มาเลเซียเป็น

บทที่ 4

4.1 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ
แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือทีเ่ รียกว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในต่างประเทศ
จะมีอยู่ในประเทศกำ�ลังพัฒนา เนื่องจากในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศในกลุ่มองค์กร
ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) มีแนวคิดการพัฒนาระบบการให้บริการทัง้ ระบบ โดยจัดทำ�ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ไม่มแี นวคิดการ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะเพือ่ การกระตุน้ เศรษฐกิจดังเช่นประเทศกำ�ลังพัฒนา ในส่วนแนวคิดการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ฉพาะเพือ่ ประโยชน์ในการกระตุน้ เศรษฐกิจมักมีสาเหตุจากโครงสร้างทางการเมืองไม่เอือ้
ต่อการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบในคราวเดียวกัน หรือหากจะทำ�ได้ต้องใช้ระยะเวลา
ดำ�เนินการที่ยาวนาน อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย แต่อาจมี
คุณลักษณะในรายละเอียดและชือ่ เรียกแตกต่างกันไป31 ในทีน่ จี้ ะหยิบยกการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศมาเลเซีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดตั้ง การดำ�เนินการ และหน่วยงานที่มี
อำ�นาจในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนข้อพิจารณาของการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษในปัจจุบัน
4.1.1 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียจัดให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสนองต่อนโยบายดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายเพื่อความเติบโตของเศรษฐกิจอนาคตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนโยบายของ
มาเลเซียมีความชัดเจนในรูปธรรมอันเห็นได้จากการกำ�หนดนโยบายดังกล่าวไว้ใน Economic
Transformation Plan32 และแผนพัฒนาฉบับที่ 10 (10th Malaysia Plan)33 ทั้งนี้ ในเขต

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ชุมชน และประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็น
ข้อพิจารณาที่สำ�คัญในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556
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เศรษฐกิจพิเศษทีถ่ กู กำ�หนดนัน้ จะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ซึง่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทีเ่ ป็นหัวใจ
สำ�คัญของมาเลเซียคือ 5 เขตเศรษฐกิจ (5 Economic Corridors)
5 เขตเศรษฐกิจ34 เป็นเขตเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุนภายใต้แผนพัฒนา
ฉบับที่ 9 (9th Malaysia Plan) ที่ประกาศใช้ในช่วงปี 2006 ถึง 2010 และยังคงได้รับการส่งเสริม
ต่อในแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ที่ประกาศใช้ในช่วงปี 2011 ถึง 2015 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาใน
ภูมิภาคอย่างเสมอกัน และเร่งการเติบโตในพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมาย โดยการส่งเสริมการศึกษา
ความยั่งยืน การลงทุน การเติบโตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณเพื่อการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฉบับที่ 9 และ 10 ซึ่งมูลค่าการลงทุน
ทั้งหมดใน 5 เขตเศรษฐกิจนี้นับจนถึงเดือนพฤษภาคม 2010 มีถึง 248.06 พันล้านริงกิต และ
มีกว่า 197 โครงการที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจนี้ ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 10 การส่งเสริมจะเน้นไป
ที่พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจและภูมิศาสตร์ เขตเศรษฐกิจนี้จะ
ให้การสนับสนุนโดยให้ชุดประโยชน์ทางภาษี (tax intensive packages) สำ�หรับโครงการที่ได้
รับการอนุมัติเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการเจริญเติบโตของโครงการ
ทัง้ นี้ หน่วยงานทีม่ บี ทบาทในการให้การส่งเสริม คือ (1) Malaysia Investment
Development Authority (MIDA)35  ซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระสานกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนทัง้ หลาย
ในเขตเศรษฐกิจต่างๆ และ (2) Corridor Development Corporation (CDC) ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Agency) ทำ�หน้าที่ดำ�เนินการตามนโยบาย
การส่งเสริมของรัฐบาลและริเริม่ โอกาสเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนใน 5 เขตเศรษฐกิจซึง่ ประกอบด้วย
34 Delegation to Malaysia Trade and Economic Section. Investment Incentives in Malaysia, มิถน
ุ ายน2011

http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Investment%20Incentives%20in%20Malaysia.
pdf. หน้า 11.
35 MIDA เป็นหน่วยงานของรัฐบาลมาเลเซียที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะตั้งแต่ปี 1967 เพื่อส่งเสริมภาคการผลิต
และภาคการบริการของประเทศ โดยได้รบั การยอมรับจากธนาคารโลกในขณะนัน้ ว่าเป็นแนวทางดำ�เนินการของรัฐบาล
มาเลเซียทีท่ นั ท่วงที ตรงตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการจะส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และปัจจุบนั MIDA
ก็ยังคงบทบาทเป็นหน่วยงานที่เป็นกำ�ลังหลักในการบุกเบิกเปิดประตูโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ไปทั่วโลก แนวทางหลักที่
MIDA ดำ�เนินการคือการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะลงทุนในภาคการผลิตและภาคบริการ ได้แก่ ความช่วย
เหลือด้านข้อมูลโอกาสการลงทุน และการช่วยประสานงานหาหุน้ ส่วนทางธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงการอำ�นวยความสะดวก
และดำ�เนินการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐบาลกำ�หนดให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก
หน่วยงานทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการเข้าเมือง กระทรวงสิ่งแวดล้อม กรมศุลกากร
การไฟฟ้า และการโทรคมนาคม เป็นต้น มาประจำ�อยูก่ บั MIDA ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ เพือ่ ช่วยตอบคำ�ถามและให้ปรึกษา
ต่างๆแก่นกั ลงทุนเกีย่ วกับนโยบายรัฐบาลและกระบวนการขัน้ ตอนต่างๆนอกจากนี้ MIDA ยังพิจารณาให้สทิ ธิประโยชน์
ต่างๆแก่โครงการในภาคการผลิตและภาคบริการ ได้แก่ การอนุญาตให้ประกอบกิจการ มาตรการจูงใจทางภาษี อัตรา
การจ้างงานคนต่างชาติ การยกเว้นอากรนำ�เข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ
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36  http://www.recoda.com.my/invest-in-score/what-is-score/
37 Section 4, Regional Corridors Development Authorities Ordinance 2006
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1) Salawak Corridor of the Renewable Energy (SCORE) ถูกตั้งขึ้น
ในปี 2008 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาภาคกลางของประเทศและพัฒนามลรัฐ Salawak ตามแผน
พัฒนาฉบับที่ 9 ทีม่ เี ป้าหมายให้มกี ารใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานภายในประเทศ และพัฒนา
พื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน36  SCORE ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย Regional
Corridors Development Authorities Ordinance 2006 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดย
รัฐ Sarawak ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้จัดตั้ง Regional Corridor Development Authority
(RECODA)37   เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามแผนนโยบายเพื่อการพัฒนา SCORE ดูแลในเรื่อง
สาธารณูปโภครวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และให้ความช่วยเหลือประสานงานกับนักลงทุน
ทีจ่ ะเข้ามาลงทุนใน SCORE โดยความสำ�คัญของเขตเศรษฐกิจนีค้ อื การเป็นแหล่งพลังงานทีส่ �ำ คัญ
อันประกอบด้วย พลังงานน้ำ� พลังงานถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
โครงสร้างของ RECODA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำ�กับดูแล SCORE ประกอบด้วย
ก. ประธาน (Chairman) โดยปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งโดยหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
ของรัฐซาราวัก
ข. รองประธาน (Deputy Chairman) ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งโดย
- รองหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐซาราวัก (Deputy Chief Minister of
Sarawak)
- รัฐมนตรีกระทรวงการวางแผนทางทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม (Resource
Planning and Environment Minister)
ค. สมาชิกจำ�นวนตั้งแต่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดย
สภาบริหารรัฐบาลท้องถิน่ แห่งรัฐ (MajlisMesyuaratKerajaanNegeri) โดยปัจจุบนั สมาชิกของ
RECODA มีดังต่อไปนี้
- ผู้ว่าการรัฐซาราวัก (State Secretary of Sarawak)
- ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท mhMarkan
Advisory (Chairman and Chief Executive Officer of mhMarkan Advisory SdnBhd)
- รัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐซาราวัก (State Financial Secretary of
Sarawak)
- อธิบดีหน่วยงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนแห่งสำ�นักนายก
รัฐมนตรี (Director General of Public Private Partnership Unit, Prime Minister’s
Department)
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- อธิบดีหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจแห่งสำ�นักนายกรัฐมนตรี (Director
General of Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department)
- เลขาธิการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (SecretaryGeneral Ministry of International Trade and Industry)
- เลขาธิการกระทรวงการคลัง (Secretary-General Treasury, Ministry
of Finance, Malaysia)
- ผู ้อ ำ�นวยการหน่วยงานวางแผนรัฐแห่งสำ�นักหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
รัฐซาราวัก (Director of State Planning Unit, Chief Minister’s Department, Sarawak)
ง. เลขานุการ (Secretary) ซึ่งแต่งตั้งโดย RECODA โดยได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐซาราวัก38  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือตามที่
RECODA มอบหมายซึง่ ในปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่งโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Chief Executive
Officer) ของ RECODA โดย CEO นั้นมีหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายใน RECODA
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38  Section 6(5), Regional Corridors Development Authorities Ordinance 2006
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รูปที่ 4 - 2 : โครงสร้าง RECODA
ประธาน
ประธาน

วหน้ าคณะรั
ฐมนตรี ของรั
ฐซาราวั
ก
หัวหน้าหัคณะรั
ฐมนตรี
ของรั
ฐซาราวั
ก

บทที่ 4

รองประธาน
รองประธาน
รองหัาวคณะรั
หน้ าคณะรัฐฐมนตรี
มนตรี ของรัขฐองรั
ซาราวัฐกซาราวัก
รองหัวหน้
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รัฐมนตรีกกระทรวงการวางแผนทางทรั
ระทรวงการวางแผนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้พอยากร
ม
รัฐมนตรี
และสิ่งแวดล้อม

สมาชิก
ก RECODA
สมาชิ
RECODA

เลขานุกการาร
เลขานุ

ฝ่ ายบริ
หารจัดด
การ
RECODA
ฝ่ายบริ
หารจั
การ
RECODA

ที่มา: http://www.recoda.com.my/about-recoda/what-is-recoda/network/

39 http://www.koridorutara.com.my/wwa_2_intro.html
40 http://www.koridorutara.com.my/wwa_2_members.html
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2) Northern Corridor Economic Region (NCER) จะมีการขยายตัวนับแต่
ปี 2007 จนถึงสิน้ สุดแผนพัฒนาฉบับที่ 12 (ปี 2025) โดยมี Northern Corridor Implementation
Authority (NCIA) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ ตาม Northern Corridor Implementation
Authority Act 2008 โดย NCIA ทำาหน้าทีบ่ ริหารจัดการเขตเศรษฐกิจนี้ โดยการกำาหนดทิศทาง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์39 โดยเขตเศรษฐกิจนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถให้
สามารถแข่งขันได้ในภาคเศรษฐกิจที่สำาคัญ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม ท่องเที่ยว
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ NCER
ยังพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ให้เขตเศรษฐกิจนีเ้ ป็นศูนย์กลางการดำาเนินการ ขนส่งและการค้า
สำาหรับสามเหลีย่ มเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle)
โครงสร้างของ NCIA40 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำากับดูแล NCER ประกอบด้วย
ก. ประธาน (Chairman) โดยปัจจุบันดำารงตำาแหน่งโดยนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย
ข. รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ค. สมาชิกของ NCIA มีดังต่อไปนี้

บทที่ 4
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Department)

- หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐเกดะห์ (Chief Minister of Kedah)
- หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐเประ (Chief Minister of Perak)
- หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐปะลิส (Chief Minister of Perlis)
- หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐปีนัง (Chief Minister of Penang)
- รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (Minister in the Prime Minister’s

- หัวหน้าเลขานุการคณะรัฐมนตรี (Chief Secretary to the Government)
- รองประธานกองทุน Khazanah Nasional Berhad (Vice President
of Khazanah Nasional Berhad)
- ประธานบริษัทและประธานผู้บริหารบริษัท Sime Darby (President
and Group Chief Executive of Sime Darby Berhad)
ง. เลขานุการ (Secretary) ดำารงตำาแหน่งโดยประธานผูบ้ ริหาร NCIA (Chief
Executive of Northern Corridor Implementation Authority)
รูปที่ 4 - 3 : โครงสร้าง NCIA
ประธาน
(นายกรัฐฐมนตรี
มาเลเซี
ย) ย)
ประธาน
(นายกรั
มนตรี
มาเลเซี
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รองประธาน
(รองนายกรัฐมนตรี
มาเลเซี
)
รองประธาน
(รองนายกรั
ฐมนตรี
มยาเลเซี
ย)

สมาชิกกNCIA
สมาชิ
NCIA

ประธานผู้้บ
บริริหห
าราร
NCIA
ประธานผู
NCIA

ที่มา: http://www.koridorutara.com.my/wwa_2_organisation.html

ฝ่ ายบริ
ารจัดด
การการ
NCIA
ฝ่ายบริ
หหารจั
NCIA

บทที่ 4
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41http://www.ecerdc.com.my/ecerdc/masterplan.htm
42 http://www.ecerdc.com.my/ecerdc/dc.htm
43 Section 10, East Coast Economic Region Development Council Act 2008.
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3) East Coast Economic Region (ECER) เป็นเขตเศรษฐกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียโดยมีแผนการพัฒนา คือ ECER Master Plan ซึ่งวางแผนการ
พัฒนาจนถึงในปี 2020 โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างและกระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคนี้
โดยมุ่งหมายให้เป็นไปอย่างยั่งยืน41 ECER ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย East Coast Economic
Region Development Council Act 2008 โดยจัดตั้ง East Coast Economic Region
Development Council (ECERDC) เป็นหน่วยงานดูแล มีหน้าที่วางแนวทาง แนวนโยบาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาภายใน ECER42 รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ นการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว และกิจการอืน่ ๆ ภายใน ECER  โดยมีเป้าหมายเพือ่
พัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ตะวันออก การท่องเทีย่ วเกาะอย่างยัง่ ยืน การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และท้องถิ่น ตัวอย่างที่สำ�คัญของการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจนีค้ อื การร่วมทุนจัดตัง้ กิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ดูไบและบริษทั มาเลเซียเพือ่ ดำ�เนิน
ธุรกิจน้�ำ มันและก๊าซสำ�หรับอุตสาหกรรมเดินเรือโดยตกลงจะลงทุนเริม่ แรกมูลค่ากว่า 620 พันล้าน
ริงกิต
โครงสร้างของ ECERDC43 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำ�กับดูแล ECER ประกอบด้วย
ก. ประธาน (Chairman) คือ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ข. รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ค. สมาชิกของ ECERDC มีดังนี้
- มุขมนตรีรัฐกลันตัน ตรังกานูปีนัง และยะโฮร์(MenteriBesar of the
States of Kelantan,Terengganu, Pahang and Johor)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (Federal Ministers) ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากนายกรัฐมนตรี จำ�นวน 2 คนปัจจุบันผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
- ตัวแทนจากข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี
ปัจจุบันผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง คือ หัวหน้าเลขานุการคณะรัฐมนตรี (Chief Secretary to the
Government)
- สมาชิกจากภาคเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์หรือคุณสมบัติเหมาะสม
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี จำ�นวน 2 คน

บทที่ 4
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ง. ผู้บริหารเขตเศรษฐกิจ (Chief Executive) ซึ่งจะถูกแต่งตั้งโดย
ECERDC44 และจะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการของ ECERDC ด้วย
จ. ตามกฎหมายนัน้ กำ�หนดให้ECERDC แต่งตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินการ
และประสานงาน (Implementation and Coordination Committee) สำ�หรับรัฐกลันตัน
ตรังกานูปีนัง และยะโฮร์45 เพื่อให้มีการติดต่อประสานงานในด้านนโยบายของ ECER ให้เป็น
ไปในทางเดียวกันในแต่ละรัฐ
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44 Section 14, East Coast Economic Region Development Council Act 2008.
45 Section 28, East Coast Economic Region Development Council Act 2008
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รูปที่ 4 - 4 : โครงสร้าง ECERDC
ประธาน(นายกรั
(นายกรั ฐฐมนตรี
ประธาน
มนตรีมมาเลเซี
าเลเซียย) )

บทที่ 4

รองประธาน (รองนายกรั ฐมนตรี

รองประธาน (รองนายกรั
มาเลเซีย)ฐมนตรีมาเลเซีย)
สมาชิก

สมาชิ
ก ECERDC
ECERDC
ผู้บริ หารเขตเศรษฐกิจ

ผู้บริหารเขตเศรษฐกิ
ECERDCจ ECERDC

คกก.ดำ
าเนิาเนิ
นการและ
คกก.ดํ
นการ
และประสานงาน า
ประสานงานประจำ
ประจํารัฐกลันตัน
รัฐกลันตัน

คกก.ดำ
าเนิาเนิ
นการและ
คกก.ดํ
นการ
และประสานงาน า
ประสานงานประจำ
ประจํารัฐตรังกานู
รัฐตรังกานู

คกก.การ
คกก.การดำ
าเนินการ
ดําเนินการและ
และประสานงาน
ประสานงานประจํา
ประจำรัฐาปีรันัฐงปีนัง

ฝ่ ายบริ หารจัดการ

ฝ่ายบริหารจั
ดการ ECERDC
ECERDC

คกก.คกก.ดำาดํเนิาเนิ
นการและ
นการ
และประสานงาน า
ประสานงานประจำ
ประจํารัฐยะโฮร์
รัฐยะโฮร์

ที่มา - http://www.ecerdc.com.my/ecerdc/dc6.htm

46 Section 5, Sabah Economic Development and Investment Authority Enactment 2009.
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4) Sabah Development Corridor (SDC) ถูกตั้งขึ้นตามแผนการพัฒนา
ในปี 2008 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในรัฐ Sabah การส่งเสริมให้เกิด
ความเท่าเทียมกันในภูมิภาค และการลดช่องว่างระหว่างเขตชนบทและเขตเมือง โดยจะต้อง
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐนี้ไว้ด้วยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 10 SDC
มีเป้าหมายสำาคัญ คือ การสร้างให้ SDC เป็นประตูสกู่ ารค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว สร้างงาน
ขจัดความจน ภายใต้ SDC มีเป้าหมายในการกำาหนดโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์ในพื้นที่เฉพาะ
เจาะจง เช่น ศูนย์กลางการศึกษาใน Sandakan โครงการพัฒนาชายทะเล การท่องเที่ยวในอ่าว
Brunei SDC ถูกจัดตั้งตามกฎหมาย Sabah Economic Development and Investment
Authority Enactment 2009 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐ Sabah และจัดตั้งหน่วยงาน คือ
Sabah Economic Development and Investment Authority (SEDIA)46 ทำาหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการและส่งเสริมการลงทุนใน SDC โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง SEDIA คือ เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของ SDC โดยมุ่งหมายให้ SDC นั้นเป็นจุดหมายแห่งการลงทุน
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การทำ�งาน และการพักอาศัย ทั้งนี้ SEDIA มีหน้าที่ให้คำ�แนะนำ�แก่รัฐบาลมาเลเซียเกี่ยวกับ
การจัดทำ�โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา SDC นอกจากนี้ SEDIA ยังมีลักษณะเป็น One-stop
Authority กล่าวคือ เป็นหน่วยงานที่วางแผนการพัฒนา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และกระตุ้นให้แผนการเหล่านั้นดำ�เนินไปได้
โครงสร้าง SEDIAที่เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแล SDC มีดังนี้
ก. ประธาน (Chairman) คือ หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐซาบาห์
ข. รองประธาน (Deputy Chairmen) จำ�นวน 2 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยหัวหน้า
คณะรัฐมนตรีของรัฐซาบาห์ในปัจจุบนั ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งคือ รองหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐซาบาห์
และบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. สมาชิก SEDCO ประกอบด้วย
- ผู้ว่าการรัฐซาบาห์ (State Secretary)
- เลขาธิการกระทรวงการคลังของมาเลเซีย (Secretary General of
the Federal Ministry of Finance)
- ปลัดกระทรวงการคลังของรัฐซาบาห์ (Permanent Secretary of
the State Ministry of Finance)
- อธิบดีหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจของมาเลเซีย (Director General
of the Federal Economic Planning Unit)
- ผู้อำ�นวยการหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจแห่งรัฐซาบาห์ (Director
of the State Economic Planning Unit)
- สมาชิกอืน่ จำ�นวนไม่เกิน 5 คน ซึง่ จะแต่งตัง้ โดยหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
ของรัฐซาบาห์ในปัจจุบนั ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง คือ หัวหน้าเลขานุการคณะรัฐมนตรี (Chief Secretary
to the Government)ผู้อำ�นวยการ Unit PerancangEkonomiNegeri Sabah และประธาน
บริษัท Malaysia Airports Holdings Berhad
ง. ผู้บริหารเขตเศรษฐกิจ (Chief Executive) ซึ่งจะถูกแต่งตั้งโดย SEDIA47
และจะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการของ SEDIA ด้วย
จ. ตามกฎหมายได้ให้อำ�นาจ SEDIA ในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อ
ปฏิบัติการตามความจำ�เป็นและตามที่เห็นสมควร เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของ SEDIA เป็น
ไปโดยราบรื่น ซึ่งคณะกรรมการที่สำ�คัญเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ เช่น

47 Section 11, Sabah Economic Development and Investment Authority Enactment 2009.
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- คณะกรรมการเกี ่ ย วกั บ การดำ า เนิ น การและการประสานงาน
(Implementation Co-ordination Committee)
- คณะกรรมการวางแผนการพัฒนา (Development Planning
Committee)
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5) Iskandar Malaysia (IM) ในปี 2005 รัฐบาลกลางมาเลเซียให้ Khazanah
Nasional Berhad ทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจขึ้นในเขต South
Johor ซึง่ จากผลการศึกษาดังกล่าวได้ผลสรุปว่าการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจขึน้ ในเขตพืน้ ทีน่ จี้ ะก่อให้
เกิดผลดีและการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ และจัดทำ�  Comprehensive Development Plan
ขึ้นมาเพื่อเป็นแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว และต่อมาในปี 2006 ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวนั้น
เป็น Iskandar Development Region (IRD) หรือ IM ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2007 กฎหมาย
Iskandar Regional Development Authority Act 2007 (IRDA Act 2007) ถูกประกาศใช้
และจัดตั้งหน่วยงานดูแล IM Iskandar Regional Development Authority (IRDA) เพื่อวาง
แนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนี้ IM ถูกยกให้เป็นเขต
เศรษฐกิจมีพลวัตรสูงซึง่ อาจเป็นเพราะว่ามีวตั ถุประสงค์เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยความร่วมมือ
อยู่แล้วกับสิงคโปร์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่ง ภายใต้แผน
พัฒนาฉบับที่ 10 IM มุ่งความสนใจไปที่ 5 อุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ สุขภาพอนามัย การเงิน อุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์ การขนส่งและการท่องเที่ยว
IRDA เป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลกลางของประเทศมาเลเซีย มีหน้าที่
นำ�นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกลางมาเลเซีย รัฐบาลของรัฐยะโฮร์ และหน่วยงานท้องถิน่
มาใช้เพื่อการพัฒนา IM การวางแผนเพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี
ที่จะนำ�มาใช้ในการศึกษาวิจัยต่างๆ ภายใน IM โดยตาม IRDA Act 2007 นี้ IRDA จะต้องจัดทำ�
Comprehensive Development Plan (CDP) เพือ่ กำ�หนดกรอบแนวทางการพัฒนา IM ให้เป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ IRDA ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ IM เป็นที่รู้จักแก่นักลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่นักลงทุน
โดยให้คำ�ปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนภายใน IM และ IRDA ได้รับมอบอำ�นาจจาก
หน่วยงานของรัฐที่มีอำ�นาจเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ ให้เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับ
ผูล้ งทุนใน IM นอกจากนี้ เพือ่ ก่อให้เกิดการปฏิบตั ติ าม IRDA Act 2007 ได้ดยี งิ่ ขึน้ IRDA สามารถ
ออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาบังคับใช้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อน
โครงสร้าง IRDA ที่เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแล IM มีดังนี้
ก. ประธานร่วม (Co-Chairmen) คือ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและหัวหน้า
คณะรัฐมนตรีของ,มุขมนตรีรฐั ยะโฮร์(MenteriBesar) และประกอบด้วยสมาชิก (Members of
the Authority) ตามที่กำ�หนดไว้ใน มาตรา8 ของ IRDA Act 2007 ได้แก่
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48 Section 18, Iskandar Regional Development Authority Act 2007
49 Section 30, Iskandar Regional Development Authority Act 2007
50 Section 14 (1), Iskandar Regional Development Authority Act 2007
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- อธิบดีหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจแห่งสำ�นักนายกรัฐมนตรี (Director
General of the Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department)
- ผู้ว่าการรัฐยะโฮร์ (State Secretary for the State of Johore)
- ผู้อำ�นวยการหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจแห่งรัฐยะโฮร์ (Director of
the State Economic Planning Unit of the State of Johore)
- สมาชิกผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 2 คนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
โดยได้รับความเห็นชอบจากมุขมนตรีรัฐยะโฮร์โดยต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์หรือเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการธนาคาร การเงิน การวางแผน การปกครองท้องถิน่ การพาณิชย์ การประกอบ
ธุรกิจ หรือการบริหารจัดการ โดยจะต้องมีสมาชิก 1 คนมาจากธนาคารเอกชนหรือภาคการเงิน
เอกชนหรือภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งสมาชิกในส่วนนี้ คือ รองประธานกองทุน KhazanahNasional
Berhad (Deputy Chairman of KhazanahNasionalBerhad) และกรรมการภายในที่ไม่มี
อำ�นาจบริหารของบริษทั Eco World Development(Non-Independent & Non-Executive
Director of Eco World Development Sdn. Bhd.)
ข. ผู้บริหารเขตเศรษฐกิจ (Chief Executive) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการทั่วไปในกิจการที่เป็นกิจวัตรของ IRDA รวมถึงการจัดเตรียม
แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อนำ�เสนอให้ IRDA ได้พิจารณา และดำ�เนินการตาม
แผนการปฏิบตั งิ านหรือโครงการของ IRDA โดยIRDA มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ บุคคลขึน้ เป็นผูบ้ ริหารเขต
เศรษฐกิจ48
ค. คณะกรรมการเกีย่ วกับการอนุญาตและการดำ�เนินการ (Approvals and
Implementation Committee) มีหน้าทีพ่ จิ ารณา ตรวจสอบติดตาม และประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการปฏิบตั ติ ามการพัฒนาทางด้านยุทธศาสตร์และ
การลงทุนภายใน IM ซึ่งคณะกรรมการนี้ถูกแต่งตั้งขึ้นโดย IRDA49
ง. สภาทีป่ รึกษา (Advisory Council) และ คณะกรรมการบริหาร (Executive
Committee) เป็นคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดย IRDA โดย IRDAมีอ�ำ นาจตาม กฎหมายทีจ่ ะแต่งตัง้
คณะกรรมการขึ้นมาช่วยเหลือการทำ�งานตามความจำ�เป็นหรือตามที่เห็นสมควร50
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นอกจาก 5 เขตเศรษฐกิจ มาเลเซียยังมี เขตเศรษฐกิจมัลติมีเดีย (Multimedia
Super Corridor)51 เขตเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจมัลติมเี ดีย เขตฮาลาล (Halal
Parks)52 ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐที่กำาหนดสถานะของธุรกิจฮาลาล เพื่อให้มีการ
รวมตัวกันและให้การส่งเสริมธุรกิจในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการประเภทนี้เพื่อให้
มาเลเซียเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล ซึ่งมี 20 เขตฮาลาลที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศมาเลเซีย
ดังนี้ จะเห็นได้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ในมาเลเซียถูกกำาหนดไว้ชัดเจน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และในแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกจัดตั้งโดยกฎหมาย
เฉพาะ ซึง่ กฎหมายจัดตัง้ ดังกล่าวกำาหนดหน่วยงานทีม่ อี าำ นาจรับผิดชอบดำาเนินการ พืน้ ทีข่ องเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมายธุรกิจที่ต้องการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจนั้นๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์
ต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นมีหน้าที่ศึกษาและรับประสานงานเพื่อรับนโยบายของรัฐบาล
เพื่อกำาหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นๆ

51 “MSC Malaysia”. สืบค้น 27 มิถุนายน 2013. http://www.mscmalaysia.my/.
52 “Halal Industry Development Corporation - Halal Parks”. สืบค้น 27 มิถุนายน 2013. http://www.

