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ABSTRACT

 The objective of this research is to make the proposed policy and management in Mae Sot Special Economic Zone 
(SEZ). The researcher has gathered the primary and secondary data. These data are analyzed by mixed methodology,  
namely qualitative research, quantitative research and public participation method. The researcher has reviewed relevant 
literatures in order to develop indicators, in-depth interview 30 stakeholders who consist of members in the Policy  
Committee on Special Economic Zone Development, relevant groups who drive the development in Mae Sot SEZ both 
in central and local area including the local stakeholders. Then the researcher has analyzed by comparing the data of 
the stakeholders’ in-depth interview with the international best practices of SEZ development policies. The result of 
such analysis will be used for determining main topics in policies and management in Mae Sot SEZ that reflect of all 
sectors’ views. Therefore, the draft of such policies and management will be presented to public hearing and public 
opinion survey for getting the opinion from the relevant local groups and the local stakeholders. These opinions will be 
used for preparing to make the suggestions in the research.
 The research findings: The stakeholders have similar proposed policy in Mae Sot SEZ in term of the SEZ is a 
mechanism for distributing development to local area and connecting Thailand and Myanmar economy. However they 
have different opinions such as the management of land and labor: one group focuses that the minimum wage in the SEZ 
for myanmar labor should be lower than thai labor, as well as to determine wood area and protected forests area should 
be able to be a part of the SEZ. Another group focuses that the development of SEZ should have no bad impact on local 
environment and life quality of people in the area. The important proposed policies, as follows: Mae Sot SEZ should 
be a center for connecting Thailand with Myanmar. To determine common development stand points with Myawaddy 
SEZ. Primary essential processing industrial goods for Thailand economic is located in Myawaddy SEZ that has an 
advantage in cost while the utilities system in Myawaddy SEZ is still depend on Thailand. Mae Sot SEZ should focus 
on intermediate and final processing industrial goods that have high value in order to further raw material that have been 
already processed in Myawaddy SEZ and to promote businesses that support international industry and trade. The area 
of Mae Sot SEZ should cover whole District (Amphoe) and determine the category of main business of SEZ. Using the 
promotion instead of the enclosed economic development that may create limited connection with local entrepreneurs 
and thai entrepreneur. Central government should transfer relevant permit authority in SEZ to the local authority. And 
central government should alsodetermine the development approach of public service, public health, education, public 
utility, recreation, good environment and pollution plan.

Keywords:	Economic connectivity, improve quality of life, transparency



วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 106

แนวทางการพัฒนานโยบายเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
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บทคัดย่อ
 

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือจดัท�าข้อเสนอแนะแนวทางเชงินโยบาย และการบรหิารจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษ

แม่สอดด�าเนินการโดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ และใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed  

methodology) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เชิงปริมาณ (Quantitative research) ตามแนวทางการ 

ทางการวิจัยแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation method) โดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ

พฒันาดชันชีีว้ดั และสมัภาษณ์เชงิลกึกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี จ�านวน 30 คน ซึง่ประกอบไปด้วยกรรมการในคณะกรรมการ

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่มผู้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดทั้ง 

ในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ จากน้ันน�าผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีในระดับนานาชาติเพื่อน�ามาก�าหนด

ประเดน็ส�าคญัด้านนโยบาย และแนวทางการบรหิารจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด ตามความต้องการของทกุภาคส่วนได้  

จากนั้นจัดท�าร่างข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจแม่สอดเพ่ือความสามารถในการ

แข่งขันระดับนานาชาต ิเพื่อน�าไปรับฟงัความคิดเหน็ (Public hearing) และวธิีการส�ารวจทัศนคติสาธารณ (Public opinion 

survey) จากกลุ่มผูม้บีทบาทเกีย่วข้องในระดบัพืน้ที ่และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในพืน้ที ่และน�าข้อมลูจากการรบัฟังความ

คิดเห็นและส�ารวจทัศนคติสาธารณะไปรวบรวมประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ มีวัตถุประสงค์เชิงนโยบายต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแม่สอดในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน คือ ต้องการให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นกลไกในการกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค  

เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศเมียนมาร์ ในประเด็นที่ยังมีความเห็นแย้ง คือ ด้านการจัดการที่ดิน และแรงงานอย่าง

เหมาะสมในพืน้ที ่ซ่ึงมข้ีอเสนอของภาคเอกชนบางกลุม่ต้องการให้มกีารก�าหนดค่าแรงงานขัน้ต�า่ในพืน้ทีส่�าหรบัแรงงาน

สัญชาติเมียนมาร์ซึ่งต�่ากว่าอัตราค่าแรงงานขั้นต�่าที่ประเทศไทยก�าหนด รวมถึงการน�าพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนมาก�าหนด

เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ในขณะท่ีภาคประชาชนและแรงงานไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว นอกจากนั้น

ภาคประชาชน และแรงงานยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตในพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายท่ีส�าคัญ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดควรเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมประเทศไทย

เข้ากับประเทศเมียนมาร์ วางจุดยืนร่วมในการพัฒนากับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีโดยอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้น ส�าหรับ

สินค้าที่จ�าเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีซึ่งได้เปรียบด้านต้นทุน แต่ยังต้องพึ่งพา

การพฒันาระบบสาธารณปูโภคทีม่ข้ีอจ�ากดัจากประเทศไทย และเขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอดควรเน้นอตุสาหกรรมแปรรปู

ขัน้กลางหรอืแปรรปูขัน้ปลายทีม่มีลูค่าสงูเพือ่ต่อยอดจากวตัถดุบิซึง่แปรรปูมาจากเขตเศรษฐกจิพเิศษเมยีวด ีและส่งเสรมิ

ธุรกิจที่รองรับอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ โดยขอบเขตพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดควรก�าหนดให้

ครอบคลุมทั้งอ�าเภอโดยก�าหนดประเภทธุรกิจเป้าหมายการส่งเสริมแทนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบล้อมรั้วมิดชิด
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ความเป็นมา	และความส�าคัญของปัญหา	
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

อนุมัติให้มีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดน

จังหวัดตากเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี และ 

การเติบโตของเมืองเมียวดี ตลอดจนเขตนิคมอุตสาหกรรม

ทีย่่างกุง้ มงิละกา ผาอนั และเมาะละแหม่ง โดยจะเร่งพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเมืองเมียวดี และพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และห่วงโซ่อปุทานตลอดแนวพ้ืนท่ีพฒันาเศรษฐกจิจังหวดั

ตาก-เมียวดี แต่เท่าที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการริเริ่มด�าเนินการ 

อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก แม้มีความพยายามผลักดัน 

จากภาคเอกชน และค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านต่างๆ กว่า

ร้อยล้านบาทก็ตาม (อาคมสุวรรณกันธา, 2552)

 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  

พ.ศ.2552 เห็นชอบให้เร่งรัดการด�าเนินการโครงการสร้าง

เขตเศรษฐกิจพิเศษอีกครั้งหน่ึงรวมท้ังศูนย์บริการน�าเข้า- 

ส่งออกเบ็ดเสร็จ (One stop service) อุทยานโลจิสติกส์  

(Logistics park) และคลังสินค้า (Warehouse) ในพ้ืนที่

ชายแดนแม่สอด-เมียวดีโดยจัดหาพ้ืนท่ีตามแนวเส้นทาง

ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่สอง เพื่อ

รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และรองรับ

ระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic  

Corridor - EWEC) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

 ความคืบหน้าต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  

19 ตุลาคม พ.ศ. 2553 อนุมัติในหลักการแนวทางการ

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเสนอ และรัฐบาลต่อมา

ได้ออกประกาศระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพื่อ 

ขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้เป็นไป

อย่างบรูณาการ และมปีระสทิธภิาพ และล่าสดุประเทศไทย 

ได้ออกค�าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/ 2557  

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ลง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมการค้า และ

การลงทนุของประเทศตามนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิ

พิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคม

ขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้

กรอบอาเซียน 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโครงการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดซึ่งเป็นความพยายามของหลาย

