
การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยเข้าเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) 

ในปี 2558 โดยมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  
Economic Community: AEC) เป็นเสาหลัก 1 ใน 3 ของ
ประชาคมนัน้ จะเป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของชาติ
อาเซียนในตลาดโลก  โดยประเทศไทยเป็นหนึง่ใน 5 ของสมาชกิ
ผู้ก่อตั้งอาเซียน และมีบทบาทที่ส�าคัญในการผลักดันให้อาเซียน
เกดิความร่วมมอืในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
ทันต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันอาเซียนก็มี
ความส�าคัญต่อประเทศไทยในการสร้างพันธมิตรและความเป็น
ปึกแผ่น ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค  และเพิ่ม
อ�านาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ และร่วมมือกันใน
การแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการพัฒนาขั้นพื้นฐานต่างๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมภายในอาเซียนได้เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวด้าน
การค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งน�าผลดีมาสู่
เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนโดย 
ส่วนรวม
 ประเทศไทยจะต้องพฒันาพืน้ท่ี เพือ่พร้อมรบักับการ
เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในด้านต่างๆ อาท ิการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิ
พิเศษในพื้นท่ีต่างๆ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
โครงการท่าเรือน�้าลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรมทวาย การค้า
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมให้การค้า 
การลงทุนขยายตัว และการจ้างงานเพิม่ขึน้ ซึง่ท�าให้เศรษฐกจิใน
พื้นที่เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นก�าลังส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
มั่นคง
 วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้จึงขอน�าเสนอ
สาระเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่เพื่อพร้อมรับกับ
การเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย การสัมภาษณ์นายนิยม  
ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยและประธานคณะกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ความส�าคัญของการพัฒนาพื้นท่ีต่อการ
พัฒนาประเทศและภูมิภาค ความส�าคัญและผลกระทบจากการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
ผลประโยชน์และความส�าคญัของโครงการท่าเรอืน�า้ลึกทวายและ
นคิมอตุสาหกรรมทวาย การค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน 
และเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ในวารสารเศรษฐกิจและสังคม

บทบรรณาธิการ

สัมภาษณ์พิเศษ
 การค้าชายแดนกับประชาคมอาเซียน

 นายนิยม  ไวยรัชพานิช   รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 และประธานคณะกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 2
บทความประจ�าฉบับ 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน : พัฒนาเศรษฐกิจไทยควบคู่ไปกับเพื่อนบ้าน 8
 การพัฒนาไทย-เมียนมาร์ กับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  13
 โครงการทวายและผลประโยชน์ต่ออาเซียน 20 

 การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 28
จิปาถะ
 เส้นทางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนของประชาคมอาเซียน : เชียงราย-เชียงตุง 34
แนะน�าโครงการวิจัย
 โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 37
ข้อมูลชวนรู้
 รู้จักกับเขตการค้าเสรี 42
ความเคลื่อนไหวของ สศช.
 รายงานความเคลื่อนไหวของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11     47                     

ปกหน้าใน 

  มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ปกหลังใน
  มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ต่อ)

เลขาธิการ
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการ
นางเพ็ญจา อ่อนชิต

นางสุวรรณี ค�ามั่น

นายปรเมธี วิมลศิริ

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

นายธานินทร์ ผะเอม

นางสาวลดาวัลย์ ค�าภา
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
แผนงาน
นางนิตยา  กมลวัทนนิศา

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

นายภูมิใจ อัตตะนันทน์

นางสาวสุมาลี เดชานุรักษ์นุกูล

นางสาวภารณี วัฒนา

นายนพพร มนูญผล

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

บรรณาธิการบริหาร
นายวิทยา  ปิ่นทอง

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นางภาณี  ชนาธิปกรณ์

กองบรรณาธิการ
นางสาววีณา เตชะพนาดร

นางภาณี ชนาธิปกรณ์

นายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค

นางนิสวันต์ พิชญ์ด�ารง

นายธีระพงษ์ มาลัยทอง

นางสาววัชรี พุ่มทอง

นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม

นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล

ฝ่ายจัดการ
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ์ ฤทธิแปลก

ออกแบบและพิมพ์ที่
หจก. อรุณการพิมพ์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
Office of the National Economic and Social Development Board



การค้าชายแดน
กับประชาคมอาเซียน

การค้าชายแดนนบัว่ามบีทบาทส�าคญั
มากต่อเศรษฐกจิไทย ทัง้ยงัมแีนวโน้ม
ที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง และเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียนในปี 2556 ย่อมจะต้อง
ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนของไทยไม่
มากกน้็อย วารสารเศรษฐกจิและสงัคมฉบบันี้ 
จึงขอน�าเสนอมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 
ของ คุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธาน
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และประธานคณะกรรมการความร่วมมือ

เศรษฐกิจ
 

นิสวันต์ พิชญ์ด�ำรง*

ซึง่ไม่มทีางทีจ่ะกลบัไปเป็นเหมอืนเดมิได้อกี 
เนื่องจากประชาชนซึ่งมีความรู้และมีพลังที่
เข้มแขง็มากขึน้จะไม่ยนิยอม เหน็ได้จากการ
ประกาศระงับโครงการสร้างเขื่อนมิตโสน
ร่วมกับจีน เพราะประชาชนไม่เห็นด้วย แม้
จะท�าให้ประเทศจีนไม่พอใจก็ตาม และเสา
หลักเศรษฐกิจซึ่งได้มีความร่วมมือและข้อ
ตกลงต่างๆ ร่วมกัน ที่ช่วยลดอุปสรรคใน 
การค้าขายระหว่างกันลงอย่างมาก 
 “ความเป็นหน่ึงเดียวกันนี้ ท�าให้
ประเทศไทยมข้ีอได้เปรยีบหลายประการใน
เรื่องการค้าชายแดน ประการแรกเป็นเรื่อง
ทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยตั้งอยู่ตรงกลาง
ของประเทศอาเซยีนทางบก 6 ประเทศพอดี 
ท�าให้สามารถเป็นศนูย์กลางการคมนาคมท่ี
มต้ีนทนุปานกลาง ได้แก่ ทางรถและทางราง 
ซ่ึงมีประโยชน์มาก ขณะที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เป็นเกาะซึ่งต้องใช้การคมนาคม
ทางน�้าที่มีต้นทุนต�่าแต่ใช้เวลานาน และ 
ทางอากาศที่มีต้นทุนสูงมาก นอกจากนี้ 
ประชาชนในภมิูภาคยังมีประเพณวีฒันธรรม
ที่ใกล้เคียงกัน ท�าให้มีรูปแบบการบริโภคที่
คล้ายคลึงกัน จึงสามารถผลิตสินค้าไปขาย
ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง อีกทั้งสินค้า
ของไทย โดยรวมยังมีคุณภาพสูงกว่าสินค้า
ทีผ่ลติจากประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคใกล้เคยีง 
จึงประเทศอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ จึง
เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการค้าชายแดน 
ของไทยให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น”

กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีประสบการณ์ใน
แวดวงของการค้าชายแดนมายาวนานกว่า 
20 ปี ดังนี้ 

ความเป็นหนึง่เดยีวของดนิแดน
สุวรรณภูมิจะกลับมาพร้อมกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 คุณนิยมฯ กล่าวถึงการเข ้าสู ่
ประชาคมอาเซยีนว่า อาณาเขตของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทางบก 6 ประเทศ ซึ่งได้แก่ 
ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และ
มาเลเซียนั้น เดิมเป็นดินแดนที่เป็นหนึ่ง
เดียวกันซึ่งเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” โดยมี
อาณาจกัรต่างๆ อาท ิอาณาจกัรขอม สโุขทยั 
กรุงศรีอยุธยา พม่า ผลัดกันเป็นใหญ่ครอบ
ครองดินแดนน้ี ท�าให ้ประเทศเหล่าน้ี 
มีประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  
ซึ่งในปี 2558 ความเป็นหนึ่งเดียวนี้จะกลับ

มาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก 3 เสาหลัก

ของประชาคมอาเซียนแล้ว  
ในด้านเสาหลักสังคม
และวัฒนธ ร รมนั้ น 
ประเทศสมาชกิมคีวาม
คล้ายคลึงกันประมาณ
ร้อยละ 60 อยู ่แล ้ว  
ส�าหรับเสาหลกัการเมือง
และความมัน่คง ประเทศ
ส ม า ชิ ก ทั้ ง ห ม ด ม ี
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย แม้
กระทั่งประเทศพม่า 

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ
ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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กรอบความร่วมมือและความ
เชื่อมโยงต่างๆ ในภูมิภาค ช่วย
ส่งเสริมการค้าชายแดน
 นอกเหนอืจากการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียนแล้ว คุณนิยมฯ ระบุว่า กรอบความ
ร่วมมอืต่างๆ ในภมูภิาค ยงัเป็นปัจจยัส�าคญั
อีกประการหนึ่งในการส่งเสริมการค้า
ชายแดนของไทย การเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภมูภิาคตามกรอบความร่วมมอืต่างๆ อาทิ 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady 
- Chao Phraya - Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) กรอบ

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภูุมภิาคลุ่ม
แม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion : 
GMS) กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ 
สามฝ ่าย อินโดนี เซีย มาเลเซีย ไทย  
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle: IMT-GT) และ ความริเริ่มแห่ง 
อ่าวเบงกอลส�าหรบัความร่วมมอืหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of 
Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation : 
BIMSTEC) ท�าให้มลูค่าการค้าชายแดนรอบ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับ 
พันล้านเป็นระดับล้านล้านบาท ในปี 2555 

การค ้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย พม่า ลาว และ
กมัพชูา มมีลูค่ารวมกนัถงึ 1.3 ล้านล้านบาท 
เป็นการค้าชายแดน 0.91 ล้านล้านบาท คิด
เป็นร้อยละถงึ 71.16 ของการค้าของไทยกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบการค้าของประเทศ
เพื่อนบ้านกับไทย กับการค้ารวมของ
ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศซึ่งมีมูลค่า
ถึง 14.54 ล้านล้านบาท การค้ากับไทยคิด
เป็นเพยีงร้อยละ 8.8 ของการค้ารวมเท่านัน้ 
จะเห็นได้ว่า ยังคงมีตลาดส�าหรับขยายการ
ค้าชายแดนไทยอีกมาก

มูลค่าการค้าของประเทศเพื่อนบ้านของไทย ปี 2555

ล�าดับ ประเทศ มูลค่าการค้า
กับไทยทั้งหมด

มูลค่าการค้า
ชายแดนกับไทย

ร้อยละของมูลค่า
การค้าชายแดน
กับไทยต่อมูลค่า
การค้าชายแดน

ทั้งหมด

มูลค่าการค้ากับ
ทั่วโลก

ร้อยละของ
มูลค่าการค้ากับ
ไทยต่อมูลค่า
การค้ากับทั่ว

โลก

1 มาเลเซีย 793,328.00 515,923.00 65.03% 13,482,000.00 5.9%

2 พม่า 211,345.00 180,472.00 85.39% 468,000.00 45.16%

3 ลาว 150,135.00 132,016.00 87.93% 147,000.00 1.02%

4 กัมพูชา 124,705.00 82,089.00 65.82% 447,000.00 27.90%

รวม 1,279,513.00 910,500.00 71.16% 14,544,000.00 8.8%

 “กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ 
GMS หรือความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น อาทิ เส้นทางคมนาคม
ตะวนัออก-ตะวนัตก (East West Corridor) 
หรือเส้นทางคมนาคมเหนือ-ใต้ (North 
South Corridor) ยังจะช่วยส่งเสริมให้
มูลค่าการค้าผ่านแดนสูงขึ้นอย่างมากอีก
ด้วย จะเห็นได้จากตัวอย่างประเทศลาว ซึ่ง
มมีลูค่าการค้ากบัทัว่โลก 1.47 แสนล้านบาท 
เป็นการบริโภคในประเทศเพียงประมาณ 
5-6 หมืน่ล้านบาท ทีเ่หลอือกีเกอืบแสนล้านบาท
เป็นการค้าผ่านแดน จากนโยบายของ 
ลาวทีเ่ปลีย่นจากประเทศไม่มทีางออกทะเล 
(Land Locked) เป็นการท�าหน้าที่เป็นตัว
เชื่อมโยง (Land Link) ด้วยการท�าข้อตกลง
ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ ซ่ึง
ประเทศไทยก็มีความร่วมมือแบบทวิภาคี 
กับประเทศลาว สามารถส่งสินค้าไปท่ี

ชายแดนลาว และหากประเทศไทยจด
ทะเบยีนรถในลาว จะท�าให้สามารถกระจาย
สินค้าในประเทศลาวออกไปได้เพิ่มขึ้นอีก
มหาศาล ซึง่ขณะนีป้ระเทศจนีกก็�าลงัด�าเนนิ
การแข่งกับเราอยู่เช่นกัน ดังนั้น การค้าผ่าน
แดนจะช่วยขยายสัดส่วนมูลค่าการค้าของ
ไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านให้สูงขึน้ได้อีกมาก 
นอกจากนี ้ประเทศลาวยงัสามารถท�าหน้าที่
เป็นโบรกเกอร์ชั้นดีให้กับไทยเนื่องจาก 
ลาวมีแต้มต่อมากกว่าไทยตรงที่อยู่ติดกับ
ประเทศจีน ท�าให้ได้ระบบสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized 
System of Preferences: GSP) จากจีน 
อาทิ จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเพียง 
ร้อยละ 4 เท่านั้น ขณะที่ประเทศ อื่นๆ จ่าย
ในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น หากไทยค้าขาย
กับจีนผ่านลาว ไทยจะสามารถใช้ประโยชน์
จากสิทธิพิเศษนี้ได้” 
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ระบบโลจิสติกส์เป็นปัญหาส�าคญั
ส�าหรับการค้าชายแดน
 ส�าหรับอุปสรรคที่ส�าคัญส�าหรับ
การค้าชายแดนในปัจจุบัน คุณนิยมเห็นว่า 
เป็นเรื่องระบบโลจิสติกส์ โดยยกตัวอย่าง
การค้ากับประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีมูลค่าการค้า 
ชายแดนถึงร้อยละ 65 มูลค่าประมาณ  
5  แสนล้านบาท  แบ่งออกเป็นด่านปาดังเบซาร์
ซึง่ใช้รถไฟเป็นหลกั มมีลูค่าการค้าประมาณ  
2 แสนล้านบาท และด่านสะเดาซึ่งใช้
รถยนต์เป็นหลัก มีมูลค่าการค้าประมาณ 
3 แสนล้านล้านบาท ส�าหรับการขนส่ง
ทางรถไฟ ไทยสามารถส่งสินค้าทางรถไฟ
ไปถึงมาเลเซียได้ และมาเลเซียก็สามารถ
ส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยได้ แต่รถไฟ
ไทยหัวรถจักรเก่า มีประสิทธิภาพสู้รถไฟ
มาเลเซียไม่ได้ หากมีการลงทุนปรับปรุง
รถไฟไทย โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง  
จะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกมหาศาล 
และส�าหรับการขนส่งทางรถยนต์ ไทยยังมี
ข้อเสียเปรียบอยู่มาก 
 “ด่านสะเดามข้ีอตกลงว่าอนญุาต
ให้รถของไทยเข้ามาเลเซียไปถึงสิงคโปร์ได้
เพียง 60 คนั และมาเลเซียเข้าไทยได้ 60 คนั 
มาเลเซยีใช้วธิตีัง้บรษิทัในไทยเพือ่ใช้รถ 60 คนั
ของฝั่งไทย และน�ารถไทยไปตีทะเบียนใน
มาเลเซียเพื่อให้ไม่ต้องเสีย
ภาษีอกีด้วย ขณะทีฝ่่ายไทย 
สินค้าที่เกินกว่า 60 คัน 
ขนส่งด้วยรถไทยได้เพยีงแค่
ด ่านสะเดา หากจะเข ้า
ประเทศมาเลเซียจะต้องใช้
รถของมาเลเซียขนส่ง และ
หากมีความจ�าเป็นต้องส่ง
สินค้าทางเรือ และจะต้อง
ใช้ท่าเรอืของประเทศเพือ่น
บ้าน เนื่องจากท่าเรือไทยมี
ความล่าช้าและไม่เพียงพอ 
วธิทีีป่ระหยดัทีส่ดุคอืการใช้
รถไทยตรงไปส่งสินค้าท่ี
ช่องแคบมะละกาทีส่งิคโปร์ 
แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดด้าน
ข้อตกลงการขนส่งทางรถ 
จึงขนส่งได้เพียงแค่ด ่าน

สะเดา และต้องใช้รถของมาเลเซียขนส่ง
สินค้าไปที่ท่าเรือปีนังของมาเลเซียแทน 
ท่าเรือปีนังจึงเจริญเติบโตอย่างมาก ก�าลัง
จะขยายเฟส 2 ส�าหรับเฟส 1 ขนส่งได้  
1 ล้านคอนเทนเนอร์ เป็นสินค้าไทยประมาณ 
3 แสน 9 หมื่นคอนเทนเนอร์ 3 ใน 5 ของ
สินค ้ า เหล ่ านี้ เป ็นวัตถุดิบและสินค ้ า
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นสินค้าผ่านแดนที่ส่งไป
ยังประเทศที่ 3 ปัญหาด้านโลจิสติกส์นี้จึง
เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไทยด้วย ซึ่งหากประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย หันมาให้ความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้ว น่าจะสามารถ
เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนของไทยได้อีกถึง 
1 ล้านล้านบาท” 
 
แผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้ นฐานในระบบขนส ่ งของ
ประเทศมีประโยชน์มหาศาล
 อย่างไรก็ตาม คุณนิยมฯ เห็นว่า 
ระบบโลจสิตกิส์ของไทยจะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้
ในอนาคต เนือ่งจากรฐับาลมโีครงการลงทนุ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการขนส่งทั้งคนและสินค้า 
ประกอบกบัเมือ่เข้าสูปี่ 2558 คนในอาเซยีน

ไม่ต้องขอวีซ่าในการเข้าออกประเทศ และ
คนนอกอาเซียนสามารถท�าวีซ่าครั้งเดียว
และสามารถเดินทางเข้าได้ทุกประเทศใน
อาเซยีน จะท�าให้การค้า การลงทนุ และการ
ท่องเทีย่วขยายตวัอย่างรวดเรว็ คนจะหล่ังไหล
เข้าสู ่ดินแดนสุวรรณภูมิมากขึ้น และจะ 
ส ่งผลดีต ่อการค ้าชายแดนอย ่างมาก  
ยกตัวอย่างการค้าที่ด่านแม่สอด การขนส่ง
สนิค้าในปัจจบุนัต้องใช้ถนนทีต่ดัข้ึนภูเขา ซึง่
เป็นถนนสายเล็ก แต่ขณะนี้ได้เริ่มด�าเนิน
การก่อสร้างถนนสายใหญ่ตัดผ่านภูเขา
ตะนาวศรแีล้ว ใช้งบประมาณ 1,140 ล้านบาท 
จะแล้วเสร็จในปี 2558 คาดว่าจะท�าให ้
มลูค่าการค้าเพิม่ขึน้จากปัจจบุนั 4 หมืน่ล้านบาท 
เป ็นแสนล ้านบาททันที  ซึ่ งโดยท่ัวไป 
การค้าที่ด่านแม่สอดปัจจุบันมีอัตราการ
เจริญเติบโตถึงร้อยละ 26 - 27 ต่อปีอยู่แล้ว 

การเจรจาทวภิาคเีป็นเครือ่งมอืที่
มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
การค้าชายแดน
 ในเรือ่งการจดัท�าข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน คุณนิยมฯ 
สนับสนุนให้มีการเจรจาทวิภาคีมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ปีประสิทธิภาพสูง 
จะเห็นได้จากตัวอย่างของประเทศลาวซึ่งมี
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การเจรจาทวภิาคกีบัประเทศเพือ่นบ้านรอบ
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหลังจากมี
การเจรจาทวภิาคกีบัลาวแล้ว ไทยได้อ�านวย
ความสะดวกในเร่ืองการคมนาคมโดยทางรถ
อย่างมีประสิทธิภาพ ส ่งผลให้จังหวัด
หนองคายมีคนลาวเข้ามาเท่ียวและจับจ่าย
สินค้าจ�านวนมหาศาล 
 “ผมอยากให้ภาครฐัโดยกระทรวง
คมนาคมมีการเจรจาทวิภาคีกับประเทศ
เพื่อนบ้านเช่นเดียวกับประเทศลาว โดยให้
มกีารเดนิรถทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่โดย
ไม่จ�ากัดจ�านวนรถ สามารถเข้าออกได้ทุก
ช่องทางที่เป็นด่านถาวร เพื่อให้สามารถวิ่ง
รถขนส่งสนิค้าเข้าไปยงัประเทศต่างๆ ได้โดย
ไม่ต้องเปลี่ยนรถ มีการท�าประกันสินค้า
ตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องท�าประกนัใหม่เมือ่
เข้าสู่ประเทศใหม่ หรอืจะใช้กรอบความร่วมมือ 
GMS เจรจากับหอการค้าพม่า ลาว กัมพูชา 

ในเรื่องน้ี ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และให้มาเลเซียมาดูตัวอย่างของไทย เพื่อ
ให้เห็นด้วยกับการเดินรถดังกล่าว จะท�าให้
การคมนาคมเช่ือมโยงกนัได้ทัง้ภูมภิาค และ
สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้ง
การท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาล”

กฎระเบียบการค ้ าชายแดน 
บางประการไม ่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
 คุณนิยมฯ กล่าวถึงกฎระเบียบ 
ที่ ไ ม ่ มี ก ารปรับปรุ ง ให ้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ระเบียบในเรื่อง
การส�าแดงสินค้า (Declare) ที่ระบุว่า การ
ซื้อสินค้าที่เกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้อง
ส�าแดงสินค้า แต่เนื่องจากปัจจุบันราคา
สินค้าปรับตัวสูงขึ้นมาก จึงควรปรับมูลค่า
การซ้ือสินค้าที่ไม่ต้องส�าแดงให้สูงขึ้น โดย

อาจยดึหลกัเกณฑ์ตามสทิธพิเิศษทีป่ระเทศจนี
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งระบุว่า การค้า
ชายแดนที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 หยวน 
(ประมาณ 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ไม่ต้อง
ส�าแดงสินค้า หรือการค้าชายแดนกับ
ประเทศพม่า ควรผ่อนผันกฎเกณฑ์ในเรื่อง
การห้ามแลกเงินเกิน 2,000 จ๊าดต่อวัน ซึ่ง
ผู้ค้ารายใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงโดยใช้วิธีส่ง
เงนิไปทีสิ่งคโปร์ แลกเป็นเงนิบาท และใช้ซือ้
สนิค้าทีก่รงุเทพฯ จากนัน้จงึส่งสนิค้ามาขาย
ที่ชายแดน แต ่ส�าหรับผู ้ค ้ารายย ่อยที่
ชายแดน กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคที่
ส�าคัญมาก นอกจากน้ี ยังควรพิจารณาให้
สิทธิค์นลาวทีเ่ข้ามาซือ้สินค้าในประเทศไทย
ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก
เป็นการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวจากต่าง
ประเทศ เป็นต้น

ไทยควรยอมรับเงินสกุลท้องถิ่น
ของเพื่อนบ้านให้มากขึ้น
 ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน คุณนิยมฯ กล่าวว่า 
ปัจจุบันไทยกับพม่ามีมูลค่าการค้าระหว่าง
กันนอกเหนือจากก ๊าซธรรมชาติ เพียง  
6 หมื่นกว่าล้านบาท ทั้งที่พม่าส่งสินค้ามา
ขายที่ประเทศไทยถึงกว่า 4 แสนล้านบาท 
เน่ืองจากเป็นการค้าหนีภาษีจ�านวนมาก 
เฉพาะด่านแม่สอด มีมูลค่าการค้าปีละกว่า 
4 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงกับด่านที่จังหวัด
หนองคาย แต่ป ัจจุบันไทยเสียเปรียบ
เนื่องจากไทยไม่ยอมรับสกุลเงินพม่า เงิน
จ๊าดของพม่าจงึไปผกูกบัเงนิสกลุอ่ืน เมือ่ค่า
เงินบาทแข็งขึ้น ท�าให้ของไทยแพงขึ้น ใน
ขณะทีข่องพม่ายงัราคาเท่าเดมิเนือ่งจากค่า
เงนิไม่แขง็ขึน้ตามค่าเงนิบาทของไทย ท�าให้
ไทยขายสินค้าได้น้อยลง ขณะที่พม่าขาย
สินค้าได้มากขึ้น ดังนั้น ไทยจึงควรยอมรับ
เงินสกุลท้องถิ่นของเพื่อนบ้านให้มากขึ้น 
เพื่อให้การค้าขายไม่เสียเปรียบกัน ดังเช่น
ประเทศสาวและกัมพูชาที่มีเงินบาทอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจจ�านวนมาก ท�าให้อัตรา 
แลกเปลีย่นมเีสถยีรภาพพอสมควร และไม่เกดิ
ปัญหาในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน 
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เพิ่มการเปิดด่านถาวรเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการค้าขายกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
 คุณนิยมฯ กล่าวถึงการเปิดด่าน
การค้าชายแดนว่า ควรส่งเสรมิให้มกีารเปิด
ด่านถาวรให้มากท่ีสุด เพื่อเพิ่มช่องทาง 
ค้าขายระหว่างกนั อาท ิการเปิดด่านและสร้าง 
สะพานมติรภาพทีบ้่านแม่ตะวอ ซึง่เป็นเส้น
ทางลัดจากประเทศไทยไปถึงย่างกุ ้ง ใช้
ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรเดินทางไป 
หงสาวดี ระยะทางจากแม่สอดไปย่างกุ้ง 
430 กิโลเมตร ในขณะที่ระยะทางจาก 
แม่ตะวอไปถึงย่างกุ้งไม่ถึง 300 กิโลเมตร 
แม่ตะวอจะเป็นด่านการค้าชายแดนท่ีมี 
ผู้บริโภคสินค้าจ�านวนมากเช่นเดียวกับด่าน
แม่สอด ซึ่งเป็นเส้นทางไปถึงเมืองย่างกุ้ง 
ผ่านเมืองต่างๆ ท่ีมีผู ้อยู ่อาศัยท้ังหมดถึง  
30 ล้านคน ซึ่งในบริเวณน้ี สินค้าจีนยังไม่
สามารถแข่งขันกับไทยได้ นอกจากน้ี ควร
พิจารณาเปิดด่านท่ีบ้านอรุโณทัย อ�าเภอ
เชยีงดาว เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถค้าขาย
แข่งขันกับจีนได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมี
การเชือ่มโยงเส้นทางจากจนีถงึอนิเดยีผ่านพม่า 
โดยเร่ิมจากคนุมงิ ไปยงัลยุลี ่มเูซ มณัฑะเลย์ 
480 กิโลเมตร และไปที่ภาคตะวันออกของ
อินเดียอีก 400 - 500 กิโลเมตร ไทยจึงควร
เปิดด่านบ้านอรุโณทัย และสร้างทางเพื่อ
เชื่อมโยงกับเมืองตองยีของพม่า ระยะทาง 
150 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้เคยเป็นเส้นทาง
เดนิทพัของพระนเรศวรไปตเีมอืงตองย ีและ
ยังสามารถสร้างเชื่อมโยงไปถึงมัณฑะเลย์
ของพม่าเป็นระยะทาง 200 กิโลเมตรได้อีก
ด้วย 
  “จีนเคยมาดูงานที่แม่สอด ก่อน
จะเปิดด่านลุยลี่ มูเซ ไทยต้อนรับอย่างดี ให้
ข้อมลูทกุอย่าง และจนีกก็ลบัไปเปิดด่านแข่ง
กับไทย และท�าได้ดีกว่า จนไทยต้องย้อน
กลับไปดูงานที่จีนแทน ซ่ึงจีนใช้นโยบาย 
one place two countries โดยเปิดให้เป็น
พื้นที่ที่สามารถใช้สกุลเงินได้ทุกสกุล ทุก
ประเทศสามารถเข้ามาลงทุนได้ ในขณะท่ี
เมือ่หอการค้าพม่าขอเข้ามาดงูานทีด่่านไทย 
ไทยไม่สนใจต้อนรับเลย รวมทั้งพ่อค้าไทยก็

