
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : : ก้าวแรกของไทยสู่ประชาคมอาเซียนก้าวแรกของไทยสู่ประชาคมอาเซียน  
จากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ภายใต้การน าของ

นายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ตอ่สภานติบิญัญตัิแห่งชาติ 
โดยหนึ่งในนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญ คือ เรื่อง
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งเตรียม
ความพรอ้มจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบรเิวณด่านการค้าชายแดน 
ทั้งนี้ ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙) เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และมีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.) ที ่๗๒/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๑๙ ม.ิย.๕๗ แตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ โดยมหีวัหนา้ คสช. เปน็ประธานกรรมการ และมี
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเปน็ฝา่ยเลขานกุาร 
มหีน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและมุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน พัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนสง่บรเิวณประตูการค้าหลักของประเทศ รองรับ

การเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดนฯ ซึ่งได้ก าหนด
พื้นที่ศักยภาพในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก  ๕ พื้นที่ 
ได้แก่ (๑) จ.ตาก ๓ อ าเภอ ๑๔ ต าบล (๒) จ.สระแก้ว ๒ อ าเภอ ๔ 
ต าบล (๓) จ.ตราด ๑ อ าเภอ ๓ ต าบล (๔) จ.มุกดาหาร ๓ อ าเภอ ๑๑ 
ต าบล และ  (๕) จ.สงขลา ๑ อ าเภอ ๔ ต าบล ทั้งนี้ ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในป ี๒๕๕๘ โดยรฐัจะใหก้ารสนบัสนนุใน 
๔ เรือ่ง ไดแ้ก ่(๑) สทิธปิระโยชน์ส าหรับการลงทุน (๒) การให้บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (๓) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานตา่งดา้ว (๔) การ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและดา่นศลุกากรในพืน้ที ่ 
ถอดบทเรียนต่างประเทศถอดบทเรียนต่างประเทศ  

หากไทยจะบรรลเุปา้หมายการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษใหเ้หน็ผล
อยา่งเปน็รปูธรรมนัน้ จ าเปน็อยา่งยิง่ทีค่วรจะศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ 
อาท ิรปูแบบของเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็/ ลม้เหลว 
จากกรณีศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของต่างประเทศ ดังนี้  

๑๑ . . รูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  จากการวิเคราะห์รูปแบบ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนในประเทศต่างๆ ได้แก่ โปแลนด์  
โมร็อกโก จีน-เวียดนาม เม็กซิโก สิงคโปร์-มาเลเซีย สามารถแบ่ง
รปูแบบเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเปน็ ๒ รปูแบบ ดงันี้ 

คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ     โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 

รูปแบบ/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ-ล้มเหลว การตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ตอนที่ ตอนที่ ๑ ๑ : : ถอดบทเรียนต่างประเทศถอดบทเรียนต่างประเทศ 

      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                      ฉบับที่  ๑๗/๕๘    (๑ - ๑๕ มิ.ย.๕๘) 

หากไทยต้องการบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก จ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะบทเรียนจากต่างประเทศที่สามารถน ามาปรับใช้กับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๕ พื้นที่ของไทย อาทิ 
การวิเคราะห์รูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนทีเ่หมาะสมกับไทย รวมถึงปัจจัยที่มีผลในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ทั้งปัจจัยแห่งความส าเร็จ และปัจจัยแห่งความล้มเหลว พร้อมทั้งศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๕ แห่ง 
เพราะถึงแม้จะใช้แนวทางการบริหารจัดการหรือสูตรส าเร็จเดียวกันในทุกพื้นที่ แต่แน่นอนว่าในรายละเอียดย่อมแตกต่างกันด้วย
ลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่ที่มีจุดแข็งจุดอ่อนซึ่งแตกต่างกัน… 

                                 &                               

(๑) ไม่จ ากัดประเ ทกิจกรรม าย นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(๒) องค์กรบริหารจัดการเขตพัฒนา  เป นอิสระ นการบริหารจัดการ

( )   องค์การบริหารจัดการเป นผู้จดัหาสาธารณปูโ คอันจ าเป น 

( )    ห้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัย 

(๕)   น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา ช้ นการ ห้บริการอย่างเต็มรูปแบบ 

( )   เน้นการประชาสัมพันธ์ท่ีดี 

                                                
(๑)    องค์กรบริหารจัดการไม่มีความเป นอิสระ นการบริหารจดัการ 

(๒)    สถานการณ์ทางการเม อง าย นหร อการเม องระหวา่งประเทศมีความผันผวนสูง 

( )    ประชาชน นพ ้นที่ไม่มีส่วนร่วม นการก าหนดแนวคดิและการด าเนนิงาน 

( )    ขาดการประชาสัมพันธ์ทีเ่หมาะสม 

http://www.sscthailand.org


   เขตเศรษฐกิจพิ เศษเพ ่ อการผลิต  ในระยะสั้ นจะ เน้น
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมด้านความมั่นคง
และการจัดการแรงงานต่างด้าว ดึงดูดแรงงานต่างด้าวในประเทศเพื่อน
บ้าน และชะลอปัญหาแรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาบริเวณตอนในของ
ประเทศ ดังนั้น ขนาดพื้นที่จึงไม่ควรใหญ่เกินไป มีรั้วรอบขอบชิด และ
กระจายตามเขตชายแดนที่มีข้อได้เปรียบด้านอุปทานแรงงานต่างด้าว 
ส่วนระยะยาวควรจะเน้นพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งงานตามความช านาญ และการใช้สิทธิ
ประโยชน์ เช่น การใช้สิทธิ์ GSP จากประเทศเพื่อนบ้าน  