hdcglobal.com/publisher/halalpark.
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53  Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges, and Future Directions, World Bank.
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4.2 ข้อพิจารณาของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข้อพิจารณาถึงการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษทีม่ กี ารกล่าวถึงในระดับโลก แบ่งออกเป็น
2 ประเด็นที่สำ�คัญ ดังนี้
4.2.1 ข้อพิจารณาถึงความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (แรงงาน)53
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมักสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่จัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แต่ในความเป็นจริงข้อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมักไม่ได้
รับความสนใจมากเท่าที่ควร กล่าวคือไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาให้ชัดเจนแยกต่างหาก
จากผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ความสำ�คัญต่อแรงงานที่มีคุณภาพ การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและสภาวะแวดล้อมของการ
ทำ�งานเพื่อสนองต่อความต้องการของแรงงานมักมีสถานะที่เอื้อต่อการพัฒนาให้เจริญโตยิ่งขึ้น
แต่หากเขตเศรษฐกิจไม่ให้ความสำ�คัญต่อการจัดให้มีการจ้างงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมแรงงาน
ที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นแต่การใช้แรงงานราคาถูก ละเลยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การแรงงานผู้หญิง มักมีแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำ�เร็จเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจให้มีความ
เจริญเติบโต เนื่องจากมีการศึกษาเกี่ยวกับการจ้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชี้ให้เห็นว่ากิจการ
ทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจมักมีแรงงานผูห้ ญิงจำ�นวนมากมีความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจโดยรวมของเขต
เศรษฐกิจนัน้ ๆ ซึง่ ก่อให้เกิดชุมชนแรงงานผูห้ ญิงแต่กลับถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ มาตรฐานแรงงานต่�ำ
ความล้มเหลวต่อการจัดหาการจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสำ�หรับแรงงานผูห้ ญิงดังกล่าว ซึง่ เป็นผลจาก
การทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษดึงดูดกิจการทีต่ อ้ งแข่งขันสูงจึงเป็นผลให้ตอ้ งการลดต้นทุนจากการจ้างงาน
แรงงานราคาถูก คล่องตัว ไม่มีทักษะ หรือมีทักษะต่ำ� ทั้งนี้ ความยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจจะมีขนึ้ หากให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของ
แรงงาน ความพยายามจัดให้มกี ารอบรม โครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นต่อความต้องการของแรงงาน
ดังนั้น แผนแม่บทของเขตเศรษฐกิจจึงจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญต่อการสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจน โดยจัดให้มีมาตรการกำ�กับดูแลและประเมิน
การใช้แรงงานให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ หลักการด้านผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้ก็ถูกใช้เพื่อ
พิจารณาในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ (climate change) และ
บทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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4.2.2 ข้อพิจารณาถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Low-Carbon, Green Special Economic zones)54
ข้อพิจารณาเป็นผลจากความตกลงร่วมมือกันในระดับโลกเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซ
หรือของเสียที่เป็นผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจก เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
(climate change) ซึง่ ถูกบัญญัตไิ ว้ชดั เจนใน Article 3 ของ United Nations Convention on
Climate change ซึง่ นับเป็นความท้าทายของประเทศกำ�ลังพัฒนาทีท่ งั้ ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยการส่งเสริมอุสาหกรรม โรงงานพลังงาน ระบบการขนส่ง แต่ต้องคงไว้ซึ่ง
การรักษาสิ่งแวดล้อมไว้อย่างยั่งยืนและลดการผลิตก๊าซคาร์บอน จึงเป็นผลให้เกิดการส่งเสริม
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจมีได้ในหลายรูปแบบ แต่ปัจจัยที่สำ�คัญคือการมีนโยบาย
ที่ชัดเจนและกฎหมายเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในประเทศกำ�ลังพัฒนาที่มี
รายได้สูงหรือระดับกลางต่างที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือการนำ�พลังงานกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้
กุญแจสำ�คัญคือการผนวกการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึง่
กับกฎหมาย เช่น การกำ�หนดให้ต้องลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจ หรือกำ�หนดไว้ในกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
4.3 ข้อพิจารณาในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
ตามที่กล่าวมาในเบื้องต้นถึงความเป็นมาของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ซึ่งถูกประกาศใช้หลังจากความพยายามของรัฐบาลเพื่อ
ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....   แม้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมี
เจตนารมณ์เพือ่ พัฒนาเฉพาะบางพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสม และมีศกั ยภาพในด้านการพัฒนาเพือ่ ให้
เป็นศูนย์กลางความเจริญ และกระจายความเจริญไปยังส่วนภูมภิ าค แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้
รับการคัดค้านและต่อต้านจากภาคประชาชนอย่างรุนแรง เนือ่ งจากถูกพิจารณาว่าเป็นกฎหมาย
ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผลของร่างกฎหมายดังกล่าวจะทำ�ให้พื้นที่ที่ถูกประกาศ
เป็นเขตเศรษฐกิจจะมีผลให้คนในท้องถิน่ หมดอำ�นาจและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดการ
ทรัพยากรทั้งหมด
54 Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges, and Future Directions, World Bank.
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ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเบ็ดเสร็จ ดังเห็นได้จากบทบัญญัตติ า่ งๆ ในร่างกฎมายดังกล่าวทีย่ กเว้นการบังคับใช้
ของกฎหมายต่างๆ ทีม่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน เช่น กฎหมายป่าไม้ กฎหมายทีด่ นิ
กฎหมายแรงงาน กฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ การลดทอนอำ�นาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และให้อ ำ�นาจแก่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งข้อถกเถียงที่มีน้ำ�หนักมากอันหนึ่งคือ การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจทำ�ได้ดว้ ยกฎหมายในลำ�ดับ “พระราชกฤษฎีกา” ออกได้ดว้ ยอำ�นาจของฝ่ายบริหาร
คือรัฐบาล แต่มีผลให้ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ในลำ�ดับ “พระราชบัญญัติ” ที่ออกโดย
รัฐสภา ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวจึงถูกระงับไว้ อย่างไรก็ดี แม้รา่ งกฎหมายจะถูกคัดค้าน
สำ�เร็จ ข้อพิจารณาในทางกฎหมายเกี่ยวด้วยความชอบด้วยกฎหมายในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภายใต้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
ยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเป็นเรื่องลำ�ดับศักดิ์ของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ทีม่ ลี �ำ ดับศักดิต์ �่ำ กว่ากฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดตัง้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่ดิน กฎหมายสิ่งแวดล้อม
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับความมีส่วนร่วมของชุมชนที่ควร
ไม่จำ�กัดเฉพาะชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่งข้อพิจารณาดังกล่าวสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้
4.3.1 สถานะของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ.2556
แม้ว่าคุณลักษณะทั่วไปของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องมีอำ�นาจเพื่อดำ�เนินการ
เฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการได้รับมอบอำ�นาจเป็นการเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน
เพื่อให้การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความคล่องตัว  ดังเห็นได้จากร่างพระราชบัญญัติ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ที่บัญญัติไว้ชัดเจนถึงการไม่บังคับใช้กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมาย
ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กล่าวคือกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจดังกล่าวมีผลให้กฎหมายที่ใช้ปกติ
ทั่วไปทั้งประเทศอาจถูกยกเว้นการใช้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรก็ดี เมื่อร่างกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถประกาศใช้ได้ รัฐบาลก็ได้ออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 เพื่อให้สามารถจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ตาม ซึ่งลักษณะ
ทีส่ �ำ คัญระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ทีแ่ ตกต่างจาก
ร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ระเบียบฯ ดังกล่าว ไม่เป็นกฎหมายทีใ่ ห้อ�ำ นาจแบบเบ็ดเสร็จ
แต่อาจต้องอาศัยอำ�นาจของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกฎหมายหรือกฎหมายที่ลำ�ดับศักดิ์ต่ำ�กว่าที่
ออกตามกฎหมายดังกล่าว มติคณะรัฐมนตรี หรือพระราชกฤษฎีกา เพื่อยกเว้นการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎหมายลำ�ดับศักดิ์ต่ำ�กว่าที่เกี่ยวข้องกับการให้อำ�นาจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นัยหนึ่งคือการอาศัยอำ�นาจตามกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่แล้วที่จะยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย
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บางฉบับและให้อำ�นาจ สิทธิหรือสิทธิประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ทัง้ นี้ ผลของความไม่ชดั เจนและสมบูรณ์ในตัวเองของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ว่ากฎหมายหรือระเบียบใดๆ ทีต่ อ้ งถูกพิจารณาเพือ่ ยกเว้น
การบังคับใช้ หรือการยกเว้นอาจทำ�ไม่ได้ เหล่านี้อาจทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด การพลั้งพลาด
หรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ที่ไม่ได้รับการยกเว้นการบังคับใช้ หรือไม่อาจยกเว้นการ
บังคับใช้ได้) อันเป็นผลให้เกิดความเสีย่ งทีก่ ารดำ�เนินการของเขตเศรษฐกิจอาจต้องหยุดชะงักลง
เนือ่ งจากถูกคัดค้านและต่อต้านจากผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการดำ�เนินการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้ เช่น หากเขตเศรษฐกิจทีจ่ ะจัดตัง้ มีพนื้ ทีใ่ นเขตอนุรกั ษ์หรือป่าสงวนแห่งชาติ การเปลีย่ นแปลง
หรือเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตอ้ งทำ�ตามทีก่ ฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ ซึง่ กฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ
ได้กำ�หนดให้เป็นอำ�นาจของรัฐมนตรีรักษาการกฎหมายนี้ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร)
เป็นผูม้ อี �ำ นาจ55 อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายจะให้อ�ำ นาจรัฐมนตรีดงั กล่าวเป็นผูม้ อี �ำ นาจการเพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงป่าสงวนเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องศึกษาผลกระทบและรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะด้วย
นอกจากนี้ บทบัญญัติของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดถึงอำ�นาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งกำ�หนด
ให้นายกรัฐมนตรีมอี �ำ นาจสัง่ ให้ยกเว้นการปฏิบตั ติ ามระเบียบฯ ได้ตามสมควรหากมีความจำ�เป็น
ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้บรรลุนโยบายของรัฐบาลทางด้านความร่วมมือทางการค้า56
ซึ่งอำ�นาจของนายกรัฐมนตรีต่อการยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ในเรื่องใด ต้องพิจารณาถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งหากมีกฎหมายกำ�หนดให้การดำ�เนินการใดๆ ต้องปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขทีก่ ฎหมายอืน่ กำ�หนด แม้ในระเบียบฯ ให้อ�ำ นาจนายกรัฐมนตรีสามารถยกเว้นไม่ปฏิบตั ไิ ด้
การดำ�เนินการใดๆ ตามระเบียบฯ นีก้ ไ็ ม่สามารถทำ�ได้เว้นแต่จะได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้ ๆ แล้ว
ตัวอย่างเช่น ระเบียบฯ กำ�หนดให้ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ และ
แผนปฏิบัติการ แม้นายกรัฐมนตรีจะเห็นว่ามีความจำ�เป็นเร่งด่วน หรือการดำ�เนินการดังกล่าว
มีความยากลำ�บาก ก็ไม่สามารถยกเว้นการดำ�เนินการดังกล่าวได้เนือ่ งจากตามรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดบัญญัติรับรองสิทธิชุมชน57  ในการได้รับข้อมูล การแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
รัฐมีหน้าทีต่ อ้ งจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทีม่ ผี ลกระทบต่อส่วนได้เสีย
ของตนเอง
55 มาตรา 5 และ มาตรา 7 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
56 ข้อ 4 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
57 มาตรา 57 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
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เหตุที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลจากลำ�ดับศักดิ์ของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ที่โดยอำ�นาจของระเบียบฯ เองไม่สามารถยกเว้น
การบังคับใช้ของกฎหมายอื่นๆ ที่ลำ�ดับศักดิ์สูงกว่า เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติ เป็นต้น ดังนั้น การดำ�เนินการใดๆ ภายใต้ระเบียบฯ ดังกล่าวมีข้อพิจารณา
ถึงความต้องการมีไว้ซึ่งอำ�นาจของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้การดำ�เนินการของเขต
เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างคล่องตัว กับข้อจำ�กัดของการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ
ที่ระเบียบฯนี้ คำ�สั่งรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือพระราชกฤษฎีกา ไม่สามารถยกเว้น
การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้
4.3.2 มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐ - สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองและให้สทิ ธิแก่ประชาชนได้รบั ข้อมูล
และมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงการของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการทีอ่ าจ
มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำ�คัญอื่นใด
ทีเ่ กีย่ วกับตนหรือชุมชน ทัง้ นีเ้ ป็นหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ 10 หมวดสิทธิในข้อมูล
ข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 5658 และ 5759 และในส่วนที่ 12 หมวดสิทธิชมุ ชน มาตรา 6760
ทั้งนี้ สิทธิที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

58

มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนัน้ จะกระทบต่อความมัน่ คง
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
59 มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำ�ชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำ�คัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง การกำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการ
ออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำ�คัญของประชาชน ให้รฐั จัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนดำ�เนินการ
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(1) สิทธิข้อมูลข่าวสาร
รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้บคุ คลมีสทิ ธิได้รบั และเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากโครงการหรือการดำ�เนินการใดๆ ของรัฐ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำ�คัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน การให้สิทธิแสดง
ความคิดเห็นของตนเพือ่ นำ�ไปประกอบการพิจารณาในเรือ่ งดังกล่าว นอกจากนี้ หากมีการออกกฎ
ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำ�คัญของประชาชน รัฐมีหน้าที่จัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัว่ ถึงก่อนดำ�เนินการ ทัง้ นี้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น อย่างน้อย
ต้องเป็นไปตามทีร่ ะเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีเรือ่ งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
ดังนั้น แม้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ .ศ.2556 จะกำ�หนด
ให้ตอ้ งมีการให้ขอ้ มูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทัง้ ในขัน้ ตอนการจัดทำ�ร่างแผนแม่บท
ของหน่วยงานทีป่ ระสงค์เสนอให้จดั ตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและขัน้ ตอนการจัดทำ�แผนงาน
หรือโครงการ และแผนปฏิบัติการภายหลังที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
แผนแม่บท แต่ระเบียบฯ ดังกล่าวจำ�กัดหน้าที่ของหน่วยงานในการรับฟังความคิดเห็นไว้เฉพาะ
“ประชาชนในพืน้ ที”่ เท่านัน้ ซึง่ รัฐธรรมนูญไม่ได้จ�ำ กัดความคุม้ ครองไว้ตามทีร่ ะเบียบฯ กำ�หนด
กล่าวคือ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลใดๆ ตามทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ
จากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แม้ไม่ได้เป็นประชาชนในท้องถิ่นนั้น แต่หากได้รับ
ผลกระทบจากการดำ�เนินการดังกล่าว ก็เป็นหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ เนื่องจากในความเป็นจริงผลกระทบของการทำ�โครงการของรัฐต่างๆ
อาทิ การตั้งโรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม ไม่ใช่แต่เฉพาะกับชุมชนในพื้นที่เท่านั้น แต่ชุมชนนอก
พืน้ ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบไม่วา่ ด้วยการย้ายถิน่ ฐานของประชาชนในพืน้ ที่ มลภาวะทีเ่ กิดขึน้ จาก
โครงการดังกล่าว หรือแม้แต่การเข้าทำ�หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนต่างๆ ของเขตพัฒนา
60

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำ�รุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้
ดำ�รงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่กอ่ ให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวติ ของตน ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามความเหมาะสมการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่จะได้ศกึ ษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ
ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำ�เนินการดังกล่าวสิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง
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61 ประเด็นข้อห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมจากร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ...., เดชรัต สุขกำ�เนิด,  
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เศรษฐกิจอาจสร้างผลกระทบต่อบุคคลใดๆ ทีไ่ ม่ได้อาศัยในพืน้ ทีแ่ ต่พงึ่ พาอาศัยป่าสงวนดังกล่าว
ทัง้ นี้ คำ�ว่า “พืน้ ที”่ ไม่ได้ถกู จำ�กัดเฉพาะพืน้ ทีท่ จี่ ะประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเท่านัน้
แต่หมายรวมถึงระบบนิเวศน์หรือระบบฐานทรัพยากร (เช่นลุ่มแม่น้ำ�) หรือภูมิภาค61
นอกจากนี้ การมีสว่ นร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไม่ควรถูกจำ�กัดไว้
เพียงในขั้นตอนตามที่ระเบียบฯ กำ�หนดไว้ คือ 1) การจัดทำ�ร่างแผนแม่บทของหน่วยงาน
ทีป่ ระสงค์เสนอให้จดั ตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 2) ขัน้ ตอนการจัดทำ�แผนงานหรือโครงการ
และแผนปฏิบัติการภายหลังที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและแผนแม่บท
ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
การดำ�เนินการของรัฐไม่ว่าจะในขั้นตอนใดๆ ดังนั้น ในขั้นตอนใดก็ตามที่ผลของการดำ�เนินการ
อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ รัฐหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต้องเผยแพร่ข้อมูลและจัดรับฟังความคิดเห็น เช่น ในขั้นตอนการพิจารณาของ กนพ.
หรือคณะรัฐมนตรีที่อาจมีมติแก้ไขร่างแผนแม่บทที่เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว
และการแก้ไขร่างแผนแม่บทอาจมีผลกระทบถึงสิทธิของบุคคล ดังนี้ รัฐมีหน้าทีต่ อ้ งเปิดเผยข้อมูล
และรับฟังความเห็นอีกครั้งก่อนอนุมัติแผนแม่บทดังกล่าว
(2) สิทธิชุมชน – มาตรา 67 การทำ�รายงานผลกระทบ
ในส่วนของสิทธิชมุ ชนรัฐธรรมนูญรับรองไว้ให้บคุ คลมีสทิ ธิมสี ว่ นร่วมกับรัฐ
และชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ดำ�รงชีพอยู่อย่างปกติ
และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ดี และหากโครงการของรัฐจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำ�เนินการได้เว้นแต่จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
คือ 1) จัดทำ�ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน (EHIA) 2) จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ 3) องค์กร
อิสระให้ความเห็นประกอบ จึงจะสามารถดำ�เนินการดังกล่าวได้ ดังนี้ หน้าที่ที่สำ�คัญของรัฐ
เพือ่ ดำ�เนินการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคือ “การเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิน่
มีสว่ นร่วม” และจึงต้องจัดทำ� “รายงานผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน”
ทั้งนี้ แม้ว่าระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ.2556 จะได้กำ�หนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
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เศรษฐกิจพิเศษ62  และหน่วยงานที่ประสงค์จัดตั้ง63  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนท้องถิน่ ได้มสี ว่ นร่วมในขัน้ ตอนการร่างแผนแม่บท และการดำ�เนินการ
ตามแผนแม่บท แต่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตามระเบียบฯ ดังกล่าวไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม
หรือให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือหน่วยงานทีป่ ระสงค์จดั ตัง้
ตีความลักษณะของการให้มสี ว่ นร่วมเอง ก็อาจมีความเสีย่ งถูกกล่าวถึงการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ของรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิชุมชนได้ เพราะแม้ส่วนงานที่มีหน้าที่กล่าวอ้างว่าได้ทำ�ตามเงื่อนไข
ของระเบียบฯ แต่มาตรฐานของการมีสว่ นร่วมต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
ระเบียบฯ ไม่ได้กำ�หนดให้ตัวแทนชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีลักษณะที่ตั้งอยู่อย่างถาวรควบคู่
ไปกับท้องถิน่ การเปิดโอกาสให้ทอ้ งถิน่ มีสว่ นร่วมเพือ่ ดำ�เนินการจึงจะถือเป็นการปฏิบตั ทิ สี่ มดัง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ความไม่ชัดเจนของระเบียบฯ ดังกล่าวถือเป็นข้อพิจารณา
ที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง
ในส่วนของรายงานผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนก็เช่นเดียวกัน แม้ในระเบียบฯ จะกำ�หนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จัดตั้งต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนและสังคม64 ต้องอยู่
ภายใต้มาตรฐานที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด การทำ�รายงานผลกระทบอาจไม่ได้มีแค่ในขั้นตอนของ
การทำ�ร่างแผนแม่บทโดยหน่วยงานที่ประสงค์จัดตั้งเท่านั้น ไม่ว่าในขั้นตอนใดๆ ที่การตัดสินใจ
ดำ�เนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและสังคม หน่วยงานของรัฐต้องมีหน้าที่ดำ�เนินการจัดทำ�รายงานผลกระทบฯ ตาม
เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด

62 ข้อ 15 วรรคสอง ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
63 ข้อ 10 (4) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
64 ข้อ 10 (8) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
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ผู้เขียนตั้งใจใช้คำ�ว่า “มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐ” ให้แตกต่างจากคำ�ว่า “กระบวนการตามกฎหมายที่เป็น
ธรรม” (due process) เพราะ มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐที่กล่าวถึงในที่นี้มีบริบทเกี่ยวการบริหารจัดการของ
รัฐ ไม่ใช่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของบุคคลที่พึงมีพึงได้โดยตรง นอกจากนี้การปฏิบัติตาม
กระบวนการของกฎหมาย (due process) อย่างเคร่งครัดของรัฐนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหลักพื้นฐาน
ของกฎหมายไทย แต่มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐในที่นี้เป็นเรื่องใหม่ที่รัฐไม่เคยต้องปฏิบัติมาก่อน
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ดังนี้ จะเห็นได้ว่าข้อพิจารณาในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีเ่ รียกว่า “มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐ”65 ทีร่ ฐั ธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย
สูงสุดได้ก�ำ หนดไว้ ซึง่ แม้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
จะกำ�หนดไว้เป็นการเฉพาะสำ�หรับการจัดตัง้ และดำ�เนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐและ
หน่วยงานของรัฐทีม่ อี �ำ นาจตามทีร่ ะเบียบกำ�หนดก็ยงั คงมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐานการดำ�เนินการ
ของรัฐดังกล่าว กล่าวคือ สิทธิตา่ งๆ ทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ให้มคี วามหมายกว้างกว่าระเบียบฯ ดังนัน้
แม้ระเบียบฯ จะกำ�หนดเงื่อนไขหรือขั้นตอนปฏิบัติไว้แล้ว แต่หากเงื่อนไขหรือขั้นตอนดังกล่าว
มีความไม่ชัดเจนหรือขาดความครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นบัญญัติ การปฏิบัติ
ตามที ่ ร ะเบี ย บฯ กำ � หนดอย่ า งครบถ้ ว นก็ ไ ม่ อ าจถื อ เป็ น ข้ อ อ้ า งเพื ่ อ ปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด
และการดำ�เนินการต่างๆ เพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็อาจต้องหยุดชะงักลง
ในเรือ่ งนีม้ กี รณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วกับการรับฟังความเห็นของผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้แก่
กรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทย กรณีที่เป็นข่าวได้ยกเอากรณีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) และการปิ โ ตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทย (ปตท.) มาถกเถี ย งกั น
เรื ่องประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งนับเป็นคดีแรกของระบบศาลยุติธรรมของไทย
โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำ�สั่งให้เพิกถอน พระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับในการแปรรูป กฟผ.
รวมถึงข้อพิจารณาเกีย่ วกับสาธารณะสมบัตขิ องชาติ (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549)
และนับเป็นคดีทสี่ องทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีค�ำ สัง่ ให้แบ่งแยกท่อก๊าซธรรมชาติอนั เป็นสาธารณสมบัติ
ของชาติออกจากกิจการ ปตท. ที่แปรรูปเป็นเอกชนไปแล้ว (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.35/2550) คดี กฟผ. ศาลปกครองสูงสุดมีคำ�สั่งให้การแปรรูปดังกล่าวเป็นโมฆะก่อนที่จะ
มีการซื้อขายหุ้นจริงในตลาด แต่กรณีหลังของ ปตท.ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้แยกเอาท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ อ อกจากกิ จ การของ ปตท.หลั ง จากที ่ ปตท.ได้ ม ี ก ารซื ้ อ ขายหุ ้ น ในตลาดแล้ ว
โดยศาลปกครองสูงสุดให้ความเห็นว่า ปตท.ได้ท�ำ การซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์อยูก่ อ่ นแล้ว
หากสัง่ ให้เพิกถอนก็จะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อตลาดหลักทรัพย์และเศรษฐกิจไทย จึงได้
สั่งให้แยกเฉพาะส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อก๊าซธรรมชาติออกมา
จากกิจการ ปตท.(คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550: 84) แต่ทั้งสองกรณีก็ทำ�ให้เกิด
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ความเสียหายทางเศรษฐกิจในสายตาของนักธุรกิจและนักเศรษฐศาสตร์ทตี่ อ้ งการเห็นการเติบโต
ของตลาดหลักทรัพย์ โดย กฟผ.ไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์เพือ่ ช่วยเพิม่ ขนาดของตลาด66 ใน
ขณะที่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (บมจ.ปตท.) ได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลงอย่างต่อ
เนื่องอย่างน่าใจหาย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นมีประวัติที่สวยงามน่าลงทุน67
ในทางอุดมคติ หากต้นทุนทางธุรกรรมน้อยมากจนตัดทิ้งไปได้ ธุรกรรม
นั้นๆ ก็จะสามารถเจรจาต่อรองกันได้โดยง่าย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วต้นทุนทางธุรกรรมมีสัดส่วน
ที่สูงอย่างมีนัยสำ�คัญ ต้นทุนทางธุรกรรมจึงมีส่วนสำ�คัญต่อการดำ�เนินการทั้งหลายและเป็นที่
ยอมรับว่ากฎหมายจะมีบทบาทช่วยลดหรือเพิ่มต้นทุนทางธุรกรรมได้ การวิเคราะห์กฎหมาย
ทางเศรษฐศาสตร์ (economic analysis of laws) จึงมุ่งเน้นที่การศึกษาว่ากรณีใดมีต้นทุนทาง
ธุรกรรมสูงแล้วจึงใช้กฎหมายเข้าไปแก้ไขปัญหาในส่วนนัน้ ตัวอย่างทีส่ �ำ คัญในเรือ่ งนีไ้ ด้แก่ ต้นทุน
ทางธุรกรรมในเรื่องทรัพย์สิน หากนึกย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่มีการถือครองที่ดิน ในสมัยนั้น
ใครจะใช้พื้นที่ทำ�การใดย่อมไม่มีผลกระทบต่อคนอื่น เพราะว่ามีพื้นที่ให้ใช้สอยมากมายไม่มีวัน
หมด แต่ในปัจจุบนั ทีด่ นิ มีความสำ�คัญหากไม่มกี ฎหมายกำ�หนดสิทธิและหน้าทีข่ องการถือครอง
ทีด่ นิ ย่อมทำ�ให้เกิดปัญหามากมายไม่สนิ้ สุด กฎหมายทรัพย์สนิ จึงมีบทบาทแก้ไขปัญหาในเรือ่ งนี้
โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางธุรกรรมทำ�ให้สามารถเจรจาต่อรองกันได้งา่ ยและเป็นธรรม หรือใน
กรณีของกฎหมายสัญญา การกำ�หนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่ให้สัญญาและผู้ที่รับสัญญาก็ทำ�ให้
การเจรจาต่อรองของทั้ง 2 ฝ่าย สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะทั้งสองรู้ดีว่าจะต้องถูกบังคับการให้
เป็นไปตามสัญญา หรือในกรณีของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เดิมทีเดียวไม่มีการถือครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา แต่การกำ�หนดสิทธิและหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้งานสร้างสรรค์
ก็ทำ�ให้ทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าและสามารถเจรจาต่อรองกันได้ หรือในกรณีกฎหมาย
โทรคมนาคมที่ปัจจุบันมีแนวความคิดที่จะให้มีการถือครองคลื่นความถี่อย่างเป็นทรัพย์สินที่
โอนสิทธิและหน้าทีก่ นั ได้อย่างทรัพย์สนิ ประเภทอืน่ ๆก็มพี นื้ ฐานมาจากแนวความคิดเดียวกันนี68
้
ในกรณีของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทย พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ก็ท�ำ หน้าที่

66 ชื่นชม สง่าราศี กรีเซน. 2548. เลิกผูกขาด กฟผ: ปฏิรูปโครงสร้างการไฟฟ้า [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://www.

midnightuniv.org/ midnight2545/document95234.html.
67 “ก.ล.ต.ประเมินพืน้ ฐานปตท.เปลีย่ น”. 15 ธันวาคม 2550. กรุงเทพธุรกิจ [หนังสือพิมพ์ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://
www.bangkokbiznews.com.
68 Coase, Ronald H. 1959. “The Federal Communication Commission.” The Journal of Law and
Economics, 2: 1-40.
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70 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 มาตรา 19 วรรคสาม
71 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 6(1)
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ในทำ�นองเดียวกัน กล่าวคือ ตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างดังกล่าวในการจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ต้องการทีจ่ ะให้มมี าตรฐานในการดำ�เนินการทีไ่ ม่ให้อ�ำ นาจแก่รฐั มากเสียจนละเลยทีจ่ ะดำ�เนินการ
ตามมาตรฐานและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จึงได้สร้างคณะกรรมการ นโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจ69 พร้อมขัน้ ตอนการเปิดเผยข้อมูล70 และรับฟังความคิดเห็นขึน้ มาเพือ่ เป็นมาตรฐาน
ดำ�เนินการของรัฐ
ตามที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญในการพิจารณาต้นทุน
ทางธุรกรรมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำ�เนินการต่างๆในการดำ�เนินการของรัฐก็เช่น
เดียวกัน อย่างไรก็ดีตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา รัฐไม่เคยประสบปัญหาต้องต่อสู้คดีกับประชาชน
เช่นกรณี กฟผ.และ ปตท. ที่กล่าวเช่นนี้ด้วยลักษณะของคดี 2 ประการ กล่าวคือ เป็นคดี
ทีต่ อ่ สูใ้ นประเด็นประโยชน์สาธารณะ และเป็นคดีทมี่ ผี ลกระทบต่อประชาชนจำ�นวนมาก เพราะ
กฎหมายสมัยใหม่ได้เพิม่ ประเด็นการมีสว่ นร่วมของประชาชน สร้างมาตรฐานการดำ�เนินการแก่รฐั
โดยเฉพาะประเด็นการเปิดเผยข้อมูล ทำ�ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำ�เนินการของรัฐ
ได้มากยิ่งขึ้น แต่ก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ตระหนักในข้อนี้ทำ�ให้เกิดกรณี กฟผ. และ ปตท.ซึ่งอาจ
เป็นเพราะว่ามีคดีตัวอย่างในเรื่องนี้น้อยมาก จากการสืบค้นคำ�พิพากษาศาลฎีกาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2485 ถึง พ.ศ.2547 ที่มีคู่ความเป็นรัฐบาลไทย (นายกรัฐมนตรีกับพวก) มีคำ�พิพากษา
ในประเด็นประโยชน์สาธารณะเพียง 1 คดี ได้แก่ คำ�พิพากษาฎีกาที่ 861/2540 เป็นกรณี
ประโยชน์สาธารณะในชุมชนซอยราชครูและบริเวณโดยรอบกรมประชาสัมพันธ์ ทีไ่ ม่ตอ้ งการให้
รัฐบาลมาสร้างอาคารสูงในบริเวณดังกล่าว คดีดงั กล่าวต่อสูก้ นั ในประเด็นทีว่ า่ โจทก์มอี �ำ นาจฟ้อง
หรือไม่ เพราะจำ�เลยต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีความเสียหายเป็นพิเศษกว่าคนอื่น ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว
เห็นว่า จำ�เลยจะต้องเปิดเผยข้อมูลและแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาตามกฎหมาย71 การละเลย
ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อความเสียหายให้แก่โจทก์
ในกรณี กฟผ. และ ปตท. พระราชบัญญัติท ุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
ได้กำ�หนดกระบวนการเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามที่กฎหมาย
จัดตัง้ ขึน้ ให้เป็นรูปแบบ บริษทั จำ�กัด หรือ บริษทั มหาชนจำ�กัด โดยมีบทบัญญัตทิ กี่ �ำ หนดขัน้ ตอน
ที่เป็นการสร้างมาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐเอาไว้ ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ บริษทั และคณะกรรมการจัดทำ�การรับฟังความคิดเห็น
ของประชนชน แล้วจึงตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับได้แก่ (1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
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กำ�หนด อำ�นาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท72  และ (2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำ�หนด
เงือ่ นเวลายกเลิกกฎหมายจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจ73  จะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจฯก็ได้
กำ�หนดสิทธิหน้าทีแ่ ละขัน้ ตอนดังกล่าวไว้เพือ่ เป็นหลักประกันความโปร่งใสในการดำ�เนินการและ
ตรวจสอบได้ในระดับหนึง่ (แม้วา่ จะมีขอ้ ถกเถียงว่าเป็น พระราชบัญญัตขิ ายสมบัตชิ าติทอี่ นุญาต
ให้รัฐบาลสามารถแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้ก็ตาม)
ข้อเท็จจริงสำ�คัญที่ปรากฏในคดีของ กฟผ.ตามที่ศาลปกครองสูงสุด
ได้พจิ ารณาพบว่า ในขัน้ ตอนของคณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ บริษทั และคณะกรรมการจัดทำ�
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้มีการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
กฎหมาย (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549: 39-46) นอกจากนี้ในขั้นตอนการรับฟัง
ความคิดเห็นก็ไม่ได้จดั ให้มกี ารสรุปสาระสำ�คัญและประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามระเบียบ
ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549: 46-50) ข้อ
เท็จจริงยังฟังต่อไปได้เกีย่ วกับสาธารณสมบัตขิ องชาติอนั ได้แก่ ทีด่ นิ ทีไ่ ด้เวนคืนมา และสิทธิเหนือ
พื้นดินอันเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้า โดยกระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการรักษา
สาธารณสมบัติและทรัพย์สินของชาติ โดยเสนอให้กำ�หนดเป็นหลักการในการโอนทรัพย์สิน
ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ได้มาโดยใช้อำ�นาจรัฐซึ่งเดิมอยู่ในการครอบครองของ
รัฐวิสาหกิจนัน้ คณะรัฐมนตรีกม็ มี ติเห็นชอบด้วย จากนัน้ จึงมีการทำ�รายการทรัพย์สนิ เพือ่ แจ้งโอน
ให้แก่กระทรวงการคลังหลายครั้งก็ยังไม่แล้วเสร็จ กลับมีการออกพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ
เพือ่ การแปรรูป กฟผ.จึงเป็นการกระทำ�อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.5/2549: 54-56)
ข้อเท็จจริงสำ�คัญที่ปรากฏในคดีของ ปตท. ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ศาลปกครองสูงสุดได้พจิ ารณา พบว่าในขัน้ ตอนการพิจารณาแปรรูป บมจ.ปตท. ของคณะกรรมการ
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการมีขอ้ สังเกตเสนอต่อคณะรัฐมนตรีวา่ ควรจะได้มกี ารแยก
กิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจาก บมจ.ปตท.ตามกฎหมายก่อนจะทำ�การกระจายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มิฉะนั้นอาจจะแยกบริษัทท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ยาก หาก
ไม่สามารถแยกบริษัทท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
ก็ให้แยกบริษทั ท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายใน 1 ปีหลังการขายหุน้ แก่ประชาชนทัว่ ไป ซึง่ คณะรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทรับข้อสังเกตนี้ไปประกอบการพิจารณา แต่ปรากฏว่า
คณะรัฐมนตรีกลับมีมติอนุมัติให้โอนกิจการ อำ�นาจ สิทธิ รวมทั้งสินทรัพย์ และทุนทั้งหมด
72 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 มาตรา 26 วรรคสอง
73 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง
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ของ ปตท.ไปให้ บมจ.ปตท.ทั้งหมด และ พระราชกฤษฎีกากำ�หนดอำ�นาจ สิทธิ และประโยชน์
ของ บริษทั ปตท.จำ�กัด (มหาชน) พ.ศ.2544 ก็มไิ ด้มบี ทบัญญัตทิ เี่ ป็นการจำ�กัดสิทธิ อำ�นาจ และ
ทรัพย์สนิ ทีบ่ มจ.ปตท.ได้มาโดยอำ�นาจมหาชนของรัฐแต่อย่างใด (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ฟ.35/2550: 72-73)
ดังจะเห็นได้ว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั้ง 3 คดีข้างต้นนั้นเป็นการละเลย
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐทั้งสิ้น กล่าวคือ แม้ว่ามีกฎหมายกำ�หนดไว้ให้
ทำ�ตามขัน้ ตอนรัฐบาลก็ละเลยเพิกเฉยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เห็นถึงความเสีย่ งจากการ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐ ดังเช่นที่ควรจะเป็นในการป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
ต้นทุนในการป้องกัน (B) = โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (p) x มูลค่า
ความเสียหายที่หากเกิดขึ้น (L)
ถ้าหากพิจารณาในแง่ของความเสีย่ งในการกระทำ�ของรัฐบาลนัน้ จะเห็นได้วา่
มีความเสี่ยงอยู่มาก (p=1) ตามที่ปรากฏตามคำ�พิพากษา ทั้งที่มีการทำ�ข้อเสนอให้ดำ�เนินการ
ล่วงหน้าแล้วทั้งกรณี กฟผ. และ ปตท. ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงปริมาณการเสนอข่าวเกี่ยวกับการ
แปรรูป และข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เกีย่ วกับสาธารณสมบัติชาติ หากพิจารณา
เรือ่ งความเสีย่ งในการถูกฟ้องคดีจงึ มีอยูส่ งู มาก ความเสีย่ งทางเศรษฐกิจจึงมีสดั ส่วนเทียบเท่ากับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (B = L) และถ้าพิจารณามูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านบาท และ
140,000 ล้านบาทตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว รัฐบาลไม่มเี หตุผลทางเศรษฐกิจอะไรทีจ่ ะไม่ปอ้ งกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น นอกจากจะไม่รู้ถึงความเสียหาย (L=0) หรือเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะ
เกิดความเสียหายน้อยมาก (p=0) และเนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดตามที่
ปรากฏในคำ�พิพากษาอยู่ก่อนแล้วผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ คำ�อธิบายจึงเป็นไปได้ทางเดียว
ก็คือ รัฐบาลในขณะนั้นไม่เห็นว่ามีความเสี่ยงเช่นนั้นอยู่ในการดำ�เนินการ
จากที ่กล่าวมาข้างต้นชี ้ให้เห็นว่า “มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐ”
เป็นต้นทุนใหม่ที่รัฐจะต้องพิจารณาและไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป ลักษณะสำ�คัญของกรณีที่
จะมีขอ้ พิจารณาเกีย่ วกับ มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐ ได้แก่ บทบัญญัตใิ นกฎหมายสมัยใหม่
ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและมีผลกระทบต่อประชาชนจำ�นวนมาก ซึ่งมีกระจายอยู่ใน
พระราชบัญญัตหิ ลายเรือ่ งหลายกรณี เช่น พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 เป็นต้น มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐยังเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมตรวจสอบการดำ�เนินการของรัฐเช่นในคดี กรมประชาสัมพันธ์ กฟผ. และ ปตท.ตาม
ที่ได้กล่าวมาแล้ว และกฎหมายใหม่นับจากนี้ไปก็จะให้ความสำ�คัญกับมาตรฐานการดำ�เนินการ
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ของรัฐมากยิ ่งขึ ้น การดำ�เนินการในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐจึงมี
ความส�ำคัญและไม่มเี หตุผลทีจ่ ะไม่ด�ำเนินการตามอย่างเคร่งครัดหากค�ำนึงถึงความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ดังเช่นที่ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นาย จรัญ หัตถกรรม ได้เน้นยำ�้ ให้เห็นในคดี ปตท.ว่า
“…การด�ำเนินการในทุกขัน้ ตอนจึงมีความส�ำคัญและต้องเป็นไปเพือ่ การปกป้องการด�ำเนินการที่
รัฐธรรมนูญถือว่าอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเคร่งครัด เมื่อได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
ในแต่ละขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงจะด�ำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปได้ คือ การ
ตราพระราชกฤษฎีกา…” (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550: 59)
“มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐ” เป็นต้นทุนใหม่ที่รัฐจะต้องพิจารณา
และไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป ลักษณะสำ�คัญของกรณีที่จะมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับ มาตรฐาน
การดำ�เนินการของรัฐ ได้แก่ บทบัญญัติในกฎหมายสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
และมีผลกระทบต่อประชาชนจำ�นวนมาก ซึง่ มีกระจายอยูใ่ นพระราชบัญญัตหิ ลายเรือ่ งหลายกรณี
เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 เป็นต้น มาตรฐาน
การดำ�เนินการของรัฐยังเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามีสว่ นร่วมตรวจสอบการดำ�เนินการของรัฐ
เช่นในคดี กรมประชาสัมพันธ์ กฟผ.และ ปตท.ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว และกฎหมายใหม่นบั จากนีไ้ ป
ก็จะให้ความสำ�คัญกับมาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐมากยิ่งขึ้น การดำ�เนินการในทุกขั้นตอน
ตามมาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐจึงมีความสำ�คัญและไม่มเี หตุผลทีจ่ ะไม่ด�ำ เนินการตามอย่าง
เคร่งครัดหากคำ�นึงถึงความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังเช่นที่ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายจรัญ
หัตถกรรม ได้เน้นย้ำ�ให้เห็นในคดี ปตท.ว่า “…การดำ�เนินการในทุกขั้นตอนจึงมีความสำ�คัญ
และต้องเป็นไปเพื่อการปกป้องการดำ�เนินการที่รัฐธรรมนูญถือว่าอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของฝ่าย
นิติบัญญัติโดยเคร่งครัด เมื่อได้ดำ�เนินการเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
จึงจะดำ�เนินการในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปได้ คือ การตราพระราชกฤษฎีกา…” (คำ�พิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550: 59)
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4.4 แนวทางที่เป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายไทย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงมีความเป็นไปได้ในเชิงกฎหมายทีจ่ ะจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษดังต่อไปนี้
4.4.1 สถานะของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ.2556
มีความเป็นไปได้ทจี่ ะใช้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ.2556 เป็นกรอบการดำ�เนินการในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรก็ดี
ระเบียบสำ�นักนายกฯ ดังกล่าวก็จะเป็นเพียงกรอบการดำ�เนินการในเชิงรูปแบบเท่านั้น ไม่ใช่
หลักเกณฑ์และวิธีการในเชิงเนื้อหาสาระ ทั้งไม่มีสถานะเทียบเท่ากับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
ที่จะยกเว้นสิทธิหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ สิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนยังคงได้รับ
ความคุม้ ครองอย่างเต็มทีต่ ามกฎหมายฉบับต่างๆ ข้อนีจ้ งึ เป็นข้อพิจารณาสำ�คัญทีผ่ ปู้ ฏิบตั จิ ะต้อง
ทำ�ให้แน่ใจว่าได้ด�ำ เนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้วอย่างน้อยก็ได้ตามมาตรฐานการดำ�เนินการ
ของรัฐที่ได้บัญญัติในกฎหมายสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและมีผลกระทบต่อ
ประชาชนจำ�นวนมาก ซึง่ มีกระจายอยูใ่ นพระราชบัญญัตหิ ลายเรือ่ งหลายกรณี เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็นต้น
“มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐ” เป็นต้นทุนใหม่ทรี่ ฐั จะต้องพิจารณาและไม่
อาจเพิกเฉยได้อกี ต่อไป มาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐยังเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามีสว่ นร่วม
ตรวจสอบการดำ�เนินการของรัฐเช่นในคดี กรมประชาสัมพันธ์ กฟผ. และ ปตท.ตามทีไ่ ด้กล่าวมา
แล้ว การดำ�เนินการในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานการดำ�เนินการของรัฐจึงมีความสำ�คัญและไม่มี
เหตุผลที่จะไม่ดำ�เนินการตามอย่างเคร่งครัดหากคำ�นึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างที่
เป็นรูปธรรมแล้วในปัจจุบันคือการทำ�รายงานผลกระทบที่เรียกว่า EHIA ซึ่งสามารถดำ�เนินการ
ได้ทันที แต่ในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นสาธารณะนั้นยังไม่มีตัวอย่าง
ที่เป็นรูปธรรมให้ดำ�เนินการตามได้
ข้อนีเ้ ป็นข้อพิจารณาสำ�คัญทีต่ อ้ งระมัดระวังให้มากทีส่ ดุ เพราะการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในได้มีการรับรองไว้ในหลายเรื่องหลายกรณีดังได้กล่าวมาแล้ว รวมถึงระเบียบฯ
ก็ได้รบั รองไว้ดว้ ยเช่นกัน จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการศึกษาเพือ่ สร้างรูปแบบการรับฟังความ
เห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นรูปธรรมในทำ�นองเดียวกันกับรายงาน EHIA เพื่อ
ที่จะใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบได้ว่าขั้นตอนนี้ได้ดำ�เนินการอย่างครบถ้วนทั้งในเชิงรูปแบบและ
เชิงเนื้อหา ที่ไม่ได้รับฟังเฉพาะแต่ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
เท่านัน้ แต่ยงั ต้องรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทางอ้อมด้วย อีกทัง้ ไม่ใช่การรับฟังแต่เพียงอย่างเดียว แต่
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ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่รับฟังแก่ประชาชนด้วย ประกอบกับวิธีการให้ข้อมูลและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นก็มีความหลากหลาย เป็นต้น
4.4.2 แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและ
ดำ�เนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
ข้อ 7 ได้ก�ำ หนดให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์และ
วิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดำ�เนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจน ร่างแผนแม่บท
แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญมากในแง่ความชัดเจน
ของแผนการดำ�เนินการ เพราะจะทำ�ให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการพิจารณาและคาดการณ์เพื่อเตรียมพร้อมต่อโครงการที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าตามสมควร
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและความเร่งรีบของการดำ�เนินการได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน กนพ.
ได้พิจารณาแต่เฉพาะการสนับสนุนในทางธุรกิจเท่านั้น ได้แก่ สิทธิประโยชน์สำ�หรับการลงทุน
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร แต่ในด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง
ตามกฎหมายต่างๆ ยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ซึ่งความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความสับสน ล่าช้าต่อผูป้ ฏิบตั ใิ นการดำ�เนินการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรืออาจต้องหยุดชะงักลง
อาทิ กระบวนการในเชิงรายละเอียด ระยะเวลาการพิจารณาเพือ่ อนุมตั โิ ครงการ มาตรฐานเกีย่ วกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาตรฐานเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5.1 รูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในต่างประเทศ
ในงานศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้ท�ำการคัดเลือกเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ในต่างประเทศมาทัง้ หมด 5 ประเทศด้วยกัน โดยคัดเลือกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ที่มีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย กล่าวคือ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่ตั้งขึ้น
ระหว่างประเทศทีม่ รี ะดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน โดยมีมติ คิ วามมัน่ คง โดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าวและปัญหาการลักลอบเข้าเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดนที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกจะประกอบไปด้วย
1. เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโปแลนด์ (Poland Special economic zones)
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศในแถบแอฟริกาเหนือ โดยเฉพาะโมรอคโค
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน-เวียดนาม (Cross border Economic Cooperation Zones
at the China-Vietnam Border: CBEZ)
4. เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเม็กซิโก (Mexico Maquiladolas)
5. ระเบียงเศรษฐกิจสิงคโปร์ – มาเลเซีย (Singapore-Malaysia Economic Corridor:
Iskandar Malaysia in Johor Bahru)
5.1.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโปแลนด์ (Poland Special economic zones)
ประเทศโปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่อาศัยนโยบายการส่งเสริมการลงทุน
และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศตนเอง โดยโปแลนด์อาศัยข้อได้เปรียบจากการมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมัน
และออสเตรีย โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศโปแลนด์สามารถดึงดูดเงินลงทุนได้กว่า 20,000
ล้านยูโร และสร้างงานกว่า 186,000 คน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศโปแลนด์เริ่มขึ้นตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1995 จะมีก�ำหนดถึงปี ค.ศ. 2026 และมีจ�ำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสิ้น 17 เขตด้วยกัน
(รูปที่ 5-1)
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การวิเคราะห์รูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสม
ในบทนี้ คณะผู้วิจัยจะท�ำการวิเคราะห์และน�ำเสนอรูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยคณะผู้วิจัยจะเริ่มจากการสรุปรูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดนในต่างประเทศ จากนั้นจะพิจารณาบริบททางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ที่เป็นแรงผลักดันหรือสนับสนุนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน พร้อมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ก่อนน�ำเสนอรูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนของ
ประเทศไทย