รัฐบาลที่ให้ความส�าคัญ เนื่องจากแม่สอดมีความได้เปรียบ

ของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ใช้

แรงงานเข้มข้น (Labor intensive) และอุตสาหกรรมพึ่งพิง

วัตถุดิบจากเมียนมาร์ สามารถส่งเสริมให้ด�าเนินกิจกรรม

การผลติ และพฒันาเป็นเขตเศรษฐกจิชายแดนร่วมระหว่าง

แม่สอด-เมียวดีได้ (ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค  

(สม.), 2554) การค้าชายแดนเมียนมาร์-แม่สอดมีมูลค่า 

การค ้าสูง เป ็นอันดับหนึ่ งของภาคเหนือ โดยในป ี

งบประมาณ 2557 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งส้ิน 

59,483.542 ล้านบาท (กรมศุลกากร, 2557) หรือคิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 76.49 ของมูลค่าการค้าชายแดนเมียนมาร์-

ไทย รวมทั้งหมดในภาคเหนือ

 ดงันัน้ เพือ่พจิารณาถงึการแข่งขนัในเวทสีากล และ

เพ่ือส่งเสริมให้แม่สอดซึ่งมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์  

(Geographic positioning) เป็นประตทูางเศรษฐกจิ (Economic  

gate) ไปสู่จังหวัดเมียวดี และสหภาพเมียนมาร์ สามารถ

สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมบนฐานของประตู

การค้าแห่งใหม่นี้ได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานต่างๆ ของไทย 

ที่เกี่ยวข้องจึงมีความจ�าเป็นต้องร่วมกันขับเคลื่อน และ 

บูรณาการการท�างานทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ  

ซึง่อาจท�าให้การเชือ่มโยงกบัผูป้ระกอบการท้องถิน่ และในประเทศค่อนข้างจ�ากดั และรฐับาลกลางควรก�าหนดการถ่ายโอน

อ�านาจการอนญุาต อนมุตัทิีเ่กีย่วข้องให้กับหน่วยงานในท้องถิน่ และก�าหนดให้มแีนวทางการพฒันาบรกิารภาครฐั พฒันา

ระดบัสาธารณสขุ การศกึษา สาธารณปูโภค และสนัทนาการต่างๆ ตลอดจนควรมแีผนการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม และ

มลภาวะที่ดี

ค�าส�าคัญ:	เชื่อมโยงเศรษฐกิจ, ยกระดับคุณภาพชีวิต, โปร่งใส
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และระดับท้องถิ่นอย ่างมีทิศทาง และเป ้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับ

ในห้วงที่ผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาแนวทางการพัฒนา

นโยบายเพื่อความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจ

พเิศษแม่สอดของไทยอย่างเป็นระบบในเชงิเปรยีบ เทยีบกบั 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การก�าหนดกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การ

พัฒนาออกมาในแนวทางต่างๆ ตามความเหมาะสม และ

ความพร้อมของประเทศ

 ผูว้จิยัได้เลง็เหน็ถงึโอกาส และประโยชน์จึงได้ท�าการ

ศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนานโยบายเพ่ือ

ความสามารถในการแข่งขนัของเขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด 

(Policy development for the competitive ness of maesot  

special economic zone) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  

และข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัสถานการณ์ และความพร้อมด้าน

ต่างๆ ของไทยทั้งรูปแบบการผลิต การค้า และการลงทุน

ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาค และแนวทางการพัฒนานโยบาย 

และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยในการแข่งขันกับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการ

ก�าหนดต�าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) 

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และแนวทางในการเตรียม

ความพร้อมของไทยในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับโครงการเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่จะเกิดขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา 

นโยบายทีเ่หมาะสมในการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  

ส�าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยเปรียบเทียบกับเขต

เศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ

  2. เ พ่ือจัดท�าข ้อ เสนอแนะแนวนโยบายเขต

เศรษฐกจิพเิศษแม่สอดเพือ่ให้มคีวามสามารถในการแข่งขนั

ในระดับนานาชาติ 

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยในครั้งน้ีด�าเนินตามขอบเขต โดยแบ่ง

ขอบเขตออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ขอบเขตพื้นที่ ขอบเขต 

ประชากร ขอบเขตเนื้อหา และขอบเขตเวลา ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้

 1.  ขอบเขตพื้นที่การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาแนวทาง

การพัฒนานโยบายเพื่อความสามารถในการแข่งขันของ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัด

ตาก คอื อ�าเภอแม่สอด พบพระ และแม่ระมาด ซึง่เป็นพืน้ที่

เป้าหมายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด โดยศกึษาใน

ระดับอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน

 2.  ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ครั้งน้ี ได้แก่ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขต

เศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 และกลุ่มผู้มีบทบาท

เกีย่วข้องกบัการขบัเคลือ่นในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ

หลังจากที่มีโครงสร้างทางนโยบายที่ชัดเจนแล้ว และกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

 3.  ขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาเร่ืองแนวทางการ

พัฒนานโยบายเพื่อความสามารถในการแข่งขันของเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมีขอบเขตเนื้อหา แบ่งออกเป็น  

11 ส่วนการศึกษา อาทิเช่น แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Concepts and theories related 

to special economic zones) ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของ

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Key performance indicators 

of The special economic zones’ policy) งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

(Related literature)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1.  พัฒนาแนวทางส�าหรับการพัฒนานโยบาย และ

บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดอย่างเหมาะสม

เพื่อสร้างให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมีความสามารถ 

ในการแข่งขันในระดับสากล

 2.  เพื่อสร้างให้เกิดแนวนโยบาย รูปแบบการ

ด�าเนนิการ และการวดัผลการด�าเนินการเขตเศรษฐกจิพเิศษ

แม่สอดที่สามารถน�าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

 3.  เพ่ือให้หน่วยงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าแนวนโยบาย รูปแบบการด�าเนินการ 

และการวดัผลการด�าเนนิงานเพือ่ไปประยกุต์ใช้เป็นนโยบาย 
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และรูปแบบการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 

เพือ่สร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัในระดับสากล

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เอกสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ (Special economic zones development 

theories)

 แนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ยวข ้องกับการพัฒนา

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีการพัฒนาไปมากจากในช่วง

ทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเริ่มจากการอธิบายถึงการพัฒนาของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะเป็น “นโยบายทางเลือกที่ด ี

อนัดบัสอง (Second-best option) (Madani, 1999) โดยมองว่า 

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายซึ่งรัฐควรใช้

ในกรณทีีโ่ครงสร้างด้านสถาบนั และเศรษฐกจิของประเทศ

ยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่ระบบการค้าเสรีซ่ึงปราศจากการ

แทรกแซงจากรัฐซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนของ

กลไกตลาด หลายประเทศได้หันเข้ามาให้ความส�าคัญกับ 

การพฒันาของเขตเศรษฐกจิพเิศษภายในประเทศได้ท�าให้เกดิ 

ข้อถกเถียง และแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ เพ่ือเข้ามาอธิบาย

วิวัฒนาการของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งสามารถสรุปออกได้

เป็น 5 แนวคิดดังต่อไปนี้

 1.  แนวคิดนีโอ คลาสสิค (The Neo classical  

approach: orthodox view) แนวคิดพื้นฐานดั้งเดิมที่

รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวคิดดังกล่าว

วัตถุประสงค์หลักทางเศรษฐกิจของประเทศ คือ การสร้าง

ให้เกิดการค้าเสรี (Support free trade) ซ่ึงด�าเนินการโดย

ภาคเอกชน (Private ownership) โดยภาครัฐมีการก�ากับ

ดูแลน้อยที่สุด เนื่องจากการแทรกแซงจากรัฐอาจท�าให้เกิด

การบิดเบือนทางด้านอุปสงค์ และอุปทานซึ่งส่งผลต่อการ

จดัการทรพัยากร (Poor resource allocation) อนัส่งผลกระทบ 

ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสวัสดิการของสังคมได้ 

(Ferguson, 1969) ตามทฤษฎีนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นทาง 

เลือกเชิงนโยบายส�าหรับรัฐบาลเพื่อการสร้างให้เกิดการ 

เพิ่มขึ้นของสวัสดิการ (Welfare gain) หากรัฐบาลไม่

สามารถประยุกต์ใช้การค้าเสรีทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจได้