   เขตเศรษฐกจิพเิศษเพ ่อการบริการแบบรวมศูนย์ ควรอยู่ใน
แผนพัฒนาประเทศเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงควรเลือกพัฒนา 
พื้นที่เพียงแห่งเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นพื้นที่ชายแดน เนื่องจากต้อง
พิจารณาองค์ประกอบอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การสนับสนุนแผน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ความง่ายในการเข้าถึง มาตรการดึงดูด
นักลงทุนและผู้บริโภคจากในประเทศและต่างประเทศ 

๒๒. . ปัจจัยแห่งความส าเร็จปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ / ล้มเหลว ล้มเหลว   
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่หลายประเทศใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ทั้งนี้ ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะ
ประสบความส าเร็จกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น ไทย
จึงควรพิจารณาศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ ล้มเหลว ต่อการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ จากกรณีศึกษาประเทศเวียดนาม , 
ฟิลิปปินส์, รัฐดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สรุปได้ดังนี้ 

  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : พบว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
จีน เวียดนาม และรัฐดูไบ ถือเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ประสบ
ความส าเร็จ สามารถใช้เป็นต้นแบบ (Model) ในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ได้ โดยมีลกัษณะรว่มซึ่งปรากฏให้เห็น ๖ ประการ คือ 
(๑) (๑) ไม่จ ากัดประเภทกิจกรรมภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไม่จ ากัดประเภทกิจกรรมภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แตอ่าจแตอ่าจ
เน้นว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใดเหมาะกับกิจกรรมประเภทใดเน้นว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใดเหมาะกับกิจกรรมประเภทใด   เช่น 
เวียดนาม และรัฐดูไบ (๒) (๒) องค์กรบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจองค์กรบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษมีความพิเศษมีความ เป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งด้าน
บคุลากร การเงนิ และมอี านาจในการอนมุตัใิหด้ าเนนิการทกุประเภทในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ซึง่ถอืเปน็สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี  เพื่ออ านวย
ความสะดวกแกน่กัลงทนุ โดยไมต่อ้งขออนญุาตหนว่ยงานอืน่  เชน่ รฐัดไูบ 
(๓) (๓) องค์การบริหารจัดการองค์การบริหารจัดการ เเป นผู้ผู้จัดหาสาธารณูปโภคอันจ าเป็น จัดหาสาธารณูปโภคอันจ าเป็น เพื่อ

ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ รวมทั้งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และ
การศึกษาในเขตพืน้ทีด่ว้ย เชน่ สาธารณรฐัประชาชนจนี เวยีดนาม และรฐั
ดูไบ (๔) (๔) ให้สิทธิประโยชน์แก่ให้สิทธิประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัย ทั้งสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีอากร และสิทธิพิเศษที่มิใช่ภาษีอากร (๕) (๕) น าระบบน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริกาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการอย่างเต็มรูรอย่างเต็มรูปแบบ ปแบบ เพื่อความ
รวดเรว็ ถกูตอ้ง และโปรง่ใสในการใหบ้รกิาร ลดตน้ทนุ และลดการทุจริต
คอรัปชั่น (๖) (๖) เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ดี เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเผยแพร่โอกาสในการ
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ปัจจัยแห่งความล้มเหลว : ส่วนประเทศที่อาจยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ ยกตัวอย่างเช่น ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีลักษณะ ๔ ประการ คือ  
(๑) (๑) องค์กรบริหารจัดการไม่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ องค์กรบริหารจัดการไม่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ   
ท าให้การให้บริการต่างๆ มีขั้นตอนมาก ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้ง 
พบปัญหาการทุจริต (๒) (๒) สถานการณ์ทางการเมืองภายในหรือการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองภายในหรือการเมือง
ระหว่างประเทศมีความผันผวนสูง ระหว่างประเทศมีความผันผวนสูง (๓) (๓) ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวคิดและการด าเนินงาน ในการก าหนดแนวคิดและการด าเนินงาน ของเขตพัฒนาฯ (๔) (๔) ขาดการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสม ประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลและท าความเข้าใจกับ
ประชาชน และนักลงทุนที่สนใจ 
บทสรุปบทสรุป  

จากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า การเลือกรูปแบบของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ศักยภาพ และความพร้อมของ
แต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ ล้มเหลว ก็เป็นสิ่งส าคัญ
ที่ไทยควรศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เกิดประโยชน์สูงสุดและส าหรับก้าวต่อไปของไทยในการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติมควรมีการศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน ๕ แห่งแรก เพราะถึงแม้จะใช้แนว
ทางการบริหารจัดการแบบเดียวกัน แต่แน่นอนว่าในรายละเอียดย่อม
แตกต่างกันด้วยลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่ …����� 
อ้างอิง 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ 
 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ,  

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 รายงานวิจัยแนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพืน้ที่

ชายแดนของไทย, สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา (ITD) 
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