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ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันมีความเกี่ยวโยงกันมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ศัพท์เทคนิคในตําราเศรษฐศาสตร์อย่าง Isolated country จึงถูกแทนที่ด้วย International
Economic Interdependence ซึ่งเป็นการอธิบายสภาวะของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทาง
เศรษฐกิจโดยมีการค้าเป็นเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจแต่ละระบบเข้าด้วยกัน
นโยบายที่ช่วยสนับสนุนการค้าระหว่างกันมีอยู่ด้วยกันหลายนโยบาย อาทิ การจัดทําความตกลง
การค้าเสรี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนให้อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม
การค้าระหว่างประเทศสามารถขยายตัวได้จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) ในลักษณะที่ว่าบริษัทต่างชาติข้ามาลงทุนเปิดกิจการหรือโรงงานในไทย ใช้ไทยเป็น
ฐานการผลิต มีการใช้ทรัยพากรท้องถิ่น และส่งออกสินค้า ซึ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยใน
ปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) ซึ่งพยายาม
กระตุ้นการลงทุนจากทั้งนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนต่างชาติในกิจการเฉพาะอย่าง การจัดตั้งนั้นอาจถือ
เป็นนโยบายเชิงปฏิบัติการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน การจัดสรร
ทรัพยากร กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง นอกจากนั้นยังถือเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (Ge, 1999; Aggarwal, 2007; Zeng, 2015) ความสําเร็จของจีนของ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนําไปสู่การขยายตัวของนโยบายดังกล่าวไปยังหลายประเทศ เช่น เม็กซิโก
และอินเดีย เป็นต้น (Ge, 1999; Gleason, Lee, & Mathur, 2002; Bontempi & Prodi, 2009)
สําหรับไทย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีหน้าที่ใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงมีอํานาจใน
การกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการทั้งหมด 6 ชุด เพื่อ
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พิ จ ารณาในด้ า นต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย 1) คณะอนุ ก รรมการด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ขอบเขตพื้ น ที่ แ ละ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข
และความมั่นคง 3) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 4) คณะอนุกรรมการด้าน
การจั ด หาที่ ดิ น และบริ ห ารจั ด การ 5) คณะอนุ ก รรมการด้ า นการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ และ 6)
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ และการออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2557) อย่างไรก็ตาม แม้
การประสบความสําเร็จของหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เช่น จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้
และจอร์แดน เป็นต้น ได้ช่วยสร้างความน่าสนใจของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่พบว่าไม่ใช่ทุกเขต
เศรษฐกิจพิเศษจะประสบความสําเร็จเสมอไป ดังเช่นกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษในทวีปแอฟริกาใต้สะฮา
รา ที่ริเริ่มการจัดตั้งเมื่อช่วงศตวรรษที่ 1970 แต่พบว่าการลงทุนและการจ้างงานมีการเจริญเติบโตที่น้อย
เมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ สาเหตุหลักอันเนื่องมาจากการขาดลักษณะที่ดีการทําธุรกิจ (Farole, 2011; Zeng,
2015)
กฎหมายการจัดตั้ง
สําหรับกฎหมายที่สําคัญที่เอื้อต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 และ 2/2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558
1.1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย 14 ตําบล ใน 3 อําเภอ ได้แก่
- อําเภอแม่สอด (8 ตําบล ได้แก่ แม่สอด แม่ตาว ท่าสายลวด พระธาตุผาแดง แม่กาษา
แม่ปะ แม่กุ และมหาวัน)
- อําเภอพบพระ (3 ตําบล ได้แก่ พบพระ ช่องแคบ และวาเล่ย์)
- อําเภอแม่ระมาด (3 ตําบล ได้แก่ แม่จะเรา แม่ระมาด และขะเนจื้อ)
- ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ประเทศเมียนมา
1.2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 11 ตําบล ใน 3 อําเภอ
ได้แก่
- อําเภอเมืองมุกดาหาร (5 ตําบล ได้แก่ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร บางทรายใหญ่ คําอา
ฮวน และนาสีนวน)
- อําเภอหว้านใหญ่ (4 ตําบล ได้แก่ บางทรายน้อย ชะโนด หว้านใหญ่ และบ่งขาม)
- อําเภอดอนตาล (2 ตําบล ได้แก่ โพธิ์ไทร และดอนตาล)
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- ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ประเทศลาว
1.3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 ตําบล ใน 2 อําเภอ
ได้แก่
- อําเภออรัญประเทศ (3 ตําบล ได้แก่ บ้านด่าน ป่าไร่ และท่าข้าม)
- อําเภอวัฒนานคร (1 ตําบล ได้แก่ ผักขะ)
- ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง ประเทศกัมพูชา
1.4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ตําบล ใน 1 อําเภอ ได้แก่
- อําเภอคลองใหญ่ (3 ตําบล ได้แก่ คลองใหญ่ หาดเล็ก และไม้รดู
- ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ประเทศกัมพูชา
1.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ตําบล ใน 1 อําเภอ ได้แก่
- อําเภอสะเดา (3 ตําบล ได้แก่ สะเดา สํานักขาม สํานักแต้ว และปาดังเบซาร์)
- ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ ประเทศมาเลเซีย
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558
2.1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 21 ตําบล ใน 3 อําเภอ
ได้แก่
- อําเภอเชียงของ (7 ตําบล ได้แก่ ครึ่ง บุญเรือง ริมโขง เวียง ศรีดอนชัย สถาน และห้วย
ซ้อ)
- อําเภอเชียงแสน (6 ตําบล ได้แก่ บ้านแซว ป่าสัก แม่เงิน โยนก เวียง และศรีดอนมูล)
- อําเภอแม่สาย (8 ตําบล ได้แก่ เกาะช้าง บ้านด้าย โป่งงาม โป่งผา แม่สาย เวียงพางคํา