º··Õ่ 5
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รูปที่ 5 - 1 : เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศโปแลนด์

ทีม่ ำ: ปรับปรุงจำก Embassy of the Republic of Poland in The Hague (Trade and Investment Promotion Section)
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เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของโปแลนด์ จ ะอยู ่ ใ นรู ป แบบของเขตกำรแปรรู ป เพื่ อ
กำรส่งออก (Export Processing Zones) เป็นหลัก โดยอำศัยข้อได้เปรียบจำกมีประเทศ
ติดกับประเทศในสหภำพยุโรป เช่น เยอรมัน ออสเตรีย และกำรเป็นสมำชิกสหภำพยุโรป ดังนั้น
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในประเทศโปแลนด์ จึ ง สำมำรถดึ ง ดู ด เงิ น ลงทุ น จำกประเทศต่ ำ งๆ
ในสหภำพยุโรปได้
ผูล้ งทุนหลักในประเทศประเทศโปแลนด์คอื ประเทศในยุโรป ซึงมีระดับกำรลงทุน
ในประเทศโปแลนด์เกินกว่ำร้อยละ 90 ของมูลค่ำเงินลงทุนทำงตรงในต่ำงประเทศ (inward
FDI) ที่เข้ำมำในประเทศโปแลนด์ ดังแสดงในตำรำงที่ 5-1 และประเทศผู้ลงทุนหลักในโปแลนด์
จะประกอบไปด้วย เยอรมัน เนเธอแลนด์ และฝรั่งเศส
ส�ำหรับกิจกรรมกำรผลิตทีต่ ำ่ งชำติเข้ำมำลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของโปแลนด์
จะประกอบไปด้วย อุตสำหกรรมยำนยนต์ เคมีภัณฑ์และพลำสติก สิ่งพิมพ์ กำรแปรรูปไม้
และผลิตภัณฑ์จำกไม้ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์74

74

KPMG (2009), “A Guide to Special Economic Zones in Poland”
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ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโปแลนด์
จะประกอบไปด้วย
i) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Income tax exemption) โดยการยกเว้น
ภาษีเงินได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโปแลนด์ จะมีการค�ำนวณระดับความเข้มข้น
ในการช่ วยเหลื อ (aid intensity) ซึ่ง ขึ้นอยู่กับ ธุรกิจที่ท�ำการลงทุน ขนาดของการลงทุน
และพื้นที่ที่ท�ำการลงทุน
ii) การยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Real estate tax exemption) ในบางพืน้ ที่
iii) การลดหย่อนภาษี (Preferential tax allowances) ส�ำหรับการซือ้ เทคโนโลยีใหม่
หรือการตั้งศูนย์ R&D
iv) การให้ความช่วยเหลือในการลงทุน (investment grants) ส�ำหรับโครงการ
ลงทุนทีเ่ ข้าเงือ่ นไขต่างๆ เช่น การลงทุนในนวัตกรรมใหม่ การลงทุนในโครงการทีใ่ ช้เทคโนโลยีใหม่
การลงทุนเพือ่ กิจกรรม R&D การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการปกป้องสิง่ แวดล้อมหรือการสร้าง
พลังงานทดแทน โดยในหลายกิจกรรมจะมีก�ำหนดระดับการจ้างงานเป็นเงื่อนไขในการได้สิทธิ
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ตารางที่ 5 - 1 : ระดับเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาเข้าสะสมของประเทศโปแลนด์แยกตาม
ประเทศผู้ลงทุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Economy/region
World
Developed economies
    Europe
      European Union - 15
         Netherlands
         Germany
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         France
         Luxembourg
      North America
        United States
      Other developed countries
        Japan
Developing economies
      Africa
      Asia and Oceania
        Rep of Korea
        Hong Kong, China
        China
      Latin America and the Caribbean
ที่มา: Unctad

2001

2012

41,247
39,429
35,211
33,791
10,001
7,767
6,348
   382
4,023
3,934
  194
  176
300
     -1
244
  154
2
12
    57

235,111
231,559
218,834
195,219
11,789
35,476
28,936
24,035
10,989
10,723
  1,737
  1,442
2,475
334
   1,988
      825
      268
     288
     152
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ในส่ ว นของนโยบายการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในประเทศโปแลนด์ นั้ น
Minister of Economy เป็นผูเ้ สนอการจัดตัง้ SEZ และประเมินผลกระทบ โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี โดยแรกเริ่มพัฒนาโดยรัฐบาลโปแลนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยอาศัยประโยชน์จากการอยู่ติดกับเยอรมัน และการเข้าเป็นสมาชิก EU ในระยะต่อมา
อย่างไรก็ตาม จากการจัดตัง้ แผน INTERREG III ของสหภาพยุโรปเพือ่ สนับสนุน
พื้นที่ชายแดนของประเทศสมาชิก ท�ำให้ทางเยอรมันและโปแลนด์ได้มีแผนความร่วมมือพัฒนา
ชายแดนโปแลนด์-เยอรมัน (Polish-German cross-border cooperation) ขึ้น โดย
แผนดังกล่าวได้มีการทดลองที่เมือง Frankfurt (เยอรมัน) และ Slubice (โปแลนด์) ซึ่งส่วนหนึ่ง
ของแผนการดังกล่าวคือการสร้าง Kostrzyn-Slubice Special economic zone
จากแผนการดังกล่าว ท�ำให้ประเทศเยอรมันและโปแลนด์มีการจัดตั้ง joint
council committee วางแผนพัฒนาร่วมกันอันประกอบไปด้วย joint city council assemblies
และ joint city council commission หลังจากนั้นผู้ว่าการฯ (Mayor) ของแต่ละเมืองจะน�ำ
แผนทีไ่ ด้จากคณะกรรมการร่วมฯ ไปด�ำเนินการต่อไป ซึง่ วัตถุประสงค์ของแผนดังกล่าวมีขนึ้ เพือ่
การพัฒนาพื้นที่ชายแดน การสร้างงาน การพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศ และการยกระดับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทางสหภาพยุโรปมีการให้เงินช่วยเหลือบางส่วนใน
การด�ำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ในส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการ เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโปแลนด์
จะมีการบริหารจัดการในรูปแบบของบริษทั จ�ำกัดที่ State Treasury หรือ province government
unit เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยสมาชิกของ supervisory board ของบริษัทที่ท�ำหน้าที่บริหาร
จะประกอบไปด้วยตัวแทนจาก
1) province government unit
2) Minister of Economy
3) local government unit
รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโปแลนด์จะสรุปไว้ในตารางเปรียบเทียบ
เขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศในตารางที่ 5-2

บทที่ 5

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 5 - 2 : รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโปแลนด์
ชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Poland SEZs (17 เขต)

ผู้ลงทุนหลัก
- เยอรมัน
- ฝรั่งเศส
- ลักเซมเบิร์ก

รูปแบบ

กิจกรรม/อุตสาหกรรม

เขตส่งเสริมการส่งออก (EPZ) - ยานยนต์และชิ้นส่วน               - สิ่งพิมพ์
- เคมีภัณฑ์และพลาสติก            - การแปรรูปไม้
- อิเล็กทรอนิกส์
สิทธิประโยชน์

รูปแบบการพัฒนา

- ยกเว้นภาษีเงินได้
- ยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์
- การให้เงินอุดหนุนแบบเจาะจง
อุตสาหกรรม
- การลดหย่ อ นภาษี สำ�หรั บ
เทคโนโลยีใหม่และ R&D

- Minister of Economy เป็นผูเ้ สนอการจัดตัง้ SEZ
และผลกระทบผ่านการพิจารณาของ ค.ร.ม.
- แรกเริ่มพัฒนาโดยรัฐบาลโปแลนด์เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิ จ โดยอาศั ย ประโยชน์ จ ากการอยู่ ติ ด กั บ
เยอรมัน และการเข้าเป็นสมาชิก EU ในระยะต่อมา 
- Polish-German cross-border cooperation
มีการจัดตั้ง joint council committee วางแผน
พัฒนาร่วมกัน

รูปแบบการบริหารจัดการ
บริหารจัดการในรูปแบบของบริษัทจำ�กัดที่ State Treasury หรือ province government unit เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของsupervisory board ของบริษัทที่ทำ�หน้าที่บริหารจะประกอบไปด้วย 1) ตัวแทนจาก province government
unit 2) ตัวแทนจากMinister of Economy 3) ตัวแทนจาก local government unit
ที่มา: สรุปจากคณะวิจัย
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5.1.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศในแถบแอฟริกาเหนือ โดยเฉพาะโมรอคโค
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะท�ำการพิจารณาถึงรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษในแถบ
แอฟริกาเหนือ ซึง่ มีพนื้ ทีใ่ กล้กบั สหภาพยุโรป คือประเทศสเปนและอิตาลี และมีลกั ษณะใกล้เคียง
กับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวคือ ประเทศในแถบแอฟริกาตอนเหนือมีระดับ
ความเจริญที่ต�่ำกว่าสหภาพยุโรป และมีปัญหาความไม่สงบภายในประเทศหลายประเทศ เช่น
ไนจีเรีย ซีเรีย ท�ำให้เกิดการลักลอบเข้าประเทศในสหภาพยุโรปอย่างผิดกฎหมาย จึงมีบริบท
การจัดการชายแดนที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ในการศึกษาส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะเน้นการพิจารณาไปที่ Tangier Exportation
Free Zone ในประเทศโมรอคโค เนือ่ งจากเป็นตัวอย่างของเขตเศรษฐกิจพิเศษในแถบแอฟริกาเหนือ
ที่ประสบความส�ำเร็จ โดย Tangier Exportation Free Zone จัดเป็น EPZ เช่นเดียวกับ
เขตเศรษฐกิจในประเทศโปแลนด์ โดยมีขนาดพื้นที่ 500 เฮคตาร์ นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในโมรอคโคยังจัดตัง้ ขึน้ โดยมีเป้าหมายทีค่ ล้ายคลึงกับกรณีของประเทศโปแลนด์ กล่าวคือเป็นการ
ดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนในสหภาพยุโรปโดยอาศัยข้อได้เปรียบทางพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
ประเทศสเปน ดังแสดงในรูปที่ 5-2

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 5 - 2 : Tangier Exportation Free Zone

บทที่ 5

ที่มา: TANGER FREE ZONE (www.tangerfreezone.com

ผู้ลงทุนหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Tangier จะประกอบไปด้วย ฝรั่งเศส สเปน
และเยอรมัน75  ซึ่งสอดคล้องกับสถิติเงินลงทุนทางตรงในต่างประเทศขาเข้าสะสมของ
ประเทศโมรอคโคดังแสดงในตารางที่ 5-3

75  http://www.tangerfreezone.com/
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บทที่ 5

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 5 - 3 : ระดับเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาเข้าสะสมของประเทศโมรอคโคแยกตาม
ประเทศผู้ลงทุน
Economy/region

2004

2011

World

19,883

44,516

Developed economies

17,470

37,736

      Europe

16,093

35,783

      European Union

33,791

195,219

      Netherlands

622

570

      Germany

302

1,035

      France

8,376

24,004

      United States

1,252

1,841

126

112

1,614

5,073

      Africa

236

321

      Asia

1,378

4,686

81

65

n.a.

67

     Japan
Developing economies

      Rep of Korea
      Latin America and the Caribbean
ที่มา : Unctad
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ส�ำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Tangier จะประกอบ
ไปด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ (โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ Renault) อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (เนื่องจากโมรอคโคมีอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นพื้นฐานของประเทศ
มาก่อน) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์76
ในส่วนของสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Tangier จะประกอบไปด้วย77
i) การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในช่วง 5 ปีแรกทีด่ ำ� เนินกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อัตราพิเศษคือร้อยละ 8.75 จากปีที่ 6 ถึงปีที่ 20
ii) การยกเว้นภาษีเงินปันผลส�ำหรับบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติโมรอคโคและ
การจัดเก็บภาษีเงินปันผลในอัตราพิเศษร้อยละ 7.5 ส�ำหรับบุคคลที่ถือสัญชาติโมรอคโค
76 See 2
77 http://www.oecd.org/mena/investment/47549084.pdf

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 5
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iii) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับโครงการลงทุนบางประเภทกิจกรรม
เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและจัดตั้งหน่วยการผลิต ซึ่งอยู่ในกองทุน Hassan II Fund
iv) การยกเว้นข้อจ�ำกัดในการเคลือ่ นย้ายเงินทุนต่างประเทศหรือการแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศในกิจกรรมภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ Act 19-94
v) การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกิจการ การเพิ่มทุน และการ
ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ และอากรแสตมป์
vi) การยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิและอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีของ
การถือครองอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์ใน 15 ปีแรก
ในส่วนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในโมรอคโคและแอฟริกาเหนือนั้น
เป็นการพัฒนาโดยรัฐบาล โดยทางสหภาพยุโรปให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น
• European Investment Bank ให้เงินกู้ 200 ล้านเหรียญยูโรในการลงทุนท่าเรือ
Tanger-Med ของ Morocco
• European Development Fund ให้เงินช่วยเหลือในการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานของ SEZs ในประเทศเซเนกัล
ซึง่ ความช่วยเหลือโดยสหภาพยุโรปในการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศในแอฟริกาเหนือนัน้ มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ กล่าวคือเป็นการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างประเทศที่ผู้ลงทุนของ
ประเทศตนเองมีแนวโน้มจะเข้าไปลงทุนสูง และยังมีผลในการชะลอผลกระทบด้านลบที่เกิดจาก
การเคลือ่ นย้ายแรงงานหรือลักลอบเข้าเมืองของคนจากประเทศในแถบดังกล่าวอย่างผิดกฎหมาย
ในส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ Tangier จะ
บริหารจัดการโดย Tangier Free Zone company ซึ่งจัดว่าเป็นบริษัทลูกของ the Tanger
Mediterranean Special Agency อันเป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐโมรอคโคที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย the
Hassan II Fund for Economic and Social Development
รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโมรอคโคจะสรุปไว้ในตารางเปรียบเทียบ
เขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศในตารางที่ 5-4

บทที่ 5

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 5 - 4 : รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศโมรอคโค
ชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Tangier Free Zone

รูปแบบ
เขตส่งเสริมการส่งออก (EPZ)

ผู้ลงทุนหลัก
- สเปน
- เยอรมัน
- ฝรั่งเศส

กิจกรรม/อุตสาหกรรม
- ยานยนต์                    - เกษตรแปรรูป
- สิ่งทอและเครื่องหนัง      - โลหะ
- เครื่องจักรและอุปกรณ์    - อิเล็กทรอนิกส์
- เคมีภัณฑ์

สิทธิประโยชน์

รูปแบบการพัฒนา

- ยกเว้นค่าธรรมการจดทะเบียนกิจกรรม
ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์และภาษีที่ดิน
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วง 5 ปี
แรก และใช้อัตราลดหย่อน 8.75% ปี
ที่ 6-20
- ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ปั น ผลสำ�หรั บ คนต่ า ง
ชาติ และภาษีเงินปันผล 7.5% สำ�หรับ
คนในประเทศ
- ให้เงินอุดหนุนแบบเจาะจงอุตสาหกรรม

พัฒนาโดยรัฐบาล โดยทาง EU ให้ความช่วย
เหลือ เช่น European Investment Bank ให้
เงินกู้ 200 ล้านเหรียญยูโรในการลงทุนท่าเรือ
Tanger-Med ของ Morocco หรือ European
Developmetn Fund ให้เงินช่วยเหลือในการ
สร้าง infrastructure ของ SEZs ใน Senegal

รูปแบบการบริหารจัดการ
-The Tangier Free Zone บริหารจัดการโดย the Tangier Free Zone company ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ  
Tanger Mediterranean Special Agency.
- Tanger Mediterranean Special เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของรัฐบาลโมรอคโคผ่าน the Hassan II Fund
for Economic and Social Development.
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ที่มา: สรุปจากคณะวิจัย

5.1.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน-เวียดนาม (Cross border Economic Cooperation
Zones at the China-Vietnam Border: CBEZ)
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะพิจารณาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
จีน-เวียดนาม ตามโครงการ CBEZ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการจัดตั้ง โดย
เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวมีขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
มณฑลยูนนาน (Yunnan) และกวางสี (Guangxi) ในประเทศจีน กับเมืองลาวไก (Lao Cai)
และลันเซิง (Lang Son) ในประเทศเวียดนาม ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาแผนการ
โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของ 2 ประเทศ

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว ทางมลฑลยูนนานและลาวไก ได้มี
การจัดท�ำ MOU ความร่วมมือที่เรียกว่า  “Framework Agreement on promoting CBEZ
research and construction cooperation between China Hekou and Vietnam Lao
Cai” ในปี ค.ศ. 2010 โดยจากกรอบความตกลงดังกล่าว ทางรัฐบาลจีนตกลงที่จะเป็นผู้ให้
เงินทุนในการศึกษาร่วมกับ UNDP ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
5.1.4 เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเม็กซิโก (Mexico Maquiladolas)
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะท�ำการพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเม็กซิโก
หรือที่เรียกว่า  Maquiladolas ซึ่งเป็นการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะไม่ก�ำหนดพื้นที่
ชัดเจน แต่เป็นการให้ผปู้ ระกอบการท�ำการยืน่ ขอสิทธิในการได้สทิ ธิประโยชน์ตา่ ง ๆ จากการเป็น
Maquiladolas แทน ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเขตแปรรูปเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI
โครงการการจัดตั้ง Maquiladolas ของประเทศเม็กซิโกจะเป็นการเน้น
การจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษประเภทเขตแปรรู ป เพื่ อ การส่ ง ออกและเน้ น การผลิ ต ที่ เ น้ น
ใช้แรงงานเข้มข้น โดยมีการจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ในปี ค.ศ. 1965 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาประเทศ
ในช่วงตอนใต้ ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีระดับการพัฒนาทีต่ ำ�่ แต่มขี อ้ ได้เปรียบจากการมีชายแดน
ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา จึงสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนสหรัฐอเมริกาได้ นอกจากนี้
Maquiladolas ของเม็กซิโกยังได้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA
ซึ่งท�ำให้เม็กซิโกกลายเป็นฐานการผลิตของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการเป็นฐานการผลิตสินค้า
ของ MNEs จากประเทศอื่นๆ เผื่อส่งไปขายในสหรัฐอเมริกา
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รูปที่ 5 - 3 : ศูนย์กลางของ Mexico Maquiladolas ในปี 2003

ที่มา: http://geo-mexico.com/?p=1617

ผูล้ งทุนหลักของ Maquiladoras ในเม็กซิโกคือประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลค่า
เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศสะสมในเม็กซิโกจากสหรัฐอเมริกาคิดเป็นประมาณร้อยละ 50
ของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศสะสมทั้งหมดของเม็กซิโก ตามมาด้วยสหภาพยุโรปซึ่งมี
เงินลงทุนสะสมในเม็กซิโกประมาณร้อยละ 40 ดังแสดงในตารางที่ 5-5
ส�ำหรับกิจกรรมการผลิตทีส่ ำ� คัญของ Maquiladoras ในเม็กซิโกคืออุตสาหกรรม
ยานยนต์ชิ้นส่วน และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ดังแสดงในรูปที่ 5-4
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93,396

115,160

                  Netherlands
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36,482

                  Germany
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                  France
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                  Luxembourg
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      North America
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                United States
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6,871

                 Japan
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5,731

10,447
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21

25
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4,775

587

909

8
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       Africa
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                 China
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ที่มา: Unctad
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ตารางที่ 5 - 5 : เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศสะสมของเม็กซิโก แยกตามประเทศ

º··Õ่ 5
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รูปที่ 5 - 4 : จำานวนโรงงานใน Maquiladoras แยกตามประเภทกิจกรรมการผลิตในปี 2012
Other
19%
Plastic Metals
9%

Support
Services/Packaging
9%
Business Process
Outsourcing
3%

Medical Device
6%

Automotive/Aerospac
e
27%

Electrical
7%

Electronics
20%
ที่มำ: http://www.borderplexalliance.org/regional-data/ciudad-juarez/twin-plant/maquila-industry
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ในส่วนของสิทธิพิเศษใน Maquiladoras นั้น ถือได้ว่ำอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่ำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศอื่นๆ เนื่องจำกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ด�ำเนินกำรมำนำนแล้ว
โดยสิทธิพิเศษที่มีจะประกอบไปด้วย
i) กำรอนุญำตให้กิจกำรที่ถือครองโดยต่ำงประเทศ (บำงส่วนหรือทั้งหมด)
สำมำรถจัดตั้งและด�ำเนินกิจกรรมกำรผลิตในเม็กซิโกได้หำกมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรส่งออก
ii) กำรยกเว้นภำษีนำ� เข้ำส�ำหรับเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกำรผลิต
เพื่อกำรส่งออก ซึ่งแต่เดิมจะอยู่ในรูปแบบของ 0% VAT อย่ำงไรก็ตำมจำกกปฏิรูประบบภำษีใน
ปี ค.ศ. 2013 ท�ำให้ผู้ประกอบกำรจะต้องจ่ำย VAT 16% ล่วงหน้ำก่อนที่จะท�ำเรื่องขอคืน
ภำยหลังภำยใน 1 เดือนนับจำกวันที่ได้จ่ำย VAT ไป
iii) กำรอนุญำตให้ต่ำงชำติสำมำรถถือครองที่ดินในเขตชำยแดนหรือใกล้ท่ำเรือ
ได้ผ่ำนกำรจัดตั้งทรัสต์กับธนำคำรของเม็กซิโก
iv) อนุญำตให้สินค้ำที่ท�ำกำรผลิตหรือประกอบใน Maquiladoras จ�ำหน่ำย
ในประเทศเม็กซิโกได้
v) จำกกำรปฏิรูประบบภำษี Maquiladoras ในปีค.ศ. 2013 ของประเทศ
เม็กซิโกท�ำให้สิทธิประโยชน์ในกำรยกเว้นหรือลดภำษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจที่ด�ำเนินกำร
ใน Maquiladoras ที่ประกำศในปีค.ศ. 2003 ถูกยกเลิกไป และธุรกิจจะต้องช�ำระภำษีเงินได้
นิติบุคคลที่อัตรำร้อยละ 30 ตำมปกติ แต่จะอนุญำตให้น�ำค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำนมำ
ลดหย่อนภำษีได้เพิ่มเติม เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิกำรของพนักงำน78
78 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-alert-mexico-040114.pdf

ชื่อเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
Mexico
Maquiladolas

รูปแบบ
แปรรูปเพื่อการส่งออก (EPZ)

ผู้ลงทุนหลัก
- สหรัฐอเมริกา
- เนเธอร์แลนด์

กิจกรรม/อุตสาหกรรม
- ยานยนต์และชิ้นส่วน
- โลหะ
- อิเล็กทรอนิกส์

สิทธิประโยชน์

รูปแบบการพัฒนา

- อนุญาตการถือครองกิจการโดยต่างชาติ
- อนุญาตการถือครองที่ดินโดยต่างชาติในพื้นที่
  ที่กำ�หนด
- ยกเว้นภาษีนำ�เข้ากรณีวตั ถุดบิ เครือ่ งจักร และ
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
- เดิมมีการลดหย่อน/ยกเว้นภาษีเงินได้
  นิติบุคคลแต่จากการปฏิรูประบบภาษี
  ในปี 2013 ได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ ดังกล่าว
  แต่อนุญาตให้นำ�ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
  สวัสดิการพนักงานมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

พัฒนาโดยรัฐบาล การจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ในปี ค.ศ.
1965 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ
ในช่วงตอนใต้ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีระดับ
การพัฒนาที่ต�่ำ แต่มีข้อได้เปรียบจากการมี
ชายแดนติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ประกอบการจะสามารถยื่นขอจัดตั้ง Maquiladoras ที่ไหนก็ได้แต่ต้องขอ IMMEX Maquiladora permit จาก
รัฐบาล แต่ส่วนมากการจัดตั้ง Maquiladoras จะอยู่บริเวณชายแดนเม็กซิโก-สหรัฐอเมริกา
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รูปแบบการบริหารจัดการ

ที่มา: สรุปโดยคณะวิจัย
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ตารางที่ 5 - 6 : รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเม็กซิโก

แนวทางและมาตรการ
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การจัดตั้ง Maquiladoras นั้นอยู่ภายใต้ The In-Bond Maquiladora
Program ของรัฐบาลเม็กซิโกในปี ค.ศ. 1965 ซึ่งในปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถยื่น
ขอจัดตั้ง Maquiladoras ที่ไหนก็ได้แต่ต้องขอ IMMEX Maquiladora permit จากรัฐบาล
แต่ส่วนมากการจัดตั้ง Maquiladoras จะอยู่บริเวณชายแดนเม็กซิโก-สหรัฐอเมริกา
รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเม็กซิโกสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-6

บทที่ 5

แนวทางและมาตรการ
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5.1.5 ระเบียงเศรษฐกิจสิงคโปร์ – มาเลเซีย (Singapore-Malaysia Economic
Corridor: Iskandar Malaysia in Johor Bahru)
ระเบียงเศรษฐกิจ Iskandar ทางตอนใต้เมืองยะโฮบาห์รู (Johor Bahru)
จัดตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 2006 และเปิดด�ำเนินการในปี ค.ศ. 2012 ถือเป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ต้นแบบของมาเลเซียตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศมาเลเซียฉบับที่ 9 (2006-2010) โดยมี
พื้นที่ 2,217 ตร.กม. ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับประเทศสิงคโปร์ ดังแสดงในรูปที่ 5-5
รูปที่ 5 - 5 : ระเบียงเศรษฐกิจ Iskandar
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ที่มา: http://www.kinibiz.com/story/tigertalk/68301/is-anyone-in-charge-of-iskandar.html

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจ Iskandar เพื่อเป็นการผลักดัน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย โดยมีการก�ำหนดกิจกรรมการลงทุนเป้าหมาย
ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ 6 สาขา อันประกอบไปด้วย
1. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative)
2. การศึกษา (Education)
3. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory and Consultants)
4. สุขภาพ (Health Care)

5 Flagship Zones of lskandar
Flagship A: Johor Bahru City Centre

-State capital of Johor, and Central Business District
-JB Conservation & Heritage Zone
-Danga Bay
-Major holiday and shopping destination

Flagship B: Nusajaya

-New growth centre of lskandar Malaysia (projected population growth of 75,000 in 2010 to 500,000 in 2025)
-Kota lskandar (Johor New State Admin Centre), EduCity,
Medini

บทที่ 5

ตารางที่ 5 - 7 : การแบ่งเขตเป้าหมาย (Flagship Zones) ใน Iskandar

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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5. โลจิสติกส์ (Logistics)
6. การท่องเที่ยว (Tourism)
โดยโครงการหลักในระเบียงเศรษฐกิจ Iskandar จะแบ่งออกเป็น 5 โซน
ดังแสดงในตารางที่ 5-7

Flagship C: Western Gate Development -Tanjung Pelapas Port
-Free-Trade Zone
-RAMSAR World Heritage Park
Flagship D: Eastern Gate Development -Key industrial and manufacturing hub in Southern Region
-Tanjung Langsat Industrial Park
-Pasir Gudang Port, Tanjung Langsat Port
Flagship E: Senai-Skudai

