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มุงเนนศึกษาจาก
กรณีศึกษาเปรียบเทียบเขตเศรษฐกิจพิเศษระหวางประเทศไทยกับ 3 ประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย ผลของ
การศึกษาพบวา การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เกิดขึ้นภายใตมโนทัศนการพัฒนา
เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ที่ตองการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจไปสูอุตสาหกรรม (industrialization) และการเปนจุด
ศูนยกลาง (hubs) สําหรับนวัตกรรมและบริการที่ทันสมัยในคราวเดียวกัน โดยการใชนโยบาย/สถานทีเ่ ปนฐาน
(Place-based policy) หรือการอาศัยความไดเปรียบอันเนื่องมาจากตําแหนงที่ทางภูมิศาสตรเปนตัวกําหนด
พื้นที่สําหรับการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การกีดกันการเขาถึงที่ดินและการใชประโยชนที่ดิน เปนผลจากนโยบายและการเปลี่ยนแปลงระบอบ
สิทธิในที่ดิน และการสรางสภาวะยกเวนเหนือดินแดน ในขณะที่การกีดกันการเขาถึงที่ดินในกรณีการสรางเขต
เศรษฐกิจ เกิดขึ้นภายใตแนวคิดการเชื่อมตอระหวางภูมิภาค (Regional Connectivity) ดวยการสราง
ความชอบธรรมในหลายรูปแบบ ไดแก การใชกฎหมายและกฎระเบียบ (Regulation) การบังคับหรือกดดัน
ประชาชนใหโยกยายออกจากที่ดิน การใชตลาดดวยการแปลงที่ดินใหเปนทุน และการสรางชอบธรรมการ
เขาถึงที่ดินใหกับนักลงทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางการคา และการเชื่อมโยงตลาดทั้งในภูมิภาค
และสากล ผลจากการดําเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษไดทําใหการเปลี่ยนกลุมผูมีสิทธิเขาถึงที่ดิน จากกลุม
คนทองถิ่นไปยังกลุมนักลงทุนกลายเปนสิ่งที่ชอบธรรม
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษยังคงเปนที่ถกเถียงกันในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร เนื่องมาจากตัวนโยบาย
ใชตนทุนที่สูงสําหรับรัฐบาลแตละประเทศที่ตองการดําเนินนโยบายดังกลาว ไมวาจะเปนการลดสิทธิประโยชน
ที่ควรจะไดรับทางภาษี การปรับกฎหมายดานแรงงาน ประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่ตองแลกกับมลภาวะ การใช
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ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงที่ดินและการกีดกัน อันเนื่องมาจากนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เนนในการศึกษานี้ เปนเหตุใหเกิดการเผชิญหนาและการตอตานจากประชาชนที่อยูเดิมใน
พื้นที่ตั้งของโครงการ เหลานี้คือตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับรัฐบาลที่เลือกจะดําเนินโครงการตามนโยบายนี้
นอกจากนั้นความสําเร็จทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจพิเศษก็ไมใชสิ่งที่สามารถคาดคะเนความสําเร็จได
อยางแนนอน
อยางไรก็ตาม นโยบายเศรษฐกิจพิเศษนั้นก็ยังเปนเหมือนยาครอบจักรวาลสําหรับรัฐบาลที่ตองการ
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั่วโลก ยิ่งนาสนใจที่กลุมประเทศอาเซียน (ASEAN) โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) รวมทั้งประเทศไทย ตางดําเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประเทศของตนเอง ซึ่งจากการศึกษาก็พบวาผลที่เกิดขึ้นไมไดมีเฉพาะผลดานดีตอการปฏิรูปเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและตอแนวโนมทางธุรกิจของประเทศกําลังพัฒนา แตเกิดการพรากสิทธิและสรางความขัดแยง
ดานที่ดินในวงกวาง เปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นเหมือนกันในทุกประเทศที่ทําการศึกษา
ทั้งนี้ หลังปญหาความขัดแยงชายแดนสิ้นสุดลง นับจากทศวรรษ พ.ศ. 2530 (ประมาณทศวรรษ ค.ศ.