ศรีชุมเมือง และห้วยไคร้)
- ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษห้วยทราย ประเทศลาว
2.2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ
ได้แก่
- อําเภอเมืองหนองคาย (12 ตําบล ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบงั
พวน โพธิช์ ัย โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดคํา และหินโงม)
- อําเภอสระใคร (1 ตําบล ได้แก่ สระใคร)
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- ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์-โนนทอง และเขตพัฒนาไชยสถาน ประเทศ
ลาว
2.3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ
ได้แก่
- อําเภอเมืองนครพนม (10 ตําบล ได้แก่ กุรุคุ ท่าค้อ นาทราย นาราชควาย ในเมือง
บ้านผึ้ง โพธิต์ าก หนองญาติ หนองแสง และอาจสามารถ)
- อําเภอท่าอุเทน (3 ตําบล ได้แก่ โนนตาล รามาช และเวินพระบาท)
- ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษท่าแขก และเขตเศรษฐกิจจําเพาะภูเขียว ประเทศลาว
2.4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 ตําบล ใน 1 อําเภอ
ได้แก่
- อําเภอเมืองกาญจนบุรี (2 ตําบล ได้แก่ แก่งเสี้ยน และบ้านเก่า)
- ตั้งอยู่ใกล้เมืองทวาย ประเทศเมียนมา
2.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ประกอบด้วย 5 ตําบล ใน 5 อําเภอ ได้แก่
- อําเภอเมืองนราธิวาส (1 ตําบล ได้แก่ โคกเคียน)
- อําเภอตากใบ (1 ตําบล ได้แก่ เจ๊ะเห)
- อําเภอยี่งอ (1 ตําบล ได้แก่ ละหาร)
- อําเภอแว้ง (1 ตําบล ได้แก่ โล๊ะจูด)
- อําเภอสุไหง-โกลก (1 ตําบล ได้แก่ สุไกง-โกลก)
- ตั้งอยู่ใกล้รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
พื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง มีขอบเขตดินแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านดังนี้
1. ประเทศเมียนมา ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และกาญจนบุรี
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
มุกดาหาร หนองคาย และนครพนม
3. ประเทศกัมพูชา ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว และตราด
4. ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และนราธิวาส
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สําหรับวัตถุประสงค์หลักของเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือเพื่อดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
อันเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา รวมถึง
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถแบ่งออกเป็นระยะที่
1 และระยะที่ 2 สําหรับระยะที่ 1 ประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก
มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด (คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ, 2558ก) ขณะที่ระยะที่
2 ประกอบด้วย เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ทั้งนี้จะเห็นว่าพื้นที่ทั้ง 10
จังหวัดเป็นพื้นที่ชายแดนบนแนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS Economic Corridors) ซึ่ง
ทําให้ ผู้ป ระกอบกิ จ การในเขตเศรษฐกิ จ พิเศษสามารถเข้ าถึ ง ตลาดปัจ จัยการผลิ ต ทั้ง ในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน สําหรับกลยุทธ์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ 1) สร้างพื้นที่
เศรษฐกิ จ ใหม่ โดยเน้ น บริ เ วณชายแดนโดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากการเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น 2)
สนับสนุน SMEs ของไทยและการลงทุนต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้าน และ 3) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดน มีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการลักลอบสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อน
บ้าน (คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ, 2558ข; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2558)
การสนับสนุนจากภาครัฐ
กิจการที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะได้รับการสนับสนุน
จากภาครั ฐ เช่ น มาตรการสนั บ สนุ น ด้ า นภาษี และการอํ า นวยความสะดวกของหน่ ว ยงาน เป็ น ต้ น
นอกจากนั้ น หากเป็ น ประเภทกิ จ การที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม กิ จ การเป้ า หมาย เจ้ า ของกิ จ การก็ จ ะได้ สิ ท ธิ แ ละ
ประโยชน์ด้านภาษีอากรเพิ่มเติม เช่น มาตรการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of
Investment: BOI) และมาตรการของกระทรวงการคลัง เป็นต้น
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณากิจการเป้าหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ 1) เป็นกิจการที่ใช้
แรงงานสูง 2) เป็นกิจการที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรหรือวัตถุดิบจากพื้นที่หรือประเทศเพื่อนบ้าน
3) ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก และ 4) ไม่ใช่กิจการที่มีแนวโน้มจะก่อมลพิษ
สําหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI นั้น จะให้ตามประเภทของกิจการ โดยกิจการจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. กิจการทั่วไป (ตามบัญชีประเภทของ BOI)
2. กิจการเป้าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม)
โดยมาตรการส่งเสริมการลงทุนของทั้ง 2 กลุ่ม แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: มาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จําแนกตามประเภทกิจการ
กิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของ BOI
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่
รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคล 8 ปีอยู่แล้ว ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลร้อยละ
50 เพิ่มอีก 5 ปี
- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกได้ ร้อยละ 25
ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครองที่ดิน การ
นําช่างฝีมือต่างด้าวมาทํางาน เป็นต้น