ไม่ดูแลอ�านวยความสะดวกในการซื้อสินค้า
แก่พม่า ทั้งเรื่องการจัดท�าเอกสาร แลกเงิน 
ส่งสินค้า เพราะคิดว่าพม่าเป็นประเทศ
ยากจน ทั้งๆ ที่พม่าเป็นลูกค้าของไทย  
ดังน้ัน เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การค้า
ภายในอาเซียนถือเป ็นการค ้าภายใน
ประเทศ (Domestic) จะมีการลงทุน
ระหว่างกนัมากขึน้ ไม่มกีารเกบ็ภาษรีะหว่าง
กัน ถือว ่าเป ็นประเทศเดียวกัน เป ็น
ครอบครัวใหญ่ พ่อค้าไทยจะต้องให้ความ
ส�าคัญกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น”

“เมืองพี่เมืองน้อง” เป็นค�าตอบ
ของการพัฒนาไปพร้อมกันกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
 ปัญหาอกีประการหนึง่ของการค้า
ชายแดน ได้แก่ การพฒันาทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั
ของทัง้สองประเทศ ท�าให้ไม่สามารถเชือ่มต่อ
กันได้อย่างราบรื่น คุณนิยมฯ ยกตัวอย่าง
ด่านประเทศกัมพูชา เครื่องมือเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีใช้ในด่านฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา มี
ช่องว่างที่แตกต่างกันมาก กัมพูชายังใช้
ระบบท�าด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบเมืองพี่เมืองน้อง 
(Sister City) ส�าหรับทุกจังหวัดและแขวงที่
อยู่ชายแดน ในกรอบของ ACMECS จึงเป็น
สิง่ทีจ่�าเป็นมาก โดยควรเป็นการส่ังการจาก
ระดับผู ้น�าโดยตรงให้สร้างความสัมพันธ ์

ดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้เกิดเวทีใน
ระดบัปฏบิตัใินท้องถิน่ส�าหรบัการเจรจาการ
ช่วยเหลือ อ�านวยความสะดวก และแก้ไข
ปัญหาซึ่งกันและกันได้โดยตรง โดยไม่ต้อง
ผ่านสายการบังคับบัญชาซึ่งจะท�าให้เกิด
ความล่าช้า
 “ประเทศกัมพูชา มีปัญหาเรื่อง 
โลจิสติกส์ ด่าน และมาเฟีย นักท่องเที่ยว
ต่างชาติผ่านด่านปอยเปตต้องใช้เวลาถึง  
3 ชั่วโมง ในเรื่องรถโดยสาร ปัจจุบันมีรถ
โดยสารที่วิ่งระหว่าง หมอชิต-เสียมเรียบ 
หมอชิต-พนมเปญ วันละ 1 เที่ยว แต่ยังมี
ปัญหาเรื่องการไม่ตรงเวลา ในฝั่งประเทศ 
ไทยไม่มปัีญหา และก�าลงัมกีารเจรจาเพือ่ขอ
ให้รถวิ่งในช่องทางพิเศษเพื่อให้รวดเร็วขึ้น 
แต่ทางฝั่งกัมพูชามีปัญหาเรื่องมาเฟียคอย
หาผลประโยชน์ โดยการไม่ยอมให้รถของ
ไทยจอดรบัผูโ้ดยสารทีต้่นทาง แต่ให้จอดรบั
ที่สถานีซึ่งไกลออกไปอีก 6 กิโลเมตร และ
จะต้องขึน้รถรบัส่งของกมัพชูาไปทีส่ถาน ีซึง่
ท�าให้เกดิความยากล�าบากและเป็นอปุสรรค
ต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก ภาครัฐจึงควรมี
การเจรจาเพือ่แก้ไขปัญหาเรือ่งนี ้ส�าหรบัรถ
ขนส่งสินค้าจากฝั่งกัมพูชามาฝั่งไทย มีการ
บังคับให้คนกัมพูชาน�าสินค้ามาถ่ายลงก่อน 
และให้เช่ารถเขน็ของมาเฟียกมัพชูาเพือ่เขน็
สินค้าไปขึ้นรถบรรทุก ซ่ึงท�าให้ต้นทุนค่า
ขนส่งสงูขึน้โดยไม่จ�าเป็น และสนิค้าเกดิการ
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ชอกช�้าเสียหายมากขึ้น ซ่ึงระบบน้ีไม่มี
ประเทศใดท�ากนัแล้ว ดงันัน้ ผมจงึได้ผลกัดนั
เรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์แบบเมือง 
พี่เมืองน้องมาโดยตลอด” 

เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนเป็น
สิ่งจ�าเป็น
 นอกจากนี้ คุณนิยมฯ ยังให้ความ
ส�าคัญกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมาก 
และระบุว่าจะต้องด�าเนินการคู่กันทั้งสอง
ประเทศ เนือ่งจากแต่ละประเทศมจีดุเด่นที่

บทสรุป

 การค้าชายแดนซึ่งมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเป็นล�าดับ จ�าเป็นจะต้องเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ด้านต่างๆ ได้แก่  (1) ปรับปรุงด่านถาวรที่มีความแออัดและด่านถาวรที่มีศักยภาพพร้อมกับการขยายเวลาในการท�างานให้มากยิ่งขึ้น  
(2) ส่งเสริมการยกฐานะจุดผ่อนปรนให้เป็นด่านถาวรให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้  (3) ผลักดันการก่อสร้างทางคมนาคมทางบกและ
ทางน�า้เชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้าน  (4) ส่งเสรมิให้มกีารเดนิรถไม่จ�ากดัจ�านวนแบบทวภิาคกีบัประเทศกมัพชูา พม่า และมาเลเซยี 
(5) ผลักดันกรอบความร่วมมือต่างๆ เก่ียวกับการอ�านวยความสะดวกในการผ่านแดนทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยว   
(6) สนับสนุนการเจรจาแบบทวิภาคี โดยมีคณะกรรมการว่าด้วยการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (7) ผลักดันให้มีการจัดตั้ง
ความสัมพันธ์แบบเมืองพี่เมืองน้องกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหาชายแดนต่างๆ อย่างทันเวลา  (8) ส่งเสริมการ 
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามบริเวณจุดตัดแถบเศรษฐกิจหรือจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพ  และ (9) แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้
สอดคล้องกับการค้าชายแดนในปัจจุบัน ซ่ึงหากด�าเนินการได้ดังนี้แล้ว การค้าชายแดนจะเป็นก�าลังส�าคัญให้ประเทศไทยก้าวเข้า 
สู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคงต่อไป 

แตกต่างกัน อาทิ ประเทศไทยเก่งในเรื่อง
เทคโนโลยีและเงินทุน ขณะที่พม ่ามี
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานที่อุดม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน ซ่ึง
วัตถุดิบและแรงงานยังมีราคาถูกกว่าที่อื่นๆ 
จะเป็นแรงจูงใจให้คนเข้าไปลงทุนมากขึ้น 
 “ยกตัวอย่างที่แม่สอด ซึ่งมีความ
พร้อมมากในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แต่จะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษฝ่ายเดียวไม่ได้ 
จะต้องตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม แม่สอด-
เมยีวด ีโดยมสีทิธพิเิศษให้แก่ทัง้สองประเทศ  
นอกเหนอืจากเรือ่งภาษ ีอาท ิสนามบนิของ
ไทย ควรให้สิทธิ์แก่คนพม่าใช้ได้อย่าง
ส ะด วก เช ่ น เ ดี ย ว กั บ คน ไทย  ด ้ า น
อุตสาหกรรม ควรก�าหนดค่าแรงขั้นต�่าให้
เป็นค่ากลาง อาท ิค่าแรงขัน้ต�่าของไทย 300 บาท 
พม่า 100 บาท ก็ควรก�าหนดให้ค่าแรง 
ขั้นต�่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 200 บาท และสามารถยืมแรงงาน

ข้ามประเทศได้ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมทั้งมีการจดทะเบียนแรงงานได้ตลอด
เวลา ไม่ใช่จดปีละครั้ง รวมทั้งมีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาแรงงาน
มีฝีมือ ส�าหรับข้อเสียของการจัดตั้งเขต
เศรษฐกจิพเิศษ อาจมเีรือ่งปัญหาสงัคมทีจ่ะ
ตามมา เน่ืองจากมีคนจากหลากหลาย
วัฒนธรรมมาอยู่รวมกันจ�านวนมาก และ
หากบริหารจัดการไม่ดี อาจมีปัญหาเรื่อง
ความแออัด มลพิษ เหมือนกับที่มาบตาพุด 
หรืออาจมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น แต่
ผมเห็นว่า ข้อดีมีมากกว่า ท�าให้ท้ังสอง
ประเทศมีกิจกรรมท�าร่วมกัน” 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน : 
พัฒนาเศรษฐกิจไทย

ควบคู่ไปกับเพื่อนบ้าน
 สรัญญำ  ตั้งยงตระกูล*

ในอดีตพื้นที่ชายแดนอาจไม่ได้รับความ
สนใจและไม่มีความส�าคัญกับเศรษฐกิจ

ประเทศ เนื่องจากชายแดนเป ็นพื้นที่ 
ห่างไกลจากเมอืงใหญ่ทีม่คีวามเจรญิ และเป็น
พรมแดนตดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้านทีไ่ม่มี
ความเจริญให้เห็นมากนัก นั่นอาจเป็นภาพ
อดีตที่แตกต ่างกับภาพปัจจุบันที่พื้นที่
ชายแดนได้กลายเป็นประตูการค้าท่ีส�าคัญ
สามารถเชือ่มโยงกบัภมูภิาคต่างๆ ทัง้ในและ
นอกภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีข้อ
ได้เปรียบหลายประการที่เปรียบเสมือน 
แม่เหล็กดึงดูดการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ด้วยปัจจัยดังที่กล่าวมาจึงเอื้อต่อ
การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
ประเทศเพือ่นบ้านตามแนวชายแดนไทยได้
เริ่มจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อ
กระตุน้เศรษฐกจิประเทศ ดงันัน้ การพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเริ่มมีบทบาททาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น

ความหมาย “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ”
 ในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มี
การศกึษารปูแบบเขตเศรษฐกจิพเิศษ เมือ่ปี 
2547 ซึ่งได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า “เป็นเขต
พ้ืนที่ ที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น เป ็ นการ เฉพาะ เพื่ อ
ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
อ�านวยความสะดวก รวมท้ังให้สิทธิพิเศษ
บางประการ ในการด�าเนนิกจิการต่างๆ เช่น 
การส่งออก การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริการ 
หรือการอื่นใด รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี หรือ
เพื่อประกอบการเสรี”
 จากค�าจ�ากัดความของธนาคาร 
โลก (World Bank) และธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) สามารถสรุปได้ว ่า เขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นพื้นที่ที่มีการก�าหนด
ขอบเขตอย่างชัดเจน จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ
ระบบและนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นกรณี
พเิศษ เพือ่ส่งเสรมิการลงทนุและการพฒันา
พืน้ที ่โดยมกีารบรหิารจดัการทีแ่ตกต่างจาก
พื้นท่ีอื่นหรือแยกส่วนการด�าเนินงานออก
จากระบบตามปกติของประเทศ ซ่ึงกลไก
การบรหิารจดัการอาจมฐีานะเป็นนติบิคุคล
ที่สามารถใช้อ�านาจเฉพาะแทนอ�านาจของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง และอาจมีการ
ออกกฎหมาย หรือกฎระเบียบเป็นพิเศษ
มารองรับ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เช่น เป็นบริเวณ
พื้นที่พิเศษทางศุลกากรที่มีการปรับปรุง
ระบบโดยลดขั้นตอนกระบวนการทางภาษี
ให้มีความคล่องตัว มีการให้สิทธิประโยชน์
เฉพาะแก่ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัและการลงทนุภายใน
เขตพื้นที่ รวมทั้งให้ด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎ
ระเบยีบทีม่คีวามผ่อนปรนมากกว่ากฎหมาย
ตามปกติของประเทศ เป็นต้น
 จากความหมายท่ีกล่าวมาสรปุได้ว่า 
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่โดยให้สิทธิ

ประโยชน์แก่นกัลงทนุภาคเอกชนโดยภาครฐั
ให้การสนับสนุนการพัฒนา ซึ่งมีหลาย
ประเทศน�ารปูแบบเขตเศรษฐกจิพิเศษไปใช้
พัฒนาเศรษฐกิจ ส�าหรับค�าถามที่ว่า ท�าไม
ต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเป ็นค�าตอบส�าหรับการแสวงหา 
รปูแบบของการพฒันาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมหรอืไม่
โดยแท้จริงแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลาย
รูปแบบแต่เรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น Free 
Trade Zone (FTZ), Foreign Trade 
Zones (FTZ), Export Processing Zone 
(EPZ), Enterprise Zone (EZ), Free Port 
(FP), Specialized Zone (SZ) เป็นต้น ซึ่ง
การจัดตั้งเขตเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อการ 
ส่งออกเพิม่การจ้างงาน และกระตุน้เศรษฐกจิ 
ของประเทศ จากผลการศึกษาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษที่ด�าเนินการ 30 ปีโดยธนาคารโลก 
เมื่อปี 2551  ชี้ว่า ในขณะที่เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษส ่งผลดีต ่อเศรษฐกิจและบรรลุ 
เป้าหมายการพฒันาในประเทศเอเชยีตะวนัออก 
แต่การด�าเนินการรูปแบบเดียวกันนี้ไม่
สามารถน�าไปใช้ประสบความส�าเร็จใน 
ลาตินอเมริกา แอฟริกาและอีกหลายเขต 
ทัว่โลก น่ีคอืหลักฐานส�าคญัทีบ่่งชีว่้า การจดัตัง้
เขตเศรษฐกจิพเิศษจ�าเป็นต้องมกีารวางแผน
อย่างรอบคอบ โดยวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในการจัดตั้งและหารูปแบบที่เหมาะสม 
จึงจะท�าให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประสบความส�าเร็จ รวมทั้งต้องหาแนวร่วม
จากภาคีการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อให้การ

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

บทควำมประจ�ำฉบับ
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พัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นและลดอุปสรรค
ในการด�าเนินการให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ดี
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควรค�านึงถึง
ผลกระทบต่อพื้นที่ ซึ่งธนาคารพัฒนาแห่ง
เอเชียให้ความเห็นว่า หากรัฐบาลส่งเสริม
มาตรการทางการเงินเพื่อดึงดูดให้มีการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยผ่อนปรน
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จะ
กระตุ ้นให้เกิดสภาวะการแข่งขันอย่าง 
ไร้ขอบเขต ซึ่งจะบิดเบือนนโยบายการเงิน
ที่แท้จริงของประเทศและท�าลายมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน

ความส�าคัญของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
 ประ เทศไทยตั้ งอยู ่ ก่ึ งกลาง
อาเซียน และมีบทบาททางยุทธศาสตร์ที่
ส�าคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนสู ่
บริบทโลกจึงก�าหนดยุทธศาสตร์ประเทศ  
4 ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ได้แก่ (1) การหลุดพ้นจากกับดัก
ของประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & 
Competitiveness) โดยเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ รักษา
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
และเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
(2) การสร้างความเติบโตท่ีเท่าเทียมลด
ความเหลื่อมล�้า (Inclusive growth) โดย
เฉพาะเป้าหมาย ลดความยากจนพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนกลุ่มล่างทั้งในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจและเพิ่มธุรกิจ SMEs  
(3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(Green Growth) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและเพิ่มพื้นท่ีป่า และ (4) การ
ปรับปรุงกฎระเบยีบการบรหิารจดัการภาครฐั
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 นอกจากนี ้เพือ่เตรยีมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 รัฐบาล
จึงก�าหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นสมาชิก
ทีเ่ข้มแขง็ และสนบัสนนุคณุภาพชวีติทีด่ขีอง
ประชาชนอาเซียนร่วมกันประกอบด้วย  
8 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ (1) การเสรมิสร้างความ

สามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ 
การค้า และการลงทุน (2) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการคุ ้มครองทางสังคม   
(3) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิตกิส์  
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (5) การ
พัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ  (6) การ
สร้างความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนกั
ถึงความส�าคัญของอาเซียน  (7) การเสริม
สร้างความมัน่คง เพือ่ให้มบีรรทดัฐานร่วมที่
มีเอกภาพและสันติภาพ  และ (8) การเพิ่ม
ศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียนเพื่อให้เมืองมีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน
ด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว บริการ และ
เมืองชายแดน
 การด�าเนินการตามยุทธศาสตร ์
ดงักล่าวมเีป้าหมายเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และการด�าเนิน
การผลักดันการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว
อย่างยั่งยืน โดยจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปใน
หลายด้าน เช่น ระบบกฎหมาย ระบบ
บริหารราชการแผ่นดิน ระบบการจัดสรร
และใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบโครงสร้าง 
พื้นฐาน ระบบโครงสร้างภาษีอากร ระบบ
การเงินการคลัง นโยบายและมาตรการ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการ เป็นต้น  
ดงันัน้ การด�าเนนิการปฏริปูในขอบเขตพืน้ที่
จ�ากดัในรปูแบบเขตเศรษฐกจิพเิศษจะเป็น
ทางออกทีด่ีทีจ่ะเปิดโอกาสให้เริม่ต้นปฏริปู
ระบบโดยลดอุปสรรคให้น้อยที่สุด ซึ่งจะ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบ
สนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและ
ปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการ
พัฒนาระดับพื้นที่ของไทยในปัจจุบันยังมี
ปัญหาอุปสรรคหลายประการ เนื่องจาก
ระบบบริหารราชการไทยเป ็นระบบ 
รวมศูนย์ จึงท�าให้การบริหารจัดการขาด
ความคล่องตัว ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ระดับพื้นที่ซึ่ งมีศักยภาพต ่างกัน เช ่น  
เป ็นแหล ่ งท ่ อง เที่ ย ว  อุ ตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ศนูย์กลางการเงนิ เป็นต้น และ
มีวัตถุประสงค์เฉพาะ จึงมักประสบปัญหา
อปุสรรคในการด�าเนนิการแตกต่างกนั พืน้ที่
แต่ละแห่งต้องการการปฏิรูปในด้านต่างๆ 
แตกต่างกัน เช่น กฎหมาย และกฎระเบียบ

อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด�าเนินกิจกรรม 
ซึ่งบางกิจกรรมที่กฎหมายไม่อนุญาตให้
ด�าเนินการนั้น อาจเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับ 
พืน้ทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสามารถสร้างรายได้ให้กบัพ้ืนที่ 
การจัดตั้ ง เขตเศรษฐกิจพิ เศษจะเป ็น
ทางออกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เฉพาะเจาะจง โดยไม่จ�าเป็นต้องกระทบต่อ
พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหา
และอปุสรรคได้ตรงประเดน็ส�าหรบัเขตนัน้ๆ  
โดยก�าหนดขอบเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม  ความ
หนาแน่นของกิจกรรม และการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละเขตที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะชัดเจน เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11  ก�าหนดยุทธศาสตร์
การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยให้ความส�าคัญกับประเด็นการ
พัฒนาพื้นที่ชายแดน คือ  (1) พัฒนาความ
เชือ่มโยงด้านการขนส่งและระบบโลจสิตกิส์
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
อาเซียน โดยเฉพาะแผนงานการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุ ่มแม่น�้าโขง 6 ประเทศ (GMS)  และ  
(2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาค
และภมูภิาคอาเซยีนโดยมุง่เน้นความร่วมมอื
กับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐาน 
การผลิตตามแนวพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิ โดย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน ให ้ มีบทบาทการเป ็นประตู 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ 
ไทย : ความก้าวหน้าการด�าเนนิการ
 ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ
โดยเร่งรัดผลักดันการพัฒนาทั้งในระดับ
นโยบายและพื้ นที่ เพื่ อ ให ้ทันต ่อการ
เปลี่ยนแปลงในภูมิภาค ซึ่งพื้นที่ชายแดน
ส�าคญัหลายแห่งอยูร่ะหว่างการเตรยีมความ
พร้อมรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และระดับนโยบายได้เตรียมความ
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พร้อมด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อ
บูรณาการการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพในลักษณะศูนย์
บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน
พื้นที่เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดเป็น 
รูปธรรมโดยเร็ว
 กฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษเป็น
เครื่องมือที่ส�าคัญในการก�ากับการพัฒนา
ให ้ มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพ  โ ดยส� านั ก ง าน 
คณะกรรมการกฤษฎกีาได้ด�าเนนิการยกร่าง 
“ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....” ตั้งแต ่
ป ี  2555 มาเป ็นล� าดับ  และต ่อมา 
คณะรฐัมนตรมีมีตเิม่ือวันที ่21 มกราคม 2556 
เห็นชอบในหลักการ และขณะนี้ประกาศใช้
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2556
 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556  
ก�าหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ” ซึง่มนีายกรฐัมนตรี 
เป ็นประธาน กรรมการประกอบด้วย  
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากภาคเอกชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป็น
กรรมการและเลขานุการ และก�าหนด 
อ�านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอร ่างหลักเกณฑ์ และวิธีการ
สนับสนุนการจัดตั้งและด�าเนินการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนร่างแผน
แม่บท แผนงาน โครงการ และแผนปฏบิตักิาร
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้
ความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนแม่บท แผนงาน 
โครงการ และแผนปฏบิตักิารของหน่วยงาน
ตามที่ได้รับร้องขอและก�าหนดแนวทางให้
หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้การส่งเสริมฯ
ก�ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ด�าเนินงานตามแผนแม่บท ตลอดจนให้ 
ค�าแนะน�า แก้ไขปัญหาอปุสรรคและรายงาน
ผลการด�าเนนิงานต่อคณะรฐัมนตร ีด้านการ
บรหิารจดัการก�าหนดให้ม ี“ส�านกังานคณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ” เป็นหน่วยงานภายในส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายเลขานกุาร
ส�าหรับการขอจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พเิศษ ร่างระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรฯี ได้
ก� าหนดขั้นตอนการด� า เนินการ โดย 
หน่วยงานท้องถิน่เจ้าของโครงการ/แผนงาน
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบก�ากับดูแลเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง ต้องเป็น 
ผูจ้ดัท�า “ร่างแผนแม่บท” และ “แผนปฏบิตัิ
การ” ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นๆ 
เพือ่ให้เกดิความรวดเรว็ สอดคล้องกบัความ
ต้องการของประชาชน และมีสาระของงาน
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง โดย 
น�าเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ และ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามล�าดับ
 ส�าหรับการด�าเนินการศึกษาเพื่อ
หารูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
เหมาะสมกับประเทศไทยน้ัน เม่ือวันที่  
29 มีนาคม 2556 นายกรัฐมนตรีได้เป็น
ประธานการประชมุหารอืเรือ่งแนวทางการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งที่ประชุมได้
มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เร่งรดัพจิารณาแนวทางการจดัจ้างทีป่รกึษา
เพือ่ด�าเนนิ “โครงการศกึษาแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ” ในเบือ้งต้น
ให ้ครอบคลุม 4  ประเด็นหลัก คือ  
(1) ศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาของพืน้ที่  
(2) กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องในการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) กลไกการ
บรหิารจดัการของรฐั รวมทัง้สทิธปิระโยชน์
ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น แ ต ่ ล ะ พื้ น ที่  แ ล ะ  
(4) โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ โดยให้ครอบคลุมพื้นที ่
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic  
Corridor) ได้แก่ อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
จังหวัดกาญจนบุรี อ�าเภอแม่สาย เชียงแสน 
และเชียงของ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
มกุดาหาร นครพนม และหนองคาย จงัหวดั
สระแก้ว อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดนราธิวาส ในล�าดับแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2556 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ

แนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ และมอบหมายให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติด�าเนินการ 
 การเตรียมความพร ้อมพื้นที่
ชายแดนไทยรองรับการเชื่อมโยงระดับ
ภูมิภาค ได ้สนับสนุนการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานด้านศลุกากร บรเิวณพืน้ที่
เศรษฐกิจชายแดนส�าคัญในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก และภาคใต ้ โดยจัดท�า
โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
ศุลกากร ภายใต้พระราชบัญญัติให้อ�านาจ
กระทรวงการคลังกู ้ เงินเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ 2 ล้านล้านบาท พัฒนาด่าน
พรมแดน 41 แห่ง วงเงินงบประมาณ 
12,545.26 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข ่งขันของพื้นที่
ชายแดน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
กับพื้นที่ชายแดน เพิ่มศักยภาพของด่าน
ศลุกากรในการรองรบัการขยายตวัด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศ 
เพื่ อนบ ้ านโดยเฉพาะจากการ เข ้ าสู ่
ประชาคมอาเซียน (AEC) ดังนั้น พื้นท่ี
ชายแดนจึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ระดับ
นโยบายให ้ความส�าคัญและเป ็นพื้น ท่ี 
เป้าหมายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นอันดับแรก

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจุด
เชื่อมต่อเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
 พืน้ทีช่ายแดนเป็นประตเูศรษฐกจิ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็น
เขตแดนระหว่างประเทศที่มีอ่อนไหวด้าน
ความม่ันคง และการสร้างความมั่นคงของ
พื้นที่ชายแดนจะเกิดขึ้นได้จากการพัฒนา
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ โดยศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจชายแดนพิจารณาจากข้อมูลภาพ
รวมการค้าชายแดนระหว่างไทยกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน ไทย มาเลเซีย พม่า สปป.ลาว 
และกัมพูชา ในปี 2555 ที่มีมูลค่ารวม  