-Airport City
-Johor Premium Outlets
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ที่มา: http://www.iskandarmalaysia.com.my/our-development-plan
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ในปีค.ศ. 2013 ทางรัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร์ได้มีการจัดท�ำข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง มี ส าระรวมถึ ง การพั ฒ นารถไฟ
ความเร็วสูงระหว่างกัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์ การพัฒนารถไฟเชือ่ มโยงระหว่างยะโฮบาห์รู – สิงคโปร์
(Johor Bahru-Singapore Rapid Transit system) และการจัดตั้งจุดตรวจ CIQ (Customs,
Quarantine, Immigration) ร่วมกันระหว่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว
เป็นส่วนช่วยผลักดันความร่วมมือในการลงทุนใน Iskandar ดังนั้นผู้ลงทุนหลักใน Iskandar
นอกเหนือจากบริษัทภายในประเทศมาเลเซียเองแล้ว (การลงทุนใน Iskandar โดยนักลงทุน
ในประเทศคิดเป็นถึงร้อยละ 67.69 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในปีค.ศ. 201279) จึงมีผู้ลงทุน
จากสิงคโปร์เป็นหลัก (คิดเป็นประมาณร้อยละ 53 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศใน
Iskandar ทั้งหมด หรือร้อยละ 20 ของมูลค่าการลงทุนรวมใน Iskandar ในปีค.ศ. 201280)
นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนจากไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป เข้ามาลงทุน
ซึ่งตารางที่ 5-8 จะแสดงโครงการลงทุนหลักใน Iskandar
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79  IRDA
80 See 6

Major projects in IM

บทที่ 5

Education
   Educity:
                - Newcastle University Medicine Malaysia (NUMed)
                - Marborough College
                - Management Development Institute of Singapore (MDIS)
                - University of Reading Malaysia (UoRM)
                - Raffles Education Corp
                - Multi-Varsity Enterprise Complex
                     -Netherlands Maritime Institute of Techology (NMIT)
                     -University of Southampton Malaysia Campus (USMC)
                     -Johan Cryuff Institute M’sia
                     -Multimedia University (MMU)
               - International Student Village
               - Stadium & Sports Complex

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 5 - 8 : โครงการลงทุนหลักใน Iskandar

Healthcare
   Medini lskandar Malaysia:
                  - Urban & Resort Wellness projects
                  (joint venture between Khazanah and Temasek Holdings)
                  - Gleneagles Medini Hospital
                  (Pantai Holding)

Creative
              - Pinewood lskandar Malaysia Studios
ที่มา: http://sias.org.sg/siw2013/articles_15thApril_02.html
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Tourism & Leisure
                - LEGOLAND Malaysia
                - LEGOLAND Water Park
                - LEGOLAND themed hotel
                - Johor Premium Outlets
                - Mall of Medini

บทที่ 5

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนใน Iskandar จะประกอบไปด้วย81
i) ข้อยกเว้นการลงทุนจากต่างประเทศตามกฎของ Foreign Investment
Committees (FIC)
a. การอนุญาตให้ใช้/รับเงินตราต่างประเทศกับคนในประเทศได้
b. การกูย้ มื เงินตราต่างประเทศจากคนต่างประเทศหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั อนุญาต
c. การลงทุนในสินทรัพย์ทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ (foreign currency assets)
d. ไม่มีข้อก�ำหนดการถือครองกิจการร้อยละ 30 โดยภูมิปุตรา 
ii) ยกเว้นข้อจ�ำกัดการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ในกรณีของแรงงานที่มีความรู้
iii) สิทธิประโยชน์ทางภาษี
a. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 10 ปีส�ำหรับโครงการลงทุน
ที่ยื่นขอภายในปี ค.ศ. 2015 และเป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้รายได้หรือด�ำเนินกิจกรรม
ภายในพื้นที่ที่ก�ำหนด ส�ำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ก�ำหนด หรือลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ
b. การยกเลิกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส�ำหรับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการ
บริการของบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติมาเลเซียเป็นเวลา 10 ปีในกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต
ในส่วนของการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจ Iskandar นั้นมาจากการผลักดันของ
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 9 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น และมีการ
วางนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง และบริหารจัดการโดย Iskandar Regional Development
Authority (IRDA) ซึง่ เป็นหน่วยงานรัฐบาล และจัดตัง้ ขึน้ โดย Iskdandar Regional Development
Authority Act โดยมีนายกรัฐมนตรีและ Chief minister of Johor อยู่ในคณะกรรมการ
ดังแสดงในรูปที่ 5-6

81  http://www.iskandarmalaysia.com.my/faqs

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 5 - 6 : โครงสร้างการบริหารของ IRDA

บทที่ 5

ที่มา: IRDA
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รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar จะสรุปไว้ในตารางเปรียบเทียบเขต
เศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศในตารางที่ 5-9

บทที่ 5

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 5 - 9 : รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar
ชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รูปแบบ

Singapore-Malaysia Economic corridor: - เขตการค้า 
Iskandar Malaysia in Johor Bahru
- ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์
- ศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาล
- ศูนย์กลางด้านการเงิน  
- ศูนย์กลางด้านการศึกษา
- ศูนยกลางด้านการท่องเที่ยว
ผู้ลงทุนหลัก

สิทธิประโยชน์

ผู้ลงทุนจากมาเลเซียเอง (67.69%) และจาก • ยกเว้นกฎการลงทุนจาก
สิงคโปร์ (20%)
ต่างประเทศดังนี้
- ความยืดหยุ่นด้านการแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ความยืดหยุ่นด้านการจ้าง
แรงงานต่างประเทศที่มีความรู้
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
เวลา 10 ปี

กิจกรรม/อุตสาหกรรม
- ท่องเที่ยว        - การศึกษา
- สุขภาพ          - โลจิสติกส์
- สันทนาการ
- ที่ปรึกษาและบริการทางการ
เงิน
รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาผ่านการศึกษาของ The
National SJER Planning
Committee และจัดตั้งโดย
รัฐบาลมาเลเซียโดยบรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่
9 และมี แ ผนมาเชื่ อ มโยงกั บ
สิงคโปร์ภายหลัง

รูปแบบการบริหารจัดการ
Iskandar Regional Development Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีและ Chief minister
of Johor อยู่ในคณะกรรมการ
ที่มา: สรุปจากคณะวิจัย
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 5
287
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กล่าวโดยสรุปแล้ว เขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนในต่างประเทศตามทีไ่ ด้ศกึ ษา
จะมีตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้
8. โดยมากเป็นเขตแปรรูปเพื่อการส่งออก มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงเงินลงทุน
จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เพื่อสร้างการจ้างงาน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ ยกเว้น Iskandar ซึง่ มีเป้าหมายทีก่ จิ กรรมการบริการ (อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 32
ของเงินลงทุนใน Iskandar อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรม โดยมีเงินลงทุนในภาคบริการเพียงร้อยละ 27
เท่านั้น)
9. โดยมากจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ต�่ำกว่า  เพื่อ
อาศัยทุนจากประเทศที่อยู่ใกล้เคียง
10. มีการจ�ำกัดพืน้ ทีช่ ดั เจนเพือ่ ง่ายต่อการบริหารจัดการ เว้นแต่กรณีของเม็กซิโก
ที่ก�ำหนดการยื่นขอจัดตั้ง Maquiladoras ที่ใดก็ได้ โดยส่วนมากมีขนาดพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนัก
ยกเว้นกรณีของ Iskdandar ซึ่งมีพื้นที่ 2,217 ตร.กม. แต่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทระเบียงเศรษฐกิจโครงการเดียวของมาเลเซีย
11. มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเฉพาะกิจกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก
ยกเว้น Iskandar ทีม่ กี ารให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีตอ่ ผูป้ ระกอบกิจกรรมการบริการ ทีใ่ ห้บริการ
ภายในพื้นที่ที่ก�ำหนด สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้มักอยู่ในรูปของการยกเว้นหรือลดภาษีเงินได้
นิติบุคคล การยกเว้น VAT หรือภาษีส�ำหรับการน�ำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
และการยกเว้นภาษีเงินปันผลส�ำหรับต่างประเทศ
12. อาจมี ก ารผ่ อ นปรนการใช้ แรงงานต่ า งประเทศ การถื อ ครองกิ จ การ
โดยต่างประเทศ การถือครองที่ดินโดยต่างประเทศ และการโอนเงินกลับ
13. รูปแบบการบริหารจัดการโดยมากจะเป็นการบริหารจัดการโดยองค์กร
หรือคณะกรรมการร่วม ที่มีตัวแทนทั้งจากรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
14. ในบางกรณีจะมีการก�ำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์รว่ มกันระหว่าง 2 ประเทศ
ทีอ่ ยูต่ ดิ กัน หรืออาจมีการให้ความช่วยเหลือในการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่า
ตารางที่ 5-10 จะท�ำการสรุปเปรียบเทียบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ของ 5 ตัวอย่างที่ได้ท�ำการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้

รายชื่อเขตเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พิเศษ
ประเทศโปแลนด์

เขตส่งเสริม
การส่งออก

เขตส่งเสริมการส่งออก

กิจกรรม

อุตสาหกรรม
ยานยนตร์ เคมีภัณฑ์
และพลาสติก
สิ่งพิมพ์ การแปรรูป
ไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม
เครื่องหนัง อุตสาหกรรม
โลหะ อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์
และพลาสติก อุตสาหกรรม
เกษตรและเกษตรแปรูป และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า
และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

ผู้ลงทุนหลัก

เยอรมัน ฝรั่งเศส
ลักเซมเยิร์ก

เขตเศรษฐกิจ
ในประเทศ
เม็กซิโก

เขตส่งเสริม
การส่งออก

- ท่องเที่ยว     
- การศึกษา
- สุขภาพ          
- โลจิสติกส์
- สันทนาการ
- ที่ปรึกษาและ
บริการทางการเงิน

1

อุตสาหกรรม
ยานยนต์และ
ชิ้นส่วนเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิกส์

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
สร้างสรรค์
การศึกษา 
ที่ปรึกษาทาง
การเงิน สุขภาพ
โลจิสติกส์
การท่องเที่ยว

ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน

จีน

สหรัฐอเมริกา 
เนเธอแลนด์

มาเลเซีย
สิงคโปร์

มี

มี

1

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

1

ไม่มี

มี

        ภาษีอสังหา
        ริมทรัพย์

มี

มี

1

ไม่มี

ไม่มี

       ภาษีสำ�หรับ
       เครื่องจักร
       และอุปกรณ์

มี

ไม่มี

1

มี

ไม่มี

       การเคลื่อน
       ย้ายเงินทุน
       ต่างประเทศ

ไม่มี

มี

1

ไม่มี

ไม่มี

       การให้ความ
       ช่วยเหลือใน
       การลงทุน

มี

มี

1

ไม่มี

ไม่มี

       ภาษีสำ�หรับ
       เครื่องจักร
       และอุปกรณ์

ไม่มี

ไม่มี

1

มี

ไม่มี

สิทธิประโยชน์

        ภาษีเงินปันผล
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เขตเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจีนในประเทศ
เวียดนาม
เม็กซิโก

เขตส่งเสริมการ
ส่งออก

        ภาษีเงิน
        ได้นิติบุคคล
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เขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ประเทศในแถบแอฟริกา
เหนือ โดยเฉพาะโมรอคโค

รูปแบบ

บทที่ 5

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 5 - 10 : การสรุปเปรียบเทียบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่ทำ�การศึกษา

ไม่มี

1

มี

ไม่มี

        ใช้เงินตรา
        ต่างประเทศ

ไม่มี

ไม่มี

1

มี

มี

ไม่มี

1

ไม่มี

มี

สิทธิประโยชน์

ไม่มี

ไม่มี
       ใช้แรงงาน
       ต่างด้าว
รูปแบบการบริหาร State Treasury
จัดการ
หรือ Province
government
unit เป็นผู้ถือหุ้น

Tangier Free Zone
company (เป็นองค์กร
ของรัฐโมรอคโคที่ถูกจัด
ตั้งขึ้น)

CBEZ
จัดตั้งที่ไหน
Administrative ก็ได้แต่ต้อง
Committees ขอ IMMEX
Maqladora
permit
จากรัฐบาล
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        สามารถ
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Iskandar
Regional
Dvelopment
Authority ซึ่ง
เป็นหน่วยงาน
รัฐบาล
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5.2 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
หลังจากทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในต่างประเทศ
ร่วมกันการเก็บข้อมูลปฐมภูมิตามที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 3 และข้อมูลที่ได้จากการจัดสัมมนา
ระดมสมอง ในส่วนนี้คณะผู้วิจัยจะน�ำเสนอการจัดท�ำรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยเริ่มจากการสรุปปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่ผ่านมาของประเทศไทย จากนั้นจะน�ำเสนอ
รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่น่าจะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
5.2.1 โอกาสและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ในประเทศไทย
ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปโอกาสและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย เพือ่ เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์รปู แบบของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเอง
และการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
ในส่วนของโอกาสที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ของประเทศไทยจะประกอบด้วย
1. การเปิดประเทศและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขงและประเทศเมียนมาร์
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จากนโยบายการเปิดประเทศของของประเทศไทยอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง
เช่น การจัดตัง้ โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง การเข้าเป็นสมาชิก
WTO ของประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา การจัดตัง้ กฎหมายส่งเสริมการลงทุนในเวียดนาม
ลาว และกัมพูชา และการเปิดประเทศของประเทศเมียนมาร์ส่งผลให้กลุ่มประเทศ CLMV เป็น
ตลาดที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง
อีกทั้งยังนิยมบริโภคสินค้าไทย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจึงเป็นเพิ่ม
ความเชื่อมโยงกับตลาดที่มีศักยภาพสูง
นอกจากนี้ กลุม่ ประเทศ CLMV โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ยงั เป็นประเทศ
ทีม่ ที รัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีแรงงานระดับปฏิบตั กิ ารเป็นจ�ำนวนมาก ในขณะทีป่ ระเทศไทย
นั้นเริ่มมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการและการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ดังนั้น
การเปิดประเทศของประเทศเมียนมาร์จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าไปลงทุนของประเทศไทย
โดยอาศัยประโยชน์จากทุนและเทคโนโลยีของประเทศไทย ร่วมกับการมีทรัพยากรและแรงงาน
ของกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะเมียนมาร์ ซึ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันระหว่างไทยและประเทศเพือ่ นบ้านจะช่วยเสริมการใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งดังกล่าว
2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากประเทศ
เกษตรและอุ ต สาหกรรมเข้าสู่ป ระเทศที่เ น้นภาคบริการ โดยมีแรงผลักดันมาจากปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน การเข้าสูส่ งั คมสูงวัย และนโยบายการปรับเพิม่ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ซึง่ มีผลท�ำให้
ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีเ่ น้นใช้แรงงานเข้มข้นและ
ท�ำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประเทศที่เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงเป็นผู้ออกไปลงทุนในต่าง
ประเทศมากกว่าเป็นประเทศผูร้ บั ทุน ซึง่ แรงผลักดันจากการปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย น�ำมาสู่ความจ�ำเป็นในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนร่วมกับประเทศ
ที่มีแรงงานมากและระดับค่าจ้างแรงงานต�่ำกว่าอย่างประเทศเมียนมาร์
3. กรอบความตกลงในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
ในปัจจุบัน ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงได้มี
การจัดท�ำความตกลงทางด้านการค้า  การลงทุน และเศรษฐกิจร่วมกันหลายประการ อาทิเช่น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรอบความตกลงอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS) กรอบความ
ตกลงระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงกับอินเดีย (Mekong-Ganga Economic Cooperation:
MGC) กรอบความร่วมมือ Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation
Strategy (ACMECS) ซึง่ กรอบความร่วมมือดังกล่าวส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตร่วมกันระหว่าง
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ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านจะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆ ในด้าน
การค้า การลงทุน และการสร้างฐานการผลิตร่วม
4. การกระจายความเจริญสูพ่ นื้ ทีช่ ายแดนและการควบคุมปัญหาแรงงานต่างด้าว
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน จะช่วยสร้างกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เช่น นิคมอุตสาหกรรม บริเวณชายแดน ซึง่ เป็นการสร้างงานในพืน้ ทีด่ งั กล่าว และช่วย
ให้แรงงานต่างด้าวมีงานท�ำในเขตพื้นที่ชายแดนซึ่งใกล้กับภูมิล�ำเนาของตน จึงเป็นการควบคุม
ปัญหาแรงงานต่างด้าวทีท่ ะลักเข้ามายังส่วนกลางในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึง่ จะช่วยควบคุม
ปัญหาหรือข้อกังวลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เช่น อาชญากรรม โรคติดต่อ ยาเสพติด
5. โอกาสทีเ่ กิดจากโครงการในประเทศ CLMV เช่น DSEZ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวันเซโน
พื้นที่ชายแดนของประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งในประเทศ CLMV ได้ ตัวอย่างเช่น เขตชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรี
มีความเชื่อมโยงไปถึงโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone:
DSEZ) ในเมียนมาร์ได้ จึงสามารถใช้ประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ DSEZ ได้ หรือ
พืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดมุกดาหาร สามารถเชือ่ มโยงไปยังโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน
ในแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาวได้ ดังนั้น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ของประเทศไทย จึงสามารถใช้ประโยชน์จากความเชือ่ มโยงไปยังโครงการในประเทศเพือ่ นบ้าน
ทั้งในแง่ของการเป็นฐานการผลิตร่วมระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษของสองประเทศ รวมถึง
การเชื่อมโยงในด้านการขนส่งโลจิสติกส์
6. ความเชื่อมโยงกับเมืองใหญ่ในประเทศ CLMV และมาเลเซีย
พืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดนของประเทศไทยนัน้ สามารถเชือ่ มโยงไปยังเมืองใหญ่
ของประเทศเพื่อนบ้านได้ง่าย เช่น จังหวัดมุกดาหารสามารถเชื่อมโยงไปเมืองสะหวันนะเขต
ประเทศลาว ซึ่งเป็นแขวงที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศลาว อ.อรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว สามารถเชือ่ มโยงไปยังกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชาได้ ในขณะทีบ่ ริเวณ
ชายเขต อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ อ.แม่สอด จ.ตากนัน้ มีระยะทางไม่หา่ งจากเมืองเมาะล�ำไย
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมอญ และเมืองส�ำคัญของประเทศเมียนมาร์ รวมถึงนครย่างกุ้งซึ่งเป็น
เมืองส�ำคัญหรือจัดเป็นเมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์ ดังนั้นพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย
จึงสามารถใช้ประโยชน์จากการเชือ่ มโยงฐานการผลิตกับประเทศเพือ่ นบ้าน รวมถึงการเชือ่ มโยง
การขนส่งเพือ่ การเปิดตลาดสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน ไปจนถึงการเปิดรับแรงงานและทรัพยากรจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
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7. ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่ชายแดนของประเทศไทยหลายแห่ง มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเทียว รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น จังหวัดตราด
ทีม่ คี วามสวยงามตามธรรมชาติจากทะเล จังหวัดกาญจนบุรที มี่ คี วามสวยงามจากป่าไม้และน�ำ้ ตก
8. การใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษี
พื้นที่บริเวณชายแดนจัดอยู่ในเขต 3 ซึ่งรัฐบาลได้มีการจัดการส่งเสริม
การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทัง้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงิน การจัดตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเพิ่มการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ประเทศ
CLMV ยังเป็นประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีประเภท GSP และ everything but arms
(EBA) จากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ท�ำให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์ดงั กล่าวในการเชือ่ มโยง
ฐานการผลิตจากต่างประเทศและส่งออกโดยอาศัยสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว
ส�ำหรับอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดนของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาจะประกอบด้วย
1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ปัญหาความไม่แน่นอนและไม่สงบทางการเมืองนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549
เป็นต้นมาส่งผลให้นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนและการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
บ่อยครั้งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น พื้นที่ที่ถูก
ก�ำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว รวมถึง
การโยกย้ายข้าราชการในพืน้ ที่ ซึง่ ล้วนแต่สง่ ผลให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ขาดความต่อเนื่อง
2. ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์
พืน้ ทีเ่ มียนมาร์ในส่วนทีต่ ดิ กับจังหวัดกาญจนบุรแี ละ อ.แม่สอด จังหวัดตาก
เป็นพื้นที่ของรัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งมักมีปัญหาที่เกิดจากการสู้รบระหว่างรัฐบาลกลางกับ
รัฐกะเหรี่ยงบ่อยครั้ง ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนมาลงทุน
ในพืน้ ทีเ่ มียนมาร์ได้ นอกจากนีย้ งั ท�ำให้มกี ารปิดด่านพรมแดนเป็นระยะ และไม่สามารถยกระดับ
ด่านเจดีย์สามองค์จากจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวรได้ ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่
ดังกล่าวเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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3. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลต่อการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในจังหวัดดังกล่าว เนื่องจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น
สร้างความไม่เชือ่ มัน่ ต่อนักลงทุนทัง้ จากตอนในของประเทศและจากต่างประเทศให้เข้าไปลงทุน
ในพื้นที่ อีกทั้งยังท�ำให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นจึงยากที่จะสร้าง
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในพื้นที่ดังกล่าวให้ประสบความส�ำเร็จได้ หากปัญหาความ
ไม่สงบยังคงอยู่
4. ปัญหาจากกฎระเบียบในประเทศเมียนมาร์ และประเทศอื่นๆ ใน CLMV
ในปัจจุบัน นักลงทุนไทยยังขาดความเชื่อมั่นต่อกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งยังไม่มีความเป็นสากล เช่น ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศ
เดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ยังไม่ร่วมใน New York Convention ซึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วย
การยอมรับนับถือและบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ นอกจากนี้
การลงทุนในประเทศลาวและกัมพูชาก็ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
บ่อยครั้ง ความโปร่งใสในการบังคับใช้กฎหมาย และคอรัปชั่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ท�ำให้การใช้
ประโยชน์จากการเป็นฐานการผลิตร่วมระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษของ 2 ประเทศร่วมกัน เป็น
ไปได้อย่างจ�ำกัด
5. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ CLM
ประเทศ CLM ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เหมาะสมต่อการผลิต โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ดังนัน้ นักลงทุนในประเทศไทยยัง
มีขอ้ กังวลในการเข้าไปลงทุนในกลุม่ ประเทศดังกล่าว จึงมีปญ
ั หาคล้ายคลึงกับข้อ 4 กล่าวคืออาจ
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากการเป็นฐานการผลิตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปัญหาการใช้ประโยชน์จากที่ดินเนื่องจากราคาที่ดินและการถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินโดยราชพัสดุหรือกรมป่าไม้
ทีด่ นิ ในจังหวัดชายแดนหลายแห่ง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี โดยมากเป็นทีด่ นิ
ที่ราชพัสดุหรือกรมป่าไม้ถือครอง นอกจากนี้ยังมีการเข้ามาเก็งก�ำไรของนักลงทุนต่อโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งท�ำให้ที่ดินมีราคาสูง จึงอาจเป็น
อุปสรรคต่อการจัดสรรพื้นที่ส�ำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
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5.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมใน
ประเทศไทย
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะอาศัยข้อมูลจากการส�ำรวจข้อมูลปฐมภูมิในบทที่ 3
การจัดสัมมนาระดมสมอง และตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศในส่วนที่ 5.1 มาใช้
ในการวิเคราะห์รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 1) พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว 2) สิทธิประโยชน์
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว 3) รูปแบบการบริหารจัดการ และ 4) กลยุทธ์ในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. พื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก
ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทีเ่ น้นกิจกรรมการผลิต ซึง่ โดยมากจะเป็นเขตการแปรรูปเพือ่ การส่งออก
(EPZ) และเขตการค้าเสรี (Free Zones) ซึง่ อาจรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ กิจกรรมการบริการ
ในรูปแบบของ Iskandar ซึ่งหากน�ำพื้นที่ที่อยู่ในโครงการน�ำร่องของทาง กนพ. ประกอบกับ
พื้นที่ตามมติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนในปี พ.ศ. 2556 มาแบ่งประเภทตามความเหมาะสม
จะสามารถจัดประเภทได้ตามตาราง 5-11
ตารางที่ 5 - 11 : พื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
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เขตเศรษฐกิจเพื่อการผลิต
(Export processing zones / Hybrid zones)
ชื่อพื้นที่

ประเภทกิจกรรมการผลิต

เขตการค้าเสรี (Free zones) /
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการ
ชื่อพื้นที่

ประเภทกิจกรรม

แม่สอด

อุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น เช่น สะเดา
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง

การค้า และบริการด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์

กาญจนบุรี

อุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น เช่น มุกดาหาร บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง

อรัญประเทศ อุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เชียงแสน การบริการประเภทโลจิสติกส์และ
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง
การขนส่ง และการจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บนสำ�หรับน้ำ�มัน
เชียงของ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อขายให้
ประเทศจีนตอนใต้

เชียงของ

การบริการประเภทการขนส่งและ
โลจิสติกส์

สะเดา

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ตราด

การบริการประเภทการท่องเที่ยว
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พิเศษ แต่ยงั คงติดปัญหาเรือ่ งกฎระเบียบ และโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ ในปัจจุบนั มีนกั ลงทุนจากต่างประเทศแสดงเจตจำ�นง
สนใจจะเข้ามาลงทุน แต่ยังคงไม่มีการลงทุนที่เป็นรูปธรรมในเขตดังกล่าว
83 เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายยังคงติดปัญหาทีบ
่ ริษทั อิตาเลียนไทยดำ�เนินการล่าช้าและถูกเพิกถอนสัญญา ในขณะเดียวกัน
ทาง SPV ร่วมระหว่างรัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทยยังไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนได้ ในส่วนของพื้นที่เตรียมจัดทำ�นิคม
อุตสาหกรรมในเมืองทวายส่วนที่ติดกับชายแดนบ้านพุร้อน เป็นการซื้อที่ของอมตะนคร
84 เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่สร้างโดย TK garments วางแผนจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

บทที่ 5

82  เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวยังไม่ได้เปิดดำ�เนินการ แต่รฐั บาลพม่าได้มกี ารประกาศให้พน
ื้ ทีด่ งั กล่าวเป็นเขตเศรษฐกิจ
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ส�ำหรับการแบ่งรูปแบบนั้น มีเหตุผลมาจากการเริ่มพิจารณาแรงดึงดูด
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ส�ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตนั้น
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะมีขึ้นเพื่ออาศัยการดึงดูดแรงงานต่างด้าว
ในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท�ำงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว และในขณะเดียวกัน การจัดให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตบริเวณ
ชายแดนจะช่วยชะลอปัญหาที่เกิดเนื่องจากแรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาบริเวณตอนในของ
ประเทศมากเกินไป นอกจากนี้ อาจรวมถึงการอาศัยประโยชน์จากวัตถุดิบในการผลิตจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน หรือประโยชน์จากขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิตจะต้องตั้งในพื้นที่
ที่สามารถดึงดูดแรงงานได้เป็นหลัก คณะผู้วิจัยจึงได้เลือก อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.กาญจนบุรี
ซึง่ เป็นเขตพืน้ ทีท่ มี่ กี ารตัง้ โรงงานทีเ่ น้นใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เครือ่ งหนัง สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
และมีการเข้ามาท�ำงานของแรงงานต่างด้าวจากพม่าอยูแ่ ล้ว นอกจากนีย้ งั ได้เลือก อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว ซึง่ มีพนื้ ทีต่ ดิ กับเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา และอยูใ่ กล้กบั เมืองศรีโสภณ ประเทศ
กัมพูชา ซึ่งมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่แล้ว
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 เขต ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐาน
การผลิตไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้ ได้แก่
เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเมียวดี (ติดกับ อ.แม่สอด จ.ตาก)82 เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายรวมไปถึงการ
เตรียมพื้นที่จัดท�ำนิคมอุตสาหกรรมในเมืองทวายบริเวณที่ใกล้กับด่านบ้านพุร้อน จ.กาญจนบุรี
(ติดกับจ.กาญจนบุร)ี 83 และนิคมอุตสาหกรรมในศรีโสภณ (ใกล้กบั อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว)84
ส�ำหรับบางพื้นที่ที่ใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
จ.มุ ก ดาหารที่ ใ กล้ กั บ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสะหวั น เซโน ทางคณะผู ้ วิ จั ย ไม่ ไ ด้ เ ลื อ กให้ เ ป็ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ การผลิตเนือ่ งจากข้อจ�ำกัดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน สปป.ลาว
เอง ซึ่งท�ำให้แม้แต่ธุรกิจที่ด�ำเนินการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมในสะหวันเซโนก็ไม่สามารถหา
แรงงานที่เพียงพอต่อความต้องการได้ ดังนั้นการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตในบริเวณ
ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมนัก
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้เลือก อ.เชียงของ จ.เชียงรายเป็นหนึ่งใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต เพื่ออาศัยประโยชน์จากการเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนตอนใต้
ผ่านเส้นทาง R3A และเส้นทางการขนส่งทางเรือในแม่น�้ำโขง ซึ่งในปัจจุบัน จ.เชียงราย
มียอดการค้าสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีนเป็นสินค้าประเภทเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะ
ไก่แช่เย็นแช่แข็งเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับความเหมาะสมของพื้นที่ จ.เชียงรายในการ
ท�ำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงเหมาะสมต่อการท�ำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อการแปรรูปเพื่อการส่งออก โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ในส่วนของอ.สะเดา จ.สงขลานั้น คณะผู้วิจัยเน้นให้ความส�ำคัญในการเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ การค้าและกิจกรรมการบริการ อย่างไรก็ตาม พืน้ ทีด่ งั กล่าวยังมีศกั ยภาพ
ในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ การผลิต โดยเฉพาะในกรณีของอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป
เนื่องจากมีวัตถุดิบอยู่ในภาคใต้เป็นจ�ำนวนมาก และยังมีการขนส่งยางพาราผ่านบริเวณด่าน
สะเดาเป็นจ�ำนวนมาก โดยยางพาราถือเป็นสินค้าส่งออก ณ จุดผ่านแดนสะเดาเป็นอันดับ 1
มาโดยตลอด
ในส่วนของเขตการค้าหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการนั้น
คณะผู ้ วิจั ย จะเลื อ กจากพื้นที่ที่เ ป็นโครงการน�ำร่องของทาง กนพ. และมติค ณะรัฐ มนตรี
ปีพ.ศ. 2556 เช่นเดิม แต่เป็นพื้นที่ที่อาจไม่ได้มีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิต แต่มีจุดเด่น
ในการด�ำเนินกิจกรรมการบริการ ในส่วนของสะเดา  มุกดาหาร เชียงของและเชียงแสนนั้น
ล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่มีการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนเป็นจ�ำนวนมากอยู่แล้ว จึงเหมาะ
ที่จะเป็นเขตเพื่อกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ นอกจากนี้ในกรณีของจังหวัดมุกดาหาร
ยังเหมาะต่อการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ การท่องเทีย่ ว โดยการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยง
กับประเทศลาวและประเทศมาเลเซียบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
ในกรณีของ อ.เชียงแสนนั้น ยังเหมาะต่อการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
เพื่อการค้า  (หรือเขตปลอดอากร) ในกรณีของสินค้าประเภทน�้ำมัน เพื่อประโยชน์ในการ
ขายน�้ำมันให้กับเรือบรรทุกสินค้าของประเทศจีน
ในส่ ว นของจั ง หวั ด ตราดนั้ น เนื่ อ งจากจั ง หวั ด ดั ง กล่ า วมี ท รั พ ยากร
ทางธรรมชาติที่สวยงาม คือเกาะและทะเลต่างๆ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญและเหมาะต่อการ
ส่งเสริมท�ำเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ยังมีความเห็นว่า บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สปา
และบริการด้านการศึกษาอาจเป็นกิจกรรมที่รวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการบริการได้
เช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านบริการดังกล่าว และเป็นการเปิดตลาดสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
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อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ข องเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อ การบริ ก ารนั้ น มี
ความแตกต่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต กล่าวคือเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
จะไม่มีผลในด้านการจัดการความมั่นคงเกี่ยวกับการชะลอแรงงานต่างด้าวเข้าตอนในของ
ประเทศ ดังนั้นในความเป็นจริงแล้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทนี้ไม่จ�ำเป็นจะต้องอยู่บริเวณ
ชายแดนของประเทศก็ได้ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทนี้มักจะมีเป้าหมายด้านการพัฒนา
ประเทศ เช่น Iskandar และมีขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดังกล่าวประสบความส�ำเร็จ ดังนั้น จึงอาจคัดเลือกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายแดนหรือไม่
ก็ตาม ทีเ่ หมาะสมจะพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยพิจารณาปัจจัยอืน่ ประกอบ เช่น ความสะดวก
ในการเข้าถึง ความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน เป็นต้น โดยอาจพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเภทบริการในพื้นที่ เช่น เกาะสมุย เกาะภูเก็ต หรือพัทยา
2. สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในส่วนนี้คณะผู้วิจัยจะเสนอสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยอาศัย
ความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ การจัดสัมมนาระดมสมอง และตัวแบบในต่างประเทศ
2.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต
ในกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตนั้น อาจอยู่ในรูปแบบของ
การให้สิทธิประโยชน์ทั้งที่อยู่ในรูปภาษีและไม่ใช่ภาษี แต่มีการจ�ำกัดการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีส�ำหรับกิจกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
การผลิตยังควรมีการก�ำหนดพืน้ ทีท่ ชี่ ดั เจน มีรวั้ รอบขอบชิด เพือ่ ให้การก�ำหนดสิทธิประโยชน์ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถท�ำได้งา่ ยและมีประสิทธิภาพ โดยสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อการผลิตที่คณะผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมมีดังต่อไปนี้
i) สิทธิประโยชน์ในรูปภาษี
สิทธิประโยชน์ในรูปภาษีควรให้เฉพาะธุรกิจที่ด�ำเนินกิจกรรมการ
ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น นอกจากนี้ ควรมีการจ�ำกัดสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในรูปภาษี ซึ่งสิทธิประโยชน์ในรูปภาษีจะเป็นไปตามที่ BOI ก�ำหนดกล่าวคือ85
- ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร (มาตรา 28/29)
- ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น (มาตรา 30)
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล (มาตรา 31 และ 34)
- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 (มาตรา 35 (1)
- ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน�้ำประปา เป็นสองเท่า (มาตรา 35 (2)
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25 (มาตรา 35 (3)
การส่งออก (มาตรา 36)

- ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตเพื่อ

และอาจพิจารณาเพิม่ เติมในการให้นำ� ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาความเป็น
ไปได้ในการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตมาหักค่าใช้จ่ายได้เป็น 2 เท่า
ii) สิทธิประโยชน์ในด้านการใช้แรงงานต่างด้าว
ในปัจจุบนั ประเทศไทยได้มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุน
โดยมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวคือ อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทาง
การลงทุน (มาตรา 24) และอนุญาตให้นำ� ช่างฝีมอื และผูช้ ำ� นาญการเข้ามาท�ำงานในกิจการทีไ่ ด้
รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
มีวตั ถุประสงค์ประการหนึง่ เพือ่ ใช้แรงงานต่างด้าวในการผลิต และเป็นการป้องกันการทะลักของ
แรงงานต่างด้าวเข้ามายังประเทศตอนใน ดังนั้นในกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
จึงควรมีการผ่อนปรนให้ใช้แรงงานต่างด้าวได้ แต่อาจมีการจ�ำกัดสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าว
ที่จะเข้าเกณฑ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งเสริมการลงทุน
นอกจากนี้ รัฐบาลควรมีการผ่อนปรนการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าว
โดยให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตสามารถยกเว้น
การขึ้นทะเบียนแรงงานได้ในกรณีการมาท�ำงานแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการขึ้นทะเบียน ดึงดูดให้แรงงานต่างด้าวท�ำงานบริเวณชายแดนและกลับไปพ�ำนักที่บ้าน
มากกว่าการเข้ามาในประเทศตอนใน และควบคุมความมั่นคงด้วยการจ�ำกัดพื้นที่เฉพาะบริเวณ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
iii) สิทธิประโยชน์ในการอนุญาตให้สินค้าที่ผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถขายในประเทศได้ แต่ยกเว้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปภาษี
ส�ำหรับโรงงานหรือธุรกิจทีต่ งั้ นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่อยูภ่ ายใน
จังหวัดดังกล่าว ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อก�ำหนดของ BOI ตามปกติเนื่องจาก
พื้นที่จังหวัดชายแดนอยู่ในเขต 3 ของ BOI แต่สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมขึ้นมา โดยเฉพาะในด้าน
แรงงาน ให้เฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น
iv) ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
อาจพิจารณาความช่วยเหลือด้านเงินทุนส�ำหรับธุรกิจที่เป็น SMEs
เป็นธุรกิจที่สร้างเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่
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2.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการ / เขตปลอดอากร
ในกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการนั้น จะมีการให้
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่นกัน แต่จะเป็นรูปแบบทีใ่ กล้เคียงกับกรณีของ Iskandar คือมีการก�ำหนด
พื้นที่ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ และประเภทลูกค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยคณะผู้วิจัยเสนอ
การให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนดังต่อไปนี้
i) สิทธิประโยชน์ในรูปภาษี
สิทธิประโยชน์ในรูปภาษีควรให้เฉพาะธุรกิจที่ด�ำเนินกิจกรรมการ
บริการภายในพื้นที่ที่ก�ำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามา
รับบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจะต้องเป็นลูกค้าต่างประเทศเท่านั้น86 หรือลูกค้าอยู่
ต่างประเทศ (เช่น กรณีของการบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์)
ในกรณีของกิจกรรมการบริการ ควรก�ำหนดสัดส่วนการใช้แรงงาน
ต่างด้าวในระดับทีต่ ำ�่ กว่ากรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ การผลิต โดยรูปแบบของสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจะเหมือนกับกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต
ii) สิทธิประโยชน์ในการใช้แรงงานต่างด้าว
เช่นเดียวกับกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ การผลิต เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการควรได้รับการผ่อนปรนให้ใช้แรงงานต่างด้าว ทั้งในกรณีของงาน
ที่อาจต้องใช้ความรู้เฉพาะ เช่น การสอนภาษาในบริการด้านการศึกษา  และแรงงานในระดับ
ปฏิบัติการ แต่ควรมีสัดส่วนการใช้แรงงานต่างประเทศต�่ำกว่ากรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
การผลิต รวมถึงมีการผ่อนปรนการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวทีม่ ลี กั ษณะเช้าไปเย็นกลับเช่นกัน
iii) ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
อาจพิจารณาความช่วยเหลือด้านเงินทุนส�ำหรับธุรกิจที่เป็น SMEs
เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. รูปแบบการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษควรอยู่ในลักษณะของการจัด
ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น
- ตัวแทนจากรัฐบาลกลางในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช. BOI
- ตัวแทนจากข้าราชการท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อบจ. อบต.
- ตัวแทนจากภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ตัวแทนจากภาคประชาสังคม
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โดยคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษท�ำหน้าที่ในการวางนโยบาย ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในขณะทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
ประจ�ำต่างๆ เช่น การออกใบอนุญาต การจัดเก็บขยะ การท�ำพิธีการศุลกากร ให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานในจังหวัดทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงด�ำเนินการตามเดิม เพือ่ ไม่ให้เกิดความทับซ้อนในอ�ำนาจ
โดยหน่วยงานทีส่ ำ� คัญทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. กลยุทธ์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
i) กลยุทธ์ในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส�ำคัญจากข้อ 1-3 สามารถสรุปได้
ดังนี้
- มีการระบุพนื้ ทีท่ ชี่ ดั เจน เฉพาะเจาะจง (มากกว่าการก�ำหนดระดับจังหวัด /
อ�ำเภอ) โดยเฉพาะในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ การผ่อนปรน
การใช้แรงงานต่างด้าว และการดูแลเรื่องความมั่นคงจากการมีคนต่างด้าวเข้าเมือง
- แยกส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต และเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
การบริการ โดยพิจารณาจากศักยภาพของแต่ละจังหวัดรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
- มีการให้สิทธิประโยชน์ในการผ่อนปรนการใช้แรงงานต่างด้าวและการ
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือตอนในของประเทศไป
ยังชายแดน และได้ประโยชน์จากการสกัดกั้นการทะลักของแรงงานต่างด้าวเข้ามายังตอนใน
ของประเทศ
ii) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษคู่ขนานสองฝั่ง (หรือการพัฒนาเมืองคู่แฝด)
หากจะใช้ประโยชน์จากการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนให้ได้
เต็มที่ รูปแบบของการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษควรอยูใ่ นลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน
ของสองประเทศ และมีการจัดการแบ่งส่วนขัน้ ตอนการผลิต โดยในส่วนของประเทศไทยจะเน้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็นการผลิตชิน้ ส่วนหรือขัน้ ตอนทีใ่ ช้เทคโนโลยีสงู ทักษะแรงงานสูง หรือ
เน้นใช้ทุน และกิจกรรมการบริการต่างๆ เช่น การเงิน โลจิสติกส์ และการจัดหาวัตถุดิบ ในขณะที่
การผลิตชิ้นส่วนหรือสินค้าที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น หรือต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ควรจะท�ำการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งอยู่ในประเทศเมียนมาร์ รวมถึงอาศัยประโยชน์
จากสิทธิพิเศษ GSP ของประเทศเมียนมาร์เพื่อการส่งออก
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันระหว่างสองประเทศนัน้ จะต้องมีการ
วางกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมทีเ่ หมาะสมจะด�ำเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของแต่ละประเทศและการสร้างฐานการผลิตร่วม
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- การจัดตัง้ คณะกรรมการหรือองค์กรร่วมกันระหว่างสองประเทศเพือ่ ท�ำ
หน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงองค์กรที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งควรจะประกอบด้วยภาครัฐ และภาคเอกชนจากทั้งสองประเทศ
- การพัฒนาความร่วมมือทางด้านการลงทุน รวมถึงนโยบายและมาตรการ
การส่งเสริมการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในลักษณะของทวิภาคี
เป็นส�ำคัญ
- การให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อการลงทุนและ
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงที่จ�ำเป็นในประเทศเมียนมาร์
- การพัฒนาความร่วมมือทางด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ศุลกากร การขนส่ง การค้า  และการลงทุนระหว่างประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย รวมถึง
การให้การคุ้มครองความลงทุนต่อนักลงทุนไทยในเมียนมาร์ เช่น การไม่เข้ามาแข่งขันของรัฐ
การไม่โอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐ สิทธิ์ในการถือครองที่ดิน การควบคุมราคาสินค้าใน
ประเทศเมียนมาร์
- การก�ำหนดสกุลเงินตราที่ใช้ในการซื้อขายและอัตราแลกเปลี่ยน
iii) การออกส่งเสริมการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในระยะยาว
ในระยะยาวนั้น วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการ
รวมถึงการทะลักเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ควรมุง่ เน้นการส่งเสริมการออกไปลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้าน มากกว่าการอาศัยเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน เนื่องจากลักษณะของเขต
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมควรตั้งในประเทศที่มีระดับการพัฒนาและค่าจ้าง
แรงงานที่ต�่ำกว่า โดยอาศัยการส่งเสริมและเงินทุนจากประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่า 
ดังที่น�ำเสนอในส่วนที่ 5.1
ดังนั้น ในกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน โดยเฉพาะเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต ควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาแบบเมืองคู่แฝดตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ii)
และเมื่อประเทศเพื่อนบ้านมีระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และกฎระเบียบที่พร้อม
และเอือ้ ต่อการลงทุนแล้ว กิจกรรมการผลิตทีเ่ น้นใช้แรงงานเข้มข้นควรได้รบั การส่งเสริมให้ออก
ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทน
รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตที่เหมาะสมตามที่คณะวิจัย
ได้เสนอ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-12 และรูปที่ 5-7
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ตารางที่ 5 - 12 : รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต
พื้นที่

- จำ�กัดพื้นที่ชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด
- เน้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานเพียงพอ

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

- ในระยะสั้น เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้น หรือ
อุตสาหกรรมที่สามารถอาศัยความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการส่งออกได้
- ในระยะยาวมุ่งเน้นการผลิตที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านได้

สิทธิประโยชน์ - การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI สำ�หรับการผลิตเพื่อการส่งออก แต่ผ่อนปรนสัดส่วนการ
ทางภาษี
ใช้แรงงานต่างด้าว
สิทธิประโยชน์ - ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการใช้
- ผ่อนปรนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเช้าไปเย็นกลับ แต่จำ�กัดให้อยู่ในพื้นที่เท่านั้น
แรงงาน
สิทธิประโยชน์ - อนุญาตการผลิตเพื่อจำ�หน่ายในประเทศแต่ยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อื่นๆ
รูปแบบการ - คณะกรรมการร่วมโดยมีตัวแทนจากทั้งรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม
บริหารจัดการ - เน้นการใช้สายการทำ�งานเดิมของจังหวัด
กลยุทธ์ใน
ระยะยาว

- การสร้างฐานการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพื่อนบ้าน
- การส่งเสริมการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในกรณีของอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น

รูปที่ 5 - 7 : เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต

International Institute for Trade and Development

302

ตารางที่ 5 - 13 : รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการบริการที่เหมาะสม
- จำ�กัดพื้นที่ชัดเจน แต่อาจมีขนาดใหญ่กว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต
- เน้นความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและศักยภาพของจังหวัด

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

- การบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์จากประโยชน์ด้านความเชื่อมโยง
- การจัดตั้งเขตปลอดอากรภายในพื้นที่
- การบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพ หรือสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ในประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
- การบริการด้านสุขภาพและการศึกษา

บทที่ 5

พื้นที่

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ในส่วนของรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการบริการที่เหมาะสมตามที่
คณะวิจัยได้เสนอ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-13 และรูปที่ 5-8

สิทธิประโยชน์ - มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI สำ�หรับกิจกรรมการบริการภายในพื้นที่ที่กำ�หนด และ
ทางภาษี
จำ�กัดเฉพาะกิจกรรมการบริการสำ�หรับลูกค้าในต่างประเทศที่เข้ามารับบริการภายในพื้นที่ หรือ
ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ
สิทธิประโยชน์ - ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผ่อนปรนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเช้าไปเย็นกลับ แต่จำ�กัดให้อยู่ในพื้นที่เท่านั้น
จากการใช้
แรงงาน
สิทธิประโยชน์ - การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการขายสำ�หรับสินค้าบางประเภท หรือ duty free สำ�หรับ
อื่นๆ
เขตการท่องเที่ยว
- การให้เงินทุนสนับสนุนสำ�หรับธุรกิจที่สร้างสรรค์ หรือธุรกิจที่สร้างองค์ความรู้
- คณะกรรมการร่วมโดยมีตัวแทนจากทั้งรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม
- เน้นการใช้สายการทำ�งานเดิมของจังหวัด

กลยุทธ์ใน
ระยะยาว

- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานด้านการบริการแทนการผลิตที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น
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รูปแบบการ
บริหารจัดการ

บทที่ 5

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 5 - 8 : เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการบริการ
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ในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบริการรวมศูนย์ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องอยู่
บริเวณชายแดน จะมีสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกับกรณีตารางที่ 5-13 ยกเว้นการใช้ประโยชน์จาก
แรงงานต่างด้าว และมีรูปแบบดังรูปที่ 5-9

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 5 - 9 : เขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบริการรวมศูนย์

บทที่ 5
ในบทนี้ คณะผู้วิจัยได้ท�ำการสรุปตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ และ
น�ำเสนอรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่คณะผู้วิจัยคิดว่ามีความเหมาะสมต่อ
ประเทศไทย ในส่วนถัดไปคณะผู้วิจัยจะท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
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บทที่ 6

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

º··Õ่ 6
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

º··Õ่ 6
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บทที่ 6

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 6
309
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6.1 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
จากการสัมมนาระดมความคิด คณะผูว้ จิ ยั พบว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดนนัน้ ควรจะมีรปู แบบการพัฒนาร่วมกันระหว่างทัง้ สองฝัง่ /สองพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
กับทั้งสองฝ่าย และเพื่อไม่ให้เกิดการรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบจากอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมทั้งควร
มีการน�ำกลไกและประโยชน์จากกรอบข้อตกลงในระดับภูมภิ าค เช่น GMS หรือ BIMTEC มาช่วย
เพือ่ ท�ำให้ความการพัฒนาพืน้ ทีท่ ำ� ได้งา่ ยและสะดวกมากขึน้ นอกจากนัน้ หากจะให้ชมุ ชนในพืน้ ที่
และคนไทยจากต่างถิน่ ได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาครัฐจ�ำเป็นจะต้องมี
การระบุถงึ สิทธิประโยชน์ทภี่ าคธุรกิจจะได้ให้มคี วามชัดเจนส�ำหรับธุรกิจของคนไทยกับคนต่างชาติ
ส�ำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกัน คือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่มี
การเจริญเติบโตมากขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ สามารถดูได้จากมูลค่าการค้าชายแดนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง และจะตัวเร่งช่วยให้มูลค่าข้ามแดนไปยังจีนตอนใต้และฝั่งอินเดียเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี
การเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการผลักดันเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนนั้นอาจเป็นการลงทุน
ระยะสั้นๆ เท่านั้น (10-15 ปี) เนื่องจากจุดเด่นของการผลิตในประเทศไทย คือ ความพร้อมของ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานต่างๆ จะต้องเพียงพอต่อความต้องการ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ค�ำนึง ส่วนเรื่องระดับค่าแรงจะเป็นเรื่องรองลงมา โดยภาคธุรกิจมีความเห็นว่าศักยภาพของ
ประเทศกัมพูชายังคงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 5 ปี ในขณะที่ส�ำหรับเมียนมาร์ต้องใช้เวลา
อีก 10 ปีจึงจะพร้อมให้ไปลงทุนในพื้นที่ใดก็ได้
ข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้การลงทุนค้าขายในพื้นที่บริเวณชายแดนเกิดขึ้นได้ยากในปัจจุบัน คือ
ปัญหาเรื่องกฎหมายการค้าปลีกค้าส่งที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็ม 100% ท�ำให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ รวมไปถึงการขาดสิทธิพิเศษทางการเงินต่างๆ จากสถาบันการเงิน เช่น การ
ค�ำ้ ประกันธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทีก่ จู้ ากธนาคารพิเศษของรัฐเพือ่ น�ำไปลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ/พื้นที่บริเวณชายแดน ทั้งนี้รูปแบบความช่วยเหลือที่ให้อาจจะพิจารณารูปแบบ
การให้สนิ เชือ่ เป็นแบบตามกรณี (case-by-case) เช่น อาจพิจารณาดูจากผลประกอบการภายใน
ประเทศ เป็นต้น

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 6
การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

บทที่ 6

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

6.1.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อชุมชน
ส�ำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน คณะผู้วิจัยได้
แบ่งพื้นที่ตามการวิเคราะห์เบื้องต้นที่ได้จัดพื้นที่ ดังนี้ (1) จังหวัดสระแก้ว ตาก กาญจนบุรี และ
เชียงราย (อ.เชียงของ) เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ
ที่จ�ำเป็นต้องใช้แรงงานเข้มข้น (2) จังหวัดสงขลา (อ.สะเดา) และเชียงราย (อ.แม่สาย) เป็นพื้นที่
ที่เหมาะกับธุรกิจการค้า และ (3) ส�ำหรับธุรกิจภาคบริการ คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าทุกพื้นที่
มีความสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงวิเคราะห์พื้นที่ทั้ง 7 เขต ในพื้นที่ 5 จังหวัด
จากรูปที่ 6-1 จะพบว่า ตัวอย่างเกือบทุกกลุ่มคิดว่ารายได้เฉลี่ยของตน
เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีเพียงกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้นเท่านั้นที่คิด
ว่ารายได้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง และจากรูป 6-2 จะพบว่าสาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของรายได้เกิดจากการที่ค่าจ้างแรงงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
รูปที่ 6 - 1 : การเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยของชุมชนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (แยกตามพื้นที่ตาม
กลุ่มธุรกิจ)
รายไดเฉลี่ยของชุมชนในชวง 2-3 ปที่ผานมา
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30.00%
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20.00%
10.00%
0.00%

ลดลง

เทาเดิม

ธุรกิจที่จําเปนตองใชแรงงานเขมขน

ธุรกิจการคา

สาเหตุที่ทําใหรายไดเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

เพิ่มขึ้น
ธุรกิจภาคบริการ

ธุรกิจที่จําเปนตองใชแรงงานเขมขน

ธุรกิจการคา

ธุรกิจภาคบริการ
แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 6 - 2 : สาเหตุที่ทำ�ให้รายได้เฉลี่ยของชุมชนเปลี่ยนแปลง
สาเหตุที่ทําใหรายไดเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง

บทที่ 6

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
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นอกจากนัน้ อาชีพทีช่ มุ ชนคิดว่าน่าสนใจจะเปลีย่ นหรือทำ�เสริมหากมีการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึน้ ส่วนใหญ่ยงั คงเป็นการทำ�ค้าขายมากกว่าธุรกิจประเภทอืน่ ดังรูปที่ 6-3
รูปที่ 6 - 3 : การเปลี่ยนอาชีพ/ประกอบการเพิ่มเติมในกรณีที่มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเปลี่ยนอาชีพ/ประกอบการเพิ่มเติมในกรณีที่มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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International Institute for Trade and Development

311

50.00%

บทที่ 6

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

International Institute for Trade and Development

312

ธุรกิจ ดังนี้

ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้สรุปรายละเอียดของผลแบบสอบถามแบ่งแยกพืน้ ทีต่ ามกลุม่

• ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ตัวอย่างในกลุ่มนี้มีจ�ำนวน 120 ตัวอย่างจากทั้งหมด 210 ตัวอย่าง โดย
คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี าชีพเป็นลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 27.5) รองลงมาคือประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 24.17) และลูกจ้างรัฐบาล (ร้อยละ 19.17) โดยพบว่าในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา
ชุมชนตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่ารายได้เฉลี่ยนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 52.5) ทั้งนี้คิดว่า
มีสาเหตุมากจากการที่ค่าจ้างปรับที่เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 30.83) รองลงมาคือ การที่เข้ามาลงทุน
ของคนต่างถิ่น (ร้อยละ 23.19) และเศรษฐกิจชุมชนและของประเทศมีการขยายตัว (ร้อยละ
17.36)
ในกรณีที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนขึ้นในพื้นที่ ชุมชนที่มี
ความคิดเห็นว่าจะเปลีย่ นอาชีพหรือประกอบอาชีพใหม่เพียงร้อยละ 50 ของกลุม่ ตัวอย่างเท่านัน้
โดยอาชีพหรือธุรกิจที่คิดว่าจะท�ำ  คือ ค้าขาย (ร้อยละ 44.44) โรงแรมและภัตตาคาร (ร้อยละ
12.7) และเกษตรกรรม (ร้อยละ 11.11)
• ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นธุรกิจการค้า
คณะผูว้ จิ ยั พบว่า กลุม่ นีม้ ตี วั อย่างทัง้ หมด 60 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 40) รองมาคือลูกจ้างรัฐบาล (ร้อยละ 20) และท�ำงานอิสระหรือรับจ้าง
(ร้อยละ 18.33) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 ของกลุ่มคิดว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีรายได้เฉลี่ย
เพิ่มสูงขึ้น โดยรายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 25.28)  เกิดจากการ
ทีเ่ ศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศดีขึ้น (ร้อยละ 20.83) และจากการสนับสนุนจากภาครัฐ
(ร้อยละ 14.72)
ในกรณีที่มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ตัวอย่างชุมชน
มีความคิดที่จะเปลี่ยนหรือประกอบอาชีพเสริมคิดเป็นร้อยละ 53.55 ของตัวอย่างในพื้นที่ ทั้งนี้
อาชีพหรือธุรกิจที่จะท�ำ  คือ ค้าขาย (ร้อยละ 50) เกษตรกรรม (ร้อยละ 12.5) และขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า (ร้อยละ 12.5)
• ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นธุรกิจบริการ
ส�ำหรับตัวอย่างกลุม่ นี้ จะเป็นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด (210 ตัวอย่าง) ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั
พบว่า ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ทีผ่ า่ นมา ชุมชนในพืน้ ทีโ่ ดยรวมแสดงความคิดเห็นว่ารายได้เฉลีย่
ไม่เปลีย่ นแปลง (ร้อยละ 46.19) มีเพียงร้อยละ 35.24 ทีค่ ดิ ว่ามีรายได้เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ โดยสาเหตุหลัก
สองประการที่ท�ำให้รายได้เปลี่ยนแปลง คือ การที่ค่าจ้างปรับเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 29.05) และจาก
การเข้ามาลงทุนของคนต่างถิ่น (ร้อยละ 20.08)

แนวทางและมาตรการ
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ความคิดเห็นในเรือ่ งโอกาสการประกอบอาชีพ หรือท�ำธุรกิจใหม่ของคนกลุม่ นี้
ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในพืน้ ที่ คณะผูว้ จิ ยั พบว่าชุมชนมีความคิดเห็น
มากกว่าครึ่งที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือประกอบอาชีพใหม่ (ร้อยละ 53.33) โดยอาชีพหรือประเภท
ธุรกิจที่คนในชุมชนสนใจ เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด คือ การค้า (ร้อยละ 43.86) เกษตรกรรม
(ร้อยละ 11.4) และ ภัตตาคารหรือโรงแรม (ร้อยละ 8.77)
6.1.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อภาคเอกชน
เช่นเดียวกับการแบ่งพืน้ ทีว่ เิ คราะห์ของกลุม่ ตัวอย่างชุมชน คณะผูว้ จิ ยั แบ่งการ
พิจารณาพื้นที่
การวิเคราะห์ออกเป็น 3 พื้นที่เช่นเดียวกัน คือ (1) จังหวัดสระแก้ว ตาก
กาญจนบุรี และเชียงราย (เชียงของ) เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้น (2) พื้นที่จังหวัดสงขลา (อ.สะเดา) และเชียงราย (อ.แม่สาย) เป็นพื้นที่
ที่เหมาะกับธุรกิจการค้า และ (3) พื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งทั้งหมดมีความสามารถที่ท�ำธุรกิจภาค
บริการได้ นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยยังพิจารณาตามลักษณะธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เช่น
พื้นที่ที่ธุรกิจใช้แรงงานเข้มข้น จะประกอบด้วยธุรกิจจ�ำพวกเกษตรกรรม ประมง เหมืองแร่
อุตสาหกรรม และก่อสร้าง เป็นต้น โดยจากรูปที่ 6-4 และ 6-5 คณะผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า
ธุรกิจทุกกลุม่ มีผลประกอบการดีขนึ้ มาก โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจากการทีเ่ ศรษฐกิจในท้องที่
และเศรษฐกิจประเทศนั้นดีขึ้น
รูปที่ 6 - 4 : รายได้เฉลี่ยของภาคเอกชนในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา (แยกตามพื้นที่ตามกลุ่มธุรกิจ)
รายไดเฉลี่ยของภาคเอกชน
ลดลง
เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
ธุรกิจที่ใชแรงงานเขมขน

ธุรกิจการคา

ธุรกิจภาคบริการ

สาเหตุที่ทําใหรายไดของภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไป
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รูปที่ 6 - 5 : สาเหตุที่ทำ�ให้รายได้ของภาคเอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป
สาเหตุที่ทําใหรายไดของภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไป
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ธุรกิจภาคบริการ

ธุรกิจการคา

ธุรกิจภาคบริการ

ทั้งนี้รายละเอียดของผลแบบสอบถามมีดังนี้
• ธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้นซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรรม ประมง เหมืองแร่
อุตสาหกรรม และก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ท่ีสุด คือ 43 ตัวอย่างจาก
ทัง้ หมด 120 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม (มากถึงร้อยละ 67.44) รองลงมา คือ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 13.95) และก่อสร้าง (ร้อยละ 11.63) ทั้งนี้ผู้ประกอบการในกลุ่มส่วนใหญ่
(ร้อยละ 41.86) มีความคิดเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจในพื้นที่มีผลประกอบการ
และรายได้เพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากการที่เศรษฐกิจประเทศโดยรวมมีการขยายตัว
เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 31.01) รองลงมาคือ การที่มีคนต่างถิ่นเข้ามาลงทุนในพื้นที่มาก (ร้อยละ
20.93) การที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน (ร้อยละ 15.5) และอื่นๆ
• ธุรกิจการค้า
คณะผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า (มีเพียงร้อยละ 15 จากกลุ่ม
ตัวอย่างภาคธุรกิจเท่านั้น) ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับรายได้ของธุรกิจ
ตนเองนัน้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเลยในช่วงทีผ่ า่ นมา (ร้อยละ 41.8) ในขณะทีม่ เี พียงร้อยละ 35.29
ทีเ่ ห็นว่าธุรกิจของตนเองมีรายได้เพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นีเ้ หตุผลทีผ่ ปู้ ระกอบการคิดว่าท�ำให้รายได้ของตน
เปลี่ยนแปลง คือ การที่เศรษฐกิจประเทศมีการขยายตัว/หดตัว (ร้อยละ 26.47) และการที่ชุนชน
ที่อยู่อาศัยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 26.47) รองลงมา คือ การที่เศรษฐกิจในชุมชน
มีการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 20.57)

บทที่ 6
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6.2 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
6.2.1 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน
จากรูปที่ 6-6 คณะผู้วิจัยพบว่า ปัญหาการจราจรในพื้นที่เป็นสิ่งที่ชุมชนคิด
เหมือนกันว่าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมากที่สุด หากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
ไม่ว่าจะแบ่งแยกตามลักษณะธุรกิจแบบใดก็ได้ (ร้อยละ 41.67 ส�ำหรับธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ร้อยละ 53.33 ส�ำหรับธุรกิจการค้า และร้อยละ 42.38 พื้นที่ที่เหมาะที่จะท�ำธุรกิจภาคบริการ)
หากแบ่งแยกพิจารณาเฉพาะพืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำธุรกิจทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นและธุรกิจการค้า
จะพบว่า มีความกังวลต่อปัญหาต่อไปนี้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ ปัญหาขยะและของเสีย
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 55.83 และ 50) ปัญหามลภาวะทางน�้ำ (ร้อยละ 55 และ 50) และปัญหา
มลภาวะทางอากาศและฝุ่น (ร้อยละ 54.17) โดยชุมชนคิดว่าจะเกิดผลกระทบมากรองลงมา
ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะพบในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรมโดยทั่วไป
ในขณะที่พื้นที่ที่เหมาะที่จะท�ำธุรกิจภาคบริการ คณะผู้วิจัยพบว่า สิ่งที่ชุมชน
คิดว่ามีผลกระทบมากรองลงจากปัญหาการจราจร คือ ปัญหาเรือ่ งการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้ (ร้อยละ
30) ส่วนปัญหาเรื่องมลภาวะทางน�้ำ  มลภาวะทางอากาศและฝุ่นละออง และขยะและของเสีย
อุตสาหกรรม ชุมชนมีความคิดเห็นว่าจะมีผลกระทบน้อยกว่าสองเรื่องแรก
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• ธุรกิจภาคบริการ
ธุรกิจภาคบริการ ซึง่ ประกอบด้วย การศึกษา โรงแรมและภัตตาคาร ขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านสุขภาพ ลูกจ้าง
ในครัวเรือน และอื่นๆ
ตัวอย่างกลุ่มนี้มีจ�ำนวนรองลงมาจากกลุ่มธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น คือ 34
ตัวอย่าง หรือร้อยละ 26 ของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ (ร้อยละ 14.71) ซึ่งผู้ประกอบ
การในกลุ่มธุรกิจภาคบริการ ร้อยละ 47.06 เห็นว่าธุรกิจของตนเองมีผลประกอบการดีขึ้นและ
มีรายได้เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ มีสาเหตุจากการทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศทีข่ ยายตัวมากขึน้ (ร้อยละ 28.92)
การเข้ามาลงทุนของคนต่างถิ่น (ร้อยละ 17.65) การที่ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ
15.69) และมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ (ร้อยละ 14.22)

ธุรกิจที่จําเปนตองใชแรงงานเขมขน

ลดลงมาก
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ธุรกิจการคา

ลดลง

ไมเปลี่ยน

การบุกรุกพื้นที่ปา

ปญหาการจราจรในพื้นที่

มลภาวะทางอากาศ และฝุนละออง

มลภาวะทางน้ํา

ปญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรม

การบุกรุกพื้นที่ปา

ปญหาการจราจรในพื้นที่

มลภาวะทางอากาศ และฝุนละออง

มลภาวะทางน้ํา

ปญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรม

การบุกรุกพื้นที่ปา

ปญหาการจราจรในพื้นที่

มลภาวะทางอากาศ และฝุนละออง

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

มลภาวะทางน้ํา

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่ชุมชนกังวล

ปญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรม

บทที่ 6

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 6 - 6 : ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนกังวล

ธุรกิจภาคบริการ

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก

6.2.2 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อภาคเอกชน
ส�ำหรับภาคเอกชนนั้น ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดนทีผลกระทบทางด
่ผู้ประกอบการคิานสิ
ดว่่งาแวดล
จะมีผอลกระทบมากที
ุดนั้น ได้ผลคล้ายคลึงกับ
มที่ภาคเอกชนกัง่สวล
ความกั
งวลของภาคชุ
มชน คือ ปัญหาเรื่องการจราจร โดยกลุ
่มในพื้นที่ที่เป็นภาคธุธุรรกิจกิภาคบริ
จบริกการาร
70.00%
ธุรกิจการคา
ธุรกิจที่จําเปนตองใชแรงงานเขมขน
(ร้อยละ
60.00%58.42) รองลงมาคือกลุ่มภาคธุรกิจการค้า (ร้อยละ 52.94) และต�่ำสุดคือกลุ่มธุรกิจ
ที่ใช้แ50.00%
รงงานเข้มข้น (ร้อยละ 40.48)
ในขณะที่ถ้าแยกพิจารณาตามพื้นที่และลักษณะธุรกิจแล้ว ผลกระทบทางด้าน
40.00%
สิ่งแวดล้
30.00%อ มที่ ร องลงมาของแต่ ล ะกลุ ่ ม จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ค่ อ นข้ า งชั ด เจน คื อ ภาคธุ ร กิ จ
ที่ใช้แ20.00%
รงงานเข้มข้นคิดว่าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้จะมีมากขึ้น (ร้อยละ 34.88) ในขณะที่ภาค
ธุรกิ10.00%
จการค้ากังวลเรื่องปัญหาขยะและของเสียอุตสาหกรรมและปัญหามลภาวะทางน�้ำรองลง
(อย่างละร้
0.00% อยละ 41.18) ส่วนภาคธุรกิจบริการจะกังวลเรื่องผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ
และฝุน่ ละอองรองลงมา (ร้อยละ 46.67) อย่างไรก็ดสี ดั ส่วนของผูป้ ระกอบการภาคธุรกิจทีก่ งั วล
เรื่องปัญหาขยะและของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนพอๆ กับภาคธุรกิจการค้า (ร้อยละ
41.67)
ลดลงมาก

ลดลง

ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก

ธุรกิจที่จําเปนตองใชแรงงานเขมขน

ลดลงมาก

ธุรกิจการคา

ลดลง

ไมเปลี่ยน

ธุรกิจภาคบริการ

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่ภาคเอกชนกังวล
70.00%

ธุรกิจการคา

ธุรกิจที่จําเปนตองใชแรงงานเขมขน

ธุรกิจภาคบริการ

บทที่ 6

60.00%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 6 - 7 : ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ภาคเอกชนกังวล

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

ลดลงมาก

ลดลง

ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก
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6.3 ผลกระทบต่อสภาพสังคม
จากการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยูข่ องประชาชน
และผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งอาจมีทั้งผลเชิงบวกและผลเชิงลบ โดยที่ผลเชิงบวกอาจจะมีจาก
การที่เศรษฐกิจ รายได้ และการบริหารจัดการในพื้นที่ ก็อาจจะส่งผลทางบวกต่อสภาพสังคมที่
เป็นอยูไ่ ด้ อย่างไรก็ดอี าจจะส่งผลเชิงลบซึง่ เกิดจากประชาชนในส่วนทีไ่ ม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหม่ซึ่งอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากคนในพื้นที่อื่นที่เข้ามา ขณะ
เดียวกันแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาท�ำงานในพื้นที่อาจมีผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และ
ยาเสพติดในพื้นที่ได้
จากการส�ำรวจแบบสอบถามในประเด็นเรื่องสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในพื้นที่
ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจะดีขนึ้ ยกเว้นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงของและ
สะเดาที่มีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจะแย่ลงโดยในอ�ำเภอเชียงของมีประชาชน
เห็นว่าลดลงจ�ำนวนร้อยละ 54 และอ�ำเภอสะเดาเท่ากับร้อยละ 37 ในส่วนของผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพแวดล้อมในการท�ำงานนั้นจะดีขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

บทที่ 6

ในประเด็นปัญหาเรื่องการย้ายถิ่นของประชาชนในพื้นที่ออกไปท�ำกินในพื้นที่อื่นๆ
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาเรื่องการย้ายถิ่นไปท�ำงานในที่อื่นลดน้อยลง อย่างไรก็ดี จะมี
เฉพาะพื้นที่อ�ำเภอเชียงของที่เห็นว่าปัญหาการย้ายถิ่นจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นประมาณ
ร้อยละ 53 ซึง่ อาจจะเกิดจากการย้ายไปท�ำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษอืน่ ทีใ่ กล้เคียงกันเช่นอ�ำเภอ
แม่สาย ส�ำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เห็นปัญหาการย้ายถิ่นฐานจะมีลดน้อยลงมากในทุกกลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ส่วนเรือ่ งการเข้ามาของคนต่างถิน่ /แรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ประชาชนทีต่ อบ
แบบสอบถามเห็นหลังจากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเข้ามาของคนต่างถิ่น/แรงงานต่างด้าว
จะเพิม่ มากขึน้ มีเพียงพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงของและอ�ำเภอสะเดาทีเ่ ห็นว่าคนต่างถิน่ /แรงงานต่างด้าว
จะเข้ามาน้อยลง โดยอ�ำเภอเชียงของมีผตู้ อบประมาณร้อยละ 57 และร้อยละ 66 ส�ำหรับอ�ำเภอ
สะเดา ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการเข้ามาของคนต่างถิ่น/
แรงงานต่างด้าวจะเพิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ การทีม่ แี รงงานต่างชาติเข้ามาเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้เกิดความจ�ำเป็น
ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมา ดังรูปที่ 6-8
รูปที่ 6 - 8 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว การเข้ามาของคนต่างถิ่นและแรงงาน
ต่างด้าวจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การเขามาของคนตางถิ่นและแรงงานตางดาว
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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สระแกว