กิจการเป้าหมาย 13 อุตสาหกรรม
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี (จํากัดวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 100)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5
ปี
เหมือนกัน

หมายเหตุ: กิจการในกลุ่ม A1 คือ อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทํา R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั นของประเทศ เช่ น กิ จ การนิ คม หรือเขตอุ ตสาหกรรมด้ านเทคโนโลยี กิ จการเทคโนโลยี ชีวภาพ และกิ จ การ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น กิจการในกลุ่ม A2 คือ กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้
เทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรมพื้นฐานสําคัญที่มีการลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน เช่น กิจการผลิตเส้นใยที่มี
คุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และกิจการขนส่งสินค้าทางรางและกิจการขนส่งทางเรือ
เป็นต้น

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น มีด้วยกัน 7 หมวด 13 กลุ่ม
อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 62 ประเภทกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
- กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ํา
- กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น้ํา
และกิจการที่เกี่ยวข้อง
- กิจการฆ่าและชําแหละสัตว์
- กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
- กิจการผลิตแป้งแปรรูป หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ
- กิจการผลิตน้ํามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
- กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
- กิจการแปรรูปยางขั้นต้น
- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่มวัตถุเจือปนอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่ง
อาหารโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย
- กิจการห้องเย็น หรือกิจการขนส่งห้องเย็น
-กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ การผลิต
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen Ware และกระเบื้องเซรา
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
มิกส์)
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
- กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ์
- กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
- กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ
- กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัยจาก Non-Woven
Frabic
- กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
- กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
- กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน
กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและ
- กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบ และ
เครื่องประดับ
ต้นแบบ
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ
- กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน
แพทย์
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร
- กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์หรืออุปกรณ์
- กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์
และชิ้นส่วน
- กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์เครื่องจักร
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- กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ
- กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระสูบต่ํากว่า 248 ซีซี)

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
- กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
- กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED
อิเล็กทรอนิกส์
- กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- กิจการผลิต Wire Harness
- กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับสํานักงาน
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- กิจการผลิต Hard Disk Drive ทั่วไป และ/หรือชิ้นส่วน
- กิจการผลิต Top cover หรือ Base plate สําหรับ Hard Disk Drive
- กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ Multi Layer Printed Circuit
Board
- กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจําอื่นๆ
- กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly
- กิจการผลิตชิ้นส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง
- กิจการผลิตชิ้นส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับสํานักงาน
- กิจการผลิตชิ้นส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

