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เปาหมายสําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
ภายใต ก ารเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า และป จ จั ย การผลิ ต เสรี เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อุปสรรคสําคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตองเรงแกไขรวมกัน คือ การลดความเหลื่อม
ล้ําของระดับการพัฒนา การยกระดับความพรอมดานการคาและการลงทุน ทั้งการปฏิรูปกฎระเบียบ การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภค การพัฒนามาตรการสงเสริมการลงทุนและการอํานวยความ
สะดวกทางการคา การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย การสรางและพัฒนาเครือขายการผลิตในภูมิภาคที่
เขมแข็ง
กลยุทธ สําคัญของการสงเสริมการคาและการลงทุน เพื่อรองรับ AEC คือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ จากขอมูลของธนาคารโลกพบวา เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
เอเชียใตดําเนินการโดยรัฐบาลหรืออยูภายใตการมีสวนเกี่ยวของระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิ่น และ
สวนใหญเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของการแปรรูปเพื่อการสงออก โดยดําเนินกิจกรรมการผลิตใน
อุตสาหกรรมที่เนนการใชทักษะต่ํา เชน สิ่งทอและเครื่องนุงหม สําหรับประเทศที่ประสบความสําเร็จในการ
ส งเสริ มให มีกิจ กรรมการผลิ ต ในอุ ตสาหกรรมที่ใชทักษะแรงงานสูงหรืออุ ตสาหกรรมที่ใ ชทักษะสูงหรือ มี
มูลคาเพิ่มสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก มาเลเซีย และไตหวัน ซึ่งสามารถดึงดูดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช
ทักษะสู ง เชน เครื่ องใช ไฟฟ า และอิเ ล็ กทรอนิกส ยานยนตและชิ้น สว น และเคมีภั ณฑ รวมทั้งดําเนินการ
กระจายสินคาจากแหลงผลิตดวย
สวนกลุมประเทศอาเซียนนั้น แรงผลักดันสวนหนึ่งในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมาจากการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรวมไปถึงขอตกลงความรวมมือระดับภูมิภาคอื่น ๆ เชน ความรวมมือในกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจาพระยา - แมโขง
(ACMECS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) ซึ่งเปน
ความรวมมือที่ใหความสําคัญดานการลงทุน ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ซึ่งมีบทบาทเปน
ผูสนับสนุนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ GMS ไดสงเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุมประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ โดยไดบรรจุแผนปฏิบัติการ
เปลี่ยนระเบียงการขนสงใหเปนระเบียงเศรษฐกิจ และใหความชวยเหลือดานเทคนิคและกลยุทธการพัฒนา
ตลอดจนใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตาง ๆ ในอนุภูมิภาคนี้รวมกัน รวมทั้งไดสรางการเชื่อมโยงดานกายภาพจากเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังทาเรือ จุด
กระจายสินคา และตลาดปลายทางที่เปนหมาย
จากขอมูลของ ADB คาดวาจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งสิ้น 60 แหง ภายในป
2558 โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษประมาณ 54 แหง จะตั้งอยูในประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา นอกจากนี้ใน
อาเซียนยังมีเขตระเบียงเศรษฐกิจสิงคโปร - มาเลเซีย ที่ตั้งอยูทางตอนใตเมืองยะโฮรบาหรู ซึ่งเปดดําเนินการ
ตั้งแตป 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคบริการ 6 สาขา ประกอบดวย อุตสาหกรรม
สรางสรรค การศึกษา ที่ปรึกษาทางการเงิน สุขภาพ โลจิสติกส และการทองเที่ยว ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดนที่แตกตางจากเขตอื่น ๆ ทั้งนี้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งใน
ประเทศอาเซียนสวนใหญมีแนวทางที่สําคัญ ในการใหแรงจูงใจทั้งทางภาษีและมิใชภ าษี มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีกวาปกติ มีกฎระเบียบที่ยืดหยุนและสนับสนุนนโยบายการเปด
ประเทศมากกวา ซึ่งชวยเพิ่มการจางงาน
สําหรับประเทศไทย การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยสวนใหญอยูในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมมาเปน
ระยะเวลายาวนาน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุนตั้งแตป 2520 สวนเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดริเริ่มแผนงานมาตั้งแตป 2547 แนวคิดการผลักดันใหเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดนมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงมาอยางตอเนื่อง ลาสุดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจครั้งที่ 1/2557 ไดใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม
แนวชายแดนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ระยะแรก 5 พื้นที่ชายแดน โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มการจางงานและ
สรางความเปนอยูที่ดีใหประชาชน แกปญหาแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมืองมายังพื้นที่ตอนใน แกปญหาการ
ลั กลอบนํ าเข า สิ น ค า เกษตรผิ ดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งแกปญ หาความแออัดบริเวณดา น
ชายแดน
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนารวมกับนักวิจัย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นํา
ทีมโดย ผศ.ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทาง
และมาตรการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่แนวชายแดนของไทย” โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ 5
ประเด็ น ประกอบด วย (1) ความเป น มาและความกาวหน าของการพัฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษซึ่งเปน การ
วิเคราะหความเหมาะสมและความพรอมของพื้นที่ 7 เขตพื้นที่ชายแดน ที่คาดวาจะไดรับการจัดตั้งเปนเขต
เศรษฐกิจ ทั้งวิเคราะหเชิงกายภาพ ศักยภาพของเมืองชายแดนที่ติดกัน การวิเคราะหโครงสรางพื้นฐาน และ
การวิเคราะหความพรอมของจังหวัดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2) ประเด็นทางกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับ
การจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษ (3) การวิเคราะหรูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยศึกษาและประเมินจาก
รูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในตางประเทศ และเสนอรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับประเทศไทย
(4) การวิเคราะหผลกระทบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
สังคม ความมั่นคง และการปกครอง (5) เสนอแนะเชิงนโยบายทั้งการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ ประเด็นทาง
กฎหมาย และการกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โครงการวิจัยดังกลาวมีระยะเวลา

ศึกษา 8 เดือน และดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยมีกําหนดการจัดสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาในวันพุธที่ 29
ตุลาคม 2557 สามารถติดตามรายละเอียดไดที่ www.itd.or.th และผลการศึกษาฉบับเต็มจะเผยแพรตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป
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