วา
รส
าร

กรกฎาคม-กันยายน 2556
เศร

ษฐ
กิจ
แล
ะส
ังค
ม

10



9.1 แสนล้านบาท ขยายตวัจากช่วงปี 2551 
ร้อยละ 7.2 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเฉพาะ
ประ เทศในอนุภู มิภาคลุ ่ มแม ่น�้ า โขง  
6 ประเทศ  ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา เมียนมาร์ และจีนในปี 2555  
มีมูลค่า 4.4 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปี 2554 ร้อยละ 20 และคาดว่าในปี 
2556 จะมีมูลค่าถึง 5 แสนล้านบาท
 ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มูลค่า
การค้าชายแดนที่ขยายตัวมากข้ึนเกิดจาก
การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ
ด้านการคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ เหนือ - ใต ้  Nor th-South  
Economic Corridor (ไทย เมียนมาร์ 
สปป.ลาว-จีน) ด้านตะวันออก-ตะวันตก 
East-West Economic Corridor (ไทย 
เมียนมาร์ สปป.ลาว เวียดนาม) และด้านใต้ 
Southern Economic Corridor (ไทย  
เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม) ซึ่งพื้นที่เหล่านี้
เป็นช่องทางการค้าที่ส�าคัญของประเทศ
เพื่อนบ้านมีการน�าเข้าและส่งออกสินค้า
มากกว่าร้อยละ 70 ของการค้ารวม อีกทั้ง
เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่ง
ตามแนวชายแดน ซึง่เหตผุลทีเ่ขตเศรษฐกจิ
พิ เศษส ่วนใหญ่ตั้ งอยู ่บริ เวณชายแดน 
เนือ่งจากปัจจยัการผลติมรีาคาถกู เช่น ทีด่นิ 
ค่าจ้าง และแรงงานหาได้ง่ายและมีจ�านวน
มาก เช่น ในประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว 
และกัมพูชา ซึ่งจะดึงดูดให้ภาคเอกชนย้าย
โรงงานที่ใช้แรงงานเข้มข้นข้ามพรมแดน 
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าท่ี
ได้รบัสทิธพิเิศษทางการค้าระหว่างประเทศ 
เช่น สินค้าเครื่องนุ ่งห่มของบริษัทจาก
กัมพูชา จะเข้าถึงตลาดอเมริกา แคนาดา 
ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี และสหภาพยโุรปได้อย่าง
เสรี จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นท้ัง
โอกาสและความท้าทายส�าหรบัประเทศไทย
ทีจ่ะแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคโดย
อาศัยความได้เปรียบและศักยภาพของ
ประเทศ และไทยจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความร่วมมือ
ทางเศรษฐกจิทีส่ร้างสรรค์ระดบัภมูภิาคด้วย
เช่นกัน 

 กรอบนโยบายโครงการพัฒนา 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุม่แม่น�า้โขง 6 ประเทศ (Greater Mekong 
Subregion: GMS) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสรมิผลกัดนัการพฒันาระบบการคมนาคม
ขนส ่งทั้ งทางบกและทางน�้ า เช่ือมโยง
ระหว่างประเทศในภูมิภาค และสร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศ GMS 
การพัฒนาความร่วมมือนับตั้งแต่ปี 2535 - 
2556 มีความก้าวหน้าในการเชื่อมโยงใน
ภู มิ ภ าค ในด ้ านคมนาคม  พลั ง ง าน 
โทรคมนาคม และการปรับปรุงกฎระเบียบ
การเคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร และประชากร
ผ่านแนวพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิทีส่�าคญั การ
เปิดเสรเีศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 และได้
มข้ีอตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Cross Border 
Transport Agreement: CBTA) ซึง่ปัจจบุนั
ไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติการอ�านวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  
พ.ศ. 2556 ภายใต้การด�าเนินงานแผนงาน 
GMS เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556  ซึ่งไทยมี
พันธกรณีในการด�าเนินการตามข้อตกลง 
CBTA โดยปรบัปรงุพธิกีาร ณ ด่านพรมแดน
ท่ีเก่ียวกับการก�ากับ ควบคุม ตรวจสอบ 
อนุญาต และอนุ มั ติการ เข ้ าประเทศ 
การเข้าพักอาศัยและการเดินทางออกจาก
ประเทศของบุคคล สัตว์ พืช และสิ่งของ 

ตลอดจนพาหนะและคนประจ�าพาหนะทีใ่ช้
ขนส่งสิ่งดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ นอกจากนี้
แผนงานการพัฒนาความร ่วมมือทาง
เศรษฐกจิในอนภุาคลุ่มแม่น�า้โขง 6 ประเทศ 
อยู่ระหว่างการจัดท�ากรอบการลงทุนของ
ภูมิภาค (Regional Investment Frame-
work: RIF) ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจโดย
มีการเสนอแนวทางตามแนวคิดการพัฒนา
ที่สร้างสรรค์ ครอบคลุมและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม และเร่งพัฒนาการเชื่อมโยง
โครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาเมอืงและเมอืง
ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กรณศีกึษา : เขตเศรษฐกจิพเิศษ
เมืองลารี โด  รั ฐ เท็กซัสบน
ทางหลวงพิเศษ (Superhighway) 
ร ะหว ่ า งปร ะ เทศ เม็ กซิ โ ก–
สหรัฐอเมริกา–แคนาดา
 ที่ตั้ง “เมืองลารีโด รัฐเท็กซัส” 
(Laredo Texas) เป็นประตูการค้าที่ส�าคัญ
ที่สุดของรัฐเท็กซัสและของสหรัฐอเมริกา
ด้านพรมแดนติดต่อกับประเทศเม็กซิโก  
ตัวเมืองลารีโดตั้งอยู่ฝั่งเหนือของแม่น�้า Rio 
Grande ที่กั้นระหว่างสองประเทศ มีพื้นที่
รวม 233.12 ตารางกิโลเมตร และมี
ประชากรในปี 2554 จ�านวน 2.4 แสนคน 
จดัเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดบั 10 
ของรัฐเม็กซิโก และอันดับที่  80 ของ

วา
รส
าร

กรกฎาคม-กันยายน 2556

เศร
ษฐ
กิจ
แล
ะส
ังค
ม

11



ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง 
ลารีโดเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยบทบาท
การเป็นเมืองประตูการค้าระหว่างประเทศ
ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 
(Nor th  Amer ican F ree Trade  
Agreement: NAFTA) มีทางหลวงหมายเลข 35 
ที่ เป ็นส ่วนหนึ่งของ “ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างประเทศ” (Superhighway) เชือ่มโยง
ระหว่างประเทศเมก็ซโิก สหรฐัอเมรกิา และ
แคนาดา ผ่านเมืองลารีโดเช่ือมโยงกับ
ประเทศเม็กซิ โกด ้วยสะพานระหว ่าง
ประเทศ 4 แห่ง และสะพานรถไฟ 1 แห่ง 
ซึ่ งมีรถบรรทุกข ้ามพรมแดนประมาณ 
8,500 คันต่อวัน จัดเป็นด่านข้ามพรมแดน
ที่คับคั่งที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยสินค้า 
น� า เข ้ าและส ่ งออกระหว ่ างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ร้อยละ 47 ผ่าน
พรมแดนทีเ่มอืงลารโีดมสีนามบนินานาชาติ 
(Laredo International Airport) 1 แห่ง 
ตั้งอยู่ในเขตเมือง เข้ามาเสริมทั้งการขนส่ง 
ผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ
 เมืองลารีโด รัฐเท็กซัส และเมือง 
Nuevo Laredo  เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดนท่ีประสบความส�าเร็จและ
เป็นต้นแบบในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 
ทั่ ว โ ลก  และ เป ็ น เ มื อ งสองสัญชาติ  
(Binational Cities) ท่ีมีประวัติศาสตร ์
เชือ่มโยงกนั จงึถกูก�าหนดเป็น “ภาคมหานคร 
Laredo – Nueveo Laredo Metropolitan 
Area” พืน้ทีร่วม 1,567.14 ตารางกโิลเมตร 
มปีระชากรรวม 6.2 แสนคน การพฒันาภาค
มหานคร (Metropolitan Area) ที่เป็น
ประตูการค ้าของท้ังสองประเทศจึงมี
ลักษณะเป็น “เมืองแฝดสองสัญชาติ” ที่
สามารถเชื่อมโยงสู ่ เมืองท่าส�าคัญด้าน
มหาสมทุรแปซฟิิกของประเทศเมก็ซโิก และ
เชื่อมโยงสู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วย 
“ทางหลวงพิเศษระหว่างประเทศ” (Super-
highway)
 วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกจิพเิศษแห่งนี ้คอื การลดปัญหา
การว่างงานที่มีอัตราที่สูงมากของรัฐที่มี
พรมแดนติดกับสหรัฐอเมริกา และต้องการ
เพิ่มมูลค่าของการส่งออกซ่ึงขณะน้ันอยู่ใน

ระดับที่ต�่าโดยก�าหนดให้เป็นเขตการผลิต
เพื่อการส ่งออกชนิดโรงงานเดี่ยวหรือ  
Maquiladora ในฝั่งของชายแดนเม็กซิโก 
โดยรัฐบาลกลางมีมาตรการจูงใจ เรียกว่า 
IMMEX (La Industria Manufacturera, 
Maguiladora y de Servicios de  
Exportacion)  อาทิ การงดเว้นภาษีและ
การจ�ากัดปริมาณน�าเข้า และสิทธิพิเศษ 
แก่ผู ้ประกอบการแต่ละรายได้โดยไม่มี 
ข้อจ�ากดัทีต่ัง้ของโรงงานและมกีารลงทนุใน
อตุสาหกรรมต่างๆ โดยมีหลักการด�าเนนิงาน 
คอื “การน�าเข้าสนิค้าและ/หรอืวตัถดุบิจาก
ต่างประเทศ มาเพื่อประกอบผลิตและ
ซ่อมแซม แล้วน�าส่งกลับยังประเทศที่น�า
สินค้าเหล่านั้นเข้ามา หรือกระจายไปยัง
ประเทศที่สาม และให ้พื้นที่ชายแดน
สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์บริการทางการค้า
และโลจิสติกส์”
 บทบาทของภาคเอกชนในเมือง 
Nuevo Laredo มีความส�าคัญในการ
วางแผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที่
ต่างๆ บริเวณชายแดนสหรัฐฯ และเม็กซิโก 
ส่วนภาครัฐท�าหน้าที่เพียงให้การสนับสนุน
ตามหลักการเสรีทางการตลาด โดยผู้ลงทุน
รายใหญ ่บางรายมีระบบจัดการด ้าน
สาธารณปูโภค (น�า้และไฟฟ้า) แยกออกจาก
โครงสร้างส�าหรับการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในเมือง ท�าให้การสร้างเขต
เศรษฐกจิพิเศษไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพื้นท่ีรอบนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมของ

เอกชนบางรายได้สร้างเส้นทางรถไฟส่วนตวั 
เพื่อล�าเลียงสินค้ามาบริเวณชายแดน และ
เช่ือมกับเส้นทางรถไฟสายหลักเพ่ือล�าเลียง
สินค้าสู่ประเทศสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา
ต่อไป

สรุป
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เป็นรูปแบบการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่อาศัยการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศในระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกจิทีส่ร้างสรรค์ ซึง่จะน�าประเทศก้าว
สู่มิติใหม่ในการสร้างความร่วมมือ และ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับ
เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ลดอุปสรรค
ทางการค้า การลงทุน เพื่อให้เกิดการพึ่งพา
อาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้าง
ความเป็นหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจภายใน
ภูมิภาค โดยอาศัยศักยภาพและความ
ช�านาญมาเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนา
ศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อส ่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
อาเซียนใหม้ีความแข็งแกรง่อยา่งยั่งยืนและ
เสรมิสร้างความมัง่ค่ังมัน่คงร่วมกนั โดยการ
วางแผนพัฒนาอย่างรอบคอบ ทั้งด้าน
ศักยภาพของพื้นที่ ที่ตั้ง รูปแบบ และการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม  

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Completion Report)   
 โครงการรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone,  
 กรงุเทพมหานคร, บรษิทั ส�านกังานกฎหมาย มชียั ฤชพุนัธุ ์จ�ากดั, เมษายน 2547
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, รายงานการศึกษาขั้นต้น โครงการวาง 
 ผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน,  
 กรุงเทพมหานคร, บริษัทโมดัสคอนซัลแท้นส์ จ�ากัด, พฤษภาคม 2556.
Asian Development Bank, ADB and Special Economic Zones, ADB and  
 the Greater Mekong Subregion Program, 2001.
World Bank, Special Economic Zone, Performance, Lessons Learned, and  
 Implications for Zone Development, Fias the Multi-Donor Invest
 ment Climate Advisory Service of the World Bank Group,   
 Washington, DC. April 2008.
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, www.nesdb.go.th.
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วนิดำ สุภำพร*

 บทความนีจ้ะน�าเสนอความเป็น
มาของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอด และโอกาสทางการค้าการลงทนุที่
จะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาร์ 
และน�าเสนอการด�าเนินงานขั้นต่อไปใน
การพฒันาพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ในพืน้ทีแ่ม่สอดให้เกดิประโยชน์สงูสดุตาม
เจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศ
 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไทยและ
เมยีนมาร์มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิมาตลอดทัง้
ในระดับรัฐบาลและประชาชนไม่ว่าจะเป็น
ด ้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม ซึง่ทัง้สองประเทศมคีวามร่วมมอื
เพือ่การพฒันา และแลกเปลีย่นการเยอืนใน
ทกุระดบั ทัง้นี ้การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ
แม่สอด จังหวัดตาก เป็นอีกหน่ึงตัวอย่าง
ส�าคญัของความร่วมมอืระหว่างสองประเทศ 
โดยมีเป้าหมายในการเสริมความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
 
โอกาสจากการพัฒนาร่วมกัน
ของไทยและเมียนมาร์ 
 1. ประตสููโ่อกาสทางการค้าและ
การลงทุนในประเทศเมียนมาร์มากขึ้น 
หลังจากเมียนมาร์ปรับเปลี่ยนประเทศสู่
ประชาธิปไตย และมีนโยบายท่ีเปิดกว้าง

รับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยนานา
ประเทศผ่อนคลายมาตรการคว�่าบาตร 
เมียนมาร์ลง หลังจากรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเข้ามา 
บรหิารประเทศเมียนมาร์เป็นคร้ังแรกในรอบ 
20 ปี เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2553 ประกอบ
กบันโยบายของรฐับาลเมยีนมาร์ทีเ่ปิดกว้าง
รับการลงทุนจากต่างประเทศ และเร่ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในด้าน
การคมนาคม ท�าให้นกัลงทนุต่างชาตริวมทัง้
ประเทศไทยจึงต่างแสดงความสนใจที่จะ
ขยายการลงทุนเข้าไปยังเมียนมาร์มากขึ้น 
รวมถงึให้การสนบัสนนุด้านเทคโนโลย ีและ
การพัฒนาบุคลากรจากประเทศตะวันตก 
เพื่อพัฒนาเมียนมาร์ให้เป็นฐานการผลิต
เชื่อมโยงภูมิภาค เนื่องจากเป็นประเทศที่มี
ความโดดเด่นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ พลังงาน (ก๊าซ
ธรรมชาติ) และแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะ
อัญมณี  ตลอดจนทรัพยากรด ้านการ 
ท่องเท่ียวที่หลากหลาย อีกทั้งเมียนมาร์ยัง
เป็นตลาดขนาดใหญ่และมีแรงงานราคาถูก
จ�านวนมาก 
 ทั้งนี้ Economic Intelligence 
Unit คาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิของเมยีนมาร์
จะเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4.8 ต่อปี ในช่วงปี 
2012 - 2013 และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เป็นร้อยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2014 - 2016 จาก
เงนิลงทนุจากต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้หลงัจาก
ผ่อนคลายมาตรการคว�่าบาตรในปี 20131 

 2. ไทยและเมียนมาร์มีความ
สัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนที่ดีมาโดย
ตลอด โดยไทยมีมูลค่าการลงทุนสะสมใน
เมียนมาร์ตั้งแต่ปี 2531 – ต้นปี 2555 เป็น
ล�าดับสองรองจากจีนและฮ่องกง สาขาการ
ลงทุนส�าคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า การผลิต 
ประมง ปศุสัตว์ โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ 
บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ�ากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ปูนซีเมนต์ไทย ฯลฯ ขณะเดียวกัน แรงงาน
เมยีนมาร์กเ็ป็นก�าลังส�าคัญในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น 
ภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ 
ทั้งหลาย 
 การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ภายใต้แนวคิดสู่ 
“ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน” จะช่วย
เพิม่โอกาสการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย
และเมียนมาร์มากยิ่งขึ้น ผ่านทางการเปิด
เสรด้ีานการค้าสนิค้าและบรกิาร การเคลือ่น
ย้ายเงินทุน การลงทุน และการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือ โดยจะช่วยให้ประชาชนของ
ไทยและเมียนมาร์มีการค้าขายระหว่างกัน
มากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก 
และมี ศักยภาพในการแข ่งขันกับโลก
ภายนอกได้
 เมือ่พจิารณาการค้าชายแดนไทย-
เมียนมาร์ พบว่า มีมูลค่าสูงเป็นล�าดับสอง

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่
1ที่มา : Economist Intelligence Unit, Country Report of Myanmar 2012.

การพัฒนาไทย-เมียนมาร์ 
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
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รองจากไทย-มาเลเซีย และเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องใน 5 ปีหลังสุด (โดยเฉพาะในปี 
2555 เ พ่ิมขึ้ นถึ ง ร ้ อยละ 9 .8  เมื่ อ 
เปรียบเทียบกับปี 2554) โดยมูลค่าการส่ง
ออกจากชายแดนไทยไปเมียนมาร์ขยาย
ตัวอย่างชัดเจน (ร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว) สืบเนื่องจากปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ 
การขยายตวัทางเศรษฐกจิและการเร่งพฒันา
อตุสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ฐาน ร่วมกบั
นโยบายผ่อนคลายมาตรการห้ามน�าเข้า
สินค ้า 15 รายการจากไทยเม่ือปลาย 
ปี 25542 อย่างไรกต็าม ไทยยงัคงเสยีเปรยีบ 
ดุลการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ เนื่องจาก
น�าเข้าก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสินค้ามูลค่าสูง
 
แม่สอด : พื้นที่เชื่อมต่อความ
สัมพันธ ์ทางเศรษฐกิจไทย- 
เมียนมาร์ 
 จากข้อมูลการค้าชายแดนไทย-
เมยีนมาร์ดงักล่าว ชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัที่
จะส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุน

ระหว ่างสองประเทศ เพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ 
เมียนมาร์ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในบริ เวณพื้นที่ เศรษฐกิจชายแดนท่ีมี 
แนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งเช่นในพืน้ที่
ชายแดนอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งจาก
ข้อมูลการค้าชายแดน ปี 2555 พบว่า ด่าน
ศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก เป็นด่าน
ศุลกากรที่มีอัตราการขยายตัวของการค้า
ชายแดนสูงสุด โดยในปี 25553 มมีลูค่าการค้า 
39,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วถึง 
ร้อยละ 78.9 โดยเป็นการส่งออกถงึ 37,966 
ล้านบาท หรือร้อยละ 96.4 ของมูลค่าการ
ค้าทั้งหมด
 ตาก ซึง่จากข้อมลูการค้าชายแดน 
ปี 25554 พบว่า ด่านศุลกากรแม่สอด 
จงัหวดัตาก เป็นด่านศลุกากรทีม่อีตัราการ
ขยายตวัของการค้าชายแดนสงูสดุ โดยใน
ปี 2555 มีมูลค่าการค้า 39,377 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 78.9 โดย
เป็นการส่งออกถึง 37,966 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 96.4 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด 
 ความส�าคัญทางเศรษฐกิจของ
อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก นอกจากมติด้ิาน
การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์แล้ว ยังมี
ความส�าคัญในฐานะพื้นที่เชื่อมต่อความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ 
ดังนี้

2ประกอบด้วย ผงชูรส น�้าหวานและเครื่องดื่ม ขนมปังกรอบ หมากฝรั่ง ขนมเค้ก ขนมเวเฟอร์ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป เหล้า เบียร์ ผลิตภัณฑ์
  พลาสติก ผลไม้สด และสินค้าที่ควบคุมโดยกฎหมายอื่น
3,4รายละเอียดโปรดดู รายงานการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านปี 2555 สศช. 

ภาพที่ 1 : มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ 
ระหว่างปี 2551 – 2555

ที่มา : ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

ภาพที่ 2 : เปรียบเทียบการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ ในแต่ละด่าน ระหว่างปี 2554 – 2555
ที่มา : ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

มูลค่า (พันล้านบาท)

มูลค่า (พันล้านบาท)
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 1. แม่สอดเป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor: EWEC) 
เสนอแนะโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชยี (Asian Development Bank: ADB) 
โดยเส้นทาง EWEC ประกอบด้วย เมียวดี-
แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร- 
ดองฮา-ดานัง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจที่ดึงดูดการ
ลงทนุ และเชือ่มโยงการค้าและการขนส่งกบั
ประเทศเพื่อนบ้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ ไทย 
เมยีนมาร์ ลาว เวยีดนาม ตลอดจนเชือ่มโยง
ประเทศแถบตะวันออกไกลเข้ากับภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออก ได้แก่ ญีปุ่น่ ไต้หวนั ฮ่องกง 
และเกาหลีใต้
 จุด เด ่นด ้ านที่ ตั้ งของอ� า เภอ
แม่สอด คือ การอยู่ใกล้กับศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของเมียนมาร์อย่างเมืองย่างกุ้ง 
ท� า ใ ห ้ ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ข ้ า กั บ 
กรงุเทพมหานครของไทย และสามารถเชือ่ม
ต่อไปยังท่าเรือเมาะละแหม่ง ไปจนถึงเขต
เศรษฐกิจชายแดนจีน-เมียนมาร์อย่างรุยลี่ 
(Ruili) และหมูแ่ส่ (Muse) ได้5 ผ่านทางเส้น
ทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน�้า และ
อากาศ (ได้แก่ ถนนสายเอเชีย (AH1) 

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร ์  และ 
สนามบินแม่สอด)
 2. แม่สอดและบริเวณใกล้เคียง
มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ที่จะสนับสนุน
ภาคการผลติ โดยเฉพาะอ�าเภอพบพระและ
แม่ระมาดซึ่งอยู่รอบแม่สอด เป็นแหล่งผลิต
พืชผลทางการเกษตรที่ส�าคัญของประเทศ
และสามารถผลติสนิค้าเกษตรทีห่ลากหลาย 
เพื่อส่งป้อนตลาดในกรุงเทพฯ และส่งออก
ไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน 
ฮ่องกง เป็นต้น รวมทั้งยังมีศักยภาพใน 
การพฒันาอตุสาหกรรมแปรรปูทางการเกษตร 
เน่ืองจากมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความ 
หลากหลาย และมปีรมิาณมากเพยีงพอทีจ่ะ
ป้อนเข้าสู่โรงงาน 
 พื้นที่อ�าเภอแม่สอดยังมีแร่ธาตุที่
ส�าคัญในเชิงเศรษฐกิจ เช่น แร่สังกะสี 
เป็นต้น ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงได้
รับอนุญาตประกอบกิจการท�าเหมืองแร่ใน
พืน้ที ่และมแีหล่งน�า้ซึง่เป็นต้นน�า้ของแม่น�า้
เมย โดยมลี�าห้วย แหล่งน�า้ผุด และน�า้ทีไ่หล
ออกจากถ�้าหลายแห่ง จึงเป็นแหล่งผลิต
น�า้แร่ส�าหรับดื่มที่มีชื่อเสียง
 นอกจากทรพัยากรทางธรรมชาติ
แล้ว แม่สอดยงัมีทรพัยากรด้านแรงงานใน

พื้นที่จ�านวนมาก โดยจ�านวนประชากร
อ�าเภอแม่สอดมปีระมาณ 120,000 คน และ
มีประชากรแฝงซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมอืงและเป็นแรงงานให้กบัโรงงาน
อุตสาหกรรมในบริเวณอ�าเภอแม่ระมาดที่
เป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูป และบริเวณ
อ�าเภอพบพระที่ เป ็นแหล่งผลิตอาหาร
ส�าเรจ็รปู ซึง่แรงงานดงักล่าวเป็นแรงงานค่า
จ้างต�่า ส่งผลให้มีความได้เปรียบในเรื่อง
ต้นทุนการผลิต 
 3. อ�าเภอแม่สอดเป็นแหล่ง
อตุสาหกรรมทีส่�าคญับรเิวณชายแดน และ
มีช ่องทางส่งออก-น�าเข ้าสินค้าไปยัง 
เมียนมาร์หลากหลายช่องทาง โดยในปี 
2554 มผีูป้ระกอบการโรงงานทีจ่ดทะเบยีน
กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม ทัง้สิน้ 376 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบกจิการเกีย่วกบัการ
ทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และ
รองเท้า รวม 199 แห่ง รองลงมา คือ  
ผู ้ประกอบการด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร การเกบ็รกัษาพชืในโกดัง/ไซโล 
และโรงสีข้าว รวม 36 แห่ง ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการโม่ บด ย่อยหิน ผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ รวม 29 แห่ง ผู้ประกอบการ
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 21 แห่ง 

ภาพที่ 3 : พื้นที่ที่ถูกเสนอให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก
ที่มา : East-West Economic Corridor Business Database <เข้าถึงได้จาก http://www.ewecbiz.com/

5สินค้าสามารถส่งออกทางแม่สอดผ่านเมียนมาร์ไปยังจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) โดยผ่านเข้าทางเมืองรุยลี่ (จีน) ซึ่งเป็นเส้นทางเลือกในการขนส่งทางบก
อีกเส้นทางหนึ่งในการส่งสินค้าเข้าประเทศจีนนอกเหนือจากเส้นทาง R3A ซึ่งผ่านลาวเข้าสู่จีนที่มั่วฮาน และ R3B ซึ่งผ่านเมียนมาร์เข้าสู่จีนที่ต่าลั่ว วา
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ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เพื่อรองรับการค้า 
การลงทนุ และระบบขนส่งระหว่างประเทศ
ในอนาคต ตามแผนการเช่ือมโยงเส้นทาง
ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ต่อไป
 5. แม่สอดและบริเวณใกล้เคียง
เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงตดิอนัดบัโลก 
โดยในบริเวณจุดชายแดน (ตลาดริมเมย)  
ในพื้นที่แม ่สอดเป ็นแหล่งท ่องเที่ยวที ่
นกัท่องเทีย่วนยิมไปเลือกซือ้สินค้า หรอืข้าม
ไปเที่ยวยังเมืองเมียวดีของเมียนมาร ์ 
นอกจากน้ี อ�าเภอแม่สอด แม่ระมาด 
พบพระ อุ้มผาง และท่าสองยาง สามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
สขุภาพทีโ่ดดเด่น เนือ่งจากสามารถเชือ่มต่อ
ไปถึงน�้าตกทีลอซูในอ�าเภออุ ้มผาง เป็น
น�้าตกที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก 
และสวยงามที่สุดในเมืองไทย 

การด�าเนินการที่ผ ่านมาของ
รัฐบาลเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด
 ด้วยศักยภาพของพื้นที่แม่สอด 
รฐับาลจงึให้ความส�าคัญและผลัก
ดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น “เขต
เศรษฐกจิพเิศษแม่สอด” ซึง่ทีผ่่าน
มาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ที่ เกี่ ยวข ้องกับการจัดตั้ ง เขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและการ
ก�าหนดกลไกรับผิดชอบ สรุป
สาระส�าคัญได้ ดังนี้
 1. ครม. มีมติเมื่อ 19 
ตุลาคม 2547 เห็นชอบใน 
หลกัการแนวทางจดัตัง้เขตเศรษฐกจิ
ชายแดนจงัหวดัตาก ครอบคลมุ
พ้ืนท่ี 3 อ�าเภอ คือ อ.แม่สอด 
อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด และ
ให้ศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติม 
และเหน็ชอบให้ด�าเนนิโครงการที่
จ�าเป็นเร่งด่วน ประกอบด้วย  
1) โครงการวางผังเมืองรวม  
และผังเฉพาะชุมชนชายแดน   
2) โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร 
ตาก-แม่สอด ตอนตาก-ลานสาง 
3) การก่อสร้างระบบป้องกันน�้า
ท่วม 4) การปรับปรุงสนามบิน

แม่สอด และ 5) การศึกษาความเหมาะสม 
การจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าอ�าเภอแม่สอด
 ในเวลาต่อมา (19 ตุลาคม 2553) 
ครม. มมีตอินมุตัใินหลกัการแนวทางการจดั
ตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด ตัง้อยูร่ะหว่าง
ต�าบลแม่ปะ-ท่าสายลวด อ.แม่สอด ในพืน้ที่
ป่าไม้ถาวรตดิรมิแม่น�า้เมย ประมาณ 5,603 ไร่ 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ รวมทั้งเห็น
ชอบการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อขับเคลื่อนการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้เป็นไป
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
 2. ครม. มีมติเมื่อ 22 มีนาคม 
2554 อนุมัติงบกลาง 14 ล้านบาท ให้
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้าด�าเนนิโครงการจดัจ้างออกแบบการจดั
ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และมอบให้
กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องการขอใช้
พื้นที่ป่าต่อไป

ส่วนโรงงานประเภทอื่นๆ ได้แก่ ช้ินส่วน
ประกอบรถยนต์ ผลติน�า้แขง็ เจยีระไนพลอย 
เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าส่งออกที่ส�าคัญของ
แม่สอด ได้แก่ น�า้มันเบนซิน ผ้าผืนและด้าย 
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขณะที่สินค้า
น�าเข้าที่ส�าคัญ ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ 
แกะ พืชน�้ามันและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ไม้
 การส่งออกสนิค้าไปยงัเมยีนมาร์
จากอ�าเภอแม่สอดส่วนใหญ่จะด�าเนิน
พิธีการทางศุลกากรผ ่านด ่านศุลกากร
แม่สอด และท�าการขนย้ายข้ามสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ซึ่งเป็นสะพานข้าม
แม่น�้าเมย เพื่อส่งสินค้าจากอ�าเภอแม่สอด
เข้าไปยังเมืองเมียวดี และกระจายสู่เมือง 
อืน่ๆ ของเมยีนมาร์ต่อไป นอกจากนีย้งัมกีาร
ส่งออกผ่านท่าข้าม (คลังสินค้าชั่วคราว) ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณแม่น�้าเมย เดิมเรียกว่า ท่าข้าม
ธรรมชาติ หรือท่าข้ามส่งสินค้า นอกจากนี้ 
อ�าเภอแม่สอดยังมีตลาดขายสินค้าที่ส�าคัญ
คอื ตลาดรมิเมย เป็นตลาดขายปลกีสนิค้าที่
น�าเข้ามาจากเมียนมาร์ เช่น ปูทะเลมีชีวิต 
กุ้งทะเล สินค้าเกษตร ผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
และสินค้าจากประเทศจีน เช่น ขนม เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ โดยตลาดดังกล่าวจะ
เปิดให้ประชาชนซื้อสินค้าได้ทุกวัน 
 4. นโยบายของรฐับาลเมยีนมาร์
ในพื้นที่ชายแดนเมียวดี (ติดกับอ�าเภอ
แม่สอด) มีส่วนช่วยกระตุ้นการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของแม่สอดให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยรัฐบาลเมียนมาร์ประกาศเปิด
ด ่ านถาวร เมี ย วดี อี กครั้ ง ตั้ ง แต ่ วั นที่  
5 ธนัวาคม 2554 เป็นต้นมา อกีทัง้กระทรวง
พาณิชย์ของเมียนมาร์ได้ประกาศยกเลิก
มาตรการห้ามน�าเข้าสินค้า 15 รายการ 
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 หลังจาก
ประกาศห้ามน�าเข้ามานานกว่า 10 ปีท�าให้
การส่งออกเพิม่สงูขึน้อย่างมาก นอกจากนัน้
เมียนมาร์ได้ด�าเนินการพัฒนาพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจ ณ เมืองเมียวดี ซ่ึงอยู่ตรงข้าม
แม่สอด จะสนับสนุนให้มูลค่าการค้าผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สอดเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบัน 
เมยีนมาร์ได้ด�าเนนิการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ 
ณ บ้านปางกาน เมืองเมียวดี ซึ่งอยู่ตรงข้าม
แม่สอด เพื่อรองรับสะพานมิตรภาพฯ แห่ง
ที่ 2 ที่จะสร้างขึ้น ณ ท้ายบ้านวังตะเคียน 
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 ทั้งนี้ ในเวลาต่อมา กระทรวง
พาณชิย์ได้ท�าเรือ่งขอคนืงบกลาง 14 ล้านบาท
ดังกล่าว ต่อมาเทศบาลนครแม่สอดได้
จัดสรรงบประมาณของเทศบาลจ�านวน  
15 ล้านบาทเพ่ือด�าเนนิการจดัจ้างทีป่รกึษา
และได ้ลงนามในสัญญาจ ้างเ ม่ือวันที่  
23 พฤศจกิายน 2555 เพือ่ด�าเนนิการศกึษา 
“โครงการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา
พื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เพื่อรองรับการ
เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
เขตเศรษฐกิจพิ เศษ และการเข ้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” คาดว่า
ผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในตุลาคม 
2556
 3. ครม. มีมติเมื่อ 27 กันยายน 
2554 อนมุตัติามทีก่ระทรวงพาณชิย์เสนอ
แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษแม่สอด โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
 4. ครม. มีมติเมื่อ 20 มกราคม 
25566 เหน็ชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
แกนกลางในการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน
ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
จังหวัดตาก และมอบหมายให้ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) เป็นหน่วยงานบรูณาการ
หลกัร่วมกบั ส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด�าเนินการ 
จัดตั้ งคณะกรรมการนโยบายพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อก�าหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ภาพรวม โดยน�าข้อเสนอการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามา
พิจารณาในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
 5. ความคบืหน้าล่าสดุในปัจจบุนันัน้ 
ครม. มีมติเมื่อ 31 มีนาคม 2556 เห็นชอบ
แนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีท่ีมี

ศกัยภาพ ตามที ่สศช. เสนอ โดยมอบหมาย
ให้ สศช. เป็นผู้ด�าเนินการจัดจ้างบริษัทที่
ปรึกษาฯ ท�าการศึกษาวิจัยความเหมาะสม 
ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
รวมทัง้แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ โดยก�าหนดให้พื้นที่ชายแดนอ�าเภอ
แม่สอดเป็นหนึง่ในกลุ่มพืน้ทีศ่กึษาด้วย และ
มีก�าหนดแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2557 

การด�าเนินงานขั้นต่อไป
 เพื่อให้การพัฒนาแม่สอดมีความ
ครอบคลุมมิติที่หลากหลายทั้งในด้านการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และการผลักดันให้มีกลไกการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม การด�าเนินงาน
ขั้นต่อไปจึงมีประเด็นดังต่อไปนี้  

มิติด้านพื้นที่ : เร่งรัดการวางแผนพัฒนา
เมืองให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง และ 
เชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง 
 1 .  ก� า หนดขอบ เขตพื้ น ที่
เศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งก�าหนดบทบาท
ของเมอืงแม่สอดและบรเิวณใกล้เคยีงเช่น
พบพระ และแม่ระมาด เป็นต้น เพื่อน�าไป
สู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
โครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
สนับสนุนการเป็นเมืองรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกจิพเิศษ เช่น อ�าเภอแม่สอด เป็น
เขตการลงทุนอุตสาหกรรมการค้า การ
บรกิาร และการท่องเทีย่ว เช่ือมโยงกบัเมอืง
เมียวดีของเมียนมาร์ โดยมีอ�าเภอพบพระ 
และแม่ระมาด เป็นพื้นที่การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ เชื่ อมโยงกับ
อุตสาหกรรมที่แม่สอด เพื่อน�าไปสู่การ
วางแผนการใช ้ประโยชน์ที่ดินอย ่างมี
ยทุธศาสตร์ และการสนบัสนนุให้มกีจิกรรม/
สาธารณูปการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 
 2. จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา 
การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทาง

อากาศ เชือ่มโยงระหว่างแม่สอดและพืน้ที่
โดยรอบรวมทั้งเมียนมาร์ และวางแผน
รองรับการขยายตัวในอนาคต เช่น การ
ขยายสนามบนิแม่สอด การก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น�้าเมยแห่งใหม่ เป็นต้น ท้ังน้ี ควร
พจิารณาจดัล�าดบัความส�าคญัของโครงการ
โดยยึดหลักเพื่อให้การขนส่งมีความสะดวก
ปลอดภยั รวดเรว็ และลดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างช่องทางใหม่หรอืการปรบัปรงุ
ช่องทางที่มีในปัจจุบันที่จะเชื่อมโยงกับ 
เมียนมาร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง 
ทุกระดับ
 3. ปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของพื้ นที่ เ ศ รษฐกิ จ 
ชายแดน โดยพืน้ทีเ่ศรษฐกจิบรเิวณชายแดน
แม่สอดจะทวีความส�าคัญมากขึ้น ท�าให้
ค ว ามหนาแน ่ น ขอ งประช าก รและ 
นกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้เมอืงมี
การขยายตวัจนกระทัง่บรกิารสาธารณะท่ีมี
อยู ่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ประกอบกับ
สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ท�าให้แม่สอดมีโอกาสเผชิญกับภัยทาง
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย7 ท�าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกจิในพืน้ทีต้่องหยดุชะงกัและน�ามาสู่
ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ ดงันัน้ การจดัตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจึงจ�าเป็นต้องมี
การออกแบบปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
สาธารณปูการให้ทัว่ถงึและรองรบัการขยาย
ตัวของเมือง รวมทั้งป้องกันความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การ
ปรับปรุงพื้นที่ด่านชายแดนแยกระหว่าง
สนิค้าและคนให้สะดวกคล้ายสนามบนิ การ
จัด ให ้ มี โรงพยาบาลที่ ได ้ การรับรอง
มาตรฐานระดับนานาชาติ การวางผัง
ปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้อยู่ในที่
สูงหรือให้มีสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันภัยทาง
ธรรมชาติ เป็นต้น

6ในการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
7อุทกภัยเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ท�าให้อ�าเภอแม่สอดถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ โดยตลาดชายแดนใต้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ถูกน�า้ท่วมขังกว่า 60 ซม. 
และสร้างความเสยีหายให้แก่แหล่งธุรกิจต่างๆ ในตวัเมือง นอกจากน้ี ในปีทีผ่่านมายงัประสบปัญหาการระบาดของไข้เลอืดออกและมาลาเรียในบริเวณชายแดน
แม่สอด-เมียวดี ซึ่งบริการสาธารณสุขที่แม่สอดมีอยู่ปัจจุบันต้องรองรับผู้ป่วยจากเมียวดีที่เดินทางเข้ามาใช้บริการด้วย
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มิติด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ : ยกระดับ
อุตสาหกรรมและขยายฐานเศรษฐกิจใน
พื้นที่ 
 1.  ยกระดับอุตสาหกรรมการ
ผลิตจากการเน้นแรงงานคนเป็นหลักไปสู่
อุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของอตัรา
ค่าจ้างขัน้ต�า่ โดยสนบัสนนุการต่อยอดหรอื
แปรรูปสนิค้าทีใ่ช้วตัถุดบิจากเมยีนมาร์ และ
พื้นที่ใกล้เคียงแม่สอด ได้แก่ พบพระและ
แม่ระมาด รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ ใช ้ เทคโนโลยีสะอาด 
การเกษตรปลอดสารพษิ และสนบัสนนุการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจต่อเน่ืองให้สอดคล้อง
กับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และทศิทางการปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรม
ของประเทศ ทัง้นี ้ภาครฐัจะต้องเป็นผูน้�าใน
การเจรจากับรัฐบาลเมียนมาร์เพื่อให้เกิด
ความชดัเจนในความร่วมมอืเพือ่สร้างความ
มั่นใจให้นักลงทุนไทยโดยวางเงื่อนไขการ
ขนส่งสนิค้าวตัถดุบิผ่านแดนให้มีความคล่องตวั 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างโรงงานและ
เกษตรกรในการผลิตวัตถุดิบที่ตรงกับความ
ต้องการของโรงงาน 
 2. ให้ความส�าคญักบัการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิ เศษแม ่สอดให ้ เป ็น
ศูนย์กลางการให้บริการโลจิสติกส์ครบ
วงจร เพื่อพัฒนาการให้บริการทั้งการ
เคลื่อนย้ายสินค้า คน เงินและข้อมูล โดย
ให ้สิทธิพิ เศษส�าหรับการลงทุนด ้าน 
โลจิสติกส์ในพื้นท่ี เจรจากับเมียนมาร์ให้
รถบรรทุกขนส่งจากไทยสามารถเข้าไป
ขนส่งไปยังปลายทางในเมียนมาร์ได้ และ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับโลจิสติกส์
 3. พัฒนาตลาดการค้าเคร่ือง
ประดับอัญมณีแม่สอดให้เป็นตลาดระดับ
ภมูภิาค โดยสนบัสนนุการน�าเข้าอญัมณจีาก
เมียนมาร์เพื่อเป็นวัตถุดิบ พัฒนาฝีมือ
แรงงานไทยและสนบัสนนุการเรยีนการสอน
วิชาชีพการผลิตเครื่องประดับอัญมณีใน
สถาบันการศึกษา พัฒนาการขนส่งทาง
อากาศ เนือ่งจากสนิค้าเครือ่งประดบัอญัมณี

มีน�้าหนักเบาซึ่งเหมาะกับการขนส่งทาง
อากาศ เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าได้
อย่างรวดเร็ว และประชาสัมพันธ์สินค้า
เครื่องประดับอัญมณีจากแม่สอด
 4. พฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน เพือ่
ให้สามารถรองรับยกระดับอุตสาหกรรมใน
แม่สอดไปสู่อุตสาหกรรม ที่เน้นเทคโนโลยี
หรือทักษะฝีมือแรงงาน โดยจัดให้มีความ
ร่วมมอืระหว่างภาคอตุสาหกรรมกบัสถาบนั
การศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรมและพฒันาด้านเทคนคิและอาชวีศกึษา
ท้ังไทยและเมียนมาร์ (Technical and 
Vocational Education and Training: 
TVET) ให ้ เหมาะสมกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดระบบการ
ใช้แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย และการ
จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให ้ทั่วถึง เพื่อ 
สกัดก้ันแรงงานที่จะเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของ
ประเทศ

มิติด้านการบริหารจัดการ : จัดให้มีกลไก
ขบัเคลือ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด ภายใต้
เครื่องมือกฎหมายที่เหมาะสม
 1. จดัท�ากฎหมายเพือ่การพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถน�ามาใช้ได้
กับทุกพ้ืนที่ในประเทศ เพื่อให้สามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏบิตัใินการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะท�าให้การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็น
ระบบ มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
 2. จัดต้ังกลไกคณะท�างานที ่
รับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่พิเศษแม่สอด 
เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่าง 
บูรณาการในทุกมิติของการพัฒนา และใน
กระบวนการด�าเนินงานทั้งในส่วนของการ
วางแผน การน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล
 3. จัดระบบสิทธิประโยชน์และ
มาตรการสนับสนุน โดยเน ้นให ้ สิทธิ
ประโยชน์ในสาขาเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญ

เป็นการเฉพาะของพืน้ทีแ่ม่สอด ได้แก่ สาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นฐานการผลิต
เดิม (เช่นอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุ่งห่ม 
แปรรูปการเกษตร อัญมณีและเครื่อง
ประดบั แปรรปูไม้และเฟอร์นเิจอร์ เป็นต้น) 
และสาขาบริการ ได้แก่ บริการขนส่ง (เช่น 
คลังสินค้า ศูนย์บรรจุและแยกสินค้าบรรจุ
กล่อง สถานีขนส่งสินค้า เป็นต้น) บริการ
การค้า (เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค ้า ศูนย ์แสดงและจ�าหน ่ายสินค ้า 
เป็นต้น) และบริการท่องเที่ยว (เช่น โรงแรม 
ภัตตาคาร ธุรกิจน�าเที่ยว เป็นต้น) เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ให้มีความ
หลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 4. ปรับปรุงกระบวนการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน เพ่ือลดขัน้ตอนการผ่านแดน 
และพัฒนาไปสู่การตรวจแบบเบ็ดเสร็จจุด
เดยีว ซึง่เจ้าหน้าทีท่ัง้ฝ่ายไทยและเมยีนมาร์
ปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมกันและพร้อมกันที่
จุดตรวจในประเทศขาเข้า (Single Stop 
Inspection: SSI) โดยปรับปรุงกฎหมาย
และพิธีการศุลกากรของไทย ตลอดจน
เจรจากับเมียนมาร์เพื่อเตรียมความพร้อม
การให้บริการผ่านแดนในรูปแบบดังกล่าว 
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 aspx? id=61&page=2. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2556.

ส�านักข่าวพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์. เมียนมาร์เปิดประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว. เข้าถึงได้จาก 

 http://www.intertrademag.com/welcome/article_read/83. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2556.

Thai-AEC.com. GMS Economic Corridors (ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง) เข้าถึงได้จาก 

 http://www.thai-aec.com/83. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2556.

บทสรุป
 โอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-เมียนมาร์ในระยะต่อไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อทั้งสองประเทศเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งจากโอกาสดังกล่าว เน่ืองจากแม่สอดเป็น
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนท่ีมีศักยภาพสูงท้ังในด้านท�าเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และทรัพยากรที่มีอยู่ ในการนี้ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอดบรรลุประโยชน์สูงสุด ควรค�านึงถึงทั้งในด้านการวางแผนพัฒนาพื้นที่ การพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสม และการ 
ผลกัดนัให้มกีลไกบรหิารจดัการภายใต้กรอบกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และจงูใจต่อการค้าการลงทนุ ทีส่�าคัญคือ ไทยและเมยีนมาร์
ต้องมกีารประสานงานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิทัง้ในระดบันโยบายและปฏิบตั ิเพือ่ให้การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอดบรรลุวตัถปุระสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสองประเทศและต่อภูมิภาค 
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ส�ำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่

โครงการทวาย
และผลประโยชนต์่ออาเซียน

การปรบัดลุอ�านาจทางภมูศิาสตร์เศรษฐกจิ : โครงการทวายตัง้อยูใ่นเมยีนมาร์ ซึง่ปัจจบุนัหลายฝ่ายเหน็ว่าเป็นพืน้ทีแ่ห่งความท้าทาย
และโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมทั้งเป็นจุดเช่ือมโยงมหาอ�านาจส�าคัญอย่างจีนและอินเดีย เน่ืองจากที่ตั้งของโครงการ
ทวายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ - ศูนย์กลางเศรษฐกิจของไทย - เพียง 330 กม. เมื่อประกอบกับการมีระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ GMS 
เชือ่มโยงทวาย-กาญจนบรุ-ีกรงุเทพฯ-ESB-สระแก้ว-พนมเปญ-โฮจมินิ-หวงุเต่า จะสร้างทางเลอืกใหม่ส�าหรบักลุม่ประเทศลุม่น�า้โขงใน
การขนส่งสินค้าสู่ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา รวมทั้งโอกาสการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตาม
ระเบยีงเศรษฐกจิ  ท�าให้โครงการทวายนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อเมยีนมาร์แล้ว ยงัเปิดโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทนุให้แก่ประเทศ
ในกลุม่อาเซยีน เอเชยีใต้ และเอเชียตะวนัออกอย่างกว้างขวาง ส�าหรบัประเทศไทย - โครงการนีจ้ะท�าให้ต�าแหน่งทีต่ัง้ของไทยในฐานะ
ศนูย์กลางเศรษฐกจิและการขนส่งของภมูภิาคมคีวามโดดเด่นยิง่ขึน้ รวมทัง้ประโยชน์ในการเตมิเตม็ฐานการผลติในพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม
หลัก ESB และการเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบังของไทยกับท่าเรือเชนไนของอินเดียและกลุ่มประเทศตะวันตก ตลอดจน
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับเมืองศูนย์กลางตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ GMS

ที่ตั้งโครงการทวาย
 โครงการทวายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีเนื้อที่ประมาณ 204 ตร.กม. ตั้งอยู่ที่บ้านนาบูเล 
เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ห่างจากย่างกุ้ง 600 กม. ห่างชายแดนไทย-เมียนมาร์ 132 กม. ห่างจากเมืองกาญจนบุรี กรุงเทพฯ และ ESB 
เป็นระยะทาง 200 กม. 330 กม. และ 450 กม. ตามล�าดับ 

ที่ตั้งโครงการและระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ GMS
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 ในเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโครงการนี้
จะเป็นประตูการค้าส�าคัญแห่งใหม่ของ
ภูมิภาค ตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง 
(GMS Southern Economic Corridor) 
เส้นทางในภาคพื้นดินจะเชื่อมโยงเมือง
ศูนย ์กลางของอาเซียน จากทวาย– 
กาญจนบุรี–กรุงเทพฯ–ESB–สระแก้ว– 
เสียมราฐ–พนมเปญ–โฮจิมินห์–หวุงเต ่า  
จากนั้นทางด้านตะวันออก จากหวุงเต่า
สามารถขนส่งสินค้าไปจีนตอนใต้ ญี่ปุ ่น 
เกาหลใีต้ อเมรกิา สงิคโปร์ และออสเตรเลยี 
ส่วนทางด้านตะวันตก จากทวายสามารถ
ขนส ่ งสิ นค ้ า ไปบั งกลา เทศ  อิ น เดี ย 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และ
อเมริกาใต้

องค์ประกอบของโครงการทวาย
 โครงการทวายเป็นการพฒันาพืน้ที่
แบบครบวงจรภายใต้สญัญาสมัปทาน 75 ปี 
โดยจะครอบคลุมการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก 
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การพัฒนา
ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบ
น�้าใช้และการบ�าบัดน�้าเสีย รวมท้ังการ
พัฒนาถนน ทางรถไฟ ระบบท่อ (ก๊าซ/
น�้ามัน) และสายส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงจาก
โครงการทวายสูป่ระเทศไทยบรเิวณจดุผ่าน
แดนบ้านพุน�้าร้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 •  ท่าเรือน�้าลึก ที่ระดับความลึก
ของร่องน�้า 16 - 20 เมตร สามารถรับเรือ
บรรทุกขนาดใหญ่ขนาด 300,000 เดทเวทตนั 
สามารถรองรับปริมาณสินค้ากว่า 280  
ล้านตัน และ 5 ล้าน TEU ต่อปี
 • นิคมอุตสาหกรรมส� าหรับ
อตุสาหกรรมหนกั อตุสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดเบา รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการ 
ขนาดพื้นที่รวมกันประมาณ 153 ตร.กม.
 • ถนนเก็บค ่าผ ่านทางขนาด  
4 ช่องจราจร เชื่อมระหว่างโครงการฯ 
กับชายแดนไทย-เมยีนมาร์ ระยะทาง 132 กม.
 • โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซขนาด 
216 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ถ่านหินสะอาดขนาด 3,000 เมกะวัตต์
 • ระบบน�้าเพื่ออุตสาหกรรมและ
ครัวเรือนขนาด 900,000 ลบ.ม.ต่อวัน  
รวมทั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 • ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน
 • การพัฒนาเมือง ที่พักอาศัย 
ศูนย์ราชการ ส�านักงาน ที่พักผ่อนหย่อนใจ 
โรงแรม และศูนย์การค้า 
 ในการพัฒนาโครงการทวาย 
คณะท�างานร่วมฝ่ายไทยและเมยีนมาร์1 เหน็ชอบ
ร่วมกนัทีจ่ะใช้หลกัการพฒันาแบบค่อยเป็น
ค่อยไปตามขีดความสามารถและความ
ต้องการของตลาด โดยในระยะแรกจะ
ด�าเนินการโดยใช้ 2 แนวทางพร้อมกันคือ 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญัควบคูก่บั
การดึงดูดอุตสาหกรรมหลัก (Anchor  
industries) ให้มาตั้งในนิคมอุตสาหกรรม
ทวายเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท้ังนี้
ในช่วง 5 ปีแรกประมาณการงบลงทนุ 1,486 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ส�าคัญ ดังนี้ 
 • ท่าเรือเพื่อรองรับเรือบรรทุก
สนิค้าขนาดความจขุองเรอื 13,000 เดทเวทตนั 
 • ถนนขนาด 2 ช่องจราจร เชื่อม
ต ่อโครงการทวายมายังบ ้านพุน�้าร ้อน 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 • โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซขนาด  
36 เมกะวัตต์ 
 • อ ่างเก็บน�้ าส�าหรับจ ่ายน�้ า
ปริมาตร 36,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 • พืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมในระยะ
แรก ส�าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งการเตรียม 
พื้นที่ส�าหรับอุตสาหกรรมหลัก (Anchor  
industries)

กลไกรับผิดชอบ
 เขตเศรษฐกจิพเิศษแห่งนีอ้ยูภ่ายใต้
การก�ากับดูแลของ Dawei Special  
Economic Zone Management Committee 
ซึ่งเป็นหน่วยงานเมียนมาร์ตามกฎหมาย 
Dawei Special Economic Zone ซึ่ง  

1มตคิณะรฐัมนตร ีวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เรือ่งผลการประชมุคณะท�างานฝ่ายไทย–เมยีนมาร์ (Myanmar - Thailand Taskforce) เพือ่วเิคราะห์ผลตอบแทน
ทางการเงิน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 

คณะกรรมการร่วมไทย-เมยีนมาร์เพือ่การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย
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ณ เดือนสิงหาคม 2556 รัฐสภาเมียนมาร์ได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบกฎหมาย 
Special Economic Zone ฉบับใหม่ที่จะ
ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ัวประเทศ
รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
 
 แม้ว่าโครงการทวายเป็นการริเริ่ม
ด�าเนนิงานของภาคเอกชนไทยร่วมกบัหน่วยงาน
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แต่
โดย เหตุที่ โ คร งการดั งกล ่ า ว มีความ
สอดคล้องกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่112 และ
แผนการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใน
ปี 2558 ทีมุ่ง่จะสนบัสนนุให้ประเทศในกลุม่
อาเซียนเป็นเขตการผลิตเดียวและตลาด
เดี ย ว  ภาย ใต ้ ม าตรฐานสิ นค ้ าและ 
กฎระเบยีบเดยีวกนั รฐับาลไทยและรฐับาล 
เมียนมาร์จึงเห็นพ้องที่จะมีบทบาทเป็น 
ผูส้นบัสนนุและเอือ้อ�านวยความสะดวกเพือ่
ให้โครงการประสบความส�าเร็จอย่างเป็น 
รูปธรรม 
 ดังนั้นในเดือนตุลาคม 25553 
รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมาร์จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการ
ร่วมฯ 3 ระดับเพื่อสนับสนุนโครงการทวาย 

ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการร่วมระดับ
สูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ มีรองนายก
รฐัมนตร ี(นายกติตริตัน์ ณ ระนอง) และรอง
ประธานาธิบดีเมียนมาร์ (อู ญาน ทุน) เป็น
ประธานร่วม มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวายและการ
พัฒนาความเชื่อมโยงในเขตไทย (2) คณะ
กรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย- 
เมยีนมาร์ มนีายนวิฒัน์ธ�ารง บญุทรงไพศาล 
(รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี-
ต�าแหน่งขณะน้ัน) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมาร์ (อู เอ มิ้น) 
เป็นประธานร่วม มีหน้าที่ประสานงานและ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษทวาย และ (3) คณะอนุกรรมการราย
สาขา 6 สาขา ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน
และการก่อสร้าง 2) สาขาอุตสาหกรรม
เฉพาะด้านและการพฒันาธรุกจิ 3) พลงังาน 
4) การพัฒนาชุมชน 5) กฎระเบียบที่
เกีย่วข้อง และ 6) การเงนิ คณะอนกุรรมการ
แต่ละชดุมรีฐัมนตรกีระทรวงทีเ่กีย่วข้องเป็น
ประธาน
 ล่าสุด เมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2556 
ในการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการ

ร ่วมระดับสูงระหว ่างไทย-เมียนมาร ์  
ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบโครงสร้างและการจดั
ตั้งบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด ในลักษณะ Special Purpose  
Vehicle: SPV โดยมอบหมายให้ส�านักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ในสังกัด
กระทรวงการคลงั ประเทศไทย และ Foreign 
Economic Relations Department 
(FERD) ของเมียนมาร์ร่วมลงทุนในบริษัท 
ทวาย เอสอีแซดฯ ในสัดส่วนฝ่ายละ 50% 
 บริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด จะท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา เชิญชวน
และคัด เลื อกนักลงทุน เข ้ ามาพัฒนา 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยภาครัฐ
ทัง้ไทยและเมยีนมาร์จะมบีทบาทสนบัสนนุ
ให ้ โครงการสามารถด� า เนินการตาม 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับศักยภาพของโครงการ โดยมีมาตรการ
ด้านสิง่แวดล้อมและการพฒันาคณุภาพชวีติ
ของประชาชนในพื้นที่ตามมาตรฐานสากล 

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
3 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  
 และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555 และผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555

โครงสร้างบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (SPV)
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โครงการทวาย - ผลประโยชน์ต่อ
อาเซียน
 ท่าเรือน�า้ลกึทวายจะท�าหน้าทีเ่ป็น
ประตเูศรษฐกจิใหม่ทีเ่ช่ือมโยงโลกตะวนัตก
และตะวันออก ซึ่งจะส่งเสริมศักยภาพให้
อาเซียนเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ
บริการเนือ่งจากมรีะบบการขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลด
ความเสี่ยงจากการขนส่งผ่านช่องแคบ
มะละกา และเพิม่ทางเลอืกของเส้นทางการ
ค้าใหม่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ 
ผ่านทะเลอันดามันไปสู่มหาสมุทรอินเดีย 
ตะวันออกกลาง ทวีปยุ โรปและทวีป
แอฟริกาได้สะดวก ประหยัดระยะเวลาใน
การขนส่ง และช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว
 งานวจิยัเรือ่ง The Comprehensive 
Asia Development Plan ของ ERIA  

(ค.ศ. 2010 : 85-95) ได้เปรียบเทียบ 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิของระเบยีงเศรษฐกจิ
เหนอื-ใต้ (NSEC) ระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-
ตะวันตก (EWEC)6 และระเบียงเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงลุ่มน�้าโขง-อินเดีย (MIEC) และ 
ได ้ข ้อสรุปว ่าระเบียงเศรษฐกิจ MIEC  
(รวมท่าเรือน�า้ลึกทวาย และถนนจากทวาย
ถงึบ้านพนุ�า้ร้อน) มศีกัยภาพในการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล�้าของ
อาเซียนได ้มากที่สุดในบรรดาระเบียง
เศรษฐกิจทั้งหมด นอกจากนั้นงานวิจัยของ 
Kimura และ Umezaki เรื่อง ASEAN – 
India Connectivity: The Comprehensive 
Asia Development Plan, Phase II  
(ค.ศ. 2011 : 18-23) ก็เน้นความส�าคัญของ
ระเบยีงเศรษฐกจิเชือ่มโยงลุม่น�า้โขง-อนิเดยี 
(MIEC) โดยงานวิจัยทั้งสองบ่งชี้ถึงความ
ส�าคัญของท่าเรือน�้าลึกทวาย และถนน 
เชื่อมโยงสู่ชายแดนไทยที่บ้านพุน�า้ร้อน 

 งานวิจัยของ Ikumo Isono และ 
Satoru Kumagai เรื่อง Dawei Revisited: 
Reaffirmation of the Importance of 
the Project in the Era of Reforms in 
Myanmar  (ค .ศ .  2013)  ใช ้ โม เดล
เศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่ IDE/ERIA-GSM 
อธบิายผลกระทบของโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
การขนส่ง กายภาพ และสังคม ที่มีต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลดความ
เหลื่อมล�้า ในกรอบเวลาปี ค.ศ. 2005 – 
2030 โดยวดัผลความเข้มข้นของดชัน ีGDP 
ระดับภาคในปี 2030 เปรียบเทียบกับกรณี
ฐาน (ไม่มกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพิม่) 
ในปีเดียวกัน สีแดงแสดงผลบวกของดัชนี 
GDP ระดับภาคที่สูงกว่ากรณีฐาน ในขณะ
ที่สีน�า้เงินแสดงผลลบของดัชนี GDP ระดับ
ภาคที่ต�า่กว่ากรณีฐานในปีดังกล่าว
 

สถานการณ์ที่ 1 สถานการณ์ที่ 2

4 ERIA: Economics Research Institute for ASEAN and East Asia
5 NSEC: North – South Economic Corridor
6 EWEC: East – West Economic Corridor
7 MIEC: Mekong India Economic Corridor เป็นข้อเสนอของ ERIA ที่จะเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มน�า้โขงกับอินเดียด้วยเส้นทางคมนาคมจาก โฮจิมินห์– 
พนมเปญ–กรุงเทพฯ–ทวาย-เชนไน 
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ผลของการจ�าลองสถานการณ์  
3 สถานการณ์พบว่า 
 สถานการณ์ที่ 1 การพัฒนาแบบ
ศูนย์กลางเดียว คือพัฒนาย่างกุ ้ง/เขต
เศรษฐกิจพิเศษติละวา และการปฏิรูปใน
เมียนมาร์ จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของพื้นที่ย่างกุ้งและปากแม่น�้า 
อิรวดี โดยจะดึงดูดกิจการจากพื้นที่อื่นใน
เมียนมาร์มาสู ่ย ่างกุ ้ง ท�าให้ GDP ใน 
เมยีนมาร์เพิม่ขึน้แต่ไม่เพยีงพอทีจ่ะลดความ
เหลื่อมล�้า อีกทั้งยังเพิ่มความเหลื่อมล�้าจาก
กระจุกตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่ย่างกุ้ง 
 สถานการณ์ที่ 2 การพัฒนาแบบ
สองศูนย์กลาง ได้แก่ (1) พัฒนาย่างกุ้ง/เขต
เศรษฐกิจพิเศษติละวา และ (2) พัฒนา 
พืน้ทีม่ณัฑะเลย์และระบบขนส่งเชือ่มโยงใน

ประเทศ จะน�าไปสู ่การขยายตัวทาง
เศรษฐกจิระดบัสงูในเมยีนมาร์ และลดความ
เหลื่อมล�้าลงบ้าง แต่จะส่งผลดีต่อประเทศ
อื่นในอาเซียนน้อย เพราะระบบเศรษฐกิจ
ของเมียนมาร์ยังมีขนาดเล็ก
 สถานการณ์ที่ 3 การพัฒนาแบบ
สามศูนย์กลาง ได ้แก ่ (1) พัฒนาเขต
เศรษฐกจิพเิศษและท่าเรอืน�า้ลึกทวาย ถนน
เช่ือมโยงสู่ไทยและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ศุลกากรระหว่างไทย-เมียนมาร์  (2) พัฒนา
ย่างกุ้ง/เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา และ (3) 
พฒันาพืน้ทีม่ณัฑะเลย์และระบบขนส่งเชือ่ม
โยงภายในประเทศ ซึง่การพฒันาทัง้หมดจะ
ส่งผลดต่ีอการขยายตวัทางเศรษฐกจิและลด
ความเหลือ่มล�า้ในเมยีนมาร์มากขึน้ และจะ
ส่งผลดีต ่อประเทศในอาเซียน รวมทั้ง

ประเทศอื่นในภูมิภาคใกล้เคียง เช่น อินเดีย 
บังกลาเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
 โดยสรุป โครงการทวายจะเป็น
ประโยชน์ต่อเมียนมาร์ แม้ว่าเมียนมาร์จะมี
การปฏิรูปและมีเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
แล้ว แต่เขตเศรษฐกจิพเิศษและท่าเรอืน�า้ลกึ
ทวาย รวมทั้งถนนเชื่อมโยงไทยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านศุลกากรก็ยังเป็นโครงการท่ีมี
ความจ�าเป็น เนื่องจากจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญของเมียนมาร์ รวมท้ัง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก

สถานการณ์ที่ 3

โครงการทวายกับผลประโยชน์
ต่อประเทศไทย
 ส�าหรับประเทศไทย ท่าเรือน�้าลึก
ทวายคือ ทางลัดโลจิสติกส์ ที่เชื่อมโยงไทย
กับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก สินค้า
ที่มาจากยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง 
และเอเชียใต้ จะผ่านท่าเรือน�้าลึกทวายไปสู่
ท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้ระยะเวลาเพียง  
1 วันเท่านั้น และสามารถส่งผ่านไปยัง
ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น หรือประเทศใน
แถบแปซฟิิก นอกจากนัน้ การขนส่งระหว่าง

กรุงเทพฯ กับเมืองเชนไนของอินเดีย จาก
เดิมที่ต้องผ่านสิงคโปร์โดยใช้เวลาถึง 6 วัน 
หากมีท่าเรือทวายจะใช้เวลาลดลงเหลือ
ประมาณ 3 วัน ดังน้ันท่าเรือทวายจะเป็น
ทางลัดที่จะสนับสนุนการค้าขายระหว่าง
ไทยกับอินเดียซ่ึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มี
อนาคต 
 ERIA (2009 : 45) ระบวุ่าโครงการ
ทวาย (ระเบียงเศรษฐกิจ MIEC) จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยคาดว่าการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งและด้าน

ศุลกากรระยะเริ่มต้นจะเพิ่ม GDP ของไทย 
1.9%  และจากงานวิจัยของ Kumagai et 
al (2012 : 20) พบว่า ท่าเรือน�้าลึกทวาย
พร้อมถนนสู่ไทย รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านศุลกากร และการลดอุปสรรคการค้าที่
ไม่ใช่ภาษลีง 10% จะท�าให้หลายจงัหวดัของ
ไทย เช่น สระแก้ว ฉะเชงิเทรา สมทุรปราการ 
กรุงเทพฯ นครปฐม และ กาญจนบุรี มีการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิสงูกว่ากรณไีม่ด�าเนนิ
การทั้งสามข้อดังกล่าวถงึ 1.2 – 5.1 % ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ละจังหวัด  
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 โอกาสแรกคือเมื่อมีการพัฒนา
ท่าเรือน�้าลึก นิคมอุตสาหกรรม การพัฒนา
เมือง ที่พักผ่อนหย่อนใจและโรงแรมฯ จะ
ท�าให้เกิดความต้องการวัสดุก่อสร้าง สินค้า
อุปโภคบริโภค และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ให้แก่คนงาน นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาลงทุน 
ซึ่งจะเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าจากประเทศ 
ไทยไปยังเมียนมาร์มากขึ้น
 โอกาสที่สอง ในด้านพลังงาน 
โครงการโรงไฟฟ้าทวายจะเป็นแหล่งพลงังาน
ขนาดใหญ่ซึง่จะมส่ีวนสนบัสนนุให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ช่วยลด

ความเสี่ยงของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากการ 
กระจายแหล ่ง เชื้ อ เพลิ ง  รวมทั้ ง เพิ่ม 
ความเชื่ อถือได ้ของระบบไฟฟ ้าของ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตที่อยู่
ใกล้ศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า (Load Center) 
ของไทย
 โอกาสทีส่ามคือ โอกาสการพฒันา
พื้นที่และเมืองศูนย์กลางความเจริญในภาค
ตะวันตก ภาคใต้ตอนบนของไทย และตาม
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ GMS เพื่อ
รองรับการเปิดประตูเศรษฐกิจและผล 
กระทบจากโครงการทวาย ซึง่รวมทัง้การย้าย

ฐานการผลิต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป 
สตัว์น�า้ อตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น ซึง่
จะน�าไปสูธ่รุกิจท่ีต่อเนือ่ง เช่น ธรุกิจโลจสิตกิส์ 
ธุรกิจการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ 
ท่องเที่ยว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฯ 
 ที่ส�าคัญโครงการทวายจะเป็น
โอกาสในการขยายฐานการผลติอตุสาหกรรม
ต้นน�้าเชื่อมโยงห่วงโซ ่อุปทานกับพื้นที่
อตุสาหกรรมชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของไทย 
เตมิเตม็โอกาสการขยายตวัของอุตสาหกรรม
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ 

ประเด็นท้าทาย
 โครงการทวายจะประสบความ
ส�าเร็จตามความคาดหมายของหลายฝ่ายที่
เห็นพ้องกันว่า ประเทศไทยควรจะไขว่คว้า
โอกาสครั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ไทยเคยประสบ
ความส�าเร็จมาแล้วจากแผนงานพฒันาพืน้ที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือไม่ ? จะ
ขึน้อยูก่บัประเดน็ท้าทายทีส่�าคญัดงัต่อไปนี้
 • การมีประเทศที่ 3 ที่มีขีดความ
สามารถทางการเงินและเทคโนโลยีมาเป็น 
Strategic Partner 
 • ก ารก� า กับ ให ้ ภ าค เอกชน 
ผูร้บัผดิชอบโครงการทวายด�าเนนิการโดยให้

ความส�าคัญต่อประโยชน์สุขและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยต้องด�าเนิน
การให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่าง
เคร่งครดั เพือ่ลดผลกระทบต่อชมุชนให้น้อย
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้าน 
สิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน8 
 • โครงสร้างพื้นฐานที่ไทยจะต้อง
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการทวาย เช่น 
ถนน รถไฟ โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร
แบบไร้รอยต่อ
 • บทบาทของภาครัฐทั้งไทยและ
เมยีนมาร์ในการอ�านวยความสะดวกและลด

ความเสี่ยงในการท�าธุรกิจ เพื่อสร้างความ
เชือ่มัน่และความสามารถในการแข่งขนัทาง
ธรุกจิให้กบัผูป้ระกอบการ สามารถลงทนุใน
ประเทศเมียนมาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
ในไทยเพื่อสร้างโอกาสให้ไทยเปลี่ยนจาก
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นแรงงานมาสู ่ระบบ
เศรษฐกิจที่เน้นมูลค่า และลดผลกระทบ
กรณีแรงงานย้ายกลับเมียนมาร์ 

การพัฒนาพื้นที่ตามระเบียงเศรษฐกิจ GMS ตอนใต้

8 การโยกย้ายประชาชน ITD ได้ด�าเนินการตามแนวทางขององค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงสวัสดิการสังคมบรรเทาทุกข์ 
และการตัง้ถิน่ฐาน ร่วมกับภาคตะนาวศร ีซ่ึงภาครฐัของเมียนมาร์มกีารรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนจนน�าไปสูก่ารปรับปรุงขอบเขตของเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ทวาย โดยให้มีเนื้อที่คงเดิม แต่ลดจ�านวนครัวเรือนที่ต้องโยกย้ายลงถึง 2,473 ครัวเรือน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของเป้าหมายเดิม 
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โครงการทวาย : ความเป็นมาและความก้าวหน้า

เดือน/ปี เหตุการณ์

กรกฎาคม 2539 บนัทกึความเข้าใจระหว่างบรษิทั อิตาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน) (ITD) กบัการท่าเรือของเมียนมาร์
เรือ่งการศกึษาความเป็นไปได้โครงการท่าเรอืน�า้ลกึทวายและการพฒันาต่อเนือ่ง

สิงหาคม 2550 การประชมุ GMS Ministerial Conference ครัง้ที ่14 ทีม่ะนลิา ทีป่ระชมุเหน็ชอบการศกึษา GMS Transport Sector 
Strategy Study จัดท�าโดย PADECO, Co., Ltd. ซึง่มกีารเพิม่ทวายเป็นส่วนหนึง่ของระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้ของ 
GMS

พฤษภาคม 2551 รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาท่าเรือน�า้ลึกทวายและถนนเชื่อมโยง 
สู่กรุงเทพฯ

มิถุนายน 2551 บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) (ITD) กับการท่าเรือเมียนมาร์
เรื่องการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวายและถนนเชื่อมโยงสู่กรุงเทพฯ

2551 สถาบัน Economic Research Institute for ASEAN and East Asia เห็นว่า โครงการทวายมีความส�าคัญต่อ
การเชื่อมโยงลุ่มน�้าโขง-อินเดีย และเริ่มท�างานวิจัยเกี่ยวกับโครงการทวาย

2553 ไทยผลักดันให้โครงการทวายอยู่ในแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

มิถุนายน 2553 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการระบบการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าและบริการของประเทศ ครั้งที่ 1/2553 เห็นชอบกรอบแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาท่าเรือเพื่อเปิดประตู
การค้าฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย (แนวทางสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวายของเมียนมาร์)

พฤศจิกายน 2553 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) (ITD) กับการท่าเรือของเมียนมาร์ลงนามใน Framework 
Agreement เรื่องการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายและถนนเชื่อมโยงสู่ประเทศไทย

มกราคม 2554 เมียนมาร์ประกาศใช้กฎหมายใหม่ 2 ฉบับ 1) กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 2) กฎหมายว่าด้วย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

กรกฎาคม 2555 รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่
โครงการที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 2555 รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาร์มีหนังสือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์เพื่อ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง

พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่
เกี่ยวข้อง ประชุมครั้งที่ 1 เห็นชอบโครงสร้างคณะกรรมการร่วม 3 ระดับ กรอบการท�างาน และโครงการเร่งด่วน

11 พฤษภาคม, 
12 มิถุนายน 2556

เมียนมาร์และไทยประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านทิกิ เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี–บ้านพุน�า้ร้อน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี

มิถุนายน 2556 คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบโครงสร้างและการจัดตั้งบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด โดยมอบหมายให้
ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ./NEDA) ประเทศไทย 
และส�านักงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเมียนมาร์ ร่วมลงทุนในบริษัท

สิงหาคม 2556 รัฐสภาเมียนมาร์ผ่านกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับใหม่

กันยายน 2556 ประชุมไตรภาคี เมียนมาร์-ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย
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การค้าชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน

 เติมทรัพย์  เตละกุล* 

บทน�า
 การค้าชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพือ่นบ้านเป็นส่วนส�าคญัของการค้า
ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านโดย
ในปี 2555 สัดส่วนการส่งออกสินค้าผ่าน
การค้าชายแดนต่อการส่งออกสนิค้าระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสูงถึงร้อยละ 83 
และตลอดช่วงปี 2551 - 2555 มีสัดส่วน 
เกินกว่าร้อยละ 80 ซึ่งการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปิดประเทศ
ของเมียนมาร์ การสนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างชาตขิอง สปป.ลาว และกมัพชูา ตลอดจน

ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา จะยิ่งส่งผลให้การค้า
ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านมีความส�าคัญมากขึ้น ส�าหรับ
ประเทศไทยได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การสร้าง
ความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) โดยให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ 
ร่วมมอืในอนภูุมภิาคต่างๆ มุง่พฒันาบรกิาร

ขนส่งและโลจสิตกิส์ทีม่ปีระสิทธภิาพและได้
มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการ
ขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
บุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
เชือ่มโยงการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวพืน้ที่
ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจน
เชือ่มโยงระบบการผลิตกบัพืน้ทีต่อนในของ
ประเทศ เพื่อช ่วยสนับสนุนการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้ขยายตัวได้อย่าง 
ต่อเนื่อง

แผนภูมิที่ 1 : มูลค่าการค้าชายแดนไทยระหว่างปี 2551 - 2555

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่
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การค้าชายแดนกับมาเลเซีย  
เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา
 ประเทศไทยมีแนวเขตแดน
ทัง้หมดยาว 5,656 กโิลเมตร และมช่ีองทาง
ผ่านแดนรวมทั้งหมด 91 แห่ง (เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร 34 แห่ง และจุดผ่อนปรนและ 
จดุผ่านแดนชัว่คราวรวม 57 แห่ง) ซึง่จ�าแนก 
ตามประเทศโดยระหว่างไทยกบัเมยีนมาร์มี 
19 แห่ง สปป.ลาว 47 แห่ง กัมพูชา 16 แห่ง 
และมาเลเซีย 9 แห่ง และมูลค่าการค้า
ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ช่วงปี 2552 - 2555 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ยกเว้นช่วงปี 2551 - 2552 ซึ่งมูลค่าการค้า
ลดลงซึ่งโดยรวมระหว่างปี 2551 - 2555 
มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
7.2 ต่อปี โดยในปี 2555 มีมูลค่าการค้า
ชายแดนประมาณ 911,000 ล้านบาท 

การค้าชายแดนระหว่างไทยกับ
มาเลเซีย การค้าชายแดนระหว่างไทย
และมาเลเซียมีมูลค่าสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นและ
ไทยได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด

 มูลค่าการค้ารวมในปี 2555 
ประมาณ 516,000 ล้านบาทโดยในช่วง  
5 ปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้นเฉล่ียประมาณร้อยละ 
5.2 ต่อปี คดิเป็นมลูค่าการส่งออกประมาณ 
303,000 ล้านบาท ซึ่งยางพาราเป็นสินค้า
ส่งออกที่มีมูลค่าสูงที่สุด โดยมีมูลค่าการ 
ส่งออกคิดเป็นประมาณร้อยละ 46 ของ
มูลค่าการส่งออกปี 2555 ทั้งหมด และมี
มลูค่าการน�าเข้าประมาณ 213,000 ล้านบาท 
โดยเครือ่งจกัรไฟฟ้าอืน่ๆ และส่วนประกอบ
เป็นสินค้าน�าเข้าที่มีมูลค่าสูงที่สุด คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 16 ของมูลค่าการน�าเข้า
สนิค้าชายแดนจากมาเลเซยีทัง้หมด และใน
ช่วงปี 2551 - 2555 ไทยได้เปรยีบดลุการค้า
มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2555 ไทยได้เปรียบ
ดุลการค้าประมาณ 90,000 ล้านบาท 
อย่างไรก็ดีลดลงจากปี 2554 ประมาณ 
ร้อยละ 55 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหา
น�้าท่วม โดยสะเดาเป็นจุดผ่านแดนที่มี
มูลค ่าการค ้าสูงที่สุดในประเทศไทย 
ประมาณร้อยละ 34 ของมูลค่าการค้า
ชายแดนทั้งหมดของไทย รองลงมาคือ 
จดุผ่านแดนปาดงัเบซาร์ โดยมลูค่าการค้าผ่าน
ทัง้สองด่านในปี 2555 มปีระมาณร้อยละ 98 

ของมูลค่าการค้าชายแดนกับมาเลเซีย
ทั้งหมด (ผ่านจุดผ่านแดนด่านศุลกากร
สะเดาร้อยละ 60 และปาดงัเบซาร์ร้อยละ 38)

โอกาสและอุปสรรคทางการค้า 
 นโยบายการพฒันาอตุสาหกรรม
ของมาเลเซีย และความร่วมมือภายใต้ 
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย (IMT-GT) จะเป็น
ป ัจจัยส� าคัญในการสนับสนุนการค ้ า
ชายแดน โดยมาเลเซียมีนโยบายยกระดับ
อุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมการผลิตท่ี
พึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นหลัก มาเป็น
อุตสาหกรรมที่เน้นฐานความรู้ การสร้าง
นวัตกรรมและการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปเศรษฐกิจ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซียฉบับที่ 5 
(2553 - 2558) ดังนั้น นโยบายดังกล่าวจะ
เป็นโอกาสให้การส่งออกสนิค้าขัน้กลางของ
ไทยไปยังมาเลเซียขยายตัวมากขึ้นเช่นกัน 
 นอกจากน้ันความร่วมมอื IMT-GT 
สามารถใช ้ เป ็นกลไกผลักดันการค ้า
ชายแดนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับ
ไทย โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการค้า การลงทุน และการผ่านแดน 
รวมทั้งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน เพือ่ลดต้นทนุและยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาคใต้ของไทย 
 อย่างไรกด็ยีงัมปัีญหาบางประการ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดน ได้แก่ 
เหตกุารณ์ความไม่สงบในจงัหวดั 3 ชายแดน
ภาคใต้ ซึง่ส่งผลให้มาเลเซยีเข้มงวดการค้า
บริเวณชายแดนมากยิ่งขึ้นและความ 
ไม่พร้อมของด่านชายแดนทีจ่ะรองรับการค้า
ชายแดน

แผนภูมิที่ 2 : มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างปี 2551 - 2555
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การค้าชายแดนระหว่างไทยกับ
เมียนมาร์ 
 มูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็น
ล�าดับสองรองจากการค้าชายแดนไทย-
มาเลเซียและเป็นประเทศเดียวท่ีไทย 
เสียเปรียบดุลการค้าชายแดน
 ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมามลูค่าการค้า
เพิม่ขึน้เฉลีย่ประมาณร้อยละ 6.3 ต่อปี โดย
ปี 2555 มีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ 
180,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในช่วงปี 
2551 - 2555 ไทยเสียเปรียบดุลการค้า
ชายแดนมาโดยตลอด เนื่องจากการน�าเข้า
ก๊าซธรรมชาตใินมลูค่าทีส่งูโดยประมาณกว่า
ร้อยละ 95 ของมลูค่าการน�าเข้าทัง้หมดจาก
เมียนมาร์ โดยในปี 2555 เสียเปรียบ
ดุลการค้าประมาณ 40,000 ล้านบาท 
ปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรด่านศุลกากร
สังขละบุรี แม่สอด และระนองเป็นช่องทาง
ทีม่กีารค้าผ่านแดนมากทีส่ดุเรยีงตามล�าดบั

โอกาสและอุปสรรคทางการค้า 
 การพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่าง
ไทยและเมียนมาร์และนโยบายการเปิด
ประเทศของเมียนมาร์จะเพิ่มขีดความ
สามารถและโอกาสในการแข่งขันของไทยใน
การขยายตลาดการค้าและส่งผลให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวเชื่อมโยงใน
ทัง้สองประเทศ ประกอบด้วยความเชือ่มโยง
ในโครงการพัฒนาความร ่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ ่มแม ่น�้าโขง 
(Greater Mekong Sub-region: GMS) 
ตามระเบียงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก 
(East-West Economic Corridor: 
EWEC)  ในแนวเวียดนาม-ลาว-ไทย- 
เมยีนมาร์ ซึง่หากมีการพฒันาจะเพิม่ขดีความ
สามารถของไทยในการขยายตลาดการค้า
ไปยงัเมยีนมาร์ (ผ่านแม่สอดเข้าสูย่่างกุง้และ
สามารถขยายต่อไปยังจีนตอนใต้) และ
ประเทศในเอเชียใต้ (อินเดีย บังคลาเทศ)  
ได้มากขึน้ รวมทัง้จะสามารถลดระยะเวลาการ
ขนส่งสนิค้าไปยงัประเทศแถบตะวนัออกไกล 
(ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน) โดยผ่าน
เวียดนาม