หมวด 6 เคมีภัณฑ์และพลาสติก
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และ
พลาสติก การผลิตพลาสติก

- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับอุตสาหกรรม
- กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น
- กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ
- กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา
- กิจการผลิตยา
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
- กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออก
หรือโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดย
ระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ
- กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย
- กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย
กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
- กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
- กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
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- กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว

- กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
- กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
- กิจการสวนสนุก
- กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
- กิจการสวนสัตว์เปิด
- กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา
- กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
- กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง มีการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละพื้นที่ โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3

1. กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
5. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
6. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์
7. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
10. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา
11. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
12. กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว
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นราธิวาส

ตาก
สระแก้ว
ตราด
มุกดาหาร
สงขลา
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
กาญจนบุรี

ตารางที่ 3: กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในแต่ละพื้นที่

ใช้สิทธิประโยชน์
ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยให้
เงื่อนไขตาม
นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนั้น ยังมีกิจการเป้าหมายที่ได้รับการประกาศเพิ่มเติมในภายหลังอีก 10 ประเภท ดังนี้
1. กิจการอบพืชและไซโล
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร
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3.
4.
5.
6.

กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป
กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง สําหรับงานสาธารณูปโภค
(ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา เซรามิกส์ และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)
7. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสําหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน
8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก
9. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
10. กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือคลังสินค้า
ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ได้มีการออกนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) เช่นกัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการให้สิทธิประโยชน์
เพื่อส่งเสริมกิจการจากการให้สิทธิประโยชน์แบ่งตามเขตพื้นที่ (เขต 1-2-3) โดยเขต 3 เป็นเขตที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์สูงสุด มาเป็นการให้สิทธิและประโยชน์ 2 ประเภท ได้แก่ 1) สิทธิและประโยชน์ตามประเภท
กิจการ (Activity-based incentives) แบ่งเป็น กลุ่ม A (A1 อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้น R&D ขณะที่
A2 เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง การผลิตซับซ้อน) และ B และ 2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตาม
มูลค่าของโครงการ (Merit-based incentives) เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมหากมีการ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก เป็นต้น (คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน, 2557) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแผนของ BOI ทําให้มีบางประเภทกิจการที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจาก BOI อีกต่อไป เช่น กิจการปลูกป่า กิจการถลุงแร่ กิจการผลิตกระดาษทราย เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังมีประเด็นในเรื่องของพื้นที่ที่ BOI ไม่ได้สนับสนุนตามพื้นที่อีกต่อไป ทั้งนี้ เมื่อนํา BOI แผน
เก่ามาจัดกลุ่มกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อวิเคราะห์รายพื้นที่ ทําให้ได้ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4: ความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนฉบับเก่า

เขต 1
เขต 2

แผน
BOI
เก่า

เขต
3.1

เขต
3.2

รวม

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะ 1 ระยะ 2
พื้นที่นอก SEZ
กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก อยุธยา ภูเก็ต ระยอง
ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
เชียงราย กระบี่ กําแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร
ตาก
เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
ตราด
นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง
มุกดาหาร
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ระนอง
สระแก้ว
ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฏร์ธานี
สงขลา
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
นราธิวาส กาฬสินธุ์ น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม
หนองคาย ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์
นครพนม หนองบัวลําภู ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี และ
อํานาจเจริญ
5 จังหวัด 5 จังหวัด 66 จังหวัด (67 รวมบึงกาฬ)

รวม
6 จังหวัด
12 จังหวัด
36 จังหวัด

22 จังหวัด

76 จังหวัด
(77
จังหวัด
รวมบึง
กาฬ)