ตาก

ลดลงมาก

เชียงของ

ลดลง

เชียงแสน

ไมเปลี่ยน

ปญหาอาชญากรรม
60%
50%
40%

แมสาย

เพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี

เพิ่มขึ้นมาก

สะเดา

กาญจนบุรี ซึ่งแตกต่างจากกลุ
่มผู้ประกอบการที่กัง่ยวลว่
าปัญหาอาชญากรรมจะสู
งขึ้นเมื่อมี
ลดลงมาก ลดลงลดลง ไมเปลีไม่ยเปลี
ขึ้นมาก
ลดลงมาก
น น เพิ่มขึเพิ้น่มขึ้น เพิ่มขึเพิ้น่มมาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นกังวลมากได้แก่กลุ่มของเกษตรกรรม/ประมง และ
อุตสาหกรรม ดังรูปที่ 6-9 และ 6-10

บทที่ 6

70% 70%
60% 60%
50% 50%
ในด้านปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน ประชาชนทีต่ อบแบบสอบถาม
40% 40%
ส่30%วนใหญ่
30% เ ห็ น ว่ า ปั ญ หาอาชญากรรมมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลดลง ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากความคิ ด
ในการพั
20% 20% ฒ นาเศรษฐกิ จ ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารจั ด การปั ญ หาอาชญากรรมและปั ญ หายาเสพติ ด
10% 10%
ในชุ
มชนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีเพียงเฉพาะจังหวัดสระแก้วและกาญจนบุรีที่เห็นว่าปัญหา
0% 0%
อาชญากรรมจะสู
งขึ้น โดยจั
งหวัดสระแก้
วมีผู้ตอบประมาณร้
อสยละ
53 และร้กาญจนบุ
อรยละ
77 ส�ำหรับ
เชียงของ
เชียงแสน แม
สระแกสระแก
ว ว
ตาก ตาก
เชียงของ
เชียงแสน
ายแมสาย กาญจนบุ
ี รี สะเดาสะเดา

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

การเข
ามาของคนต
่นและแรงงานต
การเข
ามาของคนต
างถิ่นางถิ
และแรงงานต
างด าวงดาว

รูปที่ 6 - 9 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหาอาชญากรรมจะเปลีย่ นแปลงอย่างไร
ปญหาอาชญากรรม
ปญหาอาชญากรรม
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%

สระแกสระแก
ว ว

ตาก ตาก

เชียงของ
เชียงของ

เชียงแสน
เชียงแสน

แมสายแมสาย

กาญจนบุ
กาญจนบุ
รี รี

สะเดาสะเดา

ลดลงมาก ลดลงลดลง ไมเปลีไม่ยเปลี
ขึ้นมาก
ลดลงมาก
น ่ยน เพิ่มขึเพิ้น่มขึ้น เพิ่มขึเพิ้น่มมาก

ปญหายาเสพติ
ปญหายาเสพติ
ดในชุดมในชุ
ชนมชน
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%

สระแกสระแก
ว ว

ตาก ตาก

เชียงของ
เชียงของ

เชียงแสน
เชียงแสน

แมสายแมสาย

กาญจนบุ
กาญจนบุ
รี รี

ลดลงมาก ลดลงลดลง ไมเปลีไม่ยเปลี
ขึ้นมาก
ลดลงมาก
น ่ยน เพิ่มขึเพิ้น่มขึ้น เพิ่มขึเพิ้น่มมาก

สะเดาสะเดา
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รูปที่ 6 - 10 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหายาเสพติดจะเปลีย่ นแปลงอย่างไร

บทที่ 6

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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6.4 ผลกระทบด้านความมั่นคง
ส�ำหรับรัฐบาลปัจจุบันการแก้ไขความมั่นคงเป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่งของการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน โดยส่วนหนึ่งของปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ
เกิดจากการที่มีแรงงานต่างชาติจ�ำนวนมากไหลเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยทั้งที่ถูกกฎหมาย
และไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งรวมกันอาจจะมีมากถึง 6 ล้านคน
ในการประเมินผลกระทบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีผลต่อปัญหาความ
มัน่ คงของประเทศนัน้ หากเราการเปรียบเทียบจ�ำนวนแรงงานทีอ่ าจมีการจ้างงานในบริเวณเขต
เศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในระดับหลักแสนคนส�ำหรับบางเขตเศรษฐกิจที่อาจเป็นฐาน
การผลิต กับจ�ำนวนแรงงานที่ได้เข้ามาจ้างงานอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นจ�ำนวนหลายล้านคน
รวมทั้งค�ำนึงถึงกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากการ
จัดตัง้ ประชาคมอาเซียนและความสะดวกของการคมนาคมในอนาคต จะท�ำให้เราพอคาดได้วา่
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเป็นเพียงกลไกหนึ่งในการชะลอการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย หรือดึงแรงงานต่างชาติจากภายในประเทศกลับไปท�ำงาน
บริเวณชายแดนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเมื่อเทียบกับปัญหาที่มีอยู่ทั้งหมด
การแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางด้านความมั่นคงซึ่งเกี่ยวของกับแรงงานต่างชาติ
ควรจะมุง่ เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมทีแ่ รงงานไทยไม่มคี วามสนใจในการท�ำงานแล้วให้ไปลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งน่าจะส่งผลท�ำให้แรงงานต่างชาติกลับไปท�ำงานในประเทศบ้านเกิด
ได้มากกว่า นอกจากนั้นการให้การอบรมและการศึกษาแก่แรงงานที่เข้ามาท�ำงานในประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน น่าจะเป็นทางออกในระยะยาว
อีกทางหนึง่ ดังนัน้ การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนน่าจะเป็นการแก้ปญ
ั หาในระยะสัน้
ถึงกลางเพียงเท่านั้น
6.5 ผลกระทบด้านการปกครอง
จากการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
ก�ำกับและติดตามการท�ำงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษและข้อเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพืน้ ทีซ่ งึ่ ท�ำให้ทใี่ นการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้
จะประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ในขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นจะประกอบรวมถึงผู้มีอ�ำนาจ
ในพื้นที่ที่มีหน้าที่ปกครองทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
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บทที่ 6

จากองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็น 2 ระดับซึ่งรวมถึงผู้มีอ�ำนาจในการปกครอง
ทั้งจากรัฐบาลส่วนกลาง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และยัง
รวมถึงตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น อบจ. อบต. หรือเทศบาล ท�ำให้คณะกรรมการ
ชุดนีส้ ามารถท�ำงานประสานกับหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการปกครองทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละระดับ/
พืน้ ที  ่ และท�ำให้อำ� นาจของหน่วยงานด้านการปกครองยังสามารถท�ำงานตามหน้าทีท่ ตี่ นมีอยูไ่ ด้
ตามปกติ  ดังนั้นการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีคณะกรรมการในลักษณะข้างต้นจึงไม่มี
ผลกระทบด้านการปกครองอย่างมีนัยส�ำคัญ
จากการส�ำรวจแบบสอบถามผลกระทบจากการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการปกครอง
ประชาชนในท้องถิน่ มีความเห็นว่าจะมีผลกระทบในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ในเกือบทุกพืน้ ทีย่ กเว้นทีพ่ นื้ ที่
ในอ�ำเภอสะเดาทีเ่ ห็นว่า การปกครองมีแนวโน้มทีจ่ ะแย่ลง ในส่วนผูป้ ระกอบการเห็นว่าหลังจาก
ที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแล้วการปกครองในพื้นที่จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
ส�ำหรับประเด็นด้านการเวนคืนพื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อด้านสังคมประชาชน
บางส่วนคิดว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมอาทิเช่น ประชาชนในพื้นที่ อ�ำเภอเชียงของที่คิดว่า
ปัญหานีจ้ ะแย่ลงเป็นจ�ำนวนร้อยละ 33 และอ�ำเภอสะเดาทีเ่ ห็นว่าปัญหาการเวนคืนทีด่ นิ จะแย่ลง
เป็นจ�ำนวนร้อยละ 47 ดังรูปที่ 6-11
รูปที่ 6 - 11 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว การปกครองท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การปกครองทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป
100%
80%

40%
20%
0%

สระแกว

ตาก

แยลงมาก

เชียงของ

แยลง

เชียงแสน

ไมเปลี่ยน

แมสาย

ดีขึ้น

การมีสิทธิในการถือครองที่ดิน
100%
80%
60%

กาญจนบุรี

ดีขึ้นมาก

สะเดา

International Institute for Trade and Development

321

60%

บทที่ 6

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

60%
40%
20%
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รูปที่ 6 - 12 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว การมีสทิ ธิในการถือครองทีด่ นิ จะเปลีย่ นแปลงอย่างไร
การมีสิทธิในการถือครองที่ดิน
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บทที่ 7
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บทที่ 7

ในบทนี้ คณะผู้วิจัยจะจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน โดยจะแบ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาทางกายภาพรายพืน้ ทีท่ จี่ ดั ตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อประเด็นทางกฎหมายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน
3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนทีเ่ หมาะสม
กับประเทศไทย และการบรรเทาผลกระทบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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บทที่ 7
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

7.1 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทางกายภาพรายพื้นที่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยท�ำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประสบความส�ำเร็จจากการเก็บข้อมูลรายพื้นที่นั้น ขอสรุปประเด็นที่ควรมีการพัฒนารายพื้นที่
ดังนี้
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พื้นที่

ข้อควรปรับปรุงระยะเร่งด่วน (ควรทำ�โดยเร็วที่สุด)

ข้อควรปรับปรุงทั่วไป (ควรทำ�ใน 5 ปี)

แม่สอด

• เร่งปรับปรุงถนนสายแม่สอด-ตาก และแม่สอด-เมาะล�ำไย
  ให้เสร็จสมบูรณ์ รองรับการเดินทางได้เพิ่มขึ้น (กรม
  ทางหลวง, สพพ.)
• แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่ (เทศบาลนครแม่สอด)
• ปรับปรุงอาคารด่านศุลกากร อาคารตรวจคนเข้าเมือง  
  ให้รองรับปริมาณการเดินทางได้โดยไม่แออัด (กรม
  ศุลกากร, ตม.)

• ปรับปรุงระบบน�้ำประปาให้เพียงพอต่อ
  ความต้องการ (กปภ.)
• ก่อสร้างเส้นทางรถไฟไปยังอ.แม่สอด (รฟท.)
• เพิ่มสถานีซ่อมบ�ำรุงรถ (หอการค้า)
• ขยายสะพาน, สร้างสะพานใหม่เพื่อลด
  ความแออัด (กรมทางหลวง)

บทที่ 7
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ตารางที่ 7 - 1 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทางกายภาพรายพื้นที่

กาญจนบุรี • เร่งสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงอ.พุน�้ำร้อน มายัง
ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือทวาย (กรมทางหลวง,
  สพพ.)
• สร้างอาคารศุลกากรและตม.ที่เป็นมาตรฐานที่ด่าน
  พุน�้ำร้อน (กรมศุลกากร, ตม.)
• หาพื้นที่ตั้งคลังสินค้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
  (หอการค้า, ผังเมือง)
แม่สาย

International Institute for Trade and Development

326

• สร้างท่าอากาศยานที่รองรับการเดินทาง
  เข้าออก (กรมการบินพลเรือน)
• สร้างทางรถไฟควบคู่กับมอเตอร์เวย์ (รฟท.)

• พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอต่อการใช้ (กปภ.)

เชียงแสน • เพิ่มคลังสินค้าเพื่อรองรับสินค้าจากจีนตอนใต้ โดย
• สร้างทางรถไฟจากเด่นชัยมายังอ.แม่สาย,
  เฉพาะสินค้าตู้เย็น (หอการค้า, การท่าเรือ, การนิคมฯ)   อ.เชียงของและอ.เชียงแสน โดยมีศูนย์
เปลี่ยนถ่ายสินค้าจากท่าเรือมายังรถไฟ
• เพิ่มสถานีซ่อมบ�ำรุงรถ (หอการค้า)
  (รฟท.)
• สร้างทางเลี่ยงอ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อ
เชียงของ • เพิ่มสถานพยาบาลในพื้นที่ (กระทรวงสาธารณสุข)
  ลดปัญหาการจราจรติดขัดในอ.เมือง
  ซึ่งถือเป็นจุดคอขวดหลัก (ทช.)
อรัญประเทศ • เร่งสร้างด่านบ้านหนองเอี่ยน (กรมศุลกากร, ทล.)
• สร้างถนน 4 เลน เลี่ยงเมืองอรัญ-ปอยเปตยาว
  30 กิโลเมตร เข้าสตึงบท กัมพูชา (ทล., สพพ.)
• ปรับปรุงถนนเชื่อมด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต (ทล.)

• เพิ่มสถานพยาบาลในพื้นที่ (กระทรวง
  สาธารณสุข)
• เพิ่มสถานีซ่อมบ�ำรุงรถและคลังสินค้า 
  (หอการค้า)

สะเดา

• สร้างด่านสะเดา 2 และทางด่วนหาดใหญ่–สะเดา
  เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ (ทล., กทพ.,
  ตม., กรมศุลกากร)
• ปรับปรุงระบบน�้ำประปาและคุณภาพน�้ำประปา
  ในพื้นที่ (กปภ.)

• เพิ่มสถานพยาบาลในพื้นที่ (กระทรวง
  สาธารณสุข)
• ปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมในพื้นที่
  (กสทช.)
• พัฒนาโครงข่ายรถไฟไปยังด่านปาดังเบซาร์
  เพื่อการขนส่งสินค้า (รฟท.)

มุกดาหาร • เพิ่มคลังสินค้าในพื้นที่ (หอการค้า)
• เพิ่มสถานพยาบาลในพื้นที่ (กระทรวงสาธารณสุข)
• เพิ่มศักยภาพในการผลิตน�้ำประปา (กปภ.)

• เพิ่มคลังสินค้าในพื้นที่ (หอการค้า)
• เพิ่มสถานพยาบาลในพื้นที่ (กระทรวง
  สาธารณสุข)
• เพิ่มศักยภาพในการผลิตน�้ำประปา (กปภ.)

บทที่ 7
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7.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย และการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
คณะผูว้ จิ ยั ได้สรุปพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดนไว้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต และเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษเพื่ อกิ จ กรรมการบริก ารและการค้า ดัง ที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 5 และสามารถสรุปได้
ดังตารางที่ 7-2

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

7.2 ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ ประเด็ น ทางกฎหมายการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
บริเวณชายแดน
การเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดตั้งได้ด้วยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ดีระเบียบส�ำนักนายกฯ ดังกล่าวก็จะเป็นเพียง
กรอบการด�ำเนินการในเชิงรูปแบบเท่านัน้ ไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธกี ารในเชิงเนือ้ หาสาระ ทัง้ ไม่มี
สถานะเทียบเท่ากับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่จะยกเว้นสิทธิหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกฎหมายฉบับต่างๆ
ข้อนี้จึงเป็นข้อพิจารณาส�ำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องท�ำให้แน่ใจว่าได้ด�ำเนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างน้อยก็ได้ตามมาตรฐานการด�ำเนินการของรัฐที่ได้บัญญัติในกฎหมาย
สมัยใหม่ทเี่ กีย่ วกับประโยชน์สาธารณะและมีผลกระทบต่อประชาชนจ�ำนวนมาก ซึง่ มีกระจายอยู่
ในพระราชบั ญ ญัติหลายเรื่องหลายกรณี เช่น พระราชบัญญัติส ่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็นต้น
นอกจากนี้ ปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง
และด�ำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ต้องออกโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และร่างแผนแม่บท ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากในแง่ความชัดเจนของแผนการด�ำเนินการ เพราะ
จะท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและคาดการณ์
เพื่อเตรียมพร้อมต่อโครงการที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าตามสมควร ดังนั้น การเร่งรัดให้ กนพ.
ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะให้เกิดความชัดเจนในด�ำเนินการจัดตั้ง อีกทั้งช่วยลดปัญหา
ความยุ่งยาก ความขัดแย้งและความเร่งรีบของการด�ำเนินการได้

บทที่ 7

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 7 - 2 : พื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
เขตเศรษฐกิจเพื่อการผลิต
(Export processing zones / Hybrid zones)
ชื่อพื้นที่

ประเภทกิจกรรมการผลิต

เขตการค้าเสรี (Free zones) /
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการ
ชื่อพื้นที่

ประเภทกิจกรรม

แม่สอด

อุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น
เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง

สะเดา

การค้า และบริการด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์

กาญจนบุรี

อุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น
เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง

มุกดาหาร

บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

อรัญประเทศ อุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น
เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง

เชียงแสน

การบริการประเภทโลจิสติกส์และ
การขนส่ง และการจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บนส�ำหรับน�้ำมัน

เชียงของ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อขาย
ให้ประเทศจีนตอนใต้

เชียงของ

การบริการประเภทการขนส่งและ
โลจิสติกส์

สะเดา

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ตราด

การบริการประเภทการท่องเที่ยว

สำ�หรับรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพือ่ การผลิตและกิจกรรมการบริการ
จะสรุปได้ดังตารางที่ 7-3 และ 7-4 ตามลำ�ดับ
ตารางที่ 7 - 3 : รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต
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พื้นที่

- จ�ำกัดพื้นที่ชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด
- เน้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานเพียงพอ

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

- ในระยะสั้น เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้น
  หรืออุตสาหกรรมที่สามารถอาศัยความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการส่งออกได้
- ในระยะยาวมุ่งเน้นการผลิตที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านได้

สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

- มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส�ำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก แต่ผ่อนปรน
  สัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าว

สิทธิประโยชน์
- ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการใช้แรงงาน - ผ่อนปรนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเช้าไปเย็นกลับแต่จ�ำกัดให้อยู่ในพื้นที่เท่านั้น
สิทธิประโยชน์อื่นๆ - อนุญาตการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศแต่ยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี
รูปแบบการบริหาร - คณะกรรมการร่วมโดยมีตัวแทนจากทั้งรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม
- เน้นการใช้สายการท�ำงานเดิมของจังหวัด
จัดการ
กลยุทธ์ในระยะยาว - การสร้างฐานการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพื่อนบ้าน
- การส่งเสริมการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในกรณีของอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงาน

- จ�ำกัดพื้นที่ชัดเจน แต่อาจมีขนาดใหญ่กว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต
- เน้นความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและศักยภาพของจังหวัด

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

- การบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์จากประโยชน์ด้านความเชื่อมโยง
- การจัดตั้งเขตปลอดอากรภายในพื้นที่
- การบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพ หรือสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
  ท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
- การบริการด้านสุขภาพและการศึกษา

สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

- มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส�ำหรับกิจกรรมการบริการภายในพื้นที่ที่ก�ำหนด
  และจ�ำกัดเฉพาะกิจกรรมการบริการส�ำหรับลูกค้าในต่างประเทศที่เข้ามารับบริการภายใน
  พื้นที่ หรือลูกค้าอยู่ต่างประเทศ

บทที่ 7

พื้นที่

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ 7 - 4 : รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อกิจกรรมการบริการ

สิทธิประโยชน์จาก - ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผ่อนปรนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเช้าไปเย็นกลับ แต่จ�ำกัดให้อยู่ในพื้นที่เท่านั้น
การใช้แรงงาน
สิทธิประโยชน์อื่นๆ - การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการขายส�ำหรับสินค้าบางประเภท หรือ duty free
  ส�ำหรับเขตการท่องเที่ยว
- การให้เงินทุนสนับสนุนส�ำหรับธุรกิจที่สร้างสรรค์ หรือธุรกิจที่สร้างองค์ความรู้
รูปแบบการบริหาร - คณะกรรมการร่วมโดยมีตัวแทนจากทั้งรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม
- เน้นการใช้สายการท�ำงานเดิมของจังหวัด
จัดการ
กลยุทธ์ในระยะยาว - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานด้านการบริการแทนการผลิตที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น
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โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตควบคู่กับการมีบริการต่อเนื่อง เช่น การขนส่ง
และโลจิสติกส์ ในระยะสัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมทีเ่ น้นใช้แรงงานเข้มข้นไปด�ำเนินการ
โดยมีวตั ถุประสงค์รว่ มทางด้านความมัน่ คงและการจัดการแรงงานต่างด้าว มีการผ่อนปรนการใช้
แรงงานต่างด้าวและการขึ้นทะเบียน จึงควรอยู่ในลักษณะขนาดไม่ใหญ่เกินไป มีรั้วรอบขอบชิด
และกระจายตามเขตชายแดนที่มีข้อได้เปรียบเรื่องอุปทานแรงงานต่างด้าว รูปแบบของเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตสามารถแสดงได้ในรูปที่ 7-1

บทที่ 7

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ 7 - 1 : เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต
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ในระยะยาวควรเน้นพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทดแทน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตบริเวณชายแดน เพื่อการแบ่งงานตามความช�ำนาญ
และการใช้สิทธิประโยชน์ เช่น GSP จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ประเทศไทยผลิตขั้นตอน
หรืออุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานทักษะสูง ใช้เทคโนโลยีสูง หรือต้องการสาธารณูปโภคที่ดี
ในการผลิต และประเทศเพื่อนบ้านผลิตขั้นตอนหรืออุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น
และในระยะยาวควรมีการส่งเสริมการออกไปลงทุนเพื่อทดแทนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อการผลิตบริเวณชายแดนในกรณีอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น ซึ่งมาตรการดังกล่าว
จะช่วยบรรเทาปัญหาการไหลทะลักของแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตบริเวณชายแดน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต
บริเวณชายแดนนัน้ เป็นมาตรการระยะสัน้ ในช่วงเปลีย่ นผ่าน (transition) ซึง่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
อาจมีสาธารณูปโภคและกฎระเบียบกฎหมายไม่ดเี พียงพอต่อการไปจัดตัง้ โรงงานเพือ่ ด�ำเนินการ
ผลิต รวมถึงตัวผู้ผลิตในประเทศเองอาจยังไม่มีความพร้อมในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ
แต่ในระยะยาวแล้ว การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะส่งเสริมให้เกิด
การออกไปลงทุนในต่างประเทศ จึงควรเปลี่ยนแนวทางไปที่การสร้างฐานการผลิตร่วมและการ
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ส่งเสริมการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
การผลิตบริเวณชายแดนในต่างประเทศซึ่งมักจัดตั้งขึ้นในประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ต�่ำกว่า
ในกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของเขตบริการ กรณีทอี่ ยูบ่ ริเวณชายแดน อาจ
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการบริการขนาดเล็ก และเน้นไปที่กิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์
ที่ช่วยสนับสนุนการค้าชายแดน ส�ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการบริการแบบรวมศูนย์
หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ ควรอยูใ่ นแผนการพัฒนาประเทศ และเนือ่ งจากเป็นโครงการ
ที่จะส�ำเร็จได้จ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนสูง จึงควรเป็นการเลือกพื้นที่เพียงเขตเดียวเพื่อเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาก่อน เช่นเดียวกับ Iskandar ในประเทศมาเลเซีย พื้นที่ดังกล่าวอาจไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นพื้นที่ชายแดน เพราะต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นควบคู่ เช่น ความเหมาะสมในแง่ของ
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ ความดึงดูดส�ำหรับผู้บริโภค (โดยเฉพาะ
จากต่างประเทศ) ความง่ายในการเข้าถึง (accessibility) ทั้งจากส่วนกลางและต่างประเทศ
และการสนับสนุนจากแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อการบริการในบริเวณชายแดนจะน�ำเสนอในรูปที่ 7-2 ส่วนรูปที่ 7-3 จะเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อการบริการในรูปแบบของโครงการพัฒนาที่ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในบริเวณชายแดน
รูปที่ 7 - 2 : เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการบริการบริเวณชายแดน
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ในส่วนของการบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะผู้วิจัย
มีความเห็นดังต่อไปนี้
– ควรมีการให้ภาคประชาสังคม / ภาคประชาชน มีส ่วนร่วมในการวางนโยบาย
และปฏิบัตินโยบาย
– พิจารณาผลได้จากการให้สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะกรณีของนักลงทุนจากต่างประเทศ
– เน้นการปฏิบัติงานตามหน่วยงานเดิม และให้หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมในคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ก. กำ�หนดการในการลงพื้นที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก
1. กำ�หนดการ

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ภาคผนวก ก
กำ�หนดการในการลงพื้นที่ และภาพประกอบ

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
เวลา
10.30
12:00-13:00
13:00-14:30
15:00-16:30

กำ�หนดการ
คณะวิจัยถึงสนามบินแม่สอด
สัมภาษณ์บริษัท MSB แอพพาเรล
สัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดตาก
สัมภาษณ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
เวลา
กำ�หนดการ
10:00-12:00 สัมภาษณ์ผู้ว่าจังหวัดตาก
13:00-14:30 สัมภาษณ์เทศบาลแม่สอด
15:00–16:30 ลงพืน้ ที่ อ.แม่ละมาด ซึ่งเป็น อำ�เภอที่อยู่ในแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

เวลา
กำ�หนดการ
9:00-12:00 สัมภาษณ์ศุลกากรแม่สอด พร้อมชมศูนย์ one stop service
13:00-15:30 ลงพืน้ ที่ อ.พบพระ ซึ่งเป็น อำ�เภอที่อยู่ในแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
16:00 เดินทางสู่สนามบินแม่สอดเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

2. ภาพการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก

รูปที่ ผ-1: สัมภาษณ์บริษัท MSB แอพพาเรล

รูปที่ ผ-2: สัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดตาก

รูปที่ ผ-3: สัมภาษณ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก รูปที่ ผ-4: สัมภาษณ์ผู้ว่าจังหวัดตาก
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รูปที่ ผ-5: สัมภาษณ์เทศบาลแม่สอด 		

รูปที่ ผ-6: สภาพพื้นที่ อ.แม่ละมาด 1

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ-7: สภาพพื้นที่ อ.แม่ละมาด 2		

รูปที่ ผ-8: สัมภาษณ์ศุลกากรแม่สอด

รูปที่ ผ-9: สภาพพื้นที่บริเวณ อ.พบพระ

รูปที่ ผ-10: แรงงานในการตัดเย็บเสื้อผ้าจากเมียนมาร์

รูปที่ ผ-11: คณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ข. กำ�หนดการในการลงพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
1. กำ�หนดการ
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
เวลา
กำ�หนดการ
13:00-14:30 สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
15:00-16:30 สัมภาษณ์บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557
เวลา
กำ�หนดการ
09:00-10:30 สัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
11:00-14:30 เดินทางสู่ อ.สังขละบุรี
15:00–16:00 เดินทางเข้าสู่ อ.พระยาตองซู รัฐกะเหรี่ยง เพื่อชมพื้นที่และศักยภาพต่อการ
เป็นพื้นที่เพื่อจัดหาแรงงาน
16:00–17:00 สัมภาษณ์บริษัทบาซินี่
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
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เวลา
กำ�หนดการ
09:00-10:30 สัมภาษณ์ศุลกากรสังขละบุรี
12:00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ภาพการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก

รูปที่ ผ-12: สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รูปที่ ผ-13: สัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ-14: พื้นที่ริมชายแดน ด่านเจดีย์ 3 องค์

รูปที่ ผ-16: ด่านตรวจคนเข้าเมือง 2

รูปที่ ผ-15: ด่านตรวจคนเข้าเมือง 1

รูปที่ ผ-17: สัมภาษณ์บริษัทบาซินี่

รูปที่ ผ-18: แรงงานในโรงงานรองเท้า

International Institute for Trade and Development

345

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ค. กำ�หนดการในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
1. กำ�หนดการ
9 มิถุนายน 2557
เวลา
07:55-09:15
10:30-11:30
13:00-14:00
14:30-15:30
15:30-16:30

กำ�หนดการ
เดินทางโดยเครื่องบิน
สัมภาษณ์ หอการค้าเชียงราย
สัมภาษณ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
สัมภาษณ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
สัมภาษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

10 มิถุนายน 2557
เวลา
09:00-12:00
13:30-14:30
14:30-15:30
16:30-18:00

กำ�หนดการ
เดินทางไปเชียงแสน
สัมภาษณ์ ด่านศุลกากรเชียงแสน
สัมภาษณ์ เทศบาลตำ�บลเวียง อ.เชียงแสน
เดินทางข้ามไปสำ�รวจท่าขี้เหล็ก

11 มิถุนายน 2557
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เวลา
09:00-10:00
10:30-11:30
11:30-12:30
13:00-15:45
17:50

กำ�หนดการ
สัมภาษณ์ หอการค้าแม่สาย
สัมภาษณ์ เทศบาลตำ�บลแม่สาย
สัมภาษณ์ ศุลกากรแม่สาย
เดินทางไปสนามบิน
ถึงกรุงเทพฯ

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

2. ภาพการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก

รูปที่ ผ-19: สัมภาษณ์หอการค้าเชียงราย

รูปที่ ผ-21: สัมภาษณ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

รูปที่ ผ-20: สัมภาษณ์พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

รูปที่ ผ-22: สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รูปที่ ผ-23: สัมภาษณ์ด่านศุลกากรเชียงแสน

รูปที่ ผ-24: สัมภาษณ์เทศบาลตำ�บลเวียง อ.เชียงแสน
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รูปที่ ผ-25: สัมภาษณ์หอการค้าแม่สาย

รูปที่ ผ-27: สัมภาษณ์ ศุลกากรแม่สาย
รูปที่ ผ-26: สัมภาษณ์เทศบาลตำ�บลแม่สาย

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ภายใต้ร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ก�ำหนดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษหมายถึง
เขตพืน้ ทีท่ จี่ ดั ตัง้ ขึน้ เป็นการเฉพาะตามพระราชบัญญัตนิ เี้ พือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน
และอ�ำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด�ำเนินกิจการต่างๆ เช่น
การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริการ หรือการอื่นใด รวมทั้ง
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี หรือเพื่อประกอบการเสรี เพื่อให้
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถดึงดูดการค้าการลงทุนได้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงจ�ำเป็นต้องมีสทิ ธิพเิ ศษ
ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิเช่น การก�ำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลเป็นกรณี
พิเศษ รวมถึงการให้อำ� นาจเฉพาะและการผ่อนปรนกฎระเบียบ เช่น กฎระเบียบการเคลือ่ นย้าย
เงินทุน กฎระเบียบเกีย่ วกับแรงงานต่างด้าว เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการด�ำเนินการของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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1. โครงสร้างการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้มีอ�ำนาจในการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยการแจ้งรัฐสภาเพือ่ ทราบก่อนให้ความเห็นชอบในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท�ำหน้าที่เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษและมี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแต่ ล ะเขต รวมถึ ง การ
ออกกฎระเบี ย บในการร่ ว มลงทุ น และการกู ้ ยื ม หรื อ ให้ กู ้ ยื ม เงิ น ของเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายและเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ จะท� ำ หน้ า ที่ ธุ ร การนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่และให้ข้อมูล เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึง่ ได้รบั การจัดตัง้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประกาศ
พระราชกฤษฎีกา โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถใช้อ�ำนาจหลายอย่างแทนหน่วยงานราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหน้าที่ในการ
วางนโยบายและควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต
ออกใบอนุ ญ าต หรือให้ความเห็นชอบแทนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยมี ผู้ว ่าการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท�ำหน้าที่ในการรับผิดชอบในการบริหารกิจของเขตเศรษฐกิจโดยมีวาระ
การท�ำงาน 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ (รูปที่ ผ-28)

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ภาคผนวก ข
ร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เดิม)

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 28 : ผังโครงสร้างการบริหารของร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นายกฯ เป็นประธาน, รองนายกฯ รมว. 4 กระทรวงเลขาสภาพัฒน์ฯ,
ผู้ทรงวุฒิ 7-10 คน, เลขาธิการส�านักงานฯ เป็นเลขานุการและกรรมการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่อยู่ในบังคับ
กฎระเบียบรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายฯ
เป็นองค์กรมหาชน ท�าหน้าที่ธุรการให้กับ
คณะกรรมการนโยบาย มีเลขาธิการฯ รับผิดชอบ
การด�าเนินงานของส�านักงาน

คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประธานกรรมการ ผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน
ผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท�าหน้าที่บริหารกิจการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ
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ที่มา: คู่มือประชาชนเพื่อการเรียนรู้นโยบายสาธารณะ:รู้ทันร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2. อำานาจพิเศษ
เพือ่ ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการค้าการลงทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจ�าเป็นต้องมีอ�านาจพิเศษ โดยคู่มือประชาชนเพื่อการเรียนรู้นโยบาย
สาธารณะ: รู้ทันร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) ได้ยกตัวอย่าง
อ�านาจพิเศษไว้ดังนี้87 อาทิเช่น

87 ดูเพิ่มเติมใน คู่มือประชาชนเพื่อการเรียนรู้นโยบายสาธารณะ:รู้ทันร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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• คณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจในการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย
ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เพียงแต่แจ้งรัฐสภาเพื่อทราบก่อนให้ความเห็นชอบใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านัน้ และมีได้มกี ารก�ำหนดขัน้ ตอนและกระบวนการ
ในจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
• ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอำ� นาจในการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ตัง้ หรือขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การถมทะเล การจดท�ำผังเมือง จัดระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและอื่นๆ การจัดรูป
ทีด่ นิ และจัดสรรทีด่ นิ จัดท�ำหรือจัดให้มไี ฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจ�ำหน่ายส่วนเกินให้กับผู้ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษมี อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การได้ เช่ น เดี ย วกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ อ� ำ นาจ
ตามกฎหมายและมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
รัฐตามกฎหมาย แต่ต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายนั้นก�ำหนด อย่างไรก็ดี
หากเห็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก�ำหนดนั้นเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินการของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือก่อภาระให้แก่ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็สามารถเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเหล่านั้น หรือยกเว้นหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้ นอกจากนั้นผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีอ�ำนาจในการอนุมัติ
อนุญาต ออกใบอนุญาต และแจ้งให้ส่วนราชการและคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ในขณะที่คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละเขต สามารถให้อนุมัติ อนุญาต
ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
• เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอ�ำนาจในการครอบครอง พัฒนาหรือใช้ประโยชน์ หรือจัดหา
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตอุทยานแห่งชาติได้ แต่ต้องไม่
ท�ำให้สภาพแห่งป่าดังกล่าวต้องเสียหายจนเกินสมควร ยิ่งไปกว่านั้นการด�ำเนินงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องถูกปรับให้สอดคล้องกับแผนและแนวทางการด�ำเนินงานของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถน�ำคนต่างด้าวเข้ามาอยูอ่ าศัยในราชอาณาจักร โดยยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมือและให้สิทธิแก่คนต่างด้าวในการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆได้