แผนภูมิที่ 3 : มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ 

ระหว่างปี 2551 - 2555
 การ เชื่ อม โยงกับ 
เ มี ย น ม า ร ์ ใ น แ น ว ท ว า ย  
( เมี ยนมาร ์ ) -กาญจนบุ รี -
กรุงเทพและปริมณฑล-พื้นที่
ช า ย ฝ ั ่ ง ท ะ เ ล ต ะ วั น อ อ ก  
(Eastern Seaboard: ESB) 
จะท�าให้ไทยมีทางออกในการ
ขนส่งทางทะเลฝั ่งอันดามัน 
อีกทางเลือกหน่ึง ลดการพึ่งพิง
ท่าเรอืของมาเลเซยีและสงิคโปร์ 
และมีศักยภาพที่จะขยายเป็น
สะพานเศรษฐกจิ (Landbridge) 
เช่ือมโยงการขนส่งระหว ่าง
ประเทศในยโุรป ตะวนัออกกลาง
และเอเชียใต้ กับประเทศใน
แถบตะวันออกไกล 
 นอกจากความเชือ่มโยง
ในแนวเส้นทางดังกล่าวแล้ว  
ยังมีความเชื่อมโยงในแนวอื่นที่มีศักยภาพ 
ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า
ชายแดนของไทย เช่น แนวเหนือ-ใต้ ตาม
แนวจีนตอนใต้ (ยูนนาน)-เมียนมาร์ (R3B)-
เชียงราย-พิษณุโลก-ESB แนวเมียนมาร์ 
(R3B)-ตาก-นครสวรรค์-ESB เป็นต้น อกีทาง
เลือกหนึ่งคือการยกระดับด่านมูด่อง-สิงขร 
(จ.ประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็น
ประตูส�าคัญไปยังเมืองมะริด (อยู่ฝั่งทะเล

อันดามัน) ของพม่า เป็นด่านถาวรจะท�าให้
การน�าเข้าสินค้าประมงจากพม่าผ่านเข้า
มายังประเทศไทยได้สะดวกขึ้น และจะเพิ่ม
โอกาสในการขยายตัวของอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทยมากขึ้น
 การพฒันาการเชือ่มโยงระหว่าง
ไทยและเมียนมาร์จะสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวเชื่อมโยง 

แผนภูมิที่ 4 : มูลค่าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 

ระหว่างปี 2551 - 2555
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ทีจ่ะสามารถสนบัสนนุเกือ้กลูระหว่างกนัได้ 
โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ลักษณะต ้นน�้ าปลายน�้ าระหว ่างพื้นที่
อุตสาหกรรมทวายและพื้นท่ี ESB รวมท้ัง
กาญจนบุรี และการให้บริการโลจิสติกส ์
ข้ามแดนส�าหรับสินค้าไทยและเมียนมาร์ 
 อย่างไรก็ดียังมีปัญหาส�าคัญซ่ึง
เป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดน โดยเฉพาะ
ปัญหาชนกลุ่มน้อย เนื่องจากช่องทาง 
การค้าในจงัหวดัตากซึง่เป็นช่องทางส�าคญั
ต้องผ่านพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยกะเหร่ียง
ท�าให้การขนส่งไม่สะดวก และการแพร่
ระบาดของ “โรคอุบัติซ�้า” เช่น การแพร่
ระบาดของวัณโรค โรคเท้าช้าง โรคไข้เลือดออก 
มาลาเรีย กาฬหลังแอ่น กลับมาระบาดขึ้นอีก

 การค้าชายแดนระหว่าง
ไทยกับสปป.ลาว: ไทยได้เปรียบ
ดุลการค้าชายแดนและเพิ่มสูงขึ้นมาโดย
ตลอด
 การค้าชายแดนระหว่างไทย และ 
สปป.ลาว มีมูลค่าการค้าสูงเป็นล�าดับสาม
รองจากมาเลเซียและเมียนมาร์โดยในช่วง  
5 ปีที่ผ ่านมามูลค่าการค้าเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 17.3 ต่อปีซึ่งในปี 2555  
มีมลูคา่การคา้ประมาณ 132,000 ล้านบาท 
และในช่วงดังกล่าวไทยได้เปรียบดุลการค้า
โดยตลอดโดยเพิ่ ม ข้ึนเฉลี่ ยประมาณ 
ร้อยละ 22.2 ต่อปี ซ่ึงในปี 2555 ไทยได้เปรียบ
ดลุการค้าชายแดนประมาณ 86,000 ล้านบาท 
โดยน�้ามันดีเซลเป็นสินค้าส่งออกท่ีมีมูลค่า
สงูทีส่ดุรองลงมา ได้แก่ รถยนต์ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ น�้ามัน
เบนซิน เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและ
ส่วนประกอบ ส�าหรับสินค้าน�าเข้าส�าคัญ 
ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้า
น�าเข้าที่มีมูลค่าสูงที่สุด โดยในปี 2555 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าการ 
น�าเข้าทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ไม้แปรรูป 
ผกัและของปรงุแต่งจากผกัโดยช่องทางการ
ค้าผ่านแดนทีส่�าคญั ได้แก่ จดุผ่านแดนถาวร
หนองคาย และมุกดาหาร

โอกาสและอุปสรรคทางการค้า 
 สปป.ลาว อยูร่ะหว่างการยกระดบั
การพัฒนาประเทศดังนั้นจึงเร ่งพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่และพืน้ทีพ่เิศษ
เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างงาน ปัจจุบัน 
สปป.ลาวมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
หลายโครงการ จึงท�าให้มีความต้องการ
สินค ้ าประเภทเครื่ องจักรและน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิจากไทยมากข้ึน เช่น โครงการก่อสร้าง
เขือ่นขนาดใหญ่ทีแ่ขวงไชยะบรุ ีการตดัถนน
ลาดยางสายเมืองแก่นท้าว – ไชยะบุรี – 
หลวงพระบาง (ระยะทาง 363 กิโลเมตร) 
สนามบินเหมือง เป็นต้น  ท�าให้มีการน�าเข้า
สินค้าประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง
และน�้ามันเช้ือเพลิงจากไทยเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างมาก 
 สปป.ลาว โดย ลาวเทเลคอม 
(ลาวโทรคม) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้เปิดให้
บริการโทรศัพท์ไร้สายและอินเทอร์เน็ต
ไวไฟในระบบ 4G เม่ือปี 2555 ซึ่งจะ
สนับสนุนและส ่งผลกระตุ ้นทางอ ้อม 
ต่อความต้องการใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบมากขึ้น และ สปป.ลาว จะ 
จดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิ
เฉพาะเพิ่มอีก 32 แห่ง รวมเป็น 41 แห่ง 
ภายในปี 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในจ�านวน 
ดังกล่าวอยู่ในแขวงที่มีชายแดนติดกับไทย
ถึง 17 เขต ซึ่งจะส่งเสริมการค้า การลงทุน
ระหว่างไทยและลาว และช่วยเพิ่มมูลค่า 
การค้าระหว่างกันมากขึ้น
 นอกจากโอกาสการค้าชายแดน
กับ สปป.ลาวแล้ว สินค้าไทยยังสามารถ 
ส่งออกไปยังเวียดนาม จีน และประเทศ
แถบตะวนัออกไกล โดยผ่าน สปป.ลาว ได้
หลายช่องทาง เช่น ส่งออกทางจดุผ่านแดน
ถาวรหนองคายเข้าสู่ สปป.ลาว ผ่านถนน
หมายเลข 8 จุดผ่านแดนถาวรนครพนมเข้า
สู่ สปป.ลาว ผ่านถนนหมายเลข 12 จุดผ่าน
แดนถาวรมุกดาหารเข้าสู่ สปป.ลาว ผ่าน
ถนนหมายเลข 9 เข้าสู่เวียดนามเพื่อส่งต่อ
ไปยังจีน หรือประเทศแถบตะวันออกไกล
หรือส่งออกทางจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ 
ผ่านถนน R3A เข้าสู่จีน 

 อย่างไรก็ดี กระบวนการการ 
น�าเข้า-ส่งออกยังมีความยุ่งยากท�าให้ไม่
สะดวกในการท�าการค้า เนื่องจากการน�าเข้า
สินค้าของลาวจะต้องกระท�าผ่านหน่วยงาน
ของรัฐที่ ใช ้ชื่อว ่า ลาวขาเข ้า-ขาออก  
(Society Lao Import-Export) และบรษิทั
เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการค้า
ให้เป็นผู้น�าเข้า-ส่งออกสินค้าตามประเภท
หรอืหมวดทีไ่ด้รบัอนญุาตจากรฐัแล้วเท่านัน้ 
และระบบการค้าระหว่างประเทศของ สปป.
ลาว ยังไม่เป็นสากลและมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและกฎระเบียบบ่อยครั้ง รวมทั้ง 
การคมนาคมขนส่งใน สปป.ลาว ยังไม่
สะดวก เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางบก
ของ สปป.ลาว ใช้ทางรถยนต์เป็นหลักซึ่ง
เส้นทางยังทุรกันดารและการขนถ่ายสินค้า
ยงัเน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเครือ่งจกัร
ท�าให้ต้องใช้เวลาในการขนส่งนานและ
สินค้าได้รับความเสียหายได้ง่าย 

การค้าชายแดนระหว่างไทยกับ
กัมพูชา: 
 การค้าชายแดนระหว่างไทย-
กัมพูชามีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็น
อันดับสุดท้ายแต่ไทยได้เปรียบดุลการค้า
อย่างต่อเนื่อง
 โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาไทยได้
เปรยีบดลุการค้าเพิม่ขึน้เฉลีย่ประมาณร้อยละ 
12 ต่อปี ซึ่งในปี 2555 ไทยได้เปรียบ
ดุลการค้าประมาณ 68,000 ล้านบาท จาก
มูลค่าการส่งออก 75,000 ล้านบาท ขณะที่
น�าเข้าเพียง 7,000 ล้านบาทสินค้าส่งออก
ส�าคัญ ได้แก่ เครื่องยนต์และส่วนประกอบ
น�า้ตาลทราย เครือ่งดืม่ ส�าหรบัสนิค้าน�าเข้า
ส�าคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก
เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดงและผลิตภัณฑ์
โดยช่องทางการค้าผ่านแดนที่ส�าคัญ ได้แก่  
จดุผ่านแดนถาวรอรญัประเทศ (มลูค่าการค้า
ประมาณร้อยละ 59 ของมูลค่าการค้า
ชายแดนระหว่างไทยและกมัพชูา) รองลงมา
คอืจดุผ่านแดนถาวรคลองใหญ่ (ร้อยละ 30)
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แผนภูมิที่ 5 : มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 

ระหว่างปี 2551 - 2555

โอกาสและอุปสรรคทางการค้า 
 ความร่วมมอืเพือ่สร้างเสถยีรภาพ
และรักษาสันติภาพในพื้นที่ ตามแนว
ชายแดนและความร่วมมือระหว่างไทยและ
กัมพูชาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการค้า
ชายแดน เนื่องจากความร่วมมือเพื่อสร้าง
เสถียรภาพและรักษาสันติภาพในพื้นที่
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ช ่วย
สนับสนุนให้การค้าชายแดนระหว่างไทย
และกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงปี 2551 - 
2555 มลูค่าการค้าชายแดนขยายตวัเพิม่ขึน้
เฉลีย่ร้อยละ 14 ต่อปี และในปี 2555 มกีาร
เปิดเดินรถขนส่งระหว่างประเทศจาก
กรุงเทพฯ ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-
ปอยเปต อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ไปยังพนมเปญ
 นอกจากนั้น การสร้างโรงไฟฟ้า
สตึงนัมและโรงไฟฟ้าเกาะกงจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยปัจจบุนัรฐับาลไทย
และรัฐบาลกัมพูชาอยู่ระหว่างด�าเนินการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าสตึงนัม (ตัวเขื่อน
จะอยู่ฝั่งกัมพูชา และโรงไฟฟ้าอยู่ฝั่งไทย) 
และโรงไฟฟ้าเกาะกงซ่ึงจะสามารถจ่าย

กระแสไฟฟ้าให ้แก ่กัมพูชาและไทยใน
บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด เพื่อสนับสนุนฐานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และสร้าง
เสถยีรภาพด้านพลงังานในพืน้ที ่นอกจากนัน้
จะสามารถจัดสรรน�้าให้แก่พื้นที่เกษตร 
อตุสาหกรรมและชมุชนในกมัพชูา และจะมี
น�้าเหลือเพียงพอที่จะผันมาใช้ในไทยใน
บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราดด้วย
 อย่างไรก็ดี เส้นทางคมนาคม
เชื่อมโยงระหว่างไทยและกัมพูชายังขาด
ความพร้อมในการขนส่งเนือ่งจากถนนจาก
ชายแดนไทยไปยังกรุงพนมเปญมีความ
ช� า รุ ดทรุ ด โทรมมากโดย เฉพาะช ่ ว ง
อรัญประเทศ-จังหวัดบันเตียนเมียนเจย  
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสูงกว่า
ปกติและเส้นทางรถไฟระหว่างไทยและ
กัมพูชายั ง ไม ่ เชื่ อมต ่อกัน  (ขาดช ่วง
อรัญประเทศ-ศรีโสภณ) จึงยังไม่สามารถ 
ใช้งานเพือ่การขนส่งได้ รวมทัง้การเปิดช่อง
ทางการค้าแห่งใหม่ท�าได้ยากเนื่องจาก
แนวเขตพรมแดนยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ
จากปัญหากบัระเบดิทีย่งักอบกูไ้ม่แล้วเสรจ็
และข้อพพิาทเรือ่งเขตแดน ซึง่ต้องด�าเนนิการ

ในระดบัรฐับาลกบัรฐับาล นอกจากนัน้นคิม
อตุสาหกรรมเกาะกงซึง่เปิดด�าเนนิการเมือ่
ปลายปี 2555 อาจส่งผลกระทบต่อการ 
น�าเข้าและส่งออกสินค้าชายแดนของไทย 
โดยกมัพชูาได้เปิดนคิมอตุสาหกรรมเกาะกง 
จ.เกาะกง ซึ่งอยู่ตรงข้าม จ.ตราด เมื่อปลาย
ปี 2555 โดยโรงงานที่เข้ามาลงทุน เช่น 
โรงงานผลติชดุสายไฟรถยนต์ โรงงานตดัเยบ็
เส้ือผ้า และโรงงานผลติอปุกรณ์กฬีาเป็นต้น

แนวโน้มการค้าชายแดน
 การค้าชายแดนจะขยายตัวไป
ยังประเทศอื่นที่ไม่มีชายแดนติดกับไทย
มากขึน้ โดยการค้าชายแดนจะขยายตวัจาก
การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มี
ชายแดนติดกับไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
อื่นที่ไม่มีชายแดนติดกับประเทศไทยแต่อยู่
ในระยะที่การขนส่งทางบกจะสามารถให้
บรกิารขนส่งไปถงึได้ เช่น อนิเดยี บงัคลาเทศ 
จีน และเวียดนามจะมีมากขึ้น นอกจากนั้น 
ฐานการผลิตจะย้ายไปยังพื้นที่ชายแดน
และประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงต�่ากว่า
มากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ
ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น รวมทั้งการได้สิทธิ 
GSP (Generalized System of Preferences) 
ของประเทศเพื่อนบ ้านในการส ่งออก  
และยังเป็นการจับจองโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านก่อน
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในปี 2558 ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ในการผลิต (หุ้นส่วนการผลิต) ทั้งระหว่าง
โรงงานซ่ึงตั้งในประเทศไทยและระหว่าง
โรงงานในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
มากขึ้น นอกจากนั้น เมียนมาร์ สปป.ลาว 
และกมัพชูา จะสามารถผลติสนิค้าพืน้ฐาน
ซึง่ไทยเคยส่งไปขายได้มากประเภทมากขึน้ 
เช่น สินค้าประเภทเสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น 
เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าซึ่งเป็น
ความต้องการพืน้ฐานทีจ่�าเป็น และการผลติ
ต้องการแรงงานไร้ฝีมือเป็นหลัก 
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บทสรุป
การค้าชายแดนของไทยในระยะต่อไปต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของการพฒันาในประเทศเพือ่นบ้านเพือ่สนบัสนนุการ
พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ซ่ึงมีท้ังปัจจัยที่สนับสนุนและข้อจ�ากัดต่อการค้าชายแดนของไทย อย่างไรก็ดีทุกประเทศก�าลัง
พยายามปรบัตวัรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนซึง่จะเริม่ในปี 2558 โดยจะมกีารปรบัตวัในหลายด้านซึง่จะช่วยสนบัสนนุ
การค้าชายแดนให้มีมูลค่าการค้าสูงขึ้น ดังนั้น ไทยจะต้องรู้ให้ทันกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรวมทั้ง
การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ภายใต้แนวโน้มและการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ทัง้ในด้านการบรหิารจดัการการผ่านแดน การพฒันาระบบสาธารณปูโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
 (พ.ศ. 2555 - 2559). 2554.
-------------. การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2554. 2555.
-------------.  การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2555. 2556.
 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. ความร่วมมือการค้าการลงทุนกลุ่มประเทศอาเซียน. (ออนไลน์).เข้าถึงได ้
 จาก : http://bordertrade.dft.go.th/DFT/Index.html
-------------.  ปัญหาอุปสรรคทางการค้าการลงทุนในกัมพูชา. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.dft.go.th
-------------.  กระทรวงพาณิชย์. ปัญหาและอุปสรรค. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://1.179.129.205/nongkhai/detail. 
 asp?url=20053291738181.html
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เส้นทาง R3 ถือก�าหนดขึ้นมา
ตั้งแต่ปี 2538 จากแนวความ
คิดของทั้ง 4 ประเทศและ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ADB) ร่วมก�าหนดแนว
พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อ
เช่ือมโยงประเทศในกลุ ่ ม
ภูมิภาคแถบน้ีไว้ด้วยกัน ทั้งน้ี 
การด�าเนินการปรับปรุงและ
สร้างเส้นทาง R3 มาเริ่มเมื่อ 
ปี 2546 และเปิดใช้อย่างเป็น
ทางการเมื่อ ปี 2551 โดย 
เส้นทาง R3 ประกอบด้วย  
(1) เส้นทาง R3A และ (2) เส้นทาง 
R3B 
 เส้นทาง R3A (ไทย-
ลาว-จีน )  เริ่ มจากอ� า เภอ
เชียงของ - เชียงรายของไทย 
แล้วข้ามแม่น�้าโขงไปยังแขวงบ่อแก้วของ

ลาว และเชื่อมต่อจีนที่บ่อเต็น จาก
นั้นไปเชียงรุ ้ ง แล ้วไปส้ินสุดที่ 
จงัหวดัคนุหมงิของจนี ระยะทางรวม
ทั้งส้ิน 1,200 กม. ส่วนเส้นทาง 
R3B (ไทย-พม่า-จนี) เริม่จากอ�าเภอ
แม่สาย จ. เชยีงราย เชือ่มต่อกบัท่า
ขี้เหล็กของพม่า ผ่านเมืองเชียงตุง
ไปถงึพรมแดนพม่า-จนี ทีเ่มอืงตาลัว้ 
และไปบรรจบกับเส้นทาง R3A ที่
เมอืงเชยีงรุง้ รวมระยะทาง 380 กม. 
ซึ่งถ้าเส้นทาง R3 ทั้ง A และ B  

แล้วเสรจ็จะท�าให้การขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ภายในภมูภิาคอาเซยีนมคีวามเจรญิมากขึน้ 
ทัง้ด้านการค้า การลงทนุ และการท่องเทีย่ว 
ท�าให ้ สินค ้าอุปโภค-บริ โภคทั้ งสินค ้า
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ผ่านเข้า-
ออกในภมูภิาคแถบนี ้มคีวามหลากหลายขึน้ 
ราคาถูกลง ประชาชนมีทางเลือกในการ
บรโิภคมากขึน้ รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถ
ในการดงึดดูนกัท่องเทีย่วจากทกุแห่งทัว่โลก
ให้มาท่องเที่ยวในภูมิภาคน้ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ส ่งผลให ้การพัฒนาเศรษฐกิจกระจาย
ตัวอย่างกว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น 

เส้นทางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การค้า
การลงทุนของประชาคมอาเซียน

: เชียงราย-เชียงตุง

 
 เส้นทาง R3 หรือเชียงราย-เชียงตงุ
เป็นเส้นทางสายใหม่ที่เชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนระหว่างไทย-พม่า-จีน รวมท้ังเป็น 
เส้นทางยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งการ
ศึกษาสภาพทั่วไป ภูมิประเทศ รวมท้ัง
ลักษณะชีวิตความเป็นอยู ่ของประชากร
ตลอดสองข้างทางเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจนั้น เป็นเรื่องที่ส�าคัญและ
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการก�าหนดทศิทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
เชื่ อมโยงกับทิศทางการพัฒนาที่สอด
ประสานกับประชาคมอาเซียน
 
เส้นทาง R3
 ภาย ใต ้ ก รอบความร ่ วม มือ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่าง 4 ประเทศ 
(ประเทศไทย พม่า จีนตอนใต้ และลาว)  

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

ภาพประกอบได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพรเพ็ญ อุรุวงศ์ (สพก.) และภาพแผนที่จาก www.boi.go.th

สุริยนต์  ธัญกิจจำนุกิจ* ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี**
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เชียงราย-เชียงตุง 
 เส้นทางที่ได้ไปส�ารวจและศึกษา
เชงิลกึเริม่ต้นจาก อ.แม่สาย ผ่านด่านแม่สาย 
ท่าขี้เหล็ก ดอยปางควาย สู่เมืองเชียงตุง 
ประเทศพม่า เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจ  
การค้าขาย ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของ
ประชาชนภายในเมืองเชียงตุง 

เมอืงเชยีงตงุ : เมอืงในแอ่งภเูขา
ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต
 เมืองเชียงตุงตั้งอยู่ในรัฐฉานของ
ประเทศพม่า เป็นเมืองของชาวไทเขิน และ
ชาวไทใหญ่ ในอดีตถือได้ว่าเป็นเมืองที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่
แห่งอาณาจักรล้านนาของไทย และเมือง
เชียงรุ ้งแห่งสิบสองปันนา ภูมิประเทศมี
ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ  
จุดที่ส�าคัญที่สุดคือเวียงเชียงตุง ซึ่งแม้จะ
เป็นที่ราบ แต่ก็มีพื้นท่ีเป็นเนินสูงต�่าตลอด 
สภาพอากาศเหมือนจังหวัดเชียงรายใน
ประเทศไทย อากาศค่อนข้างเย็น ในหน้า
หนาวอุณหภูมิอาจลดเหลือ 5 - 6 องศา 
เซลเซียส

 

ปัจจุบัน เมืองเชียงตุงมีสภาพความเป็นอยู่
เทียบได้กับอ�าเภอเล็กๆ ในต่างจังหวัดของ
ประเทศไทย มีประชากรรวมประมาณ  
2 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทเขนิ และชาว
ไทใหญ่ ประชากรวัยรุ่นและเด็กเล็กมีมาก
เพราะการคุมก�าเนิดยังไม่แพร่หลายโดย
ทั่วไป1 

การคมนาคมขนส่งยงัล�าบากแต่
การสื่อสารเริ่มทันสมัย 
 ถนนที่เป็นเส้นทางเช่ือมจากท่า 
ขี้เหล็กถึงเชียงตุง มีระยะทาง 164 กม. เป็น
ถนนลาดยาง 2 เลน โดยเฉพาะส่วนที่ผ่าน
เขตชมุชน ถนนมสีภาพค่อนข้างด ีนอกจากนัน้ 
ถนนจะคดเค้ียวไปตามแนวภูเขา ความเร็ว
รถเฉลี่ยว่ิงได้เพียง 30 - 40 กม./ช่ัวโมง 
สภาพถนนส่วนที่ลัดเลาะผ่านแนวภูเขาอยู่
ในสภาพทีไ่ม่ดนีกั ผวิถนนเปิดถงึชัน้โรยกรวด 

หรือเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นระยะๆ บางช่วงมี
ปัญหาเกือบทุก 20 - 30 เมตร บางช่วงมี
กองดนิและหนิถล่มลงมาจากภเูขา หรือถนน
พังทลายยุบลงไปบางส่วนท�าให้เดินรถได้
เลนเดยีว นอกจากนัน้ ในเขตชุมชนจะมสัีตว์
เลี้ยงได้แก่ วัว ควาย หมูพื้นเมือง ไก่ สุนัข 
เดินหรือนอนบนถนนเป็นระยะๆ ตลอด 
เส้นทาง 
 ในส่วนระบบสาธารณูปโภค ใน
เขตเมืองจะมีไฟฟ้าใช้เฉพาะช่วงประมาณ 
6.00 - 23.00 น. เท่านั้น ช่วงเวลาที่เหลือ
จึงต้องใช้เทียนไข ส่วนนอกเขตเมืองยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ สภาพเสาไฟฟ้าในเขตชุมชนเป็น
เสาคอนกรีตในขณะที่หลายๆ ช่วงของเส้น
ทางใช้เสาไฟฟ้าที่ท�าด้วยล�าไม้ไผ่ ชาวบ้าน
ใช้เตาถ่าน ทีต้่องการใช้ไฟมากกว่านัน้จะซือ้
เครือ่งป่ันไฟไว้ใช้เอง อย่างไรกต็าม ชาวบ้าน

เริ่มมีโทรศัพท์มือถือใช้ แต่ราคาเบอร์
โทรศัพท์มือถือยังค ่อนข ้างแพง อยู ่ที่
ประมาณ 8,000 บาท มีจานดาวเทียมเข้า
ถึงในพื้นที่โดยติดตั้งบนเสาไฟไม้ไผ่ และมี
เครือ่งเล่นแผ่นภาพยนตร์ ดจิทิลั และโทรทศัน์
สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7 
ของไทยได้แล้ว

 สภาพบ้าน ชุมชน และ
อาชีพยังเป ็นเศรษฐกิจแบบ
ชนบท 
 บ้านเรอืนทีอ่ยูต่ามเนนิเขา มกัท�า
มาจากไม้ไผ่ขัดและมุงหลังคาด้วยหญ้า  
บ้านที่มีฐานะดีหน่อยจะใช้ไม้กระดานเป็น
ฝาผนังและมุงหลังคาด้วยสังกะสี หรือผนัง
ก่ออิฐและมุงหลังคาสังกะสี 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
เกษตรกร ท�านาเป็นหลัก โดยปลูกข้าวปีละ 
2 ครั้ง ยังไม่มีเครื่องทุ่นแรง ชาวนายังใช้
ควายไถนาและใช้เคียวเกี่ยวข้าว มีรถไถนา
บ้างแต่น้อยมาก อาชีพอื่นๆ คือ ค้าขายพืช
สมุนไพร และสินค้าเกษตร อาทิ ผักและผลไม้
ตามฤดูกาล ยังไม่มีการใช้สารเคมีเพราะดิน
ยังอุดมสมบูรณ์ และราคาปุ๋ยเคมีค่อนข้าง
แพง ไม่คุม้กบัการลงทนุ ส่วนผูป้ระกอบการ