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2558ก)
จากตารางที่ 4 จะเห็นว่านโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการกระจุกตัวอยู่ในโซนที่ 3.1 และ 3.2
ของแผน BOI ฉบับเก่า ซึ่งทําให้ทั้ง 10 จังหวัดที่ถูกกําหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษยังคงได้รับการส่งเสริม
จากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแผนของ BOI จากการให้สิทธิประโยชน์ตามพื้นที่เป็นตาม
กิจกรรมการผลิต ทําให้มีพื้นที่อีกกว่า 49 จังหวัดที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมหรือโรงงานไปยังพื้นที่ใหม่ที่ได้รับการ
สนับสนุน
นอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจากรัฐบาลและนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนแล้ว ในปัจจุบันยังมีนโยบายที่เรียกว่าคลัสเตอร์ (Cluster) ออกมา โดยคลัสเตอร์คือการรวมกลุ่ม
ของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ดําเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ เกื้อหนุน
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เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) โดยได้มี
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ออกมา (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558)
โดยมีเป้าหมาย 2 ระยะ ประกอบด้วย 1) ซุปเปอร์คลัสเตอร์ (Super cluster) ซึ่งเป็นคลัสเตอร์สําหรับ
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุต สาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ยานยนต์และชิ้นส่ วน เครื่องใช้ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และศูนย์กลางการบริการสุขภาพ เป็นต้น และ 2) คลัสเตอร์
เป้าหมายอื่น เช่น เกษตรแปรรูป และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยหลักการของคลัสเตอร์ยังคงเป็น
เรื่องการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี (Tax and non-tax benefit) เช่น การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 ใน 5 ปีถัดไป และการอนุญาตให้ต่างชาติถือ
กรรมสิท ธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริม เป็ นต้น ดังนั้น จะเห็ นว่ าในปัจจุ บัน รัฐ บาลมี
นโยบายเชิงรุกที่ให้ความสําคัญแก่การผลิตและการบริการเป็นอย่างมาก
โดยสรุปแล้ว จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย พบประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจถูกมองว่าเป็นนโยบายแบบ Top Down กล่าวคือ มีการเลือก
พื้ น ที่ ที่ กํ า หนดให้ เ ป็ น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจากส่ ว นกลาง (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และกระจายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบไปยังแต่
ละพื้นที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) แต่ในความเป็นจริงนั้น พบว่า ที่มาของเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละ
พื้ น ที่ เ กิ ด จากความต้ อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยมี ก ารยื่ น ข้ อ เสนอจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
(หลังจากทําการระดมความเห็นในพื้นที่) ให้พื้นที่ในความรับผิดชอบของตน เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ชายแดนด้วยกันทั้งสิ้น นอกจากนั้น ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนที่แตกต่างกัน ยังมาจากการเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นเดียวกัน โดยเป็นเสียง
สะท้อนความต้องการให้กับคนในท้องถิ่นผ่านการทําการสัมมนาหรือการระดมความคิดเห็น
2. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายที่บิดเบือนแรงจูงใจ (Distorted incentive) ของตลาด
ผู้ผลิต กล่าวคือ รัฐมีการกําหนดพื้นที่ สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการสนับสนุน และสิทธิ
ประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน
ทําให้กระทบการการตัดสินใจของเอกชนในการเลือกประเภท
อุตสาหกรรมที่จะผลิต รวมถึงพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดของประเภทอุตสาหกรรมของตน นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษจึงถือเป็นการแทรกแซงตลาดอย่างหนึ่ง
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยเกิดขึ้นภายหลังจากที่ไทยมีส่วนช่วยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของประเทศเพื่ อนบ้าน ประเด็น นี้อาจมีค วามอ่อนไหวในแง่ ของการเมืองและความสั มพัน ธ์
ระหว่างประเทศ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านอาจพิจารณาเห็นว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยนั้น
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ถูกตั้งขึ้ นมาเพื่อแข่งขั นกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของตนที่มี อยู่ก่อนแล้ว นโยบายดังกล่าวจึงไม่
ส่งเสริมบรรยากาศของการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่าง AEC ที่มีผลตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558
4. กฎหมายที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษยังจํากัดอยู่ในระดับประกาศของ กนพ. เท่านั้น ซึ่งเอกชน
โดยเฉพาะนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ อ าจมองว่ า ไม่ มี ค วามมั่ น คงในแง่ ข องกฎหมาย แม้ ก ารออก
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว แต่กระบวนการดังกล่าวมี
