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หลงัการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนทีม่กี�าหนดเสรจ็

สมบูรณ์เมื่อสิ้นปี 2558 ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนย่อมได้รับ

ผลกระทบอันเนื่องมาจากการขยายตัว และการเชื่อมโยงทาง

เศรษฐกจิภายในภมูภิาค อกีทัง้ผลกระทบของความร่วมมอืระดบัอนุ

ภูมิภาคอื่นๆ อาทิ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (GMS) 

และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ ่มแม่น�้าอิระวะดี-

เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นท่ีเขตการค้า และการลงทุน

เพื่อเป็นประตูรองรับการเชื่อมโยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในรูปแบบ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพื้นท่ีท่ีจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ

ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวย

ความสะดวก รวมท้ังให้สิทธิพิเศษบางประการในการด�าเนินกิจการ

ต่างๆ เช่น การอตุสาหกรรม การพาณชิยกรรม การบรกิารหรอืกิจการ

อ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขต

เศรษฐกจิพเิศษมหีลายประเภท เช่น เขตการค้าเสร ีเขตอตุสาหกรรม

เสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการ 

ส่งออก (แปรรูป)

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) 

ได้ก�าหนดเขตเศรษฐกจิพเิศษเป็น 2 ระยะ มวีตัถุประสงค์เพือ่เป็นการ

ดงึดดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิม่ขดีความสามารถ

ของประเทศ กระจายความเจริญสู ่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล�้า 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง  

โดยใช้กลยุทธ์ส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่

1.  สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่

2.  สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

3.  สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ

4.  จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลาง

ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคจะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ก็คือ เป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เป็นการส่งเสริมการ 

ส่งออก เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า 

เป็นศนูย์กลางในการกระจายสนิค้าในภมูภิาค เกดิการจ้างงานเพิม่ขึน้ 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความ

สามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดภายในภูมิภาค

ประเทศไทยได้ก�าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ไว้ใน 

5 จังหวัด 6 พื้นที่ มีรายละเอียด ดังนี้

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอคลอง-

ใหญ่ มีด่านบ้านหาดเล็กเป็นจุดผ่านแดนเชื่อมจังหวัดเกาะกง 

ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ตัวอย่าง

ธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

บรกิารพืน้ฟสูขุภาพ การเดนิเรอืท่องเทีย่ว การค้าชายแดนปลอดภาษี 

คลังสินค้า การขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ศูนย์เปลี่ยนถ่าย

สนิค้า และยานพาหนะ คลงัสนิค้า ห้องเยน็ และแปรรปูสนิค้าเกษตร 

อาหาร ประมง

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอแม่สอด 

พบพระ และแม่ระมาด มีด่านแม่สอดเป็นจุดผ่านแดนเชื่อมต่อเมือง

เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมียวดี 

เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเปิด 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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สามารถเชือ่มโยงไปยงัเมอืงย่างกุ้ง อนิเดยี และจนีตอนใต้ได้ ตวัอย่าง

ธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ผลิตภัณฑ์ 

เซรามิกส์ เคร่ืองหนัง อัญมณี และเครื่องประดับ ชิ้นส่วนประกอบ 

ยานยนต์ และกิจการด้านโลจิสติกส์

3.  เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอ

เมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ และดอนตาล มีด่านมุกดาหารเป็นจุด

ผ่านแดนเชื่อมต่อแขวงสะหวันเขต ประเทศลาว ซึ่งมีการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ แปรรูป

อาหาร และเครื่องดื่ม ยางพารา และผลิตภัณฑ์ บริการฟื้นฟูสุขภาพ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลังงาน

ทดแทน ศนูย์การเปลีย่นถ่ายสนิค้า และยานพาหนะ คลงัสนิค้า และ

ศูนย์กลางสินค้าเกษตร

4.  เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอ

อรัญประเทศ และวัฒนานคร มีด่านอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดน

เชือ่มต่อจงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย ประเทศกัมพชูา ซึง่มกีารพฒันาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง คือ ปอยเปต-โอเนียง ซันโค-ปอยเปต และ

บริเวณเมืองศรีโสภณ ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ แปรรูปสินค้า

เกษตร และอาหาร พลังงานทดแทน สิ่งทอ และเครื่องนุ ่งห่ม 

เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์  

ศูนย์กระจายสินค้า และกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

5. เขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา ครอบคลมุพืน้ทีอ่�าเภอสะเดา 

มีด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์เป็นจุดผ่านแดน เชื่อมต่อรัฐเคด

าห์ และรัฐเปอร์ริส ประเทศมาเลเซยี ซึง่มกีารพฒันาเขตอตุสาหกรรม 

และระบบถนน-ระบบรางเชื่อมโยงชายแดนไทย ตัวอย่างธุรกิจเป้า

หมาย ได้แก่ ยางพารา และผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน ชิ้นส่วนยานยนต์ 

สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม แปรรูปอาหารทะเล และอาหารฮาลาล

การสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจากภาครัฐ

ของไทย ในรูปแบบสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และการเงิน 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