รายย่อยจะซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาขาย
ในชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมาจาก 
อ. แม่สาย 
 ประชาชนในเชียงตุงมีความ
เชื่อมโยงทางสังคมกับไทยผ่านทางสื่อ  
การค้า กิจกรรมทางศาสนา และการ 
เรียนรู้ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบดูละคร
ไทยจากโทรทัศน์ ช่อง 3, 5 และ 7 จึงได้รับ
แนวคิดและวัฒนธรรมรุ่นใหม่ของไทยผ่าน
ทางสือ่โทรทศัน์ นอกจากนัน้ ในตลาดกลาง

  1จากการสอบถามไกด์ชาวพม่า วา
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สรุปและข้อสังเกต
 เมอืงเชยีงตงุบนเส้นทางสาย R3 นี้
สามารถพัฒนาให้มีบทบาทเป็นศูนย์ชุมชน
ทางการค้าที่ส�าคัญ โดยมีข้อได้เปรียบใน

เรือ่งความอดุมสมบรูณ์ทัง้ทรพัยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งหากพัฒนา
ได้อย่างถกูต้องโดยดบูทเรยีนจากการพฒันา
ของประเทศอื่น เช่น ประเทศไทยแล้ว ก็
สามารถสร ้างความยั่ งยืนบนพื้นฐาน
ศกัยภาพและเอกลักษณ์ของตนเองได้ แต่ยงั
มีข้อจ�ากัด คือ การเป็นชุมชนชนบทที่ขาด
สิง่อ�านวยความสะดวกในด้านการคมนาคม
ขนส่ง สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ ซึง่
ถ้าสรุปความเห็นเป็นประเด็นการพัฒนา
เชิงนโยบายที่ส�าคัญๆ แล ้ว จะมีอยู ่  
3 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่
 1) ควรให้ความส�าคญัเป็นอนัดับ
ต้นกบัการจดัวางผงัเมอืงเพือ่เป็นรากฐาน
ของการพัฒนาในอนาคต  เพราะ 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่คงเหลือเป็นแบบตั้งแต่
สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่เป็นเสน่ห์ของเมอืง 
หากไม่มีการอนุรักษ์ให้คงอยู่ หรือไม่มีการ
วางผังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดขณะนี้ คือ ระบบ
สาธารณูปโภค น�้ากินน�้าใช้ และระบบ
ระบายน�้า จะท�าให้เกิดความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวงต่อทรพัยากรการท่องเทีย่วส�าคญั
โดยเฉพาะหนองตุง อีกทั้งเมื่อจ�าเป็นต้องมี
การขยายระบบโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน 
หรือโครงข่ายการคมนาคมจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการอนุรักษ์โบราณสถานที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ 

 2) ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะสร้างให้เกดิ
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและน�า
รายได้สูช่มุชน คอื การบรูณะแหล่งท่องเท่ียว
พร้อมฟ้ืนฟเูรือ่งราวและประวตัศิาสตร์ การ
พัฒนาระบบคมนาคมเดินทาง ไฟฟ้า และ
การคมนาคมสือ่สาร การพฒันาธรุกจิชมุชน
ที่อิงทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
เป็นที่มาของรายได้จากการท่องเที่ยว
  
 
 
 

 

 

 

 3) เมืองเชียงตุงและเส้นทาง R3 
ยงัมศีกัยภาพในการเป็นศนูย์กจิกรรมทาง
เศรษฐกิ จศู นย ์ หนึ่ งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แต่ยังมีข้อจ�ากัดในการ
พัฒนาอยู่มาก ทั้งข้อจ�ากัดด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและก�าลังซื้อของประชากร อีกทั้ง
การควบคุมทางการเมืองในลักษณะต่างๆ 
เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาและการเดนิทาง
สัญจรไปมาของนักธุรกิจและนักท่องเท่ียว 
ดังนั้น จุดเริ่มต้นที่จะกระตุ ้นให้เกิดการ
พัฒนาจึงประกอบด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การลงทุนและการท�าธุรกิจที่ค่อนข้างเสรี  
ซึง่เมือ่พจิารณาโดยรวมแล้วอาจต้องใช้เวลา
อีก 5 - 10 ปี ที่จะท�าให้เมืองเชียงตุงและ 
เส้นทางสายนี้มีความโดดเด่นเต็มศักยภาพ
ของตนเอง 

 2 จากการสัมภาษณ์ไกด์ และเก็บข้อมูลจากวัดในพื้นที่

 3 ไกด์เล่าให้ฟังว่ามีคนมาชวนผู้ประกอบการเครื่องเงิน เครื่องเขินไปท�างานที่ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย เกือบหมดแล้ว เพราะรายได้ดีกว่า

ของเมืองเชียงตุง ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภค
จากประเทศไทยเป็นกลุ่มสินค้าหลักสร้าง
รายได้ให้กับผู้ค้าขายได้ดี และทุกปี กลุ่ม 
นักท่องเทีย่วไทยจะไปทอดผ้าป่าเพือ่พฒันา
และบูรณะวัดต่างๆ ในชนบทของเชียงตุง  
ดังนัน้ คนรุน่ใหม่จงึต้องการจะเรยีนภาษาไทย
ซึ่งไม่มีการสอนในระบบโรงเรียนเพื่อจะได้
สามารถติดต่อสื่อสารกับคนไทยได้ ซ่ึงการ
สอนภาษาไทยกม็ตีามวดัหลายแห่งในชมุชน 
ส�าหรบัคนมฐีานะดนียิมส่งลกูหลานไปเรยีน
ที่แม่สาย หรือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2

 
ศักยภาพเด่นอยู่ท่ีการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 เชยีงตงุมทีรพัยากรการท่องเทีย่ว
ที่ส�าคัญ คือ วัดและวังเก่าในเขตเมืองหนองตุง 
ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีทัศนียภาพสวยงาม 
น�้ายังใสสะอาด มีชุมชนล้อมรอบ และมี
ความเป็นมาในเชงิประวตัศิาสตร์ทีค่วบคูก่บั
การสร้างเมือง นอกจากนี้ สภาพธรรมชาติ 
ป่าเขาในพืน้ที ่ยงัอดุมสมบรูณ์ มธีารน�า้ไหล
เชี่ยวผ่านแนวหุบเขา มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 

อย ่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ต ้องค�านึงเพื่อ
พฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศและการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม อาทิ การก�าจัดน�้าเสีย  
เพราะมีการต่อท่อระบายน�้าจากเขตบ้านท่ี
อยูร่อบๆ หนองตงุลงไปทีห่นองน�า้ ตลอดจน
การอนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมให้
คงอยู ่ เพราะที่เชียงตุงมีร้านหัตถกรรม
เครื่องเขินฝีมือดีที่เหลืออยู่รายเดียวและ
ก�าลังขาดคนสืบทอด3 เพราะลูกหลานเห็น
ว่าเป็นงานที่ เหนื่อยยาก ต้องใช้ความ
ประณีตและอดทนเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลงานท่ี
สมบูรณ์
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โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ไทยได้รับความสนใจจากท้ังภาครัฐและ
เอกชนมาโดยตลอด โดยส� านักงาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ริเริ่มวางแนวทางการ
พฒันาเมอืงชายแดนไปสูเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 
ซึ่ งน� า ไปสู ่ มติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่  
19 ตลุาคม 2547 ทีอ่นมุตัใิห้จดัตัง้เขตเศรษฐกจิ
พิ เศษชายแดนในพื้นที่อ�าเภอแม ่สอด 
จังหวัดตาก พร ้อมอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุน เพื่อพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแห่งแรกของประเทศไทย โดยต่อมา
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติในหลักการของร่างพระราช
บัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... แต่ด้วย
มีกระแสคัดค้านจากภาคประชาสังคม และ
รัฐบาลในยุคนั้นสิ้นวาระไป ร่างกฎหมาย 
ดงักล่าวจงึยงัมทินัได้ผ่านความเหน็ชอบของ
สภาผู้แทนราษฎร และแม้ว่าในภายหลังจะ
มีการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
มาโดยตลอด แต่เนือ่งจากขาดการบรูณาการ
แ ล ะ ข า ด ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังไม ่มีแผนแม่บทที่
สามารถก�าหนดขอบเขตพื้นที่หรือแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
โอกาสทางเศรษฐกิจของพื้นที่ได ้อย ่าง
ชัดเจน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ไทยจงึยงัไม่ปรากฏผลให้เหน็เป็นรปูธรรมใน
ช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา
 รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายที่จะ
ปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ด้านการตลาด การค้า การลงทุน โดยการ
เร ่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ และให้ความ
ส�าคญัต่อจงัหวดัชายแดน เพือ่ส่งเสริมการค้า 
การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการ
ใช้วตัถดุบิจากประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่เป็นการ

ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านคมนาคม
ขนส่งของภมูภิาคอาเซยีน เพือ่ลดต้นทนุการ
ผลิตและเสริมสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันในตลาดโลก
 โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการ
ศกึษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมอบหมาย
ให้ สศช. ด�าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ 
ท�าการศกึษาวจิยัความเหมาะสมในการจดัตัง้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภายใต้งบประมาณ 50 ล้านบาท ดังนั้น 
สศช.  จึ งด� า เนินโครงการศึกษาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อรองรับโอกาส เตรียมความพร้อมและ
สร้างภมูคิุม้กนัในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนในปี 2558 ให้ประเทศไทยสามารถ
ดึงดูดการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
นักลงทุนทั้งในและต ่างประเทศอย ่าง 
ต่อเนื่อง สร้างความอยู่ดีมีสุขและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีการ
บูรณาการ มีเป้าหมายในเชิงพื้นที่ และ
หน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ซ่ึงจะเป็น
โอกาสท่ีจะสร้างเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่
แต่ละแห่งและของประเทศโดยรวมอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มด�าเนิน
โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ภายในเดือนสิงหาคม 
2556

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในประเทศไทย
 ที่ ผ ่ านมาประเทศไทยมีการ
บรหิารจดัการพืน้ทีใ่นลกัษณะเขตเศรษฐกจิ

พเิศษอยูแ่ล้ว ในรปูแบบของเขตอตุสาหกรรม
ส่งออก เขตการค้าเสร ีเขตปลอดอากร และ
คลังสินค้าปลอดภาษี ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมาย
และระเบยีบปฏบิตัริองรบัให้สามารถด�าเนนิ
การจดัตัง้เขตต่างๆ ดงักล่าวได้ทนัที ซึง่หาก
สามารถออกแบบพืน้ทีแ่ละบรหิารจดัการให้
ครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลาย รวมท้ัง
พัฒนาประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากร
และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศได้แบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีวได้อย่าง
แท้จริง จะสามารถพัฒนาสู ่การเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่สมบูรณ์สามารถสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะส่งเสริม
ให้การค้าและการลงทุนขยายตัว และการ
จ ้างงานเพิ่มขึ้น รวมทั้ งช ่วยให ้ระบบ
เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโต นอกจากนั้นจะ
ท�าให้มีแนวทางและเป้าหมายการพัฒนา
พื้นที่ที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกจิของประเทศให้มทีศิทาง
เดยีวกนั อย่างไรกด็ ีการพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษอาจก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม เช่น 
การลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
การสูญเสียโอกาสจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ
จากมาตรการสิทธิประโยชน์ต่างๆ การ
เวนคืนที่ดินโดยขาดการชดเชยที่เหมาะสม 
การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ การลดทอนท่ีดิน
ส�าหรับท�าการเกษตร และความไม่เสมอ
ภาคของการพัฒนาระหว่างพื้นท่ี เป็นต้น 
ผลกระทบเชิงลบเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นหาก
ปราศจากการวางแผนรองรบัและยทุธศาสตร์
การพัฒนาที่ดี ดังนั้น จากประโยชน์และ
ผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษดังกล่าว จึงเป็นที่มาของแนวคิดการ
ด�าเนินโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พจนำพร กริชติทำยำวุธ*

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

แนะน�ำโครงกำรวิจัย
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กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
 เชิงนโยบาย ประเทศท่ีมีเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส�าเร็จ มักมี
การระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจนและ
สอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์การพัฒนา
ประเทศ หรือใช้เป็นพื้นที่น�าร่องในการ
ปรับปรงุระบบการค้า การลงทนุ การบรกิาร 
และโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบหรือปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม
 เชิงการบริหารจัดการ  เขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส�าเร็จมักมี
การบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับระบบ
เศรษฐกิจเสรี โดยหน่วยงานเฉพาะหรือ
องค์กรอสิระรูปแบบพเิศษทีม่ศีกัยภาพ หรอื
ภาคเอกชนอาจเป็นผู้ด�าเนินการพัฒนาเขต
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานอืน่ๆ เพือ่อ�านวยความสะดวกและ
สร้างความมัน่ใจให้แก่การลงทนุพฒันาพืน้ที่ 
นอกจากนั้นยังมีการผ่อนปรนกฎระเบียบที่
เป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิธรุกจิ ลดขัน้ตอน
ที่ยุ่งยากและไม่จ�าเป็น รวมทั้งพัฒนาระบบ
พิธีการศุลกากรตามมาตรฐานสากลเพื่อ
สามารถให้บริการได ้แบบเบ็ดเสร็จใน 
จุดเดียว 
 การก�าหนดสิทธิประโยชน์ เพื่อ
กระตุน้การลงทนุภายในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
โดยอาจใช้เคร่ืองมอืทางด้านภาษ ีการปฏริปู
ระบบการบริหารจัดการ หรือการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสม เป็นต้น
 รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 เขตเศรษฐกจิพเิศษในประเทศต่างๆ 
มีหลากหลายรูปแบบภายใต้ช่ือท่ีต่างกัน 
เช ่น เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก  
(Export Processing Zones) นคิมอตุสาหกรรม 

(Industrial Zones) เขตปลอดอากร (Duty 
Free Area) เขตเสรี (Free Zones) เขต
พฒันาเขตเศรษฐกจิเสร ีเขตพฒันาเมอืงท่อง
เท่ียว เขตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกัน เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border 
Economic Zone) เป็นต้น

ขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย
 ในเบื้องต้นก�าหนดให้ด�าเนินการ
ศกึษาในกลุ่มพืน้ทีเ่ป้าหมายหลักบนพืน้ฐาน
ของศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาพืน้ที่
เศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวด้านการค้า 
การลงทุน ฐานการผลิต การบริการ และ 
โลจิสติกส์ สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในระยะต่อไปอย่างเหมาะสม โดย
พิจารณาจากจุดยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง
กับแนวเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic  
Corridor) และเป็นพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบหรือรับทราบแล้ว โดย ภาค
เหนือ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนอ�าเภอ
แม่สาย อ�าเภอเชียงแสน อ�าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชยีงราย และอ�าเภอแม่สอด จงัหวดั
ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบ
ด ้วยพื้ นที่ ชายแดนจั งหวัด มุกดาหาร 
นครพนม และหนองคาย ภาคตะวันออก 
ประกอบด้วยพืน้ทีช่ายแดนจงัหวดัสระแก้ว 
ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี ภาคใต้ ประกอบด้วย
พื้นท่ีชายแดนอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
และพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาส

ขอบเขตการศึกษา
 การศึกษาจะจดัท�ายทุธศาสตร์ใน 
2 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
เศรษฐกจิพเิศษของประเทศ ซึง่จะเสนอแนะ

ภาพรวมและทศิทางการพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษของประเทศ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นที่ ซึ่ง
เสนอแนะขอบเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย ระดบัการ
พัฒนาที่เหมาะสม และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ผลผลติทีค่าดว่าจะได้รบัจากโครง
การศึกษาฯ
 - ค�าจ�ากดัความของเขตเศรษฐกจิ
พิเศษที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย และ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษใน
ระดับประเทศ โดยระบุกลไกการบริหาร
จัดการ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ให ้บริการของรัฐให ้มีประสิทธิภาพ มี
บูรณาการ ในรูปแบบศูนย์บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ
 - หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกจิพเิศษ กรอบการประเมนิระดบั
การพัฒนา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือก�าหนดรูป
แบบและระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ศกัยภาพและโอกาสทางเศรษฐกจิของแต่ละ
พื้นที่ พร้อมข้อเสนอแนะเชิงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - ขอบเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการ
พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ บทบาทของ
พืน้ทีแ่ละแนวทางการพฒันา ในรปูแบบของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในระดับพื้นที่ โดยระบุถึงรูปแบบ  
ขัน้ตอน และระยะเวลาในการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
จ�าเป็นและเป็นปัจจัยต่อความส�าเร็จในการ
พัฒนาพื้นที่ แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ
ให้สามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ 
จดัท�าแผนแม่บทการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกจิ
พิเศษระดับพื้นที่ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง
ข้อเสนอข้อก�าหนดการศึกษาโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Farole, T (2011), Special Economic Zones in Africa: What Have We Learned?, The World Bank.
Foreign Investment Advisory Service (2008), Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and Implications  
 for Zone Development, The World Bank.
Hull, B. (2012). Establishment of Special Economic Zones, Regional Development Australia Murray
Murray, M (2010), A Survey of Special Economic Zones?, University of Iowa.
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ตารางและแผนภาพประกอบ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ขึน้อยูก่บับรบิททางเศรษฐกจิ สังคม 
การเมืองการปกครอง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์โดยทั่วไป มีดังนี้
 1) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) เข้าสู่ประเทศ
 2) ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
 3) ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
 4) เพื่อสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 5) กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือเพื่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
 6) เพื่อเป็นพื้นท่ีในการทดลองใช้นโยบายใหม่ที่มีการด�าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมากกว่าเขตอื่นๆ ของ 
  ประเทศ (พบในประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม/คอมมิวนิสต์)

ตารางที่ 1. ตัวอย่างรูปแบบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตารางที่ 2. ตัวอย่างพื้นที่บริหารจัดการในประเทศไทยที่มีความใกล้เคียงกับ
รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Free Trade Zone
Export 

Processing Zone
Enterprise Zone Free Port

Specialized 
Zone

ลักษณะ
พื้นที่

พื้นที่การค้า  
ก�าหนดขอบเขต

ชัดเจน อาจเป็นพื้นที่
บริเวณชายแดน

นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เศรษฐกิจ
ถดถอย

อาจเป็นพื้นที่จ�ากัด
ในเขตเมือง หรือ

บริเวณกว้างในชนบท

พื้นที่ศักยภาพสูง มี
การก�าหนดขอบเขต

ชัดเจน 
เช่น ท่าเรือ  

ท่าขนถ่ายสินค้า  
ท่าอากาศยาน

ขึ้นกับลักษณะ
กิจกรรม และ

ประเภท
อุตสาหกรรม เช่น 
ใกล้แหล่งพลังงาน/

วัตถุดิบ

เน้นด้านการค้า เช่น 
คลังสินค้า การขน

ถ่ายสินค้า พิธี
ศุลกากร และ  
re-export

เน้นการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมการ
ผลิตหรือประกอบ

สินค้าเพื่อการส่งออก

จ้างแรงงานจ�านวน
มาก เพื่อฟื้นฟูสภาพ

ทางสังคมและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุมชน

ครอบคลุมหลาก
หลาย เช่น การค้า 
โลจิสติกส์ ธุรกิจ

บริการการผลิต การ
เพิ่มมูลค่าสินค้า

เน้นเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรม เช่น 

ปิโตรเคมี เทคโนโลยี 
ศูนย์บริการธุรกิจ 

ท่องเที่ยว

กิจกรรม

Free Trade Zone Export Processing Zone Free Port Specialized Zone

เขตปลอดอากรส�าหรับประกอบ
การพาณิชยกรรม 

– ศูนย์กระจายสินค้า
– คลังสินค้าน�าเข้า-ส่งออก 
– ศูนย์แสดงสินค้าและ

นิทรรศการ
เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน 
King Power International 

เขตปลอดอากรส�าหรับประกอบ
การอุตสาหกรรม
– เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
– เขตประกอบการเสรี 

(เขตอุตสาหกรรมส่งออก)
เช่น นิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน 

เขตปลอดอากร ณ ท่าเรือ และ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ เช่น
– นิคมฯ / ICD ลาดกระบัง
– นิคมฯ / ท่าเรือแหลมฉบัง
– เขตปลอดอากร 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

– อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 
(คลองหลวง
ปทุมธานี)
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แผนภาพแสดงต�าแหน่งของกลุ่มพื้นที่เป้าหมายส�าหรับการศึกษาฯ 
ซึ่งสอดคล้องกับต�าแหน่งด่านชายแดนที่ส�าคัญของไทย 

และอยู่บนเส้นทางพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน�า้โขง (GMS Economic Corridors)
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แผนภาพแสดงต�าแหน่งด่านชายแดนที่ส�าคัญของไทย
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รู้จักกับเขตการค้าเสรี
 แนวคดิในการจดัตัง้เขตการค้าเสรี 
หรือเอฟทีเอ (Free Trade Area: FTA) เกิด
ขึน้หลงัจากการประชมุครัง้ที ่3 ขององค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization: 
WTO) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน –  
3 ธันวาคม 2542 ณ นครซีแอตเติล 
สหรัฐอเมริกาล้มเหลว สมาชิกไม่สามารถ
ตกลงกันในเรื่องส�าคัญ อาทิ การค้ากับการ
ลงทุน นโยบายการแข่งขัน ความโปร่งใสใน
การจัดซื้อโดยรัฐ การค้ากับสิ่งแวดล้อม 
แรงงาน สมาชิกจึงหันมาจัดท�าเขตการค้า
เสรีแบบทวภิาค ีภายใต้ทฤษฎกีารได้เปรยีบ
โดยเปรียบเทียบ (The Theory of  
Comparative Advantage) โดยแต่ละ
ประเทศควรเลือกท่ีจะผลิตและส่งออก
สินค้าที่ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมาก
ที่สุด ใช้ต้นทุนการผลิตที่ต�่าที่สุดเมื่อเปรียบ
เทยีบกับประเทศต่างๆ แล้วน�าสนิค้าท่ีผลติได้
มาแลกเปลี่ยนกัน เป็นการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งทุกประเทศจะได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการแลกเปลี่ยน

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 การรวมกลุ ่มเจรจาทางการค้า 
หรอืการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ (Economics 
Integration) เพ่ือประโยชน์ร่วมกันทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีจะน�าความม่ังคั่งท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพมาสู ่ประเทศ
สมาชิก แบ่งออกเป็นหลายระดับตามการ
รวมตัวหรือการให้ความร่วมมือ ดังนี้
 1. การให้สิทธิพิเศษทางการค้า 
(Preferential Trade Arrangement) 
เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับท่ี

ไม่มีความซับซ้อน โดยให้ความร่วมมือด้าน
ภาษีศุลกากรเพียงอย่างเดียว จะใช้ภาษี
ศุลกากรในอัตราต�่ากว่าส�าหรับประเทศ
สมาชิก อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีศุลกากรที่
ใช้ในประเทศสมาชกิจะมอีตัราทีแ่ตกต่างกนั
ในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่เกดิจากประเทศ
ทีเ่คยเป็นเจ้าอาณานคิม และยงัรกัษาความ
สัมพันธ์กับอดีตอาณานิคมของตนด้วยการ
ให้สิทธิพิเศษทางการค้า ได้แก่ ประเทศใน
เครือจักรภพอังกฤษ
 2. เขตการค้าเสรี (Free Trade 
Area: FTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีความร่วมมือมากกว่าการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้า มเีป้าหมายเพือ่ลดภาษศีลุกากร
ระหว่างประเทศสมาชกิภายในกลุม่ให้เหลอื
น้อยที่สุดหรือเป็นร้อยละ 0 และใช้อัตรา
ภาษีท่ีสูงกว่ากับประเทศนอกกลุ ่ม ซึ่ง
ภายในกลุ่มจะใช้ภาษศีลุกากรอตัราเดยีวกนั
ในสินค้ารายการเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้
ยกเลิกข้อจ�ากัดทางการค้าด้านปริมาณ
การน�าเข้า ตวัอย่างเขตการค้าเสรใีนปัจจบุนั 
อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า 
(Asean Free Trade Area: AFTA) เขตการค้า
เสรีอเมริกาเหนือ หรือนาฟต้า (North 
American Free Trade Agreement: 
NAFTA) และเขตการค้าเสรีละตินอเมริกา 
หรอืลาฟต้า (Latin American Free Trade 
Association: LAFTA)
 3. สหภาพศุลกากร (Custom 
Union: CU) เป็นการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ
ท่ียังคงความเป็นเขตการค้าเสรี แต่มีความ
ร่วมมอืมากขึน้ โดยลดการกดีกนัทางการค้า 
และจัดตั้งเป็นเขตปลอดภาษี ซึ่งลดก�าแพง
ภาษรีะหว่างประเทศสมาชกิเหลอืร้อยละ 0 

และเก็บภาษีศุลกากรอัตราเดียวกันกับ 
ทุกประเทศนอกกลุ ่ม ซึ่งสหภาพยุโรป  
(European Union: EU) เคยรวมตัวเป็น
สหภาพศลุกากรก่อนทีจ่ะกลายเป็นสหภาพ
ยุโรปในปัจจุบัน ตัวอย่างการรวมตัวที่ม ี
เป้าหมายจะพัฒนาเข้าสู่สหภาพศุลกากร 
ในปัจจุบัน ได้แก่ คณะมนตรีความร่วมมือ
รฐัอ่าวอาหรบัหรอืจซีซี ี(The Cooperation 
Council for the Arab States of the 
Gulf: CCASG หรือ Gulf Cooperation 
Council: GCC) คือ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต 
โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)  
กาตาร์ บาห์เรน และเยเมน1 คาดว่าจะ
สามารถเข้าสู่สหภาพศุลกากรในปี 2558
 4.  ตลาดร ่วม  (Common  
Market: CM) เป็นความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
ทีพ่ฒันาขึน้อกีขัน้กว่าการเป็นเขตปลอดภาษี
ที่มองเฉพาะสินค้า โดยขยายความร่วมมือ
ไปในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบริการ ด้าน
ปัจจัยการผลิต เช่น เงินทุน เทคโนโลยี 
แรงงาน ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ สามารถ
เคล่ือนย้ายได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศ
สมาชิก นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศสมาชิกให้มีความเท่าเทียม
และมีลักษณะเหมือนกัน ในอดีตสหภาพ
ยุโรปก็เคยรวมตัวเป ็นตลาดร ่วมยุโรป 
ตัวอย ่างตลาดร ่วมในป ัจจุบัน ได ้แก ่ 
ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East Africa 
Common Market) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2553
 5. สหภาพทางเศรษฐกิจหรือ
ทางการเงิน (Economic Union หรือ 
Monetary Union) เป็นการรวมตัวของ
ประเทศต่างๆ ที่มีความแนบแน่น และมี