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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3. แนวคิดการคัดค้านต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากการที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและองค์การที่เกี่ยวข้องอาจมีอ�ำนาจเหนือกฎหมายอื่น
และองค์กรอืน่ ๆ ในสังคมอย่างกว้างขวางและเบ็ดเสร็จทัง้ ในขัน้ ตอนของการจัดตัง้ การด�ำเนินการ
ให้อนุมตั /ิ อนุญาต และการวินจิ ฉัยข้อขัดแย้งต่างๆ ท�ำให้บางกลุม่ มีแนวความคิดว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาจส่งผลเสียต่อ สภาพแวดล้อม สุขภาพของประชาชนและอ�ำนาจของท้องถิ่น ได้ดังนี88
้
1) ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์
และรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อาจน�ำไปสู่การผลักดันและขับไล่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนหรือ
อุทยานทั้งทางบกและทางทะเลออกจากพื้นที่ ซึ่งอาจจะน�ำมาสู่ความขัดแย้งและการปะทะกัน
ระหว่างชาวบ้านและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2) การกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียม
ผู้ประกอบการที่ด�ำเนินการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถสร้างรายได้และ
ผลก�ำไรจากสิทธิพเิ ศษต่างๆทีไ่ ด้รบั ไม่วา่ จะเป็นการยกเว้นภาษี การจ้างแรงงานราคาถูก อ�ำนาจใน
การจัดการทรัพยากรทีด่ นิ น�ำ้ ป่าไม้และทะเล โดยการได้รบั ละเว้นข้อบังคับกฎหมายจะส่งผลให้
รายได้เหล่านี้จะกระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากร
อาจมีรายได้จากเพียงค่าจ้างรายวัน
3) การว่างงาน การขูดรีดแรงงาน
การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ จะท�ำให้เกิดการจ้างงานคนในพื้นที่นั้น
แต่กลับมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการน�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานแทนเนื่องจากค่าจ้างแรงงาน
ที่ถูกกว่า และเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสิทธิในการจัดการแรงงานเหล่านี้โดยที่กฎหมาย
แรงงานคุ้มครองและควบคุมไม่ได้ จึงอาจเกิดเหตุการณ์การไม่มีระบบสวัสดิการ การขาดความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน หรือการเอาเปรียบค่าแรงภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้

88 ดูเพิ่มเติมใน คู่มือประชาชนเพื่อการเรียนรู้นโยบายสาธารณะ:รู้ทันร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จากการติดต่อขอประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อทำ�การจัดเก็บแบบสอบถามจำ�นวน
330 ชุด ในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยแบ่งเป็น จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัด
สระแก้ว จำ�นวนจังหวัดละ 30 ชุด ประกอบด้วยแบบสอบถามสำ�หรับชุมชน 30 ชุด และภาค
เอกชนจำ�นวน 20 ชุด เฉพาะจังหวัดเชียงรายกลุ่มตัวอย่างจะประกอบไปด้วย แบบสอบถาม
สำ�หรับชุมชนทั้งหมด 90 ชุด โดยแบ่งเป็นพื้นที่ อำ�เภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ อย่างละ
30 ชุด และแบบสอบถามสำ�หรับภาคเอกชนทั้งหมด 40 ชุด โดยในแต่ละจังหวัดคณะวิจัยจะ
มุ่งเน้นการเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ที่มีโอกาสจะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
สำ�หรับกลุ่มตัวอย่างของแบบสอบถามภาคเอกชนนั้นคณะวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่ภาคเอกชนที่
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนสูงที่สุด
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1. สรุปผลแบบสอบถามภาคชุมชน
ในส่วนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามนั้น พบว่าโดยมากเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
จังหวัดมานาน ยกเว้นจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตากที่มีสัดส่วนระหว่างผู้มีถิ่นฐานในจังหวัด
กับการเข้ามาทำ�งานมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ในด้านการศึกษาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าเป็นสัดส่วนที่สูง และมีรายได้ปานกลางถึงสูง โดยการ
ประกอบอาชีพของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ แต่ส่วน
มากจะประกอบอาชีพ ลูกจ้างภาครัฐ ลูกจ้างภาคเอกชน และประกอบกิจการส่วนตัวเป็นหลัก
ดังแสดงในตารางที่ ผ-1
เมื ่อสอบถามถึงความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อประชาชนในพื ้นที ่จ ังหวัด
เป้าหมายต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเขตเศรษฐกิจคือการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
และสิทธิประโยชน์อื่นๆในการดำ�เนินกิจกรรมการผลิต และการจัดการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้า
ของจังหวัด มีเพียงเฉพะจังหวัดกาจนบุรีที่เห็นว่าเขตเศรษฐกิจคือการจัดพื้นที่สำ�หรับการทำ�
นิคมอุตสาหกรรม และจังหวัดสงขลาที่เห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษคือการพัฒนาจังหวัดในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ ผ-29

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ภาคผนวก ค
สรุปผลการสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถาม

แนวทางและมาตรการ
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ตารางที่ ผ - 1 : ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
ประเด็น

รายละเอียด

สระแก้ว
(30 คน)
จำ�นวน

วุฒิการศึกษา
สูงสุดของ
หัวหน้า
ครอบครัว
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เหตุผลที่ท่าน
อาศัยอยู่
ณ ที่อยู่
ปัจจุบัน

ประเภท
ของงาน
ในปัจจุบัน

%

จำ�นวน

เชียงของ
(30 คน)

%

จำ�นวน

%

ต่ำ�กว่าประถมศึกษา

1

3%

0

0%

1

3%

ประถมศึกษา

4

13%

5

17%

5

17%

มัธยมศึกษาตอนต้น

4

13%

7

23%

1

3%

มัธยมศึกษาปลาย/ปวช.

3

10%

1

3%

7

23%

อนุปริญญา/ปวส.

3

10%

2

7%

2

7%

12

40%

10

33%

12

40%

สูงกว่าปริญญาตรี

3

10%

5

17%

2

7%

ต่ำ�กว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท

0

0%

0

0%

3

10%

5,001 - 10,000 บาท

2

7%

5

17%

6

20%

10,001 - 15,000 บาท

5

17%

4

13%

5

17%

15,001 - 20,000 บาท

2

7%

6

20%

5

17%

20,001 – 25,000 บาท

7

23%

3

10%

2

7%

มากกว่า 25,000 บาท

14

47%

12

40%

91

30%

อยู่สืบทอดกันมา

14

47%

14

47%

23

77%

ศึกษาเล่าเรียน

0

0%

1

3%

0

0%

15

50%

15

50%

7

23%

อื่นๆ ระบุ

1

3%

0

0%

0

0%

ลูกจ้างรัฐบาล

2

7%

2

7%

8

27%

ลูกจ้างเอกชน

14

47%

14

47%

3

10%

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

7

23%

4

13%

14

47%

ทำ�งานอิสระ/ รับจ้างทั่วไป

7

23%

6

20%

4

13%

เกษตรกรรม

0

0%

0

0%

1

3%

อื่นๆ ระบุ

0

0%

4

13%

0

0%

ปริญญาตรี

รายได้รวม
ของครอบครัว
ต่อเดือน

ตาก
(30 คน)

ทำ�งาน

ประเด็น

รายละเอียด

เชียงแสน
(30 คน)
จำ�นวน

%

เชียงของ
(30 คน)
จำ�นวน

กาญจนบุรี
(30 คน)

%

จำ�นวน

%

0 สะเดา
(30 คน)
จำ�นวน

%

ต่ำ�กว่าประถมศึกษา

5

17%

0

0%

1

3%

0

0%

ประถมศึกษา

8

27%

5 17%

8

27%

1

3%

มัธยมศึกษาตอนต้น

3

10%

6 20%

5

17%

3 10%

มัธยมศึกษาปลาย/ปวช.

4

13%

3 10%

3

10%

3 10%

อนุปริญญา/ปวส.

6

20%

2

7%

0

0%

6 20%

ปริญญาตรี

4

13%

11 37%

12

40%

11 37%

สูงกว่าปริญญาตรี

0

0%

3 10%

1

3%

6 20%

ต่ำ�กว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท

8

27%

3 10%

0

0%

0

0%

รายได้ 5,001 - 10,000 บาท
รวมของ 10,001 - 15,000 บาท
ครอบครัว 15,001 - 20,000 บาท
ต่อเดือน
20,001 – 25,000 บาท

14

47%

1

3%

4

13%

0

0%

4

13%

7 23%

8

27%

0

0%

0

0%

5 17%

9

30%

2

7%

3

10%

1

3%

6

20%

6 20%

1

3%

13 43%

3

10%

22 73%

อยู่สืบทอดกันมา

22

73%

22 73%

21

70%

16 53%

ศึกษาเล่าเรียน

0

0%

0%

0

0%

ทำ�งาน

6

20%

8 27%

9

30%

อื่นๆ ระบุ

2

7%

0

0%

0

0%

ลูกจ้างรัฐบาล

5

17%

7 23%

11

37%

5 17%

1

3%

7%

2

7%

7 23%

6

20%

14 47%

4

13%

10 33%

16

53%

7 23%

4

13%

4 13%

2

7%

0

0%

9

30%

1

0

0%

0

0%

0

0%

วุฒิการ
ศึกษา
สูงสุด
ของ
หัวหน้า
ครอบครัว

มากกว่า 25,000 บาท

ลูกจ้างเอกชน
ประเภท
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ของงาน
ในปัจจุบัน ทำ�งานอิสระ/ รับจ้างทั่วไป
เกษตรกรรม
อื่นๆ ระบุ

0

2

0

0%

13 43%
1

3%

3%

3 10%
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เหตุผล
ที่ท่าน
อาศัยอยู่
ณ ที่อยู่
ปัจจุบัน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ตารางที่ ผ - 1: ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 29 : ความหมายที่มีต่อ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ของแต่ละพื้นที่
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

สระแกว

เชียงแสน

แมสาย

กาญจนบุรี

การจัดพื้นที่สําหรับการทํานิคมอุตสาหกรรม

40.00%

การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและสิทธิประโยชนอื่นๆในการดําเนินกิจกรรมการผลิต

30.00%

การพัฒนาจังหวัดในดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

20.00%

การจัดการพื้นที่สําหรับการทองเที่ยว

0.00%

International Institute for Trade and Development

เชียงของ

50.00%

10.00%
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ตาก

สะเดา

การจัดการพื้นที่เพื่อสงเสริมการคาของจังหวัด

สระแกว

อื่นๆ

ตาก

เชียงของ

เชียงแสน

แมสาย

กาญจนบุรี

สะเดา

หากพิจารณาความตระหนั
กรูข้ องประชาชนจังหวัดต่าง ๆ ถึงการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดพื้นที่สําหรับการทํานิคมอุตสาหกรรม
การยอมรับและการเตรี
มต่อแการจั
ตั้งเขตเศรษฐกิ
พบว่าตประชาชนส่วนมาก
การไดรยับมความพร้
สิทธิประโยชนทอางภาษี
ละสิทธิดประโยชน
อื่นๆในการดําจเนิพินเกิศษ
จกรรมการผลิ
เห็นด้วยกับการจัดตัการพั
้งเขตเศรษฐกิ
พิเศษ างพืแต่้นใฐานและสาธารณู
นพื้นที่จังหวัปโภค
ดสระแก้วและจังหวัดเชียงราย อ�ำเภอ
ฒนาจังหวัดในดจานโครงสร
100%
การจัดการพื้นที่สน
องเที่ยว เ้ กีย
เชีย90%
งแสนทีพ่ บว่าประชาชนในพื
้ําหรัทีบย่ การท
งั ขาดความรู
่ วกับการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
การจัดยการพื
้นที่เพื่อสงเสริ
มการคาของจังหวัด
เมื่อ80%พิจารณาถึงการเตรี
มความพร้
อมของประชาชนในพื
้นที่พบว่าในพื้นที่จังหวัดตาก กาญจนบุรี
อื
น
่
ๆ
70%
และอ�ำเภอสะเดานั้นประชาขนมีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างต�่ำแต่ในส่วนพื้นที่ที่เหลือนั้น
60%
เน้50%
นหนักไปที่การพัฒนาการศึกษาของบุตร ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ ผ-30 ถึง รูปที่ ผ– 32
รูป40%
ที่ ผ - 30 : ความคิดเห็นต่อการมีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ของท่าน
30%
20%
100%
10%
90%
80%0%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

สระแกว

ตาก

เชียงของ

มาก

สระแกว

ตาก

ปานกลาง

เชียงของ

มาก

เชียงแสน

ปานกลาง

นอย

เชียงแสน

นอย

แมสาย

กาญจนบุรี

สะเดา

ไมเห็นดวย

แมสาย

ไมเห็นดวย

กาญจนบุรี

สะเดา

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 31 : การรับทราบต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

สระแกว
สระแกว

ตาก
ตาก

เชียงของ
เชียงแสน
เชียงของ ทราบ เชียไม
งแสน
ทราบ
ทราบ ไมทราบ

แมสาย
แมสาย

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

สะเดา
สะเดา

รูปที่ ผ - 32 : การเตรียมความพร้อมในฐานะที่จังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%

10%
0%
0%

สระแกว
สระแกว

ตาก
ตาก

ไมมีการเตรียมตัวใดๆ
ไมมีการเตรียมตัวใดๆ

เชียงของ
เชียงของ

เชียงแสน
เชียงแสน

พัฒนาการศึกษาของบุตร
พัฒนาการศึกษาของบุตร

แมสาย
แมสาย

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

เพิ่มการผลิต/ ขยายกิจการ
เพิ่มการผลิต/ ขยายกิจการ

สะเดา
สะเดา

อื่นๆ ระบุ .
อื่นๆ ระบุ .
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เมื่อสอบถามถึงความคาดหวังต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่ากลุ่มตัวอย่างใน
ทุกพื้นที่คาดว่า การมีจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลให้รายได้สูงขึ้น โอกาสในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น และคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกด้วย แต่และกลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจะท�ำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นและแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานสูงขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ในประเด็นของความสัมพันธ์/ความเข้มแข็งของคนในชุมชนพบว่ามีเฉพาะอ�ำเภอสะเดาทีเ่ ห็นว่า
ความเข้มแข็งของชุมชนจะลดลงเมื่อมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังรูปที่ ผ-33 ถึง
รูปที่ ผ-39
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80%
100%
60%
80%

40%
60%
20%
40%
0%
20%

0%

สระแกว

สระแกว

ตาก

ตาก

เชียงของ

เชียงของ

เชียงแสน

เชียงแสน

แมสาย

แมสาย

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี
สะเดา

สะเดา

สะเดา
มากขึ้น มากขึ้น

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

สะเดา

มากขึ้น มากขึ้น

กาญจนบุรี
เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

กาญจนบุรี

เทาเดิม เทาเดิม

กาญจนบุรี

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

กาญจนบุรี

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

แมสาย
ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

แมสาย

ลดลง ลดลง

แมสาย

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

แมสาย

มากขึ้น มากขึ้น

เชียงแสน
ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เชียงแสน

เทาเดิม เทาเดิม

เชียงแสน

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

เชียงแสน

ลดลง ลดลง

100%

มากขึ้น มากขึ้น

เชียงของ
ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เชียงของ

เทาเดิม เทาเดิม

เชียงของ

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น
เชียงของ

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ตาก
ลดลง ลดลง

ตาก

ลดลง ลดลง

ตาก

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ตาก

มากขึ้น มากขึ้น

สระแกว
เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

สระแกว

เทาเดิม เทาเดิม

สระแกว

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง ลดลง

สระแกว

ลดลง ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

120%
100%
120%
80%
100%
60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
20%
0%

ลดลง ลดลง

120%
100%
120%
80%
100%
60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
20%
0%

ลดลง ลดลง

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 33 : ความคิดเห็นที่มีต่อรายได้เมื่อพื้นทีรายได
่กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
รายได

สะเดา

รูปที่ ผ - 34 : ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ โอกาสในการประกอบอาชีพเมือ่ พืน้ ทีก่ ลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
โอกาสในการประกอบอาชีพ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

สะเดา

รูปที่ ผ - 35: ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตเมื่อพื้นที่กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต

80%
100%
60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
20%

0%

สระแกว

ตาก

ตาก

เชียงของ

เชียงของ

เชียงแสน

เชียงแสน

แมสาย

แมสาย

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี
สะเดา

ลดลง

สะเดา

สะเดา

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

สะเดา

มากขึ้น มากขึ้น

กาญจนบุรี

ลดลง

กาญจนบุรี

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

กาญจนบุรี

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

กาญจนบุรี

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

แมสาย

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

แมสาย

ลดลง

แมสาย

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

ลดลง

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

แมสาย

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

เชียงแสน

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เชียงแสน

ลดลง

เชียงแสน

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

ลดลง

เทาเดิม เทาเดิม

เชียงแสน

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เชียงของ

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

100%

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

เชียงของ

ลดลง

เชียงของ

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

ลดลง

เชียงของ

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ตาก

ลดลง

100%

มากขึ้น มากขึ้น

ตาก

ลดลง

ลดลง

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น
ตาก

มากขึ้น มากขึ้น

สระแกว

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

สระแกว
ตาก

สะเดา

รูปที่ ผ - 38 : ความคิดเห็นที่มีต่อการเข้ามาของคนต่างถิ่นเพื่อประกอบอาชีพเมื่อพื้นที่กลายเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การเขามาของคนตางถิน่ เพื่อประกอบอาชีพ

การเขามาของคนตางถิน่ เพื่อประกอบอาชีพ
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สระแกว

ลดลง

สระแกว

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง
สระแกว

ลดลง

มากขึ้น มากขึ้น

เทาเดิม เทาเดิม

ลดลง

0%

ราคาทีด่ ิน

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

80%
100%
60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
20%

ลดลง

120%
100%
80%
120%
60%
100%
40%
80%
20%
60%
40%
0%
20%
0%

รูปที่ ผ - 36 : ความคิดเห็นที่มีต่อราคาที่ดินเมืราคาที
่อพื้นทีด่่กินลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

สะเดา

รูปที่ ผ - 37 : ความคิดเห็นที่มีต่อสาธารณูสาธารณู
ปโภคเมืป่อโภค
พื้นที่กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สาธารณูปโภค

ความสัมพัน ธ/ความเขมแข็งของคนในชุมชน

มากขึ้น

เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น

มากขึ้น

เทาเดิม

สะเดา
ลดลง

มากขึ้น

เทาเดิม

กาญจนบุรี
ลดลง

มากขึ้น

เทาเดิม

เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น

เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น

แมสาย
ลดลง

มากขึ้น

เทาเดิม

เชียงแสน
ลดลง

มากขึ้น

เทาเดิม

เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น

เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น

ลดลง

เชียงของ
มากขึ้น

เทาเดิม

ตาก
ลดลง

มากขึ้น

สระแกว

เทาเดิม

ลดลง

มากขึ้น

เทาเดิม

ลดลง

ความสัมพัน ธ/ความเขมแข็งของคนในชุมชน

เทาเดิม

80%
70%
60%
50%
40%
80%
30%
70%
20%
60%
10%
50%
0%
40%
30%
20%
10%
0%

ลดลง

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 39 : ความคิดเห็นที่มีต่อความสัมพันธ์/ความเข้มแข็งของคนในชุมชนเมื่อพื้นที่กลายเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมื่อดูถึงความคาดหวั
งเชีต่ยองของ
ประโยชน์เชียขงแสน
องการจัดแมตั้งสเขตเศรษฐกิ
จพิเศษที่มสะเดา
ีต่อชุมชน
าย
ตาก
กาญจนบุรี
พบว่ากลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ได้ มี เ พี ย งเฉพาะจั ง หวั ด ตากที่ คิ ด หวั ง ว่ า จะท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ดี ข้ึ น อย่ า งไรก็ ต ามการจั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิ เ ศษยัง คงต้องระมัดระวัง ในเรื่องของการเข้ามาลงทุนธุรกิจของคนต่างถิ่น
แรงงานต่างด้าว และปัญหาอาชญากรรม ดังแสดงในรูปที่ ผ-40 และรูปที่ ผ-41
สระแกว

70%
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รู60%
ปที่ ผ - 40 : ความคาดหวังต่อประโยชน์จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

50%
70%
40%
60%
30%
50%
20%
40%
10%
30%
0%
20%
10%
0%

สระแกว

ตาก

ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น

เชียงของ

เชียงแสน

แมสาย

สะเดา

โอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

สระแก
ว ่มงบประมาณของภาครั
ตาก
เชีฐในการพั
ยงของ ฒนาพืเชี้นยทีงแสน
ชวยเพิ
่ อื่นๆ ระบุแม. สาย

ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

โอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

ชวยเพิ่มงบประมาณของภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ อื่นๆ ระบุ.

สะเดา

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 41 : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีข้อควรระวังในเรื่องใดมากที่สุด
50%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%
20%
0%
10%

0%

สระแกว

สระแกว

ตาก

เชียงของ

กาญจนบุรี

สะเดา

งของ างถิ่นเชียงแสน
สาย านสาธารณสุ
กาญจนบุ
การเขตากามาลงทุนธุรเชีกิจยของคนต
โรคติดตอ/ปแม
ญหาด
ข รี
การเข
ามาลงทุ
ดตอ/ปญหาดานสาธารณสุข
แรงงานต
างดานว ธุรกิจของคนตางถิ่น โรคติ
ปญหาอาชญากรรม

สะเดา

แรงงานต
างดษ/ขยะอุ
าว ตสาหกรรม
ปญหามลพิ
ปอื่นญๆหามลพิ
ระบุ. ษ/ขยะอุตสาหกรรม

เชียงแสน

แมสาย

ปญหาอาชญากรรม
หาตัดไมทําลายปา
ปญหาตัดไมทําลายปา

อื่นๆ ระบุ.

ด้านรายได้ของชุมชนจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพบว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่มีรายได้เท่าเดิมและอีกส่วนเป็นผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และเมื่อถามถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงรายได้ส่วนใหญ่เห็นว่าสาเหตุที่ส�ำคัญมากจากค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น รองลงมาคือ
การเข้ามาลงทุนจากนักลงทุนนอกพื้นที่ ดังรูปที่ ผ-42 และรูปที่ ผ-43
รูปที่ ผ - 42 : รายได้จากการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วง 2-3 ปี
80%

70%
80%
60%
70%

30%
40%
20%
30%
10%
20%
0%
10%

0%

สระแกว

ตาก

เชียงของ

สระแกว

ตาก

เชียงของ
ลดลง

ลดลง

เชียงแสน

แมสาย

กาญจนบุรี

สะเดา

เทเชีายเดิงแสน
ม เพิ่มขึแม
้น สาย
เทาเดิม เพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี

สะเดา
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50%
60%
40%
50%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 43 : สาเหตุที่ทำ�ให้รายได้เปลี่ยนแปลงไป
50%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%
20%
0%
10%
0%

สระแกว
สระแกว

ตาก

คาจางเพิ
ตาก่มขึ้น

เชียงของ
เชียงของ

เพิ่มอาชีพ
คาจางเพิ่มขึ้น
การเขามาลงทุนจากที่อื่น
เพิ่มอาชีพ
อื่นๆ ระบุ.
การเขามาลงทุนจากที่อื่น

เชียงแสน

แมสาย

กาญจนบุรี

ชั่วโมงการทํแมาสงานเพิ
เชียงแสน
าย ่มขึ้น กาญจนบุรี

ชุมชน/เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว
ชั่วโมงการทํางานเพิ่มขึ้น
การสนับสนุนจากรัฐบาล
ชุมชน/เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว

สะเดา
สะเดา

การสนับสนุนจากรัฐบาล

อื่นๆ ระบุ.

ในประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจในการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ จะมีเฉพาะจังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี และอ�ำเภอสะเดาที่จะไม่ประกอบ
อาชีพเพิ่มใดๆ โดยที่อาชีพที่อยากจะปรับเปลี่ยนที่สุดคือการค้าดังรูปที่ ผ-44 ถึงรูปที่ ผ-51
รูปที่ ผ - 44 : หากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเปลี่ยนอาชีพหรือประกอบอาชีพเสริมหรือไม่
80%
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70%
80%
60%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%
20%
0%
10%
0%

สระแกว

ตาก

เชียงของ

สระแกว

ตาก

เชียงของไมเปลี่ยนเชียงแสน เปลี่ยนแมสาย

ไมเปลี่ยน

เชียงแสน

แมสาย

เปลี่ยน

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

สะเดา
สะเดา

จังหวัดสระแกว
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 45 : หากมีการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษท่านจะเลือกเปลีย่ นไปประกอบอาชีพใด (จังหวัดสระแก้ว)

รูปที่ ผ - 46 : หากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษท่านจะเลือกเปลี่ยนไปประกอบอาชีพใด (จังหวัดตาก)
จังหวัดตาก
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

อําเภอเชียงของ
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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รูปที่ ผ - 47 : หากมีการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษท่านจะเลือกเปลีย่ นไปประกอบอาชีพใด (อำ�เภอเชียงของ)
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 48 : หากมีการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษท่านจะเลือกเปลีย่ นไปประกอบอาชีพใด (อำ�เภอแม่สาย)
60%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
40%
40%
30%
30%
30%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
0%
0%
0%

าเภอแมสาย
สาย
อําอํเภอแม
อําเภอแมสาย

รูปที่ ผ - 49 : หากมีการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษท่านจะเลือกเปลีย่ นไปประกอบอาชีพใด (อำ�เภอเชียงแสน)
35%
35%
35%
30%
30%
30%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%5%
0%
0%0%

าเภอเชียงแสน
ยงแสน
อํอําอําเภอเชี
เภอเชียงแสน

International Institute for Trade and Development

364
รูปที่ ผ - 50 : หากมีการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษท่านจะเลือกเปลีย่ นไปประกอบอาชีพใด (จังหวัดกาญจนบุร)ี
40%
40%
40%
35%
35%
35%
30%
30%
30%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%5%
0%
0%0%

งหวั
หวัดดกาญจนบุ
ดกาญจนบุ
กาญจนบุรรี รี ี
จัจังจังหวั

อําเภอสะเดา
อําเภอสะเดา

50%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%
20%
0%
10%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 51 : หากมีการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษท่านจะเลือกเปลีย่ นไปประกอบอาชีพใด (อำ�เภอสะเดา)

0%

เมื่อดูผลกระทบทางด้านสังคมพบว่า ประชาขนที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่า หลังการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ส่วนปัญหาอาชญากรรม มีเพียงจังหวัดสระแก้วและจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความเห็นว่าปัญหา
อาชญากรรมจะเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของปัญหายาเสพติดนั้นมีเพียงจังหวัดกาญจนบุรีและ
อ�ำเภอแม่สายเท่านั้นที่เห็นว่าปัญหายาเสพติดจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเข้ามาของคนต่างถิ่น
และแรงงานต่างด้าว มีจังหวัดสระแก้ว จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรีที่เห็นว่าปัญหาการ
เข้ามาของคนต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าวจะมีความรุนแรงมากขึ้น ดังรูปที่ ผ-52 ถึงรูปที่ ผ-59
รูปที่ ผ - 52 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิ
จพิเศษแล้
ว สภาพแวดล้
สภาพแวดล
อมการทํ
างาน อมในการทำ�งานจะเปลีย่ นแปลงอย่างไร

0%

สภาพแวดลอมการทํางาน

สระแกว

ตาก

เชียงของ

สระแกว

ตาก
ลดลงมาก

ลดลงมาก

เชียงแสน

แมสาย

กาญจนบุรี

สะเดา

เชี
ยงของ
ลดลง

เชีย่ยงแสน
ไมเปลี
น
เพิ่มขึ้นแมสาย เพิ่มขึ้นกาญจนบุ
มาก รี

สะเดา

ลดลง

ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก
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80%
70%
80%
60%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%
20%
0%
10%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 53 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว การปกครองท้องถิน่ จะเปลีย่ นแปลงอย่างไร
100%
100%
80%
100%
80%
60%
80%
60%
40%
60%
40%
20%
40%
20%
0%
20%
0%
0%

การปกครองทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป
การปกครองทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป
การปกครองทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป

สระแกว
สระแกว
สระแกว

ตาก
ตาก
ตาก
ลดลงมาก

ลดลงมาก
ลดลงมาก

เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
ลดลง

ลดลง
ลดลง

เชียงแสน
แมสาย
กาญจนบุรี
เชียงแสน
แมสาย
กาญจนบุรี
เชีย่ยงแสน
ไมเปลี
น
เพิ่มขึ้นแมสาย เพิ่มขึ้นกาญจนบุ
มาก รี

ไมเปลี่ยน
ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก
เพิ่มขึ้นมาก

สะเดา
สะเดา
สะเดา

รูปที่ ผ - 54 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหาอาชญากรรมจะเปลีย่ นแปลงอย่างไร
60%
60%
50%
60%
50%
40%
50%
40%
30%
40%
30%
20%
30%
20%
10%
20%
10%
0%
10%
0%
0%
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ปญหาอาชญากรรม
ปญหาอาชญากรรม
ปญหาอาชญากรรม

สระแกว
สระแกว
สระแกว

ตาก
ตาก
ตาก
ลดลงมาก

ลดลงมาก
ลดลงมาก

เชียงของ
เชียงของ
เชีลดลง
ยงของ

ลดลง
ลดลง

เชียงแสน
เชียงแสน
เชีย่ยงแสน
ไมเปลี
น

ไมเปลี่ยน
ไมเปลี่ยน

แมสาย
กาญจนบุรี
แมสาย
กาญจนบุรี
เพิ่มขึแม
้น สาย เพิ่มขึ้นกาญจนบุ
มาก รี

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก
เพิ่มขึ้นมาก

สะเดา
สะเดา
สะเดา

รูปที่ ผ - 55 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหายาเสพติดจะเปลีย่ นแปลงอย่างไร
60%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
40%
40%
30%
30%
30%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
0%
0%
0%

ปญหายาเสพติดในชุมชน
ปญหายาเสพติดในชุมชน
ปญหายาเสพติดในชุมชน

สระแกว
สระแกว
สระแกว

ตาก
ตาก
ตาก
ลดลงมาก

ลดลงมาก
ลดลงมาก

เชียงของ
เชียงของ
เชีลดลง
ยงของ

ลดลง
ลดลง

เชียงแสน
เชียงแสน
เชีย่ยงแสน
ไมเปลี
น

ไมเปลี่ยน
ไมเปลี่ยน

แมสาย
กาญจนบุรี
แมสาย
กาญจนบุรี
เพิ่มขึแม
้น สาย เพิ่มขึ้นกาญจนบุ
มาก รี

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก
เพิ่มขึ้นมาก

สะเดา
สะเดา
สะเดา

การเวนคืนที่ดินโดยรัฐ
80%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 56 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว การเวนคืนทีด่ นิ โดยรัฐจะเปลีย่ นแปลงอย่างไร

60%
40%
20%
0%

สระแกว

ตาก

เชียงของ

ลดลงมาก

ลดลง

เชียงแสน

ไมเปลี่ยน

แมสาย

เพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี

สะเดา

เพิ่มขึ้นมาก

รูปที่ ผ - 57 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว การย้ายถิ่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การยายถิ่น
80%
60%
40%
20%
0%

สระแกว

ตาก

เชียงของ

ลดลงมาก

ลดลง

เชียงแสน

ไมเปลี่ยน

แมสาย

เพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี

สะเดา

เพิ่มขึ้นมาก

การเขามาของคนตางถิ่นและแรงงานตางดาว
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

สระแกว

ตาก

เชียงของ

ลดลงมาก

ลดลง

เชียงแสน

ไมเปลี่ยน

แมสาย

เพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี

เพิ่มขึ้นมาก

สะเดา
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รูปที่ ผ - 58 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว การเข้ามาของคนต่างถิ่นและแรงงาน
ต่างด้าวจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 59 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว การมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
การมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
100%

การมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน

80%
100%
60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
20%
0%

สระแกว
สระแกว

ตาก

เชียงของ

เชียงแสน

แมสาย

กาญจนบุรี

ลดลงมาก
ตาก

เชีลดลง
ยงของ

ไมเปลี
น
เชีย่ยงแสน

เพิ่มขึแม้น สาย เพิ่มขึกาญจนบุ
้นมาก รี

ลดลงมาก

ลดลง

ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น

สะเดา
สะเดา

เพิ่มขึ้นมาก

ในส่วนผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า
หากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรม มลพิษทางน้ำ� มลพิษ
ทางอากาศ ปัญหาการจราจร และการบุกรุกป่าไม้จะเพิ่มสูงขึ้นดังรูปที่ ผ-60 ถึงรูปที่ ผ-64
รูปที่ ผ - 60 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรมจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
ปญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรม
100%
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ปญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรม

100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

สระแกว
สระแกว

ตาก
ตาก
ลดลงมาก
ลดลงมาก

เชียงของ
เชีลดลง
ยงของ

ลดลง

เชียงแสน

แมสาย

กาญจนบุรี

เชีย่ยงแสน
ไมเปลี
น
เพิ่มขึแม
้น สาย เพิ่มขึกาญจนบุ
้นมาก รี
ไมเปลี่ยน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นมาก

สะเดา
สะเดา

มลภาวะทางน้ํา

100%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 61 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหามลภาวะทางน้ำ�จะเปลี่ยนแปลง
อย่างไร

50%
0%

สระแกว

ตาก

ลดลงมาก

เชียงของ

ลดลง

เชียงแสน

ไมเปลี่ยน

แมสาย

เพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี

สะเดา

เพิ่มขึ้นมาก

รูปที่ ผ - 62 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหามลภาวะทางอากาศและฝุ่น
ละอองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
มลภาวะทางอากาศ และฝุนละออง

100%
80%
60%
40%
20%
0%

สระแกว

ตาก

ลดลงมาก

เชียงของ

ลดลง

เชียงแสน

ไมเปลี่ยน

แมสาย

เพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี

สะเดา

เพิ่มขึ้นมาก

ปญหาการจราจรในพื้นที่

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

สระแกว

ตาก

เชียงของ

ลดลงมาก

ลดลง

เชียงแสน

ไมเปลี่ยน

แมสาย

เพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี

เพิ่มขึ้นมาก

สะเดา
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รูปที่ ผ - 63 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหาจราจรในพื้นที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างไร