ภายหลังการริเริ่มนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีความล่าช้า ดังนั้น ในระยะแรกของนโยบาย
ดังกล่าวอาจทําให้นักลงทุนไม่มั่นใจที่จะลงทุนและทําสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลายาวนาน ที่
กําหนดขั้นต่ําไว้ที่ 50 ปี
5. พื้นที่ทั้ง 10 แห่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นจุดเชื่อมของ
ทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network) ทําให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดการการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega project) มีไม่มากนัก เพราะได้มีการดําเนินการใน
ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวจะ
ช่วยให้เป้าหมายเรื่องระบบโลจิสติกส์ของอาเซียนสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้น รัฐบาลควรเร่ง
ดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมกันทั้ง 10 แห่ง เนื่องจากระดับการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว
(Initial condition) ของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน งบประมาณและระยะเวลาที่ใช้จึง
แตกต่างกัน รัฐควรให้ความสําคัญกับพื้นที่ที่มีระดับการพัฒนาอยู่เดิมน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับเอกชน รวมถึงช่วยให้การตัดสินใจในการย้ายการผลิตไปยังแต่ละพื้นที่ง่ายขึ้น
6. ในแง่ของสิทธิประโยชน์ นักลงทุนจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้หลังจากได้เริ่มเข้าไปตั้งโรงงาน
แล้ว ซึ่งในระยะ 2 - 3 ปีแรก (ระยะเวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม) บริษัท
อาจไม่มีกําไร ทําให้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ประโยชน์อะไร
จากนโยบายดังกล่าวในแง่ของภาษี รัฐจึงควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากภาษีให้กับบริษัท
ในช่วงแรกของการลงทุน
7. ไม่พบความแตกต่างหรือความพิเศษของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่จูงใจนักลงทุนทั้งไทยและ
ต่างชาติ ระหว่าง 1) กิจการทั่วไป ที่ได้รับการสนับสนุนของ BOI ตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557
เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนสําหรับการลงทุนในกิจการทั่วไปทั้งประเทศ
กับ 2) กิจการเป้าหมายตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่ กนพ. กําหนด ดังนั้น นโยบายเขต
เศรษฐกิ จพิเศษจึงพิเ ศษเพียงสาธารณูป โภคที่อยู่ในนิค มอุตสาหกรรมในแต่ล ะพื้น ที่ ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
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8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณากิจการเป้าหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของ BOI รวมถึงประเทศไทย 4.0 เนื่องจากกําหนดให้เป็นกิจการ
ที่ใช้แรงงานสูง (Labor-intensive) ขณะที่นโยบายอื่นๆ เน้นกิจการที่ใช้ทุนและเทคโนโลยีสูง
(Capital/Technology-based industry) ดังนั้น นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงไม่ได้สนับสนุน
การเป็นประเทศอุตสาหกรรมขั้นสูงของไทย หากแต่มุ่งเน้นการใช้แรงงานไร้ฝีมือ-ราคาถูก จํานวน
มากในอุตสาหกรรมเบาเท่านั้น
9. รัฐควรต้องตั้งคําถามว่า ประชาชนท้องถิ่นได้อะไรจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน
ประเด็นของแรงงานที่ตั้งใจจะใช้แรงงานจากต่างด้าวนั้น ทําให้เกิดคําถามถึงแรงงานหรือคนไทย
ในอาศัยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษว่าจะได้รับประโยชน์ทางบวกหรือลบ
10. เขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลักการในการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม มี
การกําหนดให้สามารถหักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา ได้ 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี นโยบาย
ดังกล่าวไม่เป็นการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้บริษัทเกิดความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ไฟ การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 2 เท่า ซึ่งนับว่าสิทธิ
ประโยชน์นี้ขัดแย้งกับหลักการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
11. แต่ละจังหวัดมีการสนับสนุนกิจการเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลทําให้ปริมาณการลงทุนและ
บรรยากาศการลงทุนในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน รัฐควรตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นในแง่ของ
สวัสดิการและการขยายตัวของการผลิตที่แตกต่างกันในอนาคต
12. การค้ากับการผลิตเป็นคนละประเด็น แม้ชายแดนจะเป็นพื้นที่ที่มีการค้าผ่านแดนกันมาก มีมูลค่า
สูง แต่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปผลิตที่ชายแดนเพื่อป้อนสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดเพื่อนบ้าน
ที่ผู้บริโภคมีกําลังซื้อต่ํากว่าไทย การเลือกพื้นที่ผลิต (รวมไปถึงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม) ควร
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความได้เปรียบในต้นทุนและการขนส่งที่ต้องพิจารณาถึงคู่ค้าในภาพรวม
ไม่ใช่พิจารณาจากปริมาณการค้าเพียงอย่างเดียว
โดยสรุป นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศของไทยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และรูปแบบและกลไก
ควรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ
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