อมรำวรรณ ทิวถนอม*

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 เป็นประเทศสังเกตการณ์ซึ่งก�าลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเข้าร่วมเป็นสมาชิก GCC ภายในปี 2559
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ความสมบูรณ์กว่าการให้ความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิในระดบัต่างๆ ทีก่ล่าวมาแล้ว โดย
ขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ และการเงินการคลังระหว่าง
ประเทศให้เป็นชุดเดียวกัน ก�าหนดให้
ประเทศสมาชิกใช้เงินสกุลเดียวกัน อาจ
สร้างเงินตราสกุลใหม่เพื่อไม่ต้องมีอัตรา 
แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศสมาชกิ และ 
ที่ส�าคัญประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดตั้ง
สถาบนัทางเศรษฐกจิ เพือ่แสดงถึงความเป็น
สหภาพเศรษฐกิจที่ชัดเจน ท�าหน้าที่เป็น
ตัวแทนประเทศสมาชิกในการเจรจาทาง
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า 
บริการ แรงงาน หรือปัจจัยการผลิตกับ
ประเทศนอกกลุม่สมาชกิ เช่น การท�าหน้าที่
ตัวแทนประเทศสมาชิกในการประชุม
องค์การการค้าโลก ปัจจุบันมีสหภาพ
เศรษฐกิจที่ส�าคัญคือ สหภาพยุโรป ท่ี
ก้าวหน้าถึงขั้นมีกฎหมายประชาคมที่แยก
ออกมาจากระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป 
และระบบกฎหมายจารีตประเพณี มีศาล
ประชาคม และสภายุโรป
 6. สหภาพเศรษฐกจิสมบรูณ์แบบ 
(Total Economic Union) เป็นการ 
รวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุด 
ประเทศสมาชิกจะด�าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจและการเงินท่ีเป็นหน่ึงเดียวกัน 
ภายใต ้วัตถุประสงค ์ ท่ีจะรวมเป ็นชาติ
เดียวกัน โดยที่รัฐบาลของแต่ละประเทศไม่
สามารถก�าหนดนโยบายของตน สหภาพจะ
เป็นผู้ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกด�าเนินการ 
อาจเรยีกการรวมกลุม่นีว่้า “สหภาพเหนอืชาต”ิ 
(Supranational Union) ซ่ึงแตกต่างจาก
การรวมกลุ ่มสหภาพทางเศรษฐกิจหรือ
ทางการเงินที่ประเทศสมาชิกจะประสบ
ความส�าเร็จเพียงการประสานนโยบายทาง
เศรษฐกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เท่านั้น

เขตการค้าเสรี
 เขตการค ้าเสรี เป ็นเครื่องมือ
ทางการค้าส�าคัญที่ประเทศต่างๆ ใช้เพื่อ
ขยายโอกาสทางการค้า เสริมสร้างความ

ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขันด้านราคาให้
แก่สินค้าของตนจาก
ข ้อตกลงทางด ้าน
ภาษีศุลกากรและ
การลดการกีดกัน
ทางการค้า เนือ่งจาก
สินค้าที่ผลิตในเขต
การค้าเสรีจะถูกเก็บ
ภาษีขาเข้าในอัตรา
ต�่ากว่าสินค้าที่ผลิต
ในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก ท�าให้สินค้า
ทีผ่ลติภายในกลุม่ได้เปรยีบในด้านราคากว่า
สินค้าจากประเทศนอกกลุ่ม นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างพนัธมติรทางเศรษฐกจิอกีด้วย
 ความตกลงที่รวมอยู่ในเขตการ
ค้าเสรี
 ความตกลงการค้าเสรหีรอืเขตการ
ค้าเสรี (Free Trade Agreement/Free 
Trade Area) คือความตกลงทางด้านกฎ 
กติกา มารยาทในด้านต่างๆ อาทิ การค้า
สินค้า การค้าบริการ การลงทุน การจัดซื้อ
จดัจ้างภาครฐั การคุม้ครองสทิธใินทรพัย์สนิ
ทางปัญญา เป็นต้น ข้อตกลงนีเ้ป็นข้อผกูพนั
ทางกฎหมายระหว่าง 2 ประเทศขึ้นไป เพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือทางการค้ามากขึ้น โดย
ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิจะอนญุาตให้มกีารเข้า
สู่ตลาดหรือเปิดตลาดได้มากกว่าและกว้าง
ขวางกว่าความตกลงภายใต้กรอบองค์การ
การค้าโลก จากข้อตกลงนี ้ก่อให้เกดิเขตการ
ค้าเสรทีีป่ราศจากอปุสรรคด้านการค้าไม่ว่า
จะเป ็นภาษีศุลกากรและที่ ไม ่ ใช ่ภาษี
ศุลกากร และอุปสรรคด้านอื่น

รูปแบบของเขตการค้าเสรี
 โดยทั่วไปเขตการค ้าเสรีไม ่ มี 
รูปแบบที่ตายตัว จะขึ้นอยู่กับประเทศคู่
สญัญาจะตกลงกนั อย่างไรกต็าม เขตการค้า
เสรีจะมีลักษณะที่ส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้
 1. อ�านวยความสะดวกทางการค้า 
และไม่สร้างอุปสรรคทางการค้าเพิ่มต่อ 
ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก

 2. ไม่ขัดกับกติกาขององค์การ 
การค้าโลกที่ก�าหนดให้ครอบคลุมการค้า
ระหว่างประเทศในวงกว้าง เพือ่ปกป้องและ
ป้องกันผลกระทบของเขตการค้าเสรีท่ีจะมี
ต่อประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก
 3. จัดท�าตารางการด�าเนินงานใน
การลดภาษีหรืออุปสรรคอื่นๆ ที่ให้แก่
ประเทศคู่สัญญาหรือประเทศสมาชิกเขต
การค้าเสร ีทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท
ของสินค้า แนวทางการลด และระยะเวลา
ในการด�าเนินงาน เป็นต้น

แนวทางการจดัตัง้เขตการค้าเสรี
 แนวทางในการจัดท�าเขตการค้า
เสรีที่ดีควรมีรูปแบบ ดังนี้
 1. มีขอบเขตกว้าง ครอบคลุม
เศรษฐกิจทกุสาขา ทัง้การเปิดเสรีทางการค้า 
(สินค้าและบริการ) การลงทุน และการ 
ขยายความร่วมมือไปในเรื่องอื่นๆ อาทิ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการท�าข้อ
ผกูพนัเพิม่เตมิจากข้อผกูพนัทีแ่ต่ละประเทศ
มอียูแ่ล้วในฐานะสมาชกิองค์การการค้าโลก 
และทีส่�าคัญทัง้สองฝ่ายต้องได้รบัประโยชน์
จากการเจรจา (WIN-WIN)
 2. สอดคล้องกับกฎขององค์การ
การค้าโลกทีก่�าหนดว่า ให้มกีารเปิดเสรโีดย
คลุมการค ้าสินค ้าและบริการระหว ่าง
ประเทศที่ เข ้าร ่วมท�าเขตการค้าเสรีให ้
มากพอ และแจ้งต่อองค์การการค้าโลกก่อน
และหลังการท�าความตกลงจดัตัง้เขตการค้า
เสร ีรวมทัง้เปิดให้ประเทศสมาชกิตรวจสอบ
ความตกลง
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 3. แลกเปลี่ยนผลประโยชน ์
ตอบแทนกัน หากคู่เจรจาเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ควรเรียกร้องความยืดหยุ่นเพื่อ
ให้มีเวลานานกว่าในการปรับตัวหรือท�า 
ข้อผูกพันในระดับที่ต�่ากว่า
 4. ก�าหนดกลไกและมาตรการ
ป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของ
ประเทศ เช่น การเก็บภาษี การต่อต้านการ
ทุ่มตลาด ภาษีตอบโต้การอุดหนุน และ
มาตรการคุ ้มกันภายใต ้กฎเกณฑ์ของ
องค์การการค้าโลก

โอกาสและประโยชน์ที่จะได้รับ
 • การค้าเสรีก่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐศาสตร์ ใน
เรื่องการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ อาทิ 
การแบ่งงาน การผลิตสินค้า การประหยัด
อนัเนือ่งมาจากการลดต้นทนุเฉลีย่ต่อหน่วย 
(Economy of Scale) เมือ่ผลติจ�านวนมาก
จะท�าให้ต้นทุนถูกลง
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออก
สินค้าและบริการ ด้วยการรักษาตลาดเดิม 
การขยายตลาดใหม ่ การลดอุปสรรค
ทางการค้ารปูแบบต่างๆ ทัง้มาตรการทีเ่ป็น
ภาษีและไม่ใช่ภาษี
 •  สร้างบรรยากาศการลงทนุ เขต
ที่มีการจัดท�าเขตการค้าเสรีจะเป็นตลาดท่ี
ใหญ่ และกลายเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศให้ย้ายฐานการผลิตและ
การลงทนุมาในประเทศของตน เพือ่กระตุน้
เศรษฐกิจด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพให้
แก่ประชาชนของประเทศนั้นๆ
 •  สร ้ า งพันธ มิตรทางด ้ าน
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มบทบาทและอ�านาจ 
ต่อรองในเวทโีลก เช่น การจดัท�าเขตการค้าเสรี
ในลักษณะพหุภาคี คือเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่ม
อาเซียน หรือกลุ่มของสหภาพยุโรป มีผลที่
ท�าให้กลุม่นัน้ๆ มอี�านาจการต่อรอง อ�านาจ
การเจรจาระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
อย่างไรกต็าม อาจมนียัทางการเมอืงระหว่าง
ประเทศ และการถ่วงดุลอ�านาจเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น การท่ีจีนเข้ามาใกล้ชิดกับ
อาเซยีน นอกจากจะท�าให้จีนได้ตลาดทีใ่หญ่ข้ึน 

จีนยังจะมีบทบาท มีอิทธิพล ทางด้าน
เศรษฐกจิ และการเมอืงต่ออาเซยีนด้วย และ
ถ้าอเมริกาต้องการจะถ่วงดุลอ�านาจจีน  
กต้็องเข้ามาท�าเขตการค้าเสรกีบัประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนด้วย
 • การเปิดการค้าเสรีส่งผลทาง
อ้อมในการปรับตัวของอุตสาหกรรมที่
รัฐบาลเคยปกป้อง ท�าให ้ต ้องปรับตัว  
เรียนรู้ เพื่อให้สามารถจะต่อสู้แข่งขันได้ใน
ตลาดเสรี
 • ท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีงานท�า มีทางเลือกในการอุปโภค
บริโภคสินค้าได้หลากหลายและราคาถูกลง

ผลกระทบของเขตการค้าเสรี
 • ประชาชนในฐานะผู้บริโภค  
จะมทีางเลอืกในการซือ้สนิค้าและบรกิารต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น จะได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น
หรอืมรีาคาทีถ่กูลง เช่น ผกั-ผลไม้เมอืงหนาว
จากประเทศจีน แต่อาจเสี่ยงต่อการบริโภค
สินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น  
สารพษิตกค้างในผกั ผลไม้หากไม่มกีารก�ากบั
ดูแลที่เข้มงวด
 • ผูป้ระกอบธรุกจิและเกษตรกร
ในฐานะผู้ผลิต จะได้รับผลกระทบในด้าน
บวกหรือด ้ านลบขึ้นอยู ่ กับธุ รกิจของ 
ผู้ประกอบการ อาจส่งออกได้มากขึ้น หรือ
อาจได้รับผลกระทบจากสินค้าต่างประเทศ
ที่มีราคาถูก เนื่องจากการลดอัตราภาษี
ศุลกากรและอุปสรรคทางการค้า
 • แรงงาน ในระยะส้ันจะได้รับ
ผลกระทบคล้ายกับเจ้าของผู้ประกอบการ
โรงงาน กล่าวคอื จะได้รบัผลกระทบในด้าน
บวกหรือลบขึ้นอยู่กับว่าเป็นแรงงานที่ผลิต
สินค้าส่งออกที่ประเทศคู่ค้าเปิดเสรีให้ หรือ
ผลติสนิค้าแข่งกบัสินค้าน�าเข้า ส่วนระยะยาว 
แรงงานจะต้องปรับตัวให้เข ้ากับตลาด
แรงงาน ฝึกอบรมเพิ่มเพื่อเพิ่มทักษะและ
ศักยภาพ
 •  อุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่
หรืออุตสาหกรรมที่ยังไม่แข็งแกร่ง ที่ยัง
ต้องการการปกป้องจากรัฐบาล ไม่มีความ
ส าม า รถที่ จ ะ ไ ปแข ่ ง ขั น ใ น เวที โ ล ก 
อุตสาหกรรมเหล่านี้ อาจถูกกระทบจาก

สินค้าราคาถกูทีห่ล่ังไหลเข้ามาจากประเทศ
สมาชิก
 • การแข่งขันระหว่างประเทศ
สมาชิกในเขตการค้าเสรี เนื่องจากมี
โครงสร้างการผลิต และการส่งออกสินค้า
เหมือนกัน
 • เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า
และการลงทุน (Trade and Investment 
Diversion) เมื่อมีการลด/ยกเลิกข้อกีดกัน
ท�าให้มีการน�าสินค้าจากประเทศสมาชิก
ภายในกลุ่มมากขึ้น และการน�าเข้าสินค้า
จากประเทศนอกกลุ่มลดน้อยลง
 • ระบบการค้าโลกจะถูกท�าลาย 
การจัดท�าเขตการค้าเสร ีแบบทวิภาคี หรือ
แบบภูมิภาค จะเป็นการท�าลายระบบการ
ค้าโลกหรือระบบภาคีพหุนิยมท่ีองค์การ 
การค้าโลกได้ก�าหนดไว้ ตามหลักของ 
นักเศรษฐศาสตร์ ระบบท่ีดท่ีีสดุคอื ระบบของ
องค์การการค้าโลก คือ ถ้าจะมีเขตการค้า
เสรี ก็ควรจะเป็นเขตการค้าเสรีของทั้งโลก
รวมกัน ถ้ามีการจัดท�าเขตการค้าเสรี แบบ 
FTA ตามหลักของนักเศรษฐศาสตร์ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีล�าดับสองรองจากระบบการค้า
โลก นอกจากนี ้ผู้เชีย่วชาญขององค์การการ
ค้าโลกมแีนวคดิว่า การจดัท�าเขตการค้าเสรี
คู่หนึง่จะกระตุน้ให้ประเทศอืน่ ต้องแข่งทีจ่ะ
จัดท�าเขตการค้าเสรีด้วย ส่งผลให้เกิดเขต
การค้าเสรีเพิ่มขึ้นหลายเขต และในที่สุดจะ
น�าไปสู ่ความขัดแย้งทางการค้ามากขึ้น 
เนื่องจากประเทศนอกกลุ ่มที่ไม ่ได้เป็น
สมาชิกจะถูกกีดกันทางการค้า
 • การสูญเสียอ�านาจการต่อรอง 
ส่วนใหญ่การเจรจาจัดท�าเขตการค้าเสรี 
ประเทศที่ใหญ่กว่าจะได้เปรียบประเทศที่
เล็กกว่า เพราะมีอ�านาจในการต่อรอง
 •  การไปจัดท�าเขตการค้าเสรี
อาจน�าไปสู ่สภาวะการพึ่งพาประเทศที ่
เราไปจัดท�าเขตการค้าเสรีด ้วย (Over  
Dependency) เกดิการพึง่พงิทางเศรษฐกจิ 
ซึ่งอาจจะมากเกินไป

การเจรจาเขตการค้าเสรขีองไทย
 1. เจรจาเสร็จและมีผลใช้บังคับ
แล้ว 10 ประเทศ/กลุ ่ม ได ้แก่ ไทย-
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ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญ่ีปุ่น 
ไทย-อนิเดยี ไทย-เปร ูอาเซยีน-จนี อาเซียน-
ญีปุ่น่ อาเซยีน-เกาหล ีอาเซยีน-อนิเดยี และ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
 2. รอการลงนามความตกลง  
2 ประเทศ/กลุ่ม ได้แก่ BIMSTEC ประกอบ
ด้วย 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน 
อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย  
ลงนามกรอบความตกลงเมื่อป ี  2547  
อย่างไรกต็ามความตกลงการค้าสนิค้ายงัไม่ม ี

ความตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิิก หรอืทพีพี ี(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement: TPP) มีสมาชิก 9 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ชิลี บรูไน ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และ
มาเลเซีย เป็นกรอบการเจรจาการค้าเสรีแบบพหุภาคี เริ่มตั้งแต่ปี 2541 ที่สหรัฐอเมริกาเสนอท�าเขตการค้าเสรีระหว่าง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา แต่สหรัฐอเมริกาไม่ได้เดินเรื่องต่อ ขณะที่ ชิลี สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์
เดินหน้าที่ต่อ ในปี 2548 บรูไนเข้าร่วม และใช้ชื่อว่าทีพีพี มีผลบังคับใช้ในปี 2549 โดยเอฟทีเอ ในกรอบนี้มีชื่อย่อว่าพี 4 (P4) 
ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่เชื่อม 3 ทวีป คือเอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ ข้อตกลงพี 4 เป็นเอฟทีเอที่ครอบคลุม
เกือบทุกสาขา ท้ังการค้าสินค้า การค้าภาคบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ นโยบายการแข่งขัน 
รวมถึงการเชื่อมโยงการค้ากับมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม ต่อมาสหรัฐอเมริกาขอเข้าร่วม ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกทีพีพี ยังไม่
รับสมาชิกใหม่จนกว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้น

ผลบังคับใช้ เนื่องจากยังไม่สามารถสรุปผล
การจดัท�าตารางข้อผกูพนัภาษศีลุกากรของ
สินค้า เพื่อแนบท้ายความตกลงฯ ได้ โดย 
ศรีลังกาเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่จัดส่ง 
ข้อเสนอการลดภาษ ีและยงัอยูร่ะหว่างเจรจา
จัดท�าความตกลงการค้าบริการและการ
ลงทุน  ส่วนไทย-ชิลี รัฐสภาเห็นชอบความ
ตกลงการค้าเสรรีะหว่างไทยกบัสาธารณรฐัชลิี
แล้วเม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2556 คาดว่า 
จะมีผลใช้บังคับไตรมาส 4 ของปี 2556 ซึ่ง

จะสามารถเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัทางการค้า 
โดยการขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยในตลาด
สหรัฐและอียู
 3. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
กรอบการเจรจา 2 ประเทศ/กลุ่ม ได้แก่ 
ไทย-EFTA และไทย-EU
 4.  FTA ที่ หยุดการเจรจา  
3 ประเทศ/กลุ่ม ได้แก่ ไทย-สหรัฐอเมริกา 
อาเซียน-สหภาพยุโรป และไทย-บาห์เรน
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บทสรุป
 การจดัท�าเขตการค้าเสรเีพือ่ให้ได้ประโยชน์สงูสดุนัน้ รฐับาลควรมหีลกัเกณฑ์ในการเลอืกประเทศทีจ่ะเจรจาหรอืจดัตัง้เขต
การค้าเสร ีเพือ่รกัษาสถานภาพและศกัยภาพในการส่งออกของประเทศในการขยายโอกาสการส่งออก และเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคาสินค้า พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน ควบคู่กับ
การมีมาตรการในการเลือกรับสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากนักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้
ประชาชนมคีณุภาพชีวติและความเป็นอยูท่ีด่ ีและประเทศได้รบัประโยชน์มากทีส่ดุ ทัง้นีร้ฐับาลควรพฒันาบคุลากรทางด้านการเจรจา
การค้าการลงทุน นักกฎหมาย และบุคลากรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 สศช. ร่วมกบับรษิทั เอ็กเซลเลนท์ 
บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด จัดสัมมนา
โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อสนอง
ตอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่  
7 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 - 12.30 น.  
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรงุเทพมหานคร เพือ่น�าเสนอผลการศกึษา
โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
จังหวัดและกลุ ่มจังหวัด เพื่อสนองตอบ
นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
เป็นผู ้แทนจากจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด
น�าร่อง คณะกรรมการการด�าเนินงานตาม
โครงการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ ่มจังหวัด ผู ้แทนภาคเอกชน และ
สื่อมวลชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน 
 การสัมมนาเริ่มต้นด้วยนางสาว 
ภารณ ีวฒันา ทีป่รกึษาด้านนโยบายและแผนงาน 
สศช. น�าเสนอการแปลงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติโดย สศช. ได้จัดท�า 
“คู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
สูก่ารปฏบัิต”ิ ขึน้เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ 
หลกัการ ขัน้ตอนและวธิกีารน�าแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่11 สูก่ารปฏบิตั ิเพือ่เช่ือมโยงการจดั

ท�าแผนระดับรองให้เกิดการบูรณาการและ
ใช้เป็นกรอบในการจดัท�าค�าของบประมาณ 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคีมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล ซึ่งในการใช้
คู ่มือดังกล่าวจะต้องสร้างความเข้าใจกับ
สาระส�าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้
ถ่องแท้ว่ามีประเด็นการพัฒนาอะไรบ้างที่
เ ก่ียวข้องเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแผน
พัฒนาระดับชาติกับแผนพัฒนาระดับรอง 
รวมถึงแผนปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ 
ตลอดจนแผนระดับจังหวัดและท้องถิ่นให้
เกิดการปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการ 
รวมถึงน�าเสนอแนวทางและขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผลไว้ด้วย
 จากนัน้ นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ 
บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ที่ปรึกษา
โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดฯ ได้น�า
เสนอผลการศึกษา ซ่ึงประยุกต์ใช้แนวคิด 
CIPP Model เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์
ข้อมลูทีเ่กบ็รวมรวบได้จากเอกสารต่าง ๆ  ที่
เ ก่ียวข ้อง การระดมความคิดเห็นจาก 
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อ รวมถงึการ
สัมภาษณ์ระดับพื้นที่ สรุปสาระส�าคัญ ดังนี้  
 1. การปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการ ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ). โดยเพิ่ม 
ผูแ้ทนหน่วยงานราชการส่วนกลางทีม่บีทบาท
ส�าคัญต่อการบรูณาการในระดบัจงัหวดั เช่น 
ผู้แทนของกระทรวงต่างๆ 
 2. การปรับปรุงกระบวนการ 
จัดท�าแผน ประกอบด้วย การจัดท�าคู่มือการ 
จัดท�าแผนพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน แบบฟอร์มการ
รวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็นและแนวทางการ
วเิคราะห์ข้อมลู ปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตัิ
งานของส่วนกลางในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ประสานการจัดท�าแผนและการกลั่นกรอง
แผนให้เกดิความชดัเจน พฒันากระบวนการ
และจัดท�าคู่มือวิธีการรับฟังความคิดเห็น
จากภาคประชาชนให ้ เป ็นระบบและ
มาตรฐานเดียว ผู้บริหารระดับสูงต้องให้
ความสนใจในกระบวนการจัดท�าแผน
มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก�าหนดหลักเกณฑ์
การจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ 
ภายใต้แผนให้มีความชดัเจน ควรมีการวเิคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการตามแผนพฒันา
จงัหวดั การทบทวนแผนควรด�าเนนิการปีละ
ครั้ง รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดจัดจ้าง 
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิจัยหาโครงการริเริ่มใหม่ๆ 
เป็นต้น
 3. การปรับปรุงกระบวนการ 
กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 
การให้ความส�าคัญกบัข้อมูลท่ีใช้ในการจดัท�า

ตฤตนัย นพคุณ*

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

ความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ควำมเคลื่อนไหวของ สศช.
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แผนมากกว่ารูปแบบ คณะอนุกรรมการฯ/
เจ้าหน้าทีท่ีท่�าหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองแผน
ควรลงพืน้ทีแ่ละร่วมสงัเกตการณ์ในขัน้ตอน
ของกระบวนการจดัท�าแผนของจงัหวดั ควร
เป ิดโอกาสให ้จั งหวัดชี้ แจงและตอบ 
ข้อซักถาม 
 4 .  ก ร ะบวนก า รพิ จ า รณา 
งบประมาณ โดยเพิ่มงบประมาณตาม
ผลลัพธ์จากการด�าเนินงานโครงการ

การสัมมนาครั้งนี้ ยังมีกิจกรรม
ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
 1. การน�าเสนอกรณีตัวอย่าง 
“โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี” ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร. สม  
นาสอ้าน นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการ
พิเศษ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
ทีไ่ด้น�าเสนอตวัชีว้ดัทีก่�าหนดขึน้ใน 3 หมวด 
คอื คนด ีสขุภาพด ีรายได้ด ีรวม 19 ตวั เป็น
แนวทางของกระบวนการวางแผนโดยให้
ชุมชนเป็นผู ้ก�าหนดแนวทางการหารือ
กิจกรรมที่สามารถด�าเนินการได้ในพื้นที่ซึ่ง
สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั เน้นสร้างสมัพนัธภาพ 

การสื่อสาร และการเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่
ระดับครัวเรือน ชุมชน ต�าบล อ�าเภอและ
จังหวัด และมีการติดตามและประเมินผล 
อย่างเป็นระบบและครบวงจร  
 2. การเสวนาในหัวข้อ “ปัจจัย
แห่งความส�าเร็จของการใช้แผนพัฒนา
จังหวดัและกลุม่จงัหวดัเป็นกลไกเชือ่มโยง
การพัฒนาระดับชาติสู่ระดับชุมชน” โดย
มีผู ้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายธนวัฒน์ 
พลอยโสภณ รักษาการที่ปรึกษาด้านการ
บรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ กระทรวง
มหาดไทย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง 
ผูอ้�านวยการส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการ
วิจัย และนายณัฐพล ลีลาวัฒนานนท์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ 
บิส เนส แมเนจเม ้นท ์  จ� ากัด  โดยมี 
นายธานนิทร์ ผะเอม รองเลขาธกิาร สศช. เป็น
ผูด้�าเนนิการเสวนา ซึง่ผูเ้ข้าร่วมเสวนาเหน็ว่า 
ปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาเชิงพื้นที่ คือ 
ข้อมูล กลไก และกระบวนการ กล่าวคือ 
ข้อมูลของพื้นที่จะเป็นข้อมูลชี้ถึงปัญหา 
ในขณะทีข้่อมลูของส่วนกลางชีถ้งึโอกาส ซึง่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมีบทบาทส�าคัญ

ในการบรหิารจดัการและสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดีภายในจังหวัด กระบวนการจัดการที่ดีมี
ขัน้ตอนทีย่าวและค่อนข้างมาก การมส่ีวนร่วม
ของประชาชนอยู่ในระดับค่อนข้างจ�ากัด
และกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างยาว 
ตลอดจนการเชื่อมโยงจากหน ่วยงาน
ราชการส่วนกลางสู่ระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และจากระดับจังหวัดและกลุ ่ม
จังหวัดสู่ระดับชุมชนยังมีข้อจ�ากัด ฯลฯ  
ซึ่งประเด็นการพัฒนาเหล่านี้ควรได้รับการ
ปรับปรุง เพื่อให ้การท�างานของกลไก 
ขบัเคล่ือนระดบัพืน้ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้

สรุป ผลการศึกษาและสาระที่ได้จากการ
สัมมนาครั้งนี้  ได้สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริง
ทีเ่กดิจากการใช้แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่
จังหวัดเป็นกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น สศช. จะ
ได้น�าข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาและ
การจัดสัมมนาไปประกอบการขับเคลื่อน
และก�าหนดแนวทางการด�าเนินการให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมต่อไป  
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