 2.  แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง (The political 

economy approach) แนวคิดที่ส่งผลต่อมุมมองต่อเขต

เศรษฐกิจพิเศษมาจากแนวทฤษฎีด้าน “ทางเลือกของ

ประชาชน” (Public choice theory) ซ่ึงได้รับอิทธิพล 

มาจากทฤษฎีด้านการเมือง (Political science) และแนวคิด

เศรษฐศาสตร์แบบนโีอคลาสคิคอล (Neo classical economic  

school) ตามแนวคิดดังกล่าวการที่รัฐบาลได้จัดให้มีสิทธิ

ประโยชน์ภายในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจัดเป็นการ

แทรกแซงของรัฐประการหนึ่ง และอาจส่งเสริมให้มีการ

ล็อบบี้โดยกลุ่มผลประโยชน์เพื่อแสวงหาสิทธิประโยชน ์

อนัเป็นการสร้างก�าไรเกนิปกติประการหนึง่ (Rent seeking) 

 Khan (2004) ได้พบหลักฐานว่ารัฐบาลในประเทศ

พัฒนาแล้วหลายประเทศมีความตั้งใจในการบิดเบือน และ

จัดให้มีก�าไรเกินปกติ (Manipulated and maintained rent) 

เพื่อสร้างให้เกิดกลุ ่มนายทุนขึ้น และหลังจากเกิดกลุ ่ม

นายทุนแล้วยังพบว่ารัฐบาลในหลายประเทศมีความตั้งใจ 

ในการรักษาให้มีก�าไรเกินปกติแก่กลุ ่มทุนเพื่อกระตุ้น 

ให้มีการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป 

(Khan, 2004)

 3.  แนวคิดเศรษฐศาสตร์ทางเลือก (The heterodox  

approach) ให้ความส�าคัญกับบทบาทที่ผสมผสานกัน

ระหว่างภาครัฐ และเอกชน (Mixed of state-market  

interaction) และมองว่าภาครฐัควรมกีารก�ากบัดแูลน้อยทีส่ดุ

เพื่อป้องกันการบิดเบือนต่อกลไกการตลาด ตามมุมมอง 

ดังกล่าวรัฐบาลควรให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา โดยมี

บทบาทที่ส�าคัญ คือ การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การจัดให้มีการเข้าถึงเทคโนโลยี การจัด

โครงสร้างสถาบัน และการส่งเสริมให้มีการปฏิรูปนโยบาย 

และสถาบัน (Chang, 2002)

 แนวคิดนี้มองว่าภาคเอกชนภายในประเทศที่ก�าลัง

พยายามปฏริปูจากระบบเศรษฐกจิแบบปิดไปสู่การเชือ่มโยง 

เข้ากับระบบการค้าเสรีตามหลักการโลกาภิวัตน์มักจะ 

ขาดความสามารถด้านเทคนิค การตลาด และความรู ้

ด ้านการบริหารรวมถึงมักจะไม่สามารถเข้าถึงระบบ 

จดัจ�าหน่ายระดบันานาชาต ิตามแนวคดิดงักล่าวการพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นความพยายามของภาครัฐในการ 

เติมเต็มช่องว่างของการพฒันาดงักล่าว ดงันัน้เขตเศรษฐกจิ

พิเศษจึงเป็นเครื่องส�าคัญในการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ 
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การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงผ่านการหมุนเวียนของ

เทคโนโลยี ความรู้ และทักษะ (Milberg, 2007)

  4.  ทฤษฎห่ีวงโซ่คณุค่าโลก (Global value chain 

approach) ทฤษฎีนี้มองว่านโยบายของภาครัฐเป็นส่ิงที่

จ�าเป็นในการสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านการลงทุน 

ที่เอื้ออ�านวย และเป็นท่ีดึงดูดความสนใจในการลงทุน 

จากนกัลงทนุนานาชาต ิตามแนวคดินีร้ฐับาลมคีวามจ�าเป็น

ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การปรับลดกฎระเบียบ 

และสร้างให้ขั้นตอน กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ให้

มีความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลทั้งในระดับ

ทวิภาคี (Bilateral) ระดับภูมิภาค (Regional) และระดับ

นานาชาติ (International) ดังนั้นการสร้างเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจึงถูกมองว่าเป็นหน่ึงในการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสมในการผลักดันให้ประเทศท้องถ่ินสามารถ

เข้าไปสู่กลไกของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกได้รวดเร็ว และ 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกทุกประเทศล้วนแล้วแต่ใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น

เครื่องมือในการดึงดูดการรับจ้างผลิต และรับจ้างบริการ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภายในประเทศสามารถ

พฒันาตนเองไปสู่เวทีการแข่งขนัระดบัสากลต่อไป (Gereffi,  

1999)

 5.  เศรษฐศาสตร์ด้านความประหยัดจากการรวมกลุม่ 

(Agglomeration economies approach) แนวคิดนี้เริ่มได้รับ

ความนิยมเป็นระยะๆ มาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1920 โดย 

Weber (1929) ได้ระบุถึงปัจจัยส�าคัญสามประการอันสืบ 

เนื่องมาจากอิทธิพลของสถานที่ตั้ง (Fundamental location 

forces) อันประกอบไปด้วยความแตกต่างด้านต้นทุน

แรงงาน (Labor cost differentials) ความแตกต่างด้าน

ต้นทุนการขนส่ง (Transport cost differentials) และความ

ประหยัดจากการรวมกลุ่ม (Agglomeration economies) 

(Weber, 1929) จากแนวคิดดังกล่าวได้มีการขยายความ

ไปสู่การศึกษาของ Ohlin (1933) ซ่ึงได้พยายามอธิบาย

ความประหยัดจากการรวมกลุ่มว่าสามารถส่งผลต่อความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของการค้าระหว่างภูมิภาคหรือ

ระหว่างประเทศอีกด้วย (Interregional and international 

trade comparative ddvantage) (Ohlin, 1933) ภายหลังยังมี 

การจัดกลุ่มของความประหยัดจากการรวมกลุ่มโดยแยก

ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ความประหยัดในระบบเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่ (Large-scale economies) ความประหยัดเฉพาะ

พื้นที่ (Localization economies) ความประหยัดจากระบบ

เศรษฐกิจเมือง (Urbanization economies) โดยเป็นผลจาก

จ�านวน และรายรบัของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ และผลผลติทาง

เศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้ซึง่สามารถส่งผลให้เกดิการขยายตัวของ

ขนาดเศรษฐกิจภายในพื้นที่ดังกล่าว (Hoover, 1937)

 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของนโยบายเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (Key Performance Indicators of the Special Eco-

nomic Zones’ Policy)

 ดัชนีช้ีวัดกรอบนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี 

(Good practice policy framework for SEZs) ถูกพัฒนาขึ้น

จากประสบการณ์ของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในช่วง 

3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดย ธนาคารโลก แสดงให้เห็นว่าความ

ส�าเรจ็ และความล้มเหลวของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยอันประกอบไปด้วยกรอบนโยบาย และ

สิทธิประโยชน์ (Policy and incentive framework) สถาน

ที่ตั้ง (Location) และวิธีการพัฒนา และการบริหารจัดการ 

(How it is developed and managed) (The World Bank 

Group, 2008)

 นโยบาย และสิทธิประโยชน์ที่ดีของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษควรมีการพัฒนาให้มีความสะดวก ส่งเสริมให้เขต

เศรษฐกิจพิเศษสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติโดยการ

จัดให้มีสาธารณูปโภค สถานที่สิ่งปลูกสร้าง และบริการที่

ดีมากกว่าการจัดให้มีสิทธิประโยชน์ การลดภาระด้านการ

ก�ากับดูแลจากการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบเป็นสิ่ง

ส�าคัญ 

 ทั้งนี้องค์ประกอบเชิงนโยบายที่ส�าคัญของเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่ดีสามารถสรุปไว้ในตารางต่อไปนี้
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ที่ ขอบเขตนโยบาย มาตรฐานระหว่างประเทศ	(International	Standard)

1
แนวคิดเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
(Concept of extra-territoriality)

เขตเศรษฐกิจพิเศษควรได้รับการพิจารณาว่าอยู่ภายนอกเขตศุลกากร 
(Outside domestic customs territory) ควรได้รับเอกสารประเทศ 
ต้นก�าเนิดสินค้าเสมือนอยู่ในประเทศดังกล่าว (Eligible for national 
certificates of origin) ควรมีสิทธิในการค้าตามข้อตกลงทางการค้า
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศดังกล่าว (Eligible to participate in 
national trade agreements and arrangements.)

2
การได้รับสิทธิประโยชน์
 (Eligibility for benefits)

ไม่ควรมีข้อก�าหนดของปริมาณการส่งออกขั้นต�่า (No minimum 
export requirement) ประเภทของผู้ผลิต และบริการ (Manufacturers 
and services) สัญชาติขององค์กร (Foreign and local firms) การขยาย
กิจการขององค์กรที่ตั้งอยู่แล้ว (Expansions of existing enterprises) 
และควรให้เอกชนเป็นผูพ้ฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ (Private developers  
of zones.)

3
สัดส่วนการเป็นเจ้าของกิจการ 
ระหว่างต่างชาติ และคนท้องถิ่น
 (Foreign and local ownership)

ไม่ควรมีข้อจ�ากัด ได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน (No limitations; equal 
treatment)

4
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย
ภาคเอกชน (Private zone development)

มีกฎระเบียบที่ชัดเจน (Clearly defined in legislation) มีมาตรฐานการ 
ก�าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ(Specific zone designation  
criteria) สามารถได้รับประโยชน์สูงสุด (Eligible for full benefits)  
สามารถแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่บริหารงานโดยภาครัฐ 
อย่างเท่าเทียม (Competition fromGovernment-run zones on a level 
playing field.)

5
การขายไปสู่ตลาดภายในประเทศ 
(Sales to the domestic market)

เปิดเสรี (liberalized) สามารถเข้าถึงตลาดภายในประเทศได ้
อย่างครอบคลุมมากกว่าการได้รับอนุญาตเป็นกรณีๆ ไป (Provided on 
a blanket basis rather than case by case) ได้รบัการปฏบิตัเิยีย่งสนิค้าน�า
เข้าสู่ตลาดภายในประเทศ (Treated as import into domestic market) 
ต้องเสียภาษีน�าเข้า และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Subject to payment of 
import duties and taxes)

6
การซือ้วตัถดุบิจากตลาดภายในประเทศ
æ(Purchases from domestic market)

ได้รับการปฏิบัติเย่ียงสินค้าส่งออกจากตลาดภายในประเทศ (Treated 
as exports from domestic market) องค์กรสามารถได้รับประโยชน์ 
จากการส่งออกทางอ้อม (Enterprises eligible for indirect exporter 
benefits)

7 นโยบายด้านแรงงาน (Labor policies)

สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Full 
consistency with International labor organization’s labor standards) 
มีกลไกการแก้ไขความขัดแย้งพิเศษ (Specialized dispute settlement 
mechanism.)

ตารางที่ 1 องค์ประกอบเชิงนโยบายที่ส�าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี (Good Practice Policy Framework for SEZs)

(The World Bank Group, 2008)
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 นอกจากหลกัการภายใต้ขอบเขตนโยบายทีเ่หมาะสม 

ส�าหรับการออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วยังมีปัจจัยอีก 

5 ประการที่ส�าคัญในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อันประกอบไปด้วยการก�าหนดพื้นที่ (Zone configuration) 

นโยบายส�าคัญ และขั้นตอนการด�าเนินการ (Core policies 

and procedures) การก�าหนดความเป็นเจ้าของ และแนวทาง 

พัฒนา (Ownership arrangements and development  

Approach) และการก�าหนดการบรหิารจดัการ (Administrative  

arrangements) โดยมีความจ�าเป็นในการประเมินผล 

การด�าเนินการเชิงเศรษฐกิจอันเกิดข้ึนจากเขตเศรษฐกิจ

พเิศษ รวมถงึประเมนิถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเขตเศรษฐกจิ

พิเศษกับความพยายามในการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยภาพ

รวมของประเทศซ่ึงเป้าหมายสูงสุดของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ คือ การสร้างบทเรียน และแนวทางการประยุกต์ใช้

ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในการ

ออกแบบ และพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ในประเทศต่อไป

	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ (2549) ศกึษาความเหมาะสม 

ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

และการปรบัโครงสร้างการผลิตเพือ่ทบทวนศกัยภาพในการ

พฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิของพืน้ทีช่ายแดนของจงัหวดั

ตากในด้านการลงทุน และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ชายแดนทีเ่หมาะสมด้านรปูแบบทางเทคนิค และวศิวกรรม 

และการก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยศึกษาปัญหา

ด้านการผลติ การก�าหนดสนิค้าเกษตรเป้าหมายทีม่คีวามได้

เปรียบเชิงเปรียบเทียบกับเมียนมาร์ ตลอดจนช่องทางด้าน

การตลาดการจดัท�าแผนปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพ

ของในพื้นที่ รวมทั้งเพ่ือให้รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก  

ผลการศึกษา พบว่านโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของรฐับาลทีผ่่านมาเอือ้ต่อการลงทนุทางด้านอตุสาหกรรม 

และการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมชายแดนจังหวัดตาก โดย

ให้ความส�าคัญกับนโยบายระดับชาติ และระหว่างประเทศ 

ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลติด้านการเกษตร 

และการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป

 ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์ (2552) ได้ศึกษาปัญหา

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขต

เศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ และมาตรการทางกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยโดยศึกษา 

ค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ และวิเคราะห์ตาม 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย (Legal analysis) แต่ละฉบับ ผล 

การศึกษา พบว่ามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามร่าง

พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังคงมีประเด็นปัญหา

ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากรต่างๆ ที่บังคับใช้

อยู่เดิม เช่น ประเด็นปัญหาด้านสิทธิประโยชน์ส�าหรับ

นักลงทุนหรือผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเดน็ด้านการบรหิารจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษ ประเดน็

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นปัญหารูปแบบในการ

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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1. การทบทวนวรรณกรรม

ขอบเขตนโยบายที่ดี

การบริหารจัดการ

6. จัดท�าร่างข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจแม่สอดเพื่อความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ

7. การส�ารวจความเหมาะสม และยอมรับต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และการบริหารจัดการ

8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอดเพื่อความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ

3. กลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในพ้ืนที่

2. การพัฒนาดัชนีชี้วัด

3. การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิง

นโยบายเพื่อการพัฒนา (Policy Coherence for 
Development - PCD) และดัชนีชี้วัดนโยบาย 

และการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

4. การก�าหนดประเด็นส�าคัญด้านนโยบาย และ
แนวทางการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอดตามความต้องการของทุกภาคส่วน

1. กรรมการในคณะกรรมการ
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

กลุ่มผู้มีบทบาทในส่วนกลาง

5. การศึกษาแนวทางการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ

ต่างๆ ที่เป็นกรณีศึกษา

2. กลุ่มผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนในการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจ พิเศษแม่สอด
ในระดับพื้นที่

	 ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนจากเอกสาร งานวิจัย รายงาน 

และบทความท่ีเกีย่วข้อง โดยแบ่งออกเป็น 11 ส่วนการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับ

ดชันชีีว้ดันโยบาย และการบรหิารจดัการเขตเศรษฐกจิพิเศษ

จากหน่วยงานองค์การระดับนานาชาติ เช่น ธนาคารโลก 

(The World Bank) องค์การการค้าโลก (The World Trade 

Organization - WTO) องค์กรเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 

และการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation 

and Development - OECD) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชีย และแปซิฟิก 

(United Nation Economic and Social Commission for Asia 

and The Pacific - UNESCAP) องค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (International Labor Organization - ILO) องค์การ

ศุลกากรโลก (The World Custom Organization - WCO) 

อนสัุญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการลดความซบัซ้อน และ

การประสานกันของขั้นตอนศุลกากร (The international  

convention on The harmonization and implication of  

custom) เพือ่ก�าหนดเป็นดชันชีีว้ดันโยบาย และแนวทางการ

ด�าเนินการเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย

ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชนใน

พืน้ที ่จ�านวน 3 คน และการพฒันาประเดน็สมัภาษณ์เชิงลกึ  

(In-depth interview) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  

interview) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่ม

ผู้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนในการพัฒนาเขต
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เศรษฐกจิพเิศษหลงัจากทีม่โีครงสร้างทางนโยบายทีช่ดัเจน

แล้วในส่วนกลาง จ�านวน 19 คน และกลุ่มผู้มีบทบาท

เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ จ�านวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