(1) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน กรณีเป็นกิจการเป้าหมาย และตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่เกินร้อยละ 100 ของ

เงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน ลดหย่อนก�าไรสุทธิที่ได้

จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัสิน้สดุการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 เท่า

ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นเวลา 30 ปี หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือ

ก่อสร้างส่ิงอ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือ

จากค่าเสือ่มราคา ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัร และวตัถดุบิ/

วัสดุจ�าเป็นส�าหรับการผลิตเพื่อส่งออก 5 ปี รวมถึงอนุญาตให้ใช้

แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทาง

ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก�าหนด

(2) สทิธิประโยชน์กรณกีจิการไม่ได้รบัการส่งเสรมิจากคณะ

กรรมการส่งเสรมิการลงทุน ได้แก่ การลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบุิคคล

จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี 

และการผ่อนปรนดอกเบีย้เงนิกู ้รายละ 1-20 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงั

มสีทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัจากกรมศลุกากรกรณตีัง้เขตปลอดอากร และ

คลังสินค้าทัณฑ์บนอีกด้วย

การด�าเนินการในระยะต่อไปคือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษระยะที่ 2 ซึ่งครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย 

หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ถือเป็นการขยายการเช่ือมโยง

ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

อย่างไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส�าเร็จได้

จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครง

ข่ายพื้นฐานทางบก ทางน�้า ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุง

ระบบศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค 

อีกทั้งการบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

ส่วนกลุม่ประเทศอาเซยีนนัน้ แรงผลกัดนัส่วนหนึง่ในการจดั

ต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษมาจากการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และรวมไปถงึข้อตกลงความร่วมมอืระดบัภมูภิาคอืน่ๆ เช่น ความร่วม

มอืในกลุม่ประเทศอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (GMS) ยทุธศาสตร์ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) และ
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แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – 

ไทย (IMT-GT) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ให้ความส�าคัญด้านการลงทุน 

ทั้งน้ี ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ซึ่งมีบทบาทเป็น 

ผูส้นบัสนนุกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ GMS ได้ส่งเสรมิการจดั

ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

โครงการระเบยีงเศรษฐกิจ โดยได้บรรจแุผนปฏิบตักิารเปล่ียนระเบยีง

การขนส่งให้เป็นระเบยีงเศรษฐกิจ และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนคิ

และกลยุทธ์การพัฒนา ตลอดจนให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นในการเชือ่มต่อเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ต่างๆ ในอนุภูมิภาคนี้ร่วมกัน รวมทั้งได้สร้างการเชื่อมโยงด้าน

กายภาพจากเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังท่าเรือ 

จุดกระจายสินค้า และตลาดปลายทางที่เป็นหมาย

จากข้อมูลของ ADB คาดว่าจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษใน

ภมิูภาคอาเซยีนรวมท้ังสิน้ 60 แห่ง ในปี 2558 โดยเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ประมาณ 54 แห่ง จะตั้งอยูในประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา 

นอกจากนี้ในอาเซียนยังมีเขตระเบียงเศรษฐกิจสิงคโปร์ – มาเลเซีย 

ทีต่ัง้อยูท่างตอนใต้เมอืงยะโฮร์บาห์ร ูซึง่เปิดด�าเนินการตัง้แต่ปี 2555 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคบริการ 6 สาขา 

ประกอบด้วย อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ การศึกษา ที่ปรึกษาทางการ

เงิน สุขภาพ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตามแนวชายแดนที่แตกต่างจากเขตอื่น ๆ ทั้งนี้ การจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษในประเทศก�าลังพัฒนารวมทั้งในประเทศอาเซียน

ส่วนใหญ่มีแนวทางที่ส�าคัญในการให้แรงจูงใจทั้งทางภาษีและมิใช่

ภาษี มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดี

กว่าปกติ มีกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นและสนับสนุนนโยบายการเปิด

ประเทศมากกว่า ซึ่งช่วยเพิ่มการจ้างงาน 

การพัฒนาพื้นที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ัน จะน�า

มาซึง่การกระตุน้ทางเศรษฐกจิ ทัง้การค้า การลงทนุ การจ้างแรงงาน 

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ 

การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยปัจจัยที่จะ

ท�าให้ประสบความส�าเร็จนั้น จ�าเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องท�าการศึกษา 

เปรยีบเทยีบ และวิเคราะห์ เขตเศรษฐกิจพเิศษในประเทศต่าง ๆ  และ

น�าบทเรียนที่ได้มาใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

นอกจากนั้น การพิจารณาประเด็นกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็เป็น

อีกหนึ่งกุญแจดอกส�าคัญของความส�าเร็จ อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืม

ว่า ในการพัฒนานั้นแม้จะน�ามาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาค

เศรษฐกจิ แต่ในทางกลบักนักน็�ามาซึง่ ผลกระทบทางด้านสังคม และ

สิ่งแวดล้อมซึ่งจ�าเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย

ที่มา: ส่วนอาเซียน ส�านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา