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 64 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหาการบุกรุกพืน้ ป่าจะเปลีย่ นแปลง
อย่างไร
การบุกรุกพื้นที่ปา
80%
60%
40%
20%
0%
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สระแกว

ตาก

เชียงของ

ลดลงมาก

ลดลง

เชียงแสน

ไมเปลี่ยน

แมสาย

เพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี

สะเดา

เพิ่มขึ้นมาก

2. สรุปผลแบบสอบถามภาคเอกชน
จากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดเก็บแบบสอบถาม คณะผูว้ จิ ยั ทำ�การจัดเก็บแบบสอบถามจำ�นวน
120 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสงขลา จำ�นวน
จังหวัดละ 20 ตัวอย่าง และจังหวัดเชียงราย 40 ตัวอย่าง โดยในงานวิจัยนี้จะทำ�การแบ่งกลุ่ม
ธุรกิจเป็นทั้งหมด 5 กลุ่มเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย เกษตรกรรม
และประมง กลุ่มที่ 2 คือ ธุรกิจเหมืองแร่ กลุ่มที่ 3 คือ อุตสาหกรรม กลุ่มที่ 4 คือ การค้า
และกลุ่มที่ 5 บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ก่อสร้าง การศึกษา โรงแรม/ภัตตาคาร ขนส่ง/สถานที่
เก็บสินค้า ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านสุขภาพ ลูกจ้างในครัว
เรือน เมื่อแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแต่ละกลุ่มจะมีจำ�นวนตัวอย่างตามที่แสดงในตารางที่ ผ-2
ตารางที่ ผ - 2 : จำ�นวนตัวอย่างของสถานประกอบการที่เป็นตัวอย่าง
ลักษณะธุรกิจ
เกษตรกรรม/ประมง
เหมืองแร่
อุตสาหกรรม
การค้า
บริการอื่นๆ
รวม

จำ�นวนตัวอย่าง
10
3
31
35
41
120

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ในส่วนของสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่
มีรายได้อยูใ่ นช่วงมากกว่า 150,000 บาท ยกเว้นกลุม่ เกษตรกรรม/ประมง และการค้า ทีม่ รี ายได้
กระจายอยู่ในช่วง 10,000 ถึง มากกว่า 200,000 บาท ในด้านการใช้แรงงานกลุ่มเหมืองแร่
เป็นกลุ่มที่มีการใช้แรงงานคนไทยน้อยที่สุดคือ ใช้แรงงานคนไทยเพียงร้อยละ 35 ตามตารางที่
ผ-3 และตารางที่ ผ-4
ตารางที่ ผ - 3 : ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่เป็นตัวอย่าง
เกษตรกรรม/ประมง
จำ�นวน

เหมืองแร่

ร้อยละ

จำ�นวน

อุตสาหกรรม

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

ต่ำ�กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท

0

0

0

0%

0

0%

10,001 - 50,000 บาท

2

20

0

0%

1

3%

50,001 - 100,000 บาท

2

20

0

0%

0

0%

100,001 - 150,000 บาท

1

10

0

0%

1

3%

150,001 – 200,000 บาท

2

20

0

0%

4

13%

มากกว่า 200,000 บาท

3

30

3

100%

25

81%

การค้า
จำ�นวน
ต่ำ�กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท

บริการอื่นๆ

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

3

1

2

10,001 - 50,000 บาท

15

43

8

20

50,001 - 100,000 บาท

8

23

7

17

100,001 - 150,000 บาท

3

9

7

17

150,001 – 200,000 บาท

2

6

6

15

มากกว่า 200,000 บาท

6

17

12

29

ตารางที่ ผ - 4 : จำ�นวนพนักงานในสถานประกอบการ
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร่

อุตสาหกรรม

การค้า

บริการอื่นๆ

จำ�นวนพนักงานในสถาน
ประกอบการ (เฉลี่ย)

38.3

207.3333

125.9032

11.8

17.73171

คนไทยร้อยละ (เฉลี่ย)

64.1

35.33333

44.20968 62.02857

68.97561
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

เมื่อสอบถามความต้องการจากรัฐบาลพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการ
ความช่วยเหลือทางด้านการตลาดจากรัฐบาลสูงที่สุด รองลงมาเป็นการศึกษาและการฝึกอบรม
50%
ดั40%
งรูปที่ ผ- 65
รู30%
ปที่ ผ - 65 : การพัฒนาที่ต้องการจากรัฐบาล
20%
50%
10%
40%
0%
30%
20%
10%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

การคา

บริการอื่นๆ

การจัดพื้นที่สําหรับการทํานิคมอุตสาหกรรม
การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและสิทธิประโยชนอื่นๆในการดําเนินกิจกรรมการผลิต

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

การพัฒนาจังหวัดในดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การจั
้นที่ส้นําทีหรั่สําบหรั
การทํ
านิคอมอุ
การจัดดพืการพื
บการท
งเทีตสาหกรรม
่ยว

การคา

บริการอื่นๆ

การได
ับสิทธิ้นปทีระโยชน
ทางภาษี
การจัดรการพื
่เพื่อสงเสริ
มการคแาละสิ
ของจัทธิงปหวัระโยชน
ด อื่นๆในการดําเนินกิจกรรมการผลิต
การพัฒนาจังหวัดในดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การจัดการพื้นที่สําหรับการทองเที่ยว
การจัดการพื้นที่เพื่อสงเสริมการคาของจังหวัด

เมื่อสอบถามถึงความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อสถานประกอบการกลุ่มต่างๆ
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า เขตเศรษฐกิ จ คื อ การได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในการดำ�เนินกิจกรรมการผลิตดังแสดงให้เห็นในรูปที่ ผ-66
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รูปที่ ผ - 66 : ความหมายที่มีต่อ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ของแต่ละพื้นที่
35%
30%
25%
20%
35%
15%
30%
10%
25%
5%
20%
0%
15%
10%
5%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

ถนน

อุตสาหกรรม

ไฟฟาหรือน้ําประปา

การคา

การศึกษาและฝกอบรม

สาธารณสุขและสุขาภิบาล

ความชวยเหลือดานการตลาด โทรคมนาคม

การจัดการภัยธรรมชาติ
ถนน

การจัดสรรพื้นที่
ไฟฟาหรือน้ําประปา

สาธารณสุขและสุขาภิบาล

ความชวยเหลือดานการตลาด โทรคมนาคม

การจัดการภัยธรรมชาติ

การจัดสรรพื้นที่

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

บริการอื่นๆ

การคา

บริการอื่นๆ

อื่นๆ ระบุ.
การศึกษาและฝกอบรม
อื่นๆ ระบุ.

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

หากพิจารณาความตระหนักรูข้ องผูป้ ระกอบการในกลุม่ ต่างๆ ถึงการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การยอมรับและการเตรียมความพร้อมต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าผู้ประกอบการ
ส่ ว นใหญ่ ทราบเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเป็ น อย่ า งดี แ ละเห็ น ด้ ว ยกั บ การจั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมือ่ พิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการต่างๆ พบว่า
กลุม่ เกษตรกรรม/ประมง และเหมืองแร่ มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างต่ำ� แต่ในส่วนกลุม่ ทีเ่ หลือ
นั้นเน้นหนักไปที่การเพิ่มการผลิตและขยายกิจการ ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ ผ-67 ถึงรูปที่ ผ-69
รูปที่ ผ - 67 : ความคิดเห็นต่อการมีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ของท่าน
120%
100%
120%
80%
100%
60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
20%
0%

เหมืองแร

เกษตรกรรม/ประมง

ทราบ
เหมืองแร
ทราบ

100%
120%
80%
100%
60%
80%

การคา

บริการอื่นๆ

ไมอุทตราบ(ข
ามไปสวนที่ 3) การคา
สาหกรรม

บริการอื่นๆ

ไมทราบ(ขามไปสวนที่ 3)

ผ - 68 : การรับทราบต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

ไมมีการเตรียมตัวใดๆ
เกษตรกรรม/ประมง

พัฒองแร
นาการศึกษาของบุ
ตร
เพิ่มการผลิต/การค
ขยายกิ
เหมื
อุตสาหกรรม
า จการ

ไมมีการเตรียมตัวใดๆ
120%

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

พัฒนาการศึกษาของบุตร

การคา

เพิ่มการผลิต/ ขยายกิจการ

บริการอื่นๆ

อืบริ่นกๆารอื
ระบุ
่นๆ .
อื่นๆ ระบุ .
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80%
รูปที่
70%
80%
60%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%
20%
0%
10%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

10%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

ไมมีการเตรียมตัวใดๆ

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

พัฒนาการศึกษาของบุตร

การคา

เพิ่มการผลิต/ ขยายกิจการ

บริการอื่นๆ

อื่นๆ ระบุ .

รูปที่ ผ- 69: การเตรียมความพร้อมในฐานะที่จังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

มาก

อุตสาหกรรม

ปานกลาง

นอย

การคา

บริการอื่นๆ

ไมเห็นดวย

เมือ่ สอบถามถึงความคาดหวังต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่ากลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ส่ ว นใหญ่ ค าดว่ า การมี จั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจะส่ ง ผลให้ ร ายได้ สู ง ขึ้ น โอกาสในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น และคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกด้วย และกลุ่มของสถานประกอบการต่างๆ
ยังเห็นว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะทำ�ให้ราคาทีด่ นิ สูงขึน้ และแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งาน
สูงขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามในประเด็นของความสัมพันธ์/ความเข้มแข็งของคนในชุมชนพบว่า
มีเฉพาะกลุ่มของเกษตรกรรม/ประมง และเหมืองแร่ที่เห็นว่ารายได้จะเท่าเดิมเมื่อมีการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงความสัมพันธ์/ความเข้มแข็งของคนในชุมชนมีโอกาสที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังรูปที่ ผ- 70 ถึงรูปที่ ผ-76
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รูปที่ ผ- 70: ความคิดเห็นที่มีต่อรายได้เมื่อพื้นที่กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
รายได
100%
80%
60%
40%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง

เทาเดิม

การคา

มากขึ้น

โอกาสในการประกอบอาชีพ
120%

บริการอื่นๆ

0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

เทาเดิม

บริการอื่นๆ

มากขึ้น

รูปที่ ผ - 71 : ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ โอกาสในการประกอบอาชีพเมือ่ พืน้ ทีก่ ลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
โอกาสในการประกอบอาชีพ
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง

เทาเดิม

การคา

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ลดลง

การคา

บริการอื่นๆ

มากขึ้น

รูปที่ ผ - 72 : ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตเมื่อพื้นที่กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
คุณภาพชีวิต
100%
80%
60%
40%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง

เทาเดิม

การคา

บริการอื่นๆ

รูปที่ ผ - 73 : ความคิดเห็นที่มีต่อราคาที่ดินเมื่อพื้นที่กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ราคาที่ดิน
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง

เทาเดิม

การคา

มากขึ้น

บริการอื่นๆ
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มากขึ้น

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง

เทาเดิม

การคา

บริการอื่นๆ

มากขึ้น

รูปที่ ผ - 74 : ความคิดเห็นที่มีต่อสาธารณูปโภคเมื่อพื้นที่กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สาธารณูปโภค
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง

เทาเดิม

การคา

บริการอื่นๆ

มากขึ้น

รูปที่ ผ - 75 : ความคิดเห็นที่มีต่อการเข้ามาของคนต่างถิ่นเพื่อประกอบอาชีพเมื่อพื้นที่กลายเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
การเขามาของคนตางถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง

เทาเดิม

การคา

มากขึ้น

บริการอื่นๆ

ความสัมพันธ/ความเขมแข็งของคนในชุมชน

60%
50%
40%
60%
30%
50%
20%
40%
10%
30%
0%
20%
10%
0%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 76 : ความคิดเห็นที่มีต่อความสัมพันธ์/ความเข้มแข็งของคนในชุมชนเมื่อพื้นที่กลายเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ความสัมพันธ/ความเขมแข็งของคนในชุมชน

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

เทาเดิม
อุตสาหกรรม

การคา

บริการอื่นๆ

มากขึ้น
การคา

บริการอื่นๆ

เมื่อถามผู้ประกอบการถึงความคาดหวั
งต่อสิทธิประโยชน์ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ลดลง เทาเดิม มากขึ้น
พบว่าในกลุม่ ของ เกษตรกรรม/ประมง เหมืองแร่ และอุตสาหกรรม นัน้ มีความต้องการผ่อนปรน
เรื่องแรงงานต่างด้าวสูงที่สุด ส่วนกลุ่มของการค้านั้นมีความต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สำ�หรับการผลิต/บริการ ดังรูปที่ ผ-77
40%

รู30%
ปที่ ผ - 77 : ความคาดหวังต่อสิทธิประโยชน์ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
20%
40%
10%
30%
10%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

การผอนปรนเรื่องแรงงานตางดาว

อุตสาหกรรม

การคา

บริการอื่นๆ

การจัดการเรื่องสิทธิในการถือครองที่ดิน

สิทธิประโยชนทางภาษีเหมื
สําหรั
โครงสรางพื้นฐาน การค
เชน าถนน รถไฟ
เกษตรกรรม/ประมง
องแรบการผลิต/บริกอุาร
ตสาหกรรม

บริการอื่นๆ

การพัอฒนปรนเรื
นาสาธารณู
ปโภค างดาว
การจัดดการเรื
เขตการค
การผ
่องแรงงานต
การจั
่องสิาทเสรี
ธิในการถือครองที่ดิน
เสริมเปทนางภาษี
เขตการท
องเที
่ยว ต/บริการ โครงสร
คลังสินาคงพื
าและบริ
านโลจิรถไฟ
สติกส
สิการส
ทธิปงระโยชน
สําหรั
บการผลิ
้นฐาน กเชารด
น ถนน
อื่นๆ ฒนาสาธารณูปโภค
การพั
การจัดเขตการคาเสรี
การสงเสริมเปนเขตการทองเที่ยว
อื่นๆ

คลังสินคาและบริการดานโลจิสติกส
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0%
20%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

เมือ่ ดูถงึ ความคาดหวังต่อประโยชน์ของการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษทีม่ ตี อ่ ผูป้ ระกอบการ
พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดหวังว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำ�ให้เศรษฐกิจดีขึ้น อย่างไร
ก็ตาม การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการเข้ามาลงทุนธุรกิจของ
คนต่างถิน่ ปัญหามลพิษ/ขยะอุตสาหกรรม และปัญหาอาชญากรรม ในเรือ่ งของอุปสรรคต่อการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรกรรม/ประมง เหมืองแร่ และอุตสาหกรรม เห็นว่า
กฎหมายการเคลือ่ นย้ายแรงงานเป็นอุปสรรคมากทีส่ ดุ ในขณะทีก่ ลุม่ การค้าและบริการอืน่ ๆ เห็นว่า
สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือปัญหาค่าแรง ดังแสดงในรูปที่ ผ-78 ถึงรูปที่ ผ-80
รูปที่ ผ - 78 : ความคาดหวังในสิทธิประโยชน์ต่อชุมชนที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

การคา

เกษตรกรรม/ประมง
ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น

เหมืองแร

อุตสาหกรรม
การคา พเพิ่มขึ้น
โอกาสในการประกอบอาชี

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

ใหเศรษฐกิ
จดีขึ้น
พเพิ่มขึ้น
ชทํวายเพิ
่มงบประมาณของภาครั
ฐในการพัฒนาพื้นที่ อืโอกาสในการประกอบอาชี
่นๆ
ชวยเพิ่มงบประมาณของภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ อืน่ ๆ

รูปที่ ผ - 79 : ข้อควรระวังในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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60%

40%
60%
20%
40%
0%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

เกษตรกรรม/ประมง
เหมืองแร างถิ่น
การเขามาลงทุนธุรกิจของคนต

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

การเขามาลงทุ
แรงงานต
างดาวนธุรกิจของคนตางถิ่น
าว ตสาหกรรม
ปแรงงานต
ญหามลพิางด
ษ/ขยะอุ
อืป่นญๆหามลพิษ/ขยะอุตสาหกรรม
อื่นๆ

การคา

บริการอื่นๆ

การค
า านสาธารณสุบริขการอื่นๆ
โรคติดตอ/ป
ญหาด
ดตอ/ปญหาดานสาธารณสุข
ปโรคติ
ญหาอาชญากรรม
หาอาชญากรรม
ปญหาตั
ดไมทําลายปา
ปญหาตัดไมทําลายปา

40%
40%

20%
20%

0%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

การคา

บริการอื่นๆ

โรคติดตอ/ปญหาดานสาธารณสุข
ปญหาอาชญากรรม
ปญหาตัดไมทําลายปา

รูปที่ ผ - 80 : ข้อคิดเห็นต่ออุปสรรคในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
40%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

การเขามาลงทุนธุรกิจของคนตางถิ่น
แรงงานตางดาว
ปญหามลพิษ/ขยะอุตสาหกรรม
อื่นๆ

20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

การคา

บริการอื่นๆ

กฎหมายการยึดครองที่ดิน

กฎหมายสิ่งแวดลอม

คาแรง

กฎหมายเคลื่อนยายแรงงาน

ความมีสวนรวมของชุมชน/การตอตานจากชุมชน

ประโยชนที่จังหวัดไดรับจากเขตเศรษฐกิจพิเศษมีจํากัด

อื่นๆ

ด้านรายได้ผปู้ ระกอบการพบว่าในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมาส่วนใหญ่มสี ดั ส่วนรายได้เท่าเดิม
และสูงขึ้นเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกัน ยกเว้นในกลุ่มเกษตรกรรม/ประมง ที่มีรายได้ลดลง และเมื่อ
ถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรายได้ส่วนใหญ่เห็นว่าสาเหตุที่สำ�คัญมากจากเศรษฐกิจของ
ประเทศดีขึ้น รองลงมาคือ การสนับสนุนจากรัฐบาล ดังรูปที่ ผ-81 ถึงรูปที่ ผ-82
รูปที่ ผ - 81 : รายได้จากการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วง 2-3 ปี
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เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง

เทาเดิม

การคา

บริการอื่นๆ

เพิ่มขึ้น

40%
30%
20%
10%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

การคา

บริการอื่นๆ
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

10%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ลดลง

เทาเดิม

การคา

บริการอื่นๆ

เพิ่มขึ้น

รูปที่ ผ - 82 : สาเหตุที่ทำ�ให้รายได้เปลี่ยนแปลงไป
40%
30%
20%
10%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

การคา

บริการอื่นๆ

ชุมชนกลายเปนแหลงทองเที่ยว

ชุมชนขยายตัว

การเขามาลงทุนของคนตางถิ่น

เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว/ถดถอย

คนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น

การสนับสนุนจากรัฐบาล

อื่นๆ

เมื่อดูผลกระทบทางด้านสังคมพบว่า สถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
หลังการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและการปกครองส่วนท้องถิน่
จะเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนปัญ หาอาชญากรรมและยาเสพติด มีเพียงกลุ่มของ
ผู้ประกอบการเหมืองแร่เท่านั้นที่มีความเห็นว่าปัญหาอาชญากรรมจะลดลง ในเรื่องการเข้ามา
ของคนต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าวผู้ประกอบกาเห็นว่าปัญหาการเข้ามาของคนต่างถิ่นและ
แรงงานต่างด้าวจะมีความรุนแรงมากขึ้น ดังรูปที่ ผ-83 ถึงรูปที่ ผ-90
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รูปที่ ผ - 83 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
สภาพแวดลอมในการทํางาน
150%
100%
50%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

ลดลงมาก

ลดลง

อุตสาหกรรม

ไมเปลี่ยน

การคา

เพิ่มขึ้น

การปกครองทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป
100%

เพิ่มขึ้นมาก

บริการอื่นๆ

50%
100%
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

ลดลงมาก

0%

อุตสาหกรรม

ลดลง

ไมเปลี่ยน

การคา

เพิ่มขึ้น

บริการอื่นๆ

เพิ่มขึ้นมาก

งแร
อุตสาหกรรม
การคา
บริการอื่นๆ
รูปที่ ผ -เกษตรกรรม/ประมง
84 : หลังจากมีการพัเหมื
ฒอนาเขตเศรษฐกิ
จพิเศษแล้ว การปกครองท้
องถิ่นจะเปลี
่ยนแปลง
ลดลงมาก
ลดลง
ไมเปลี่ยน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นมาก
อย่างไร

การปกครองทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป
100%
80%
100%
60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
20%

0%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

0%
50%

การปกครองทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

เกษตรกรรม/ประมง

อุตสาหกรรม

การคา

แยลงมาก

แยลง

ไมเปลี่ยน

ดีขึ้น

แยลงมาก

แยลง

ไมเปลี่ยน

ดีขึ้น

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ดีขึ้นมาก

การคา

บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

ดีขึ้นมาก

รูปที่ ผ - 85 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิ
จพิเศษแล้ว ปัญหาอาชญากรรมจะเปลี่ยนแปลง
อาชญากรรม
อย่างไร
120%
อาชญากรรม

100%

120%
80%
100%
60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

การคา

ลดลงมาก

ลดลง

ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น

ลดลงมาก

ลดลง

ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้นมาก

การคา

เพิ่มขึ้นมาก

บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ
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20%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 86 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีส่ ถานประกอบ
การจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
120%
120%
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

ปญหายาเสพติดในชุมชน
ปญหายาเสพติดในชุมชน

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
เหมืองแร

ลดลงมาก
ลดลงมาก

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

ลดลง
ลดลง

ไมเปลี่ยน
ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

การคา
การคา

เพิ่มขึ้นมาก
เพิ่มขึ้นมาก

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

รูปที่ ผ - 87 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วปัญหาการเวนคืนที่ดินโดยรัฐบาลใน
พื้นที่สถานประกอบการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%

80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%

การเวนคืนที่ดินโดยรัฐ
การเวนคืนที่ดินโดยรัฐ

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
เหมืองแร

แยลงมาก
แยลงมาก

แยลง
แยลง

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

ไมเปลี่ยน
ไมเปลี่ยน

ดีขึ้น
ดีขึ้น

การคา
การคา

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

การคา
การคา

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

ดีขึ้นมาก
ดีขึ้นมาก

การยายถิ่นฐาน
การยายถิ่นฐาน

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
เหมืองแร

ลดลงมาก
ลดลงมาก

ลดลง
ลดลง

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

ไมเปลี่ยน
ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก
เพิ่มขึ้นมาก

20%
10%
0%

เหมืองแร

แยลงมาก

อุตสาหกรรม

แยลง

ไมเปลี่ยน

การคา

ดีขึ้น

บริการอื่นๆ

ดีขึ้นมาก

รูปที่ ผ - 88 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วปัญหาการย้ายถิ่นฐานในพื้นที่สถาน
ประกอบการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การยายถิ่นฐาน

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

ลดลงมาก

อุตสาหกรรม

ลดลง

ไมเปลี่ยน

การคา

เพิ่มขึ้น

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

เกษตรกรรม/ประมง

บริการอื่นๆ

เพิ่มขึ้นมาก

รูปที่ ผ - 89 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วปัญหาของคนต่างถิน่ และแรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่สถานประกอบการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การเขามาของคนตางถิ่นและแรงงานตางดาว
80%
60%
40%
20%
0%

เหมืองแร

ลดลงมาก

อุตสาหกรรม

ลดลง

ไมเปลี่ยน

การคา

เพิ่มขึ้น

บริการอื่นๆ

เพิ่มขึ้นมาก

การมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
80%
60%
40%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

แยลงมาก

อุตสาหกรรม

แยลง

ไมเปลี่ยน

การคา

ดีขึ้น

ดีขึ้นมาก

บริการอื่นๆ

383
International Institute for Trade and Development

เกษตรกรรม/ประมง

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

20%
40%
0%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

ลดลงมาก

อุตสาหกรรม

ลดลง

เหมืองแร

ไมเปลี่ยน

อุตสาหกรรม

การคา

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นมาก

บริการอื่นๆ

การคา

บริการอื่นๆ

การคา

บริการอื่นๆ

รูปที่ ผ - 90 : หลังจากมีลดลงมาก
การพัฒนาเขตเศรษฐกิ
วปั่มขึญ้นหาการมี
ธิ์ถือครองที่ดินในพื้นที่
ลดลง
ไมเจปลีพิ่ยเนศษแล้เพิ
เพิ่มสขึิท
้นมาก
สถานประกอบการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
80%
60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
20%
0%

การมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

แยลงมาก

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

แยลง

ไมเปลี่ยน

อุตสาหกรรม

ดีขึ้น

ดีขึ้นมาก

การคา

บริการอื่นๆ

ในส่วนผลกระทบทางด้
้ เระกอบการที
วนใหญ่เห็นว่า
แยลงมากานสิง่ แวดล้
แยลง อมผูไมป
ปลี่ยน ดีขึ้นต่ อบแบบสอบถามส่
ดีขึ้นมาก
หากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ปัญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรม มลพิษทางน�้ำ มลพิษ
ทางอากาศ ปัญหาการจราจร และการบุกรุกป่าไม้จะเพิ่มสูงขึ้นดังรูปที่ ผ-91 ถึงรูปที่ ผ-95
รูปที่ ผ - 91 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิ
วปัญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรมใน
ปญหาขยะ/ของเสีจยพิอุเตศษแล้
สาหกรรม
พื80%้นที่สถานประกอบการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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60%
80%
40%
60%
20%
40%
0%
20%
0%

ปญหาขยะ/ของเสียอุตสาหกรรม

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

การคา

ลดลงมาก

ลดลง

ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น

ลดลงมาก

ลดลง

ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้นมาก

การคา

เพิ่มขึ้นมาก

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

120%
120%
100%
120%
100%
80%
100%
80%
60%
80%
60%
40%
60%
40%
20%
40%
20%
0%
20%
0%
0%

มลภาวะทางน้ํา
มลภาวะทางน้ํา

เกษตรกรรม/ประมง
เหมืองแร
เกษตรกรรม/ประมง
เหมืองแร
เกษตรกรรม/ประมง ลดลงมาก
เหมืองแรลดลง

ลดลงมาก
ลดลงมาก

ลดลง
ลดลง

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
สาหกรรม
ไมอุเตปลี
่ยน
เพิ่มขึ้น

ไมเปลี่ยน
ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

การคา
การคา
การคเพิา่มขึ้นมาก

เพิ่มขึ้นมาก
เพิ่มขึ้นมาก

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 92 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วปัญหามลภาวะทางน�้ำในพื้นที่
สถานประกอบการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร มลภาวะทางน้ํา

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

รูปที่ ผ - 93 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่
สถานประกอบการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรมลภาวะทางอากาศ
80%
80%
80%
60%
60%
60%
40%
40%
40%
20%
20%
20%
0%
0%
0%

มลภาวะทางอากาศ
มลภาวะทางอากาศ

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
เหมือองแร
งแร
เหมื

ลดลงมาก
ลดลงมาก
ลดลงมาก

ลดลง
ลดลง
ลดลง

อุตสาหกรรม
สาหกรรม
อุอุตตสาหกรรม

ไมเปลี่ยน
เปลี่ย่ยนน
ไมไมเปลี

เพิ่มขึ้น
เพิเพิ่ม่มขึขึ้น้น

การคา
การคา า
การค

เพิ่มขึ้นมาก
มาก
เพิเพิ่ม่มขึ้นขึ้นมาก

บริการอื่นๆ
การอื
บริบริ
การอื
่นๆ่นๆ

70%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
40%
40%
30%
30%
30%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
0%
0%
0%

ปญหาการจราจรในพื้นที่
หาการจราจรในพื้น้นทีที่ ่
ปปญญหาการจราจรในพื

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
เหมือองแร
งแร
เหมื

ลดลงมาก
ลดลงมาก
ลดลงมาก

ลดลง
ลดลง
ลดลง

อุตสาหกรรม
สาหกรรม
อุอุตตสาหกรรม

ไมเปลี่ยน
เปลี่ย่ยนน
ไมไมเปลี

เพิ่มขึ้น
เพิเพิ่ม่มขึขึ้น้น

การคา
การคา า
การค

เพิ่มขึ้นมาก
มาก
เพิเพิ่ม่มขึ้นขึ้นมาก

บริการอื่นๆ
การอื
บริบริ
การอื
่นๆ่นๆ
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รูปที่ ผ - 94 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วปัญหาการจราจรในพืน้ ทีส่ ถานประกอบการ
จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 95 : หลังจากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่
สถานประกอบการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

การบุกรุกพื้นที่ปา
การบุกรุกพื้นที่ปา

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
เหมืองแร

ลดลงมาก
ลดลงมาก

ลดลง
ลดลง

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

ไมเปลี่ยน
ไมเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

การคา
การคา

เพิ่มขึ้นมาก
เพิ่มขึ้นมาก

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

เมือ่ สอบถามถึงความต้องการทีจ่ ะเข้าไปลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาก
มีการจัดตัง้ ขึน้ พบว่าผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มคี วามสนใจทีจ่ ะเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างไรก็ตามสำ�หรับผูป้ ระกอบการทีเ่ ลือกไม่สนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนส่วนใหญ่
จะไม่สนใจขยายกิจการใดๆ ดังรูปที่ ผ-96 ถึงรูปที่ ผ-97
รูปที่ ผ - 96 : ความคิดเห็นต่อการเข้าไปลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
เหมืองแร

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

ไมลงทุน
ไมลงทุน

ลงทุน
ลงทุน

การคา
การคา

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

120%
120%
100%
100%
80%

80%
60%
60%
40%

40%
20%
20%
0%
0%

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
อุตสาหกรรม
เหมืองแร
อุตสาหกรรม
จะขยายกิจการนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษแทน
จะขยายกิจการนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษแทน

การคา
การคา
ไมขยายกิจการใดๆ
ไมขยายกิจการใดๆ

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

บริการอื่นๆ

ลงทุน

รูปที่ ผ - 97 : สำ�หรับผู้ที่เลือกจะไม่ลงทุน หากมีเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำ�การขยายกิจการหรือไม่
120%
100%
80%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ไมลงทุน

การคา

60%
40%
20%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

จะขยายกิจการนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษแทน

การคา

บริการอื่นๆ

ไมขยายกิจการใดๆ

สำ�หรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนส่วนใหญ่
สนใจที่จะประกอบธุรกิจอื่นเพิ่มเติมและธุรกิจที่ผู้ประกอบการสนใจนั้นแตกต่างไปเช่น การค้า
อุตสาหกรรม ขนส่ง/สถานีเก็บสินค้า โรงแรมและภัตตาคาร ดังรูปที่ ผ-98 ถึงรูปที่ ผ-103
รูปที่ ผ - 98 : สำ�หรับผู้ที่เลือกลงทุน มีความต้องการที่จะประกอบธุรกิจเดิมหรือประกอบธุรกิจใหม่
120%
100%
80%
60%
40%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

ประกอบธุรกิจเดิม

ประกอบธุรกิจใหม

เกษตรกรรม/ประมง
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

การคา

บริการอื่นๆ

International Institute for Trade and Development

387

20%

40%
20%
20%

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

0%

0%

เกษตรกรรม/ประมง

เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร

เหมืองแร

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

ประกอบธุรกิจเดิม

ประกอบธุรกิจเดิม

การคา

การคา

ประกอบธุรกิจใหม

บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

ประกอบธุรกิจใหม

รูปที่ ผ - 99 : หากต้องการประกอบธุรกิจใหม่ ธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่สถานประกอบการสนใจ
(เกษตรกรรม)
เกษตรกรรม/ประมง

70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%

เกษตรกรรม/ประมง

รูปที่ ผ - 100 : หากต้องการประกอบธุรกิจใหม่ ธุรกิจใดเป็นธุรกิจทีส่ ถานประกอบการสนใจ (เหมืองแร่)
60%

เหมื
เหมืองแร
องแร

60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
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รูปที่ ผ - 101 : หากต้องการประกอบธุรกิจใหม่ ธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่สถานประกอบการสนใจ
(อุตสาหกรรม)
50%
40%
30%
20%
10%
0%

อุตสาหกรรม

การคา

35%
35%
30%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%5%
0%0%

การค
การคาา

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 102 : หากต้องการประกอบธุรกิจใหม่ ธุรกิจใดเป็นธุรกิจทีส่ ถานประกอบการสนใจ (การค้า)

รูปที่ ผ - 103 : หากต้องการประกอบธุรกิจใหม่ ธุรกิจใดเป็นธุรกิจทีส่ ถานประกอบการสนใจ (บริการอืน่ ๆ)
บริกการอื
ารอื่น่นๆๆ
บริ
30%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%5%
0%0%
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เมื่อดูถึงแรงจูงใจที่ทำ�ให้ผู้ประกอบการสนใจเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ
แรงจูงใจด้านการผลิตสำ�หรับกลุ่มเกษตรกรรม/ประมงและกลุ่มการค้า ค่าจ้างแรงงานสำ�หรับ
กลุ่มเหมืองแร่ อุตสาหกรรม และบริการอื่นๆ ดังรูปที่ ผ-104
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

รูปที่ ผ - 104 : แรงจูงใจที่ทำ�ให้ตัดสินใจเข้าไปลงทุน
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
เหมืองแร

คาจางแรงงาน
คาจางแรงงาน
ปจจัยการผลิต
ปจจัยการผลิต
สิทธิพิเศษทางภาษีเงินได
สิทธิพิเศษทางภาษีเงินได
การมีสิทธิในการถือครองที่ดิน
การมีสิทธิในการถือครองที่ดิน

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

การคา
การคา

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

สวัสดิการแรงงาน
สวัสดิการแรงงาน
สิทธิพิเศษในการนําเขาปจจัยการผลิต
สิทธิพิเศษในการนําเขาปจจัยการผลิต
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
อื่นๆ
อื่นๆ

อย่างไรก็ตามหากไม่มกี ารจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั คงอย่าง
ให้ภาครัฐส่งเสริมด้านแรงงานต่างด้าวเป็นหลักดังรูปที่ ผ-105
รูปที่ ผ - 105 : หากไม่มีพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ท่านต้องการการส่งเสริมนโยบาย
ภาครัฐในเรื่องใดบ้าง
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70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%

เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

เหมืองแร
เหมืองแร

แรงงานตางดาว
แรงงานตางดาว

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

คมนาคม ขนสง
คมนาคม ขนสง

การคา
การคา

สาธารณูปโภคพื้นฐาน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

1. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
การระดมความคิดเห็นครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อน�ำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น
และระดมความเห็นเพิม่ เติมจากผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน โดยเน้นทีเ่ รือ่ ง
รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นหลัก

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

ภาคผนวก ง
รายละเอียดของการจัดประชุมระดมความคิดเห็น และภาพประกอบ

2. ก�ำหนดการและสถานที่จัดประชุม
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม ของสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
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3. ประเด็นส�ำคัญในการประชุมระดมความคิดเห็น
1) รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
• ผู้ลงทุน
• กิจกรรมการผลิต
• สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือจากรัฐ
• สถานที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• โครงสร้างพื้นฐาน
• รูปแบบในการบริหารจัดการ
• ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
• ผลกระทบต่อสังคม
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ผลกระทบต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

4. ภาพการจัดประชุมระดมความคิดเห็น

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