 ขั้นตอนที่ 4 น�าผลการศึกษาเปรียบเทียบแนวทาง

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศต่างๆ กับเขต

เศรษฐกิจพิเศษ แม่สอดของไทย ตามแนวทางการวิเคราะห์

ช่องว่าง และความสอดคล้องเชิงนโยบาย (Policy gap & 

coherence analysis) ซึ่งอยู ่ในหลักการวิเคราะห์ความ

สอดคล้องเชงินโยบายเพือ่การพฒันา (Policy Coherence for 

Development - PCD) อนัเป็นการวเิคราะห์เพือ่ประสานแนว

นโยบาย และสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือ 

เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา รวมถึงการด�าเนินการเพ่ือขจัด 

ลดผลกระทบสาธารณะจากนโยบาย จากการประสาน

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาเพื่อสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงนโยบายแห่งชาติ 

(National policy objectives) โดยกระบวนการของ PCD 

ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย

ตัง้แต่การก�าหนดนโยบาย การประสาน และการน�านโยบาย

ไปปฏบัิต ิจนถงึการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และรายงานผล

การด�าเนินการของนโยบาย

 ขั้นตอนท่ี 5 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ อันประกอบไป

ด้วยกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ข้อมูลด้านระบบ

สาธารณูปโภค ข้อมูลด้านระบบศุลกากร และคัดเลือกเขต

เศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศท่ีเป็นกรณีศึกษา จ�านวน 8 

ประเทศใน 6 ภมูภิาคทัว่โลก อนัประกอบไปด้วยประเทศจนี  

อินเดีย เมียนมาร์ รัสเซีย จอร์แดน อิหร่าน เอมิเรตส์ และ

เม็กซิโกเพื่อศึกษาการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง

ประเด็นที่ประสบความส�าเร็จ และประเด็นซึ่งเป็นปัญหา

อุปสรรคข้อขัดข้องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดังกล่าว

 ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ตามดัชนีชี้วัด

นโยบาย และการบรหิารจัดการเขตเศรษฐกจิพเิศษเพือ่ความ

สามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ และแนวทาง

การวิเคราะห์ช่องว่าง และความสอดคล้องเชิงนโยบาย 

(Policy gap & coherence analysis) เพ่ือน�ามาจัดท�าร่าง 

ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับ

โลก ตามเกณฑ์ชี้วัดของธนาคารโลก (The World Bank) 

และการวเิคราะห์ความสอดคล้องเชงินโยบายเพือ่การพฒันา 

(Policy Coherence for Development - PCD)

 ขัน้ตอนที ่7 ส�ารวจความเหมาะสม และการยอมรบั

ต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการบริหารจัดการเขต

เศรษฐกจิพเิศษใช้แนวทางการวจิยัแบบการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชน (Public participation method) (Rowe & Frewer, 

2000) โดยการรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) กับ 

กลุม่ผูม้บีทบาทเกีย่วข้องในการขบัเคลือ่นในการพฒันาเขต

เศรษฐกจิพเิศษแม่สอดในระดบัพ้ืนที ่จ�านวน 26 คน และกลุม่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ (Stakeholders) จ�านวน 29 คน 

รวมทั้งสิ้น 55 คนซึ่งมีข้อดี คือ ความสะดวก รวดเร็วใน

การบริหารจัดการ และสามารถสร้างให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเสนอแนะให้ค�าแนะน�า และการใช้วิธีการ

ส�ารวจทัศนคติสาธารณะ (Public opinion survey) ซึ่งมี

ข้อดี คือ สามารถเก็บรวมรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ รวมถึง

จดุยนืทีห่ลากหลายจากประชาชน และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสียต่างๆ ได้ 

 ขั้นตอนที่ 8 ด�าเนินการปรับปรุงนโยบาย และ 

การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษตามข้อเสนอแนะ

จากผลการส�ารวจความเหมาะสม และการยอมรับจากกลุ่ม

ผู้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนในการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในระดับพื้นที่ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในพื้นที่ (Stakeholders) จ�านวน 100 คน เพื่อ 

น�าเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการบริหาร

จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพื่อความสามารถในการ

แข่งขันในระดับนานาชาติฉบับสมบูรณ์ต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพ 

ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ เอกสารทีเ่กีย่วข้องโดยสมัภาษณ์เชงิลกึ 

จากกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และกลุ่มผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนใน

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหลังจากที่มีโครงสร้างทาง

นโยบายทีช่ดัเจนแล้ว ทัง้ในส่วนกลาง และท้องถิน่ และกลุม่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
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รวบรวมข้อมลูเชิงส�ารวจ ได้แก่ แบบส�ารวจความเหมาะสม 

และการยอมรบัต่อข้อเสนอแนะเชงินโยบาย และการบรหิาร 

จัดการเขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอดโดยการรบัฟังความคดิเหน็ 

(Public hearing) กับกลุ ่มผู ้มีบทบาทเก่ียวข้องในการ 

ขับเคลื่อนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษแม่สอด 

ในระดับพื้นที่  และกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียในพื้นที ่ 

(Stakeholders) 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพซึ่งเป็นข้อมูล 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกข้อมูลภาคสนามที่

ได้จากการบันทึก และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงส�ารวจ

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น น�ามาแยก

ประเภท และจัดหมวดหมู่แล้วน�ามาวิเคราะห์ในเบ้ืองต้น

เป็นวิธีอุปนัยที่เป็นการตีความข้อสรุป จากปรากฏการณ์ที่

ได้รับซึ่งจะได้ข้อสรุปในระดับหน่ึงเพ่ือค้นหาว่าเหตุการณ์

ใดสามารถอธิบายความได้มากน้อยอย่างไรแล้วน�าข้อมูล

ทั้งหมดมาเปรียบเทียบเพ่ือตัดทอนข้อมูลส่วนที่แตกต่าง

ให้เหลือในส่วนที่มีคุณลักษณะร่วมเพ่ือพิจารณาหาความ

สัมพันธ์ของข้อมูล ท�าการตรวจสอบข้อมูล และท�าการ

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้

สรุปผลในการวิจัย
 ตามนโยบายเศรษฐกิจเพ่ือการกระจายความเจริญ

ไปยังพื้นที่ห่างไกลชายแดนเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาครองรับ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community - AEC) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

ซึ่งเป็นความพยายามของหลายรัฐบาลท่ีให้ความส�าคัญ  

จากการวิเคราะห์แนวทางนโยบาย และการบริหารจัดการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี ตรงกับความต้องการของทุก 

ภาคส่วน และสามารถแข่งขนัในระดบันานาชาตไิด้ ผลการ

วิเคราะห์สรุปได้พอสังเขป ดังนี้ 

 ด้านความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา

 พบว่าการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนเริม่ต้น 

เป็นครั้งแรกระหว่างประเทศเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกา

ตัง้แต่ปี ค.ศ.1965 ซึง่โดยทัว่ไปมชีือ่เรยีกว่าเขตอตุสาหกรรม

เพือ่การส่งออกมาควลิาโดราโดยรฐับาลเมก็ซิโกในขณะนัน้ 

มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานในเมือง 

ชายแดนรองรับแรงงานชาวเม็กซิกันจ�านวนมากที่ถูก 

เลิกจ้าง และถูกผลักดันออกจากสหรัฐฯ เมื่อปี ค.ศ.1835 

หลงัจากความต้องการแรงงานในสหรฐัฯ ลดลงจากการเร่ง

ผลติอาวธุของประเทศอเมรกิาในช่วงต้นของศตวรรษที ่18 

อย่างไรก็ตาม การค้า และการลงทุนบริเวณพรมแดนแห่งนี้

เป็นไปอย่างเสรี ประกอบกบัเมอืงซาน ดเิอโก สหรฐัอเมรกิา 

ได้จัดท�าโปรแกรมเขตการค้าต่างประเทศเมืองซานดิเอโก  

(The San Diego Foreign-Trade Zone Program)  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ/นักลงทุนภายใต้

โครงการนีม้ทีางเลอืกในการสร้างความสามารถการแข่งขนั 

และลดต้นทุนในด้านต่างๆ โดยสามารถต้ังส�านักงานใหญ่ 

ณ เมืองซาน ดิเอโกได้ และสามารถถือครองหุ้นได้สูงสุด

ถึงร้อยละ 100 ส่งผลให้เครื่องจักร อุปกรณ์ และที่สั่งผ่าน 

ส�านกังานใหญ่แล้วน�าเข้าไปในโรงงานต่างๆ ทีต้ั่งภายในเขต 

มาควิลาโดรา ประเทศเม็กซิโกโดยได้รับยกเว้นอากรน�าเข้า

แล้วส่งกลับโดยผ่านส�านักงานใหญ่เพื่อส่งออกไปประเทศ

ปลายทางหรือขายเข้าไปภายในตลาดสหรัฐอเมริกาโดย

ยกเว้นอากรขาเข้าเช่นเดียวกัน จากสถิติของหน่วยงาน 

ส่งเสริมการลงทุนประเทศเม็กซิโก พบว่าเมื่อปี ค.ศ.2011 

ได้เกิดการจ้างงานในเขตมาควิราโดลา ประเทศเม็กซิโก  

จ�านวน 1,860,402 คน และมโีรงงานอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ถึง 

