รายงานวิจัยแนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพืน้ ที่ชายแดนของไทย
โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้ าและการพัฒนา (ITD)
ความเป็ นมา
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริ เวณชายแดนของประเทศไทย ได้ เริ่ มขึ ้นจากการผลักดันของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank: ADB) ภายใต้ กลยุทธ์สง่ เสริ มการใช้ ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic
Corridors) โดย ADB ได้ บรรจุแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้ เป็ นแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) เพื่อการเปลีย่ นระเบียง
การขนส่ง (Transport Corridors) ให้ เป็ นระเบียงเศรษฐกิจ ซึง่ ทาง ADB ให้ ความช่วยเหลือในการให้ ข้อเสนอแนะเชิง
เทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้ างและดาเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภมู ิภาค ตลอดจนให้ การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ นในการเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ในอนุภมู ิภาคเข้ าด้ วยกัน รวมถึงการเชื่อมต่อ
เขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังท่าเรื อ จุดกระจายสินค้ า และตลาดปลายทาง
ดังนัน้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ ริเริ่ มแผนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะบริ เวณชายแดนตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 รวมถึงได้ มีการกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อผลักดัน
การพัฒนาในปี พ.ศ. 2556 ในรูปแบบของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
อีกทังผลการประชุ
้
มคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครัง้ ที่ 1/2557 ภายใต้ การดาเนินงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังให้ ความเห็นชอบพื ้นที่ทมี่ ีศกั ยภาพเหมาะสมในการจัดตังเป็
้ นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื ้นที่ชายแดน รองรับการก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ กนพ. ได้
ตกลงทาการศึกษา 5 พื ้นที่ ให้ แล้ วเสร็ จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ แก่ แม่สอด อรัญประเทศ ตราด มุกดาหาร สะเดา
เป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของ กนพ. จะพิจารณาในด้ านเศรษฐกิจและความมัน่ คงของประเทศ ใน
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้ างงานและสร้ างความเป็ นอยูท่ ี่ดใี ห้ ประชาชน แก้ ปัญหาแรงงานต่างด้ าว
ลักลอบเข้ ามายังพื ้นที่ตอนใน ปั ญหาการลักลอบนาเข้ าสินค้ าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพือ่ นบ้ าน และปั ญหา
ความแออัดบริเวณด่านชายแดน
จากบริ บทการเปลีย่ นแปลงทางด้ านเศรษฐกิจทังในระดั
้
บประเทศและระดับภูมิภาคอันส่งผลผลักดันให้ มีการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษบริ เวณชายแดน รวมถึงผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อาจ
มีทงในด้
ั ้ านบวกและด้ านลบ คณะวิจยั ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้ าและการพัฒนา จึงจัดทาวิจยั เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น รวมทัง้
จัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ ความพร้ อมและความเหมาะสมของพืน้ ที่ในการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้ านกายภาพ
 อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครื่ องนุง่ ห่ม
o แม่สอดยังมีความพร้ อมทางกายภาพน้ อยกว่าที่อื่นๆ เนื่องจากไกลท่าเรื อและถนนเชื่อมโยงไปท่าเรื อ
ยังไม่ดเี ท่าที่ควร รวมถึงด่านยังไม่ได้ รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพในการเคลือ่ นย้ ายแรงงาน แต่มี
แผนการพัฒนาถนนทังสองด้
้
านที่เชื่อมโยงมา อ.แม่สอด ปั ญหาจึงน่าจะลดลงในระยะยาว

o มุกดาหาร ยังไม่มีความเหมาะสมเท่าใดนัก แม้ จะอยูบ่ นระเบียงเศรษฐกิจแต่ก็อยูห่ า่ งไกลจากท่าเรื อ
หลัก
 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
o กาญจนบุรีและแม่สอด มีความเหมาะสมทางกายภาพน้ อยในปั จจุบนั เนื่องจากด่านศุลกากรยังไม
ได้ รับการพัฒนาและถนนที่เชื่อมโยงยังมีปัญหาอยู่ คาดว่าจะปรับปรุงในอนาคต
o อ.สะเดา จ.สงขลา ทีเ่ ชื่อมโยงไปมาเลเซีย และอ.แม่สาย อ.เชียงของ อ.เชียงแสน ที่เชื่อมโยงไปยังจีน
ตอนใต้ เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากมีโครงสร้ างพื ้นฐานและสาธารณูปโภคในเกณฑ์ดี ส่วนพื ้นที่อื่นๆ อยูใ่ น
เกณฑ์ยอมรับได้
 ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (คลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ า)
o อ.สะเดา อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.แม่สาย มีความพร้ อมทางกายภาพสูง ส่วนที่อื่นๆ รอให้ มกี าร
พัฒนาตามแผนงานของรัฐก่อน
 ศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
o อ. แม่สาย และ อ.เชียงแสน มีความพร้ อมที่สดุ เพราะมีนกั ท่องเทีย่ วอยูแ่ ล้ ว ส่วนกาญจนบุรี ถ้ าได้ รับ
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและการผ่านแดนแล้ วก็จะมีความพร้ อมเช่นกัน
2. การวิเคราะห์ รูปแบบเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
คณะนักวิจยั ได้ วิเคราะห์รูปแบบเขตเศรษฐกิจบริ เวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบจากตัวอย่างเขตเศรษฐกิจชายแดนในต่างประเทศ 5 ประเทศ ได้ แก่ โปแลนด์ โมรอคโค จีน-เวียดนาม เม็กซิโก
สิงคโปร์ -มาเลเซีย ซึง่ จากการวิเคราะห์สามารถแบ่งรู ปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษขายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย เป็ น 2
รูปแบบ ดังนี ้
2.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต ในระยะสันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อให้ อตุ สาหกรรมทีเ่ น้ นใช้ แรงงานเข้ มข้ นไป
ดาเนินการ โดยมีวตั ถุประสงค์ร่วมด้ านความมัน่ คงและการจัดการแรงงานต่างด้ าวมีการผ่อนปรนการใช้ แรงงานต่างด้ าว
และการขึ ้นทะเบียน ดึงดูดแรงงานต่างด้ าวในประเทศเพื่อนบ้ านเข้ ามาทางาน เพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับ
ปฏิบตั ิในโรงงานอุตสาหกรรม และชะลอปั ญหาที่เกิดเนื่องจากแรงงานต่างด้ าวทะลักเข้ ามาบริเวณตอนในของประเทศ
มากเกินไป จึงควรอยูใ่ นลักษณะขนาดไม่ใหญ่เกินไป มีรัว้ รอบขอบชิด และกระจายตามเขตชายแดนที่มีข้อได้ เปรี ยบ
อุปทานแรงงานต่างด้ าว ในระยะยาว ควรเน้ นพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่อการแบ่งงานตาม
ความชานาญ และการใช้ สทิ ธิประโยชน์ เช่น GSP จากประเทศเพือ่ นบ้ าน โดยให้ ประเทศไทยผลิตขันตอนหรื
้
อ
อุตสาหกรรมที่เน้ นแรงงานทักษะสูง ใช้ เทคโนโลยีสงู หรื อต้ องการสาธารณูปโภคที่ดีในการผลิต และประเทศเพื่อนบ้ าน
ผลิตขันตอนหรื
้
ออุตสาหกรรมทีเ่ น้ นใช้ แรงงานเข้ มข้ น นอกจากนันควรเน้
้
นการส่งเสริ มการออกไปลงทุนเพื่อทดแทนการ
จัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษเพื่อการผลิตบริ เวณชายแดนในอุตสาหกรรมที่เน้ นใช้ แรงงานเข้ มข้ น
2.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการบริการแบบรวมศูนย์ หรื อเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ ควรอยูใ่ นแผนการ
พัฒนาประเทศเพราะต้ องใช้ เงินลงทุนสูง จึงควรเลือกพื ้นที่เพียงเขตเดียวเพื่อการพัฒนา พื ้นที่ดงั กล่าวไม่จาเป็ นต้ องเป็ น
พื ้นที่ชายแดน เพราะต้ องดูองค์ประกอบอย่างอื่นควบคูด่ ้ วย เช่น ความเหมาะสมในแง่การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
และในประเทศ ดึงดูดผู้บริ โภคโดยเฉพาะต่างประเทศ ความง่ายในการเข้ าถึง และการสนับสนุนจากแผนโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของประเทศ

3. ผลกระทบทีจะเกิดขึน้ จากการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์แบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างชุมชนและผู้ประกอบการรวม 300
ตัวอย่างในพื ้นที่ 5 จังหวัด ผลสรุปเป็ นดังนี ้
3.1 ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ คาดว่ามีการพัฒนาความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น จากรายได้ และเศรษฐกิจท้ องถิ่นดีขึ ้น
3.2 ผลกระทบทางด้ านสังคม เชิงบวกอาจะมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจการบริ หารจัดการในพื ้นที่ ลดปั ญหา
การย้ ายถิ่นของคนในพื ้นที่ไปทางานที่อื่น อย่างไรก็ดี อาจจะส่งผลเชิงลบ ซึง่ เกิดจากประชาชนในส่วนที่ไม่สามารถปรับตัว
เข้ ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใหม่ซงึ่ อาจจะมีการแข่งขันสูงจากคนในพื ้นที่อื่นที่เข้ ามา ขณะเดียวกันแรงงานที่
เคลือ่ นย้ ายเข้ ามาทางานในพื ้นทีม่ ีทงเป็
ั ้ นแรงงานต่างด้ าวหรื อคนในพื ้นที่อื่นๆ อาจจะส่งผลให้ เกิดปั ญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดในพื ้นที่ได้
3.3 ผลกระทบทางด้ านความมั่นคงและการปกครอง ในปั จจุบนั การจัดตังคณะกรรมการนโยบายเขต
้
เศรษฐกิจพิเศษซึง่ ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย กากับ และติดตามการทางานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้ วยตัวแทน
จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ ภายใต้ ระเบียบนี ้การบริ หารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับนโยบายนี ้ไม่ได้ มีผลกระทบ
ต่ออานาจหน้ าทีใ่ นการบริ หารปกครองของหน่วยราชการที่มีอยูเ่ ดิมแต่อย่างใด และหากในอนาคตการบริ หารงานของเขต
เศรษฐกิจพิเศษในระดับพื ้นที่แต่ละแห่งมีลกั ษณะเป็ นคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้ วยตัวแทนจากภาครัฐในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชน ก็จะสามารถบริ หารและดาเนินการได้ โดยไม่กระทบต่อ
อานาจหน้ าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่
3.4 ผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อม สิง่ ที่ประชาชนท้ องถิ่นที่ตอบแบบสอบถามกังวลมากที่สดุ คือ ปั ญหา
การจราจร รองลงมาคือปั ญหาสิง่ แวดล้ อม การบุกรุกพื ้นที่ป่าไม้ ปั ญหาขยะและของเสียอุตสาหกรรม มลพิษทางน ้า
อากาศ และฝุ่ นละออง
4. การวิเคราะห์ ประเด็นด้ านกฎหมาย
ปั จจุบนั เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดตังได้
้ ด้วยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ดี ระเบียบสานักนายกฯ ดังกล่าวเป็ นเพียงกรอบการดาเนินการในเชิงรูปแบบเท่านัน้ ไม่ใช่หลักเกณฑ์
และวิธีการในเชิงเนื ้อหาสาระ ทังไม่
้ มีสถานะเทียบเท่ากับกฎหมายหรื อรัฐธรรมนูญที่จะยกเว้ นสิทธิหรื อการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนได้ สิทธิและเสรี ภาพของประชาชนยังคงได้ รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกฎหมายฉบับต่างๆ ข้ อนี ้จึงเป็ น
ข้ อพิจารณาสาคัญที่ผ้ ปู ฏิบตั ิจะต้ องทาให้ แน่ใจว่าได้ ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยอย่างน้ อยให้ ได้ ตาม
มาตรฐานการดาเนินการของรัฐทีไ่ ด้ บญ
ั ญัติในกฎหมายสมัยใหม่ทเี่ กี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและมีผลกระทบต่อ
ประชาชนจานวนมาก ดังนันคณะกรรมการนโยบายเขตพั
้
ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จึงควรสนับสนุนและเร่งรัดให้ มกี าร
ออกแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการพิจารณาจัดตังเขตพั
้
ฒนาเศรษฐกิจพิเศษและร่างแผนแม่บทต่อไป
5. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.1 การพัฒนาทางกายภาพ ควรมีการพัฒนาพื ้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพื ้นที่
การค้ าภายใต้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ปรับปรุงถนน ปรับปรุงอาคารด่านศุลกากร อาคารตรวจคนเข้ าเมือง สร้ างทางหลวง
พิเศษ ก่อตังคลั
้ งสินค้ า พัฒนาระบบประปา สร้ างสถานพยาบาลเพิ่ม

5.2 กฎหมายการจัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษบริ เวณชายแดน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) ควรสนับสนุนและเร่งรัดให้ มีการออกแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการพิจารณาจัดตังเขตพั
้
ฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและร่างแผนแม่บท
5.3 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริ เวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการบรรเทาผลกระทบจากการ
จัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษ กลยุทธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตควบคูก่ บั การบริการต่อเนื่อง
เช่น ระบบโลจิสติกส์ และการขนส่ง ระยะสันเน้
้ นอุตสาหกรรมใช้ แรงงานเข้ มข้ น วัตถุประสงค์เพื่อความมัน่ คงและการ
จัดการแรงงานต่างด้ าว ในระยะยาวควรเน้ นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ าน ทดแทนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตบริ เวณชายแดน เพื่อการแบ่งงานกันทาตามความชานาญและการใช้ สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ ส่วน
เขตเศรษฐกิจพิเศษแบบเขตบริ การรวมศูนย์ ควรเลือกเขตพื ้นที่ทตี่ ้ องการพัฒนาก่อนไม่จาเป็ นต้ องติดเขตชายแดน เพราะ
ต้ องใช้ เงินลงทุนสูง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบอื่นๆ ข้ างต้ น
6. การบรรเทาผลกระทบเชิงลบ
6.1 ให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการวางนโยบายและปฏิบตั ิ
6.2 พิจารณาผลได้ จากสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะกรณีนกั ลงทุนจาก
ต่างประเทศ
6.3 เน้ นการปฏิบตั ิงานตางหน่วยงานเดิม ให้ หน่วยงานราชการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง มามีสว่ นร่วมในคณะกรรมการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.itd.or.th