5,091 แห่ง (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2012)จากปรากฏการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ประเทศ

เม็กซิโกบรรลุถึงเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการจ้างงาน

ในเมืองชายแดนในส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาบรรลุถึง 

เป้าหมายทางเศรษฐกจิ และการจดัระเบยีบแรงงานต่างด้าว

ในพื้นที่ชายแดน 

 ในประเทศไทยพบว่ากลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่มต่างๆ มีวัตถุประสงค์เชิงนโยบายต่อการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน คือ  

ด้านการพัฒนาระบบราชการในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ลดความยุง่ยากซับซ้อน มบีรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ ต้องการ

ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นกลไกในการกระจายการพัฒนา

ไปสู่ภูมิภาค เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศเมียนมาร์

 อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มยังม ี

ความเห็นแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในด้านการ
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จัดการที่ดิน และแรงงานอย่างเหมาะสมในพื้นท่ีซึ่ง 

ภาคประชาชน และแรงงานต้องการให้การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ 

สวัสดิการในการท�างาน พร้อมกับลดผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา

 ด้านองค์ประกอบเชิงนโยบาย

 พบว่าองค์ประกอบเชิงนโยบายในการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษอคาบา ประเทศจอร์แดนซ่ึงเป็นศูนย์กลาง

ช้ันน�าด้านธุรกิจ และการท่องเที่ยวในเขตทะเลแดง  

มีท่าเรือหลัก มีสนามบินนานาชาติ มีโรงแรมระดับห้าดาว 

คลงัสนิค้า และนคิมอตุสาหกรรม รวมทัง้บรกิารจากภาครฐั 

ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ใ ห ้ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ทั น ส มั ย 

ซึ่งในปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษอคาบาเป็นช่องทาง 

ของภูมิภาคที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก และมีความพร้อม

ด้านการคมนาคม และการขนส่ง นอกจากนี ้รฐับาลจอร์แดน

ยังได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายในเขตข้ึน 

เป็นกรณีพิเศษ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และ 

ที่มิใช่ภาษีแก่ผู้ประกอบการภายในเขต เช่น เสียภาษีเงินได้ 

นติบิคุคลเพียง 5% ได้รบัยกเว้นหรอืคนืภาษอีากร ภาษบี�ารงุ 

ท้องที ่ภาษทีีด่นิ และภาษโีรงเรอืน ไม่มกีารก�าหนดสดัส่วน 

ผู้ถือหุ้นต่างชาติส�าหรับการลงทุนในกิจการการท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม ค้าปลีก และบริการเชิงพาณิชย์อื่นๆ อีกทั้ง 

ยังสามารถส่งกลับเงินตราต่างประเทศได้เต็มจ�านวน

 ในประเทศไทย พบว่าองค์ประกอบเชิงนโยบาย 

ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดท้ังทางด้าน 

การส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทั้งทางการเงิน ภาษี 

และอืน่ๆ มใิช่กลไกใหม่ของประเทศไทยโดยมกีารใช้เครือ่ง

มือดังกล่าวอยู ่แล้ว ทั้งในรูปแบบของเขตส่งเสริมการ 

ลงทนุ เขตประกอบการเสร ีเขตปลอดอากร และคลงัสนิค้า

ทัณฑ์บนซึ่งองค์ประกอบเชิงนโยบายดังกล่าว สามารถ

น�ามาใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดได้ 

อย่างไรก็ตามในตัวอย่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่ดีทั่วโลก พบว่ากฎหมาย และการบังคับใช้ในด้านอ่ืนๆ  

เชน่ แรงงาน และสิ่งแวดล้อมยงัจ�าเป็นตอ้งรักษามาตรฐาน

ของประเทศ และมาตรฐานสากล ในหลายกรณีตัวอย่าง  

พบว่ามาตรฐานเหล่านีม้รีะดบัทีส่งูกว่าพืน้ทีอ่ืน่ๆ ภายนอก

เขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย

 ปัจจัยส�าคัญในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ

 พบว่าล�าดับความส�าคัญของปัจจัยส�าคัญในการ

บรหิารจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษเสิน่เจิน้ ประเทศจนีม ีดงันี้

 1.  พฒันาเศรษฐกจิไปสูร่ะบบทนุนยิมทีม่คีวามเสรี

มากขึ้นในพื้นที่จ�ากัดที่รัฐบาลก�าหนด

 2.  แก้ไขปัญหาการว่างงาน

 3.  ยกระดับรายได้ของประชาชน

 4.  แก้ไขข้อบกพร่องของระบบเศรษฐกจิทีร่ะบอบ

การปกครอง (เช่น การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์) 

ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ

 5.  การส่งเสริมการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

มาสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่น

 พบว่าล�าดับความส�าคัญของปัจจัยส�าคัญในการ

บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมี ดังนี้

 1.  การยอมรบั และเป็นประโยชน์กบัภาคประชาชน 

ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารระดับสูงของประเทศ 

รวมถงึความสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาในระดบัชาติ 

และนานาชาติ 

 2.  การสร้างกลไกในการรับฟังความคิดเห็นความ

ต้องการจากประชาชนเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้บริหารของ

ประเทศ และสร้างเป้าหมายในการพัฒนาให้สอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเป็น

ประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�าหนดแผน

ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยราชการทั้งในส่วนกลาง และ

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 3.  มีการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารระดับสูงของ

ประเทศโดยบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ให้สอด คล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรีฯลฯ

 4.  ก�าหนดประเด็นด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 

ที่จะถ่ายโอนมาให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการบริหาร

จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นอ�านาจของศูนย์บริการ

จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ เช่น การอนุญาตจัดต้ังธุรกิจ จัดต้ัง

โรงงาน พิธีการศุลกากร เป็นต้น

 5. ก า ร ใ ห ้ ก า ร พั ฒ น า เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ ย ่ า ง มี
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ประสิทธิภาพโดยภาคเอกชน แรงงาน และประชาชนม ี

ส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ซึ่งประเมินผลทั้งในระยะส้ัน (เชิงสถิต) และระยะยาว  

(เชิงพลวัต)

	 ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย	และการบริหาร

จดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอดเพือ่ความ	สามารถในการ

แข่งขันในระดับนานาชาติ

 แนวทางเชิงนโยบาย

 1. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้านทั้งทางด้านการค้า และการผลิต แม่สอดซ่ึงมี

ความได้เปรียบในฐานะเป็นด่านการค้าชายแดนทางบกที่

ใกล้ที่สุดระหว่างประเทศไทย และภาคกลางของเมียนมาร์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองการค้าที่ส�าคัญ

ที่สุดของประเทศ ดังน้ันเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดควร

วางจุดยืนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประเทศไทย 

เข้ากับประเทศเมียนมาร์ ท้ังทางด้านอุตสาหกรรม การค้า 

และการบริการ 

 ในด้านอุตสาหกรรม ประเทศเมียนมาร์โดยเฉพาะ

บริเวณจังหวัดที่ติดต่อกับอ�าเภอแม่สอด มีความได้เปรียบ

ด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานและวัตถุดิบทางด้านเกษตร เช่น 

โค-กระบือมีชีวิต ถั่วลิสง ถั่วเขียวผิวมัน เป็นต้น ประมง 

แร่ธาตุบางประเภท เช่น พลวง รวมถึงทรัพยากรป่าไม้ และ

เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ท�าด้วยไม้ ส�าหรับประเทศไทย 

มีความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมแปรรูปข้ันกลาง และ 

ขั้นสูงโดยมีการส ่งออกน�้ ามันดี เซล น�้ ามันเบนซิน  

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืน และด้าย สินค้าอุปโภค

บริโภค ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จึงควรวาง

จุดยืนร่วมในการพัฒนากับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี 

โดยอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้นส�าหรับสินค้าที่จ�าเป็นต่อ

เศรษฐกิจของประเทศไทยให้ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมียวดี ซึ่งได้เปรียบในด้านแรงงานต้นทุนต�่ากว่า แต่มี 

ข ้อจ� ากัดด ้านระบบสาธารณูปโภคบางประการซึ่ ง

ประเทศไทยควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคดังกล่าว และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 

ควรเน้นอุตสาหกรรมแปรรปูขัน้กลางหรอืแปรรปูข้ันปลาย 

ที่มีมูลค่าสูงเพื่อต่อยอดจากวัตถุดิบซ่ึงแปรรูปมาจาก

เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงาน 

ทางเลือก 

 การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจชายแดนคู ่แฝดดังกล่าว 

(Twin cities border economic zone) ยังสามารถช่วยให้ผู้

ประกอบการสามารถได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP 

(Generalized System of Preferences -GSP) ของประเทศ

เมียนมาร์ในการส่งออกไปยังประเทศปลายทางโดยการ 

ส่งสนิค้าผ่านแดนจากประเทศไทยสูท่่าเรอืน�า้ลกึแหลมฉบงั

ซึ่งมีความพร้อม และเที่ยวเรือมากกว่าท่าเรือในสหภาพ 

เมียนมาร์ในปัจจุบัน ทั้งยังสามารถท�าให้การจ้างแรงงาน 

และสวัสดิการของแรงงานภายในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

คู่แฝด แม่สอด-เมียวดีสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน

นานาชาติตามอนุสัญญาฉบับที่ 100 เรื่อง ค่าตอบแทนที ่

เท่าเทียมกัน และข้อห้ามของการจ้างงาน และอาชีพ และ

ฉบับที่ 131 ว่าด้วยค่าจ้างขั้นต�่า 

 ด้านการค้าระหว่างประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอดควรมีการส่งเสริมธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการค้า

ระหว่างประเทศ เช่น การส่งออก-น�าเข้า การค้าประเภท

ปลอดอากรเพื่อการบริโภคภายนอกประเทศ เป็นต้น

 ด้านบริการ ควรก�าหนดประเภทธุรกิจบริการที่

รองรับอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ เช่น 

บรกิารท่องเทีย่ว บรกิารด้านโลจสิติกส์ (Logistics services) 

เช่น การกระจายสินค้า การจัดเก็บ และบริการขนส่ง ฯลฯ 

การบริการวิชาชีพ (Professional services) บริการการเงิน  

(Financial services) และบริการสนับสนุน (Support  

services) เช่น การจ้างงาน การเช่า บริการสนับสนุน

ส�านักงาน และการจัดการประชุม และแสดงสินค้า ฯลฯ  

เป ็นต ้น เพื่อรองรับการค ้า อุตสาหกรรม และเพิ่ม

ประสทิธิภาพการเคลือ่นย้ายปัจจยัการผลติร่วมกนัระหว่าง

สองประเทศ 

 ซึ่งการผลิต การค้า และบริการดังที่กล ่าวมา 

มีการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงกว่าการแปรรูปขั้นต้น อันสามารถ

ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพแรงงาน และคุณภาพชีวิต

ประชาชนให้ดีขึ้นทั้งยังสามารถป้องกันการทะลักของ

แรงงานต่างด้าวเข้ามาในพ้ืนที่ ท�าให้ลดภาระการจัดการ

แรงงานต่างด้าวลง 

 ทั้งนี้โดยก�าหนดขอบเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ให้ครอบคลุมทั้งอ�าเภอแม่สอด และต�าบลเฉพาะท่ีติด

พรมแดนของอ�าเภอพบพระ และแม่ระมาด จ�านวน 14 

ต�าบลโดยก�าหนดประเภทธุรกิจเป้าหมายการส่งเสริม

แทนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบล้อมรั้วมิดชิด 

ซึ่งอาจท�าให้การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท้องถิ่น และ 

ในประเทศค่อนข้างจ�ากัด

 2.  การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ  

ลดขั้นตอนความยุ ่งยาก มีบริการท่ีสะดวกรวดเร็วซ่ึง

สามารถเป็นกลไกแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น รัฐบาลกลาง

ควรก�าหนดกรอบการของสิทธิประโยชน์ที่จะจัดให้กับ 

ผู ้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ และการ

ก�าหนดการถ่ายโอนอ�านาจการอนุญาต อนุมัติที่เกี่ยวข้อง

ให้กบัหน่วยงานในท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นผูว่้าราชการจงัหวดั

หรือคณะกรรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอดที่ก�าลังจะจัดตั้งขึ้นมาภายหลังเพื่อความสะดวก

คล่องตัวซึ่งการถ่ายโอนอ�านาจดังกล่าว อาจกระท�าได้โดย

มติคณะรัฐมนตรี และ/ หรือการออกกฎหมายร่าง พ.ร.บ. 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งควรรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการจุด

เดียวแบบเบ็ดเสร็จในการเพิ่มบริการในพื้นที่

 3.  ด ้านการจัดหาที่ดินส�าหรับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เน้นการใช้ประโยชน์จากท่ีดินที่

มีกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยประชาชนหรือเอกชนก่อน  

ถ้าใช้พื้นที่เอกชน การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้กับ

ภาคเอกชนที่เข้ามาบริหารจัดการพ้ืนท่ีสามารถกระท�าได้ 

หากสามารถด�าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด แต่ถ้าหาก

น�าพื้นที่ป่าไม้ถาวร และป่าสงวนมาใช้พัฒนาจะติดปัญหา

กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ. ป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ.2507 ซ่ึงมีเจตนารมณ์ต้องการสงวนพ้ืนที่

ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติหรือหากมีการเพิกถอนพ้ืนท่ีป่า

ควรจัดสรรสิทธิท�ากินให้ชาวบ้านท่ียากไร้ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมอย่างพอเพียงเท่านั้น

 4. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และ

ปัญหาค่าจ้างแรงงานท่ีสูงข้ึนโดยการก�าหนดประเภท

กิจการเป้าหมายการส่งเสริมให้เหมาะสม และพัฒนาเขต

เศรษฐกิจชายแดนคู่แฝดแม่สอด-เมียวดี โดยวางจุดยืน 

ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีเน้นภาคการผลิตที่ใช้แรงงาน

เข้มข้นเพื่อได้รับประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานขั้นต�่า 

ของสหภาพเมยีนมาร์ซึง่มอีตัราถกูกว่าค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่

ของประเทศไทย ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเน้น

อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลาง-สูง การค้า และการบริการ

ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า นอกจากนั้นควรมีการร่วมกันในการ

ฝึกทักษะแรงงาน และพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเปิดโอกาส 

ให้แรงงานท้องถิ่นทั้งสองประเทศสามารถได้รับอัตรา 

ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ส�าหรับปัญหาแรงงานเมียนมาร ์

ในฝั่งแม่สอด รวมถึงแรงงานไทยในภาคธุรกิจที่ไม่เป็น

ทางการ (Informal sector) ควรมีการผ่อนปรนให้แรงงาน

ต่างด้าวเข้ามาท�างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดได้  

ในลักษณะไป-กลับหรือมาตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่ง 

พ.ร.บ.การท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และควรพฒันา

กลไกด้านสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้

ครอบคลุมแรงงานกลุ่มดังกล่าว เช่น การจัดให้แรงงาน

ดังกล่าวเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อให้การจัดการ

แรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ 

 5. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดต้อง

สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น  

ลดความเลือ่มล�า้ ส่งเสรมิโอกาสอย่างเท่าเทยีม ลดผลกระทบ 

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยก�าหนดให้มีแนวทางการ

พัฒนาบริการภาครัฐ พัฒนาระดับสาธารณสุข การศึกษา 

และสาธารณูปโภค สันทนาการต่างๆ เพิ่มรายได้ ค่าจ้าง 

และสวัสดิการแรงงานในพื้นที่ พร้อมกันน้ันการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดควรมีแผนการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม และมลภาวะที่ดีโดยด�าเนินการจัดท�า ให้เป็น

ไปตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 เพ่ิมกลไกการรับฟังความต้องการจากประชาชน 

ในพื้นที่  โดยก�าหนดกลไกการรับฟ ังความคิดเห็น  

การออกแบบ และรับฟังประชาพิจารณ์ตลอดขั้นตอน 

การพัฒนา และบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น  

เชิญตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมรับฟังการ

ประชุมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ และจัดท�าประชาพิจารณ์กับภาคประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบ เพ่ือทดสอบความยอมรบัต่อแนวทางการพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จากนั้นเพิ่มการประชาสัมพันธ์

ในพืน้ทีใ่ห้เกดิความตระหนกั และยอมรบัโดยคณะกรรมการ 
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บรหิารจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษหรอืหน่วยงานก�ากบัทีจ่ะ

จัดตั้งขึ้นในอนาคตควรมีตัวแทนภาคประชาชนในพื้นท่ี

เข้าไปเป็นสมาชิก และมีกลไกการรายงานผลการประชุม

ให้ประชาชนทราบอย่างสม�่าเสมอเพ่ือความโปร่งใส และ

การตรวจสอบ

 6. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษควรวางกรอบนโยบายเพื่อน�าเสนอแก่คณะ รัฐมนตรี

และรัฐสภาในด้านสิทธิประโยชน์ และการก�ากับดูแลเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดโดยสิทธิประโยชน์ควรครอบคลุม

สิทธิประโยชน์สูงสุดที่มีในประเทศด้านการส่งเสริม

การลงทุน ด้านศุลกากร และตามกฎหมายการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�าหรับการก�ากับดูแล 

ควรยึดหลักกฎหมายไทย และกฎหมายสากล โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านแรงงาน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 

 ก�าหนดระบบการให้สิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสม

ส�าหรับการจูงใจให้มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอดโดยภาคเอกชนภายในเขตสามารถประกอบกิจการ

ที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และ 

การบริการทางวิชาชีพ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 แนวทางการเปลี่ยนจากระบบสิทธิประโยชน์ 

ทางภาษเีชงิพืน้ทีใ่ห้เป็นการให้สทิธปิระโยชน์ทีค่รอบคลมุ

ทุกประเภทของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม โดยอนุญาต 

ให้นติบุิคคลซึง่ปัจจบุนัด�าเนนิการอยูแ่ล้วภายในพ้ืนทีอ่�าเภอ

แม่สอดทีป่ระกอบการตรงกบัเง่ือนไขสามารถได้รบัสถานะ 

และสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับนิติบุคคลซึ่งก�าลังจะเข้ามา 

ขอรับสิทธิประโยชน์ เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  

การยกเว้นหรือคืนภาษีอากร และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การอนุญาตน�าเข้าช่างฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ 

เข้ามาท�างานในราชอาณาจกัร ภายในระยะเวลา การอ�านวย

ความสะดวกด้านต่างๆ ฯลฯ 

 ประเภทสิทธิประโยชน์ซึ่งประเทศไทยสามารถ

ด�า เนินการส ่งเสริมแก ่ผู ้ประกอบการหรือผู ้พัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดภาคเอกชน ท่ีสอดคล้องกับ

ความตกลงการค้าระดับนานาชาติ ประกอบไปด้วยสิทธิ

ประโยชน์จาก

 1. กระทรวงการคลัง  ได ้แก ่  กรมศุลกากร  

กรมสรรพากร และกรมสรรพาสามิต

 2.  สิทธิการส่งเสริมการลงทุน 

 3.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยแบ่งเป็น

	 สิทธิประโยชน์ทางภาษี	

 1.  ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

และภาษีสรรพสามิต ส�าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ วัตถุดิบ

เพื่อใช้ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล 

เฉพาะที่ใช้ในการส่งออกหรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้า

ทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 

(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 และตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ. 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่  4)  

พ.ศ. 2550

 2.  ได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร ส�าหรับ

สินค้า และบริการที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือ 

น�าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 

แล้วแต่กรณ ีตามมาตรา 10 ทว ิแห่ง พ.ร.บ.ศลุกากร (ฉบบัที ่18)  

พ.ศ.2543 และตามมาตรา 48 และมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2550 

 3.  การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา  

8 ปี โดยไม่ก�าหนดสัดส่วนวงเงิน (Cap) ภาษีที่ได้รับ 

การยกเว้น และยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ผลิตเพ่ือการ 

ส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. 

ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544

 สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี

 1.  โครงการลงทุนที่ต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม ่สอดควรได ้รับอนุญาตให ้ถือกรรมสิทธิ์ ในท่ีดิน  

หากสามารถด�าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ตามมาตรา 

44 แห่ง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

 2.  ได้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือ 

ผู้ช�านาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ เข้ามา 

ท�างาน และอยู่ในราชอาณาจักร ตามจ�านวนและภายใน

ก�าหนดระยะ เวลาที่คณะกรรมการบริหารจัดการเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เห็นสมควร ตามมาตรา 45 

และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
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 3.  ผู้ประกอบการหรือผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอดภาคเอกชนซ่ึงมีภูมิล�าเนานอกราชอาณาจักร จะได้ 

รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงิน

ตราต่างประเทศได้ ตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดควรให้สิทธิประโยชน์

ระหว่างต่างชาติ และคนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม โดย 

เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยถือครอง

กิจการได้สูงสุดร้อยละ 100 ในประเภทธุรกิจเป้าหมาย 

ทีก่ล่าวมา และส่งเสรมิสนบัสนนุให้นักลงทนุทีเ่ข้ามาลงทนุ 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดสามารถถือครองกิจการ 

การแปรรูป และการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี

ได้สูงสุดร้อยละ 100 เช่นกัน เพื่อส่งเสริมให้แม่สอด 

เป็นส�านักงานหรือศูนย์กลางการค้า และบริการเชื่อมโยง 

กับเมียวดี และประเทศเมียนมาร์

 ควรอนุญาตให ้ผู ้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ 

ภาคเอกชนมส่ีวนร่วมพัฒนาโครงการ รวมถึงผูป้ระกอบการ 

ในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ และผู ้ประกอบการรายอื่นๆ  

ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคภายใต้การแข่งขัน 

อย่างเสรี และเป็นธรรม โดยมีภาครัฐอาจให้การสนับสนุน

โดยการค�้าประกันสินเชื่อ การรับประกันราคาซ้ือ การให้

สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า ฯลฯ และมีการปฏิบัติกับผู้ประกอบการ

เหล่านั้นเสมือนเป็นผู้ส่งออกทางอ้อม ท�าให้ลดภาระด้าน

ภาษี และต้นทุนได้ 

 การปฏิบัติกับวัตถุดิบที่ผลิตจากภายในประเทศ 

เพื่อสนับสนุนหรือใช ้ในการผลิตเพื่อส ่งออกในเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเสมือนเป็นการส่งออก ท�าให้ได้รับ

สิทธิประโยชน์ด้านการส่งออก และ

 การขายสินค้าหรือบริการจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอดไปสู่ตลาดภายในประเทศภายใต้การตรวจสินค้า 

และการก�าหนดเง่ือนไขด้านภาษีศุลกากรอย่างสะดวกเสรี 

และเท่าเทียม โดยไม่มีการก�าหนดโควตาการขายกลับมาสู ่

ตลาดภายในประเทศเพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงของ

ระบบห่วงโซ่อุปทานย้อนกลับไปยังผู้ผลิตท้องถิ่นโดยรอบ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones -  

SEZs) จะย่ิงทวคีวามส�าคญัมากยิง่ข้ึนในฐานะเป็นเครือ่งมือ

ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ปฏิรูปโครงสร้าง 

และพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เติบโต รวมถึงสร้างงานที่มี

คุณภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงควรให้

ความส�าคัญกับเรื่องการออกแบบ ด�าเนินการ และบริหาร

เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะเป็นปัจจัยก�าหนดความส�าเร็จ

หรือล้มเหลวของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว อย่างไร

ก็ตามในการศึกษาครั้งต่อไปควรให้มีการศึกษาเจาะลึก 

ทางด้านนโยบาย และการบรหิารจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ที่สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic 

benefits) ในระยะยาว และอย่างต่อเนือ่ง อาทเิช่น การพฒันา

ทักษะ (Skills upgrading) การส่งเสริมการประกอบการ 

ในท้องถิ่น (Encouragement of local entrepreneurialism) 

การจ้างงานในกลุ่มสตรี (Female employment) การเรียนรู้ 

ผ่านตัวอย่าง (Demonstration effect) และการถ่ายโอน

เทคโนโลยี (Technology transfer) 
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