1990) เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม และการเขามามีบทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชียในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใตโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีเอ็มเอส (Greater Mekong Sub-region Economic
Corridor) ในชวงหลังทศวรรษ พ.ศ. 2540 (ประมาณทศวรรษ ค.ศ. 2000) นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนอยางมาก การเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจเสรี
นิยมใหมในลาว กัมพูชา และเมียนมาร เกิดการสะสมทุนดวยการพรากสิทธิที่ดินจากผูถือครองที่ดินเดิมไป
ใหกับผูลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งเห็นไดชัดจากกรณีของการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายงานฉบับนี้มุงเนนศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบเขตเศรษฐกิจพิเศษระหวางประเทศไทยกับ
3 ประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย คือ สปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมาร ทั้งนี้เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ไทยทั้งหมดตั้งอยูบริเวณชายแดนเพื่อเชื่อมโยงเขากับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดน
ติดกันเหลานี้

1.1 คําถามของงานศึกษา
การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะนวัตกรรมใหมถูกนํามาใชภายใตมโนทัศนและอุดมการณแบบใด
การใชอํานาจและความชอบธรรมในการกีดกันในการเขาถึงที่ดินเกิดขึ้นในรูปแบบใดบาง
ใครคือผูที่ไดรับ
ประโยชน และเสียประโยชนจากการกีดกันนั้น
1.2 แนวคิดที่ใชในการศึกษา
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาโดยนําแนวคิดอํานาจของกีดกัน (Power of Exclusion) จากงานศึกษาเรื่อง
The Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia ของ Hall, Hirsch and Li (2011) มาใช
ในการวิเคราะหการเขาถึงที่ดินและการกีดกัน ในกรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในสปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร
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และไทย งานศึกษานี้ไดขยายความของคําวาการกีดกันใหกวางขึ้นกวาที่มีการศึกษามากอนหนา โดยอธิบาย
ความหมายของ “การกีดกัน” (exclusion) วาเปนดานตรงขามของการเขาถึง (access) และโดยพื้นฐานแลว
การเขาถึงและการใชประโยชนที่ดินถือเปนการกีดกันแบบหนึ่ง เพราะแมแตการใชที่ดินของคนจนเองก็ตองมี
วิธีการและมาตรการบางอยางที่กีดกันไมใหผูอื่นเขามาใชได การกีดกันจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในการเขาถึง
และการใชประโยชนที่ดิน และความสัมพันธทางการเมืองระหวางตัวละครในเรื่องที่ดิน ก็ลวนแตมีเรื่องของการ
ใชอํานาจเพื่อการกีดกันเขามาเกี่ยวของทั้งสิ้น ซึ่งผูเขียนไดแบงพื้นฐานอํานาจของการกีดกันออกเปน 4 ดาน
ไดแก กฎระเบียบ (regulation), การบังคับ (force), ตลาด (market) และการสรางความชอบธรรม
(legitimation)
กฎระเบียบ (regulation) หมายถึง กฎเกณฑทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในการเขาถึงและ
การกีดกัน กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับที่ดิน เชน การกําหนดขอบเขตการใชที่ดิน, การกําหนดประเภทของการใช
ที่ดินตามกฎหมายวาเปนที่ยอมรับไดหรือไมในขอบเขตที่ดินดังกลาว, การกําหนดความเปนเจาของและสิทธิ
การใชตามลักษณะที่แตกตางกันของพื้นที่ดิน ไดแก การเปนเจาของโดยรัฐ และทรัพยสินปจเจก
การบังคับ (force) เปนหัวใจของกฎระเบียบที่นํามาใชกีดกัน สําหรับรัฐสมัยใหม หนทางบังคับ
ทายสุดที่นํามาใชในการบังคับใชการอางสิทธิของรัฐ คือ การบังคับดวยกฎหมาย แตในขณะเดียวกัน การบังคับ
ก็มิไดผูกขาดโดยผูมีอํานาจและเสนสายเทานั้น คนจนก็ใชอํานาจบังคับนี้ไดดวยเชนกัน
ตลาด (market) การบังคับใชดวยตลาดมีความสําคัญอยางมากตอพลวัตรของการเขาถึงที่ดิน และ
การกีดกันที่ชัดเจนที่สุด ราคาของที่ดินเปนตัวกําหนดลําดับแรกวา ผูใดสามารถหรือไมสามารถเขาถึงที่ดิน
และเฉกเชนเดียวกับอํานาจอื่นที่ไดกลาวมา ตลาดไมไดดํารงอยูดวยตัวตลาดเอง แตเปนการสรางขึ้น โดย
กฎระเบียบ การบังคับ และการสรางความชอบธรรม
การสรางความชอบธรรม (legitimation) เปนการสถาปนาพื้นฐานทางศีลธรรมสําหรับการกีดกัน
ดวยการทําใหกฎระเบียบ การบังคับ และตลาด มีอํานาจและความชอบธรรม
ดังนั้น การเขาถึงและการใชประโยชนที่ดินจึงเปนการกีดกันโดยปริยาย ซึ่งตัวละครตาง ๆ รวมทั้ง
ประชาชนเองก็มีวิธีการและมาตรการบางอยางที่กีดกันไมใหผูอื่นเขามาใชได และการกีดกันเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไมไดในการเขาถึงและการใชประโยชนที่ดิน แนวคิดเรื่องการกีดกันในงานศึกษานี้ นอกจากจะใหความหมายที่
กวางขวางกวาที่สังคมใหการยอมรับและใหการสนับสนุนเกี่ยวกับสิทธิที่ดินแลว ผูเขียนยังมุงเนนไปที่ความ
หลากหลายชนิดของการกีดกัน (exclusion’s double Edge) ซึ่งมีตัวละครที่แตกตางกัน อยางเชน ผูตัดสินทาง
นโยบาย NGOs เกษตรกรรายยอย ผูไรที่ดิน และอื่นๆ
2. นวัตกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม
เขตเศรษฐกิจพิเศษ กอนหนาทศวรรษ 2513-2523 (ทศวรรษ 1970) มักเปนการจัดตั้งอุตสาหกรรมที่
กระจุกตัวอยูในเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมเทานั้น จนกระทั่งทศวรรษ 2513 – 2523 (ทศวรรษ 1970)
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและอเมริกาใตไดใชเขตเศรษฐกิจพิเศษสรางแรงจูงใจใหบรรษัทขามขาติเขาไป
ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานอยางเขมขน จากนั้นเปนตนมาเขตเศรษฐกิจพิเศษไดกลายเปนเสาหลักของ
นโยบายการคาและการลงทุนของประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายที่ตองการเปลี่ยนยายนโยบายผลิตสินคา
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อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาไปสูการเชื่อมโยงกับตลาดโลกผานนโยบายการสรางความเจริญเติบโตใน
การผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Farole and Akinci, 2011) 1
0

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ไดกลายเปนสิ่งแสดงใหเห็นถึงการดิ้นรนเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโต
อยางรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและถึงแมวาในตอนแรกการใชนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจะปรากฏ
ในประเทศอินเดียเปนแหงแรก แตในภายหลังก็ไดขยายไปสูจีน เพื่อที่จะเปนนโยบายเปดประตูการคาในชวง
ตนทศวรรษ 2520 (ปลายทศวรรษ 1970) อันเปนสัญญาณสะทอนใหเห็นวาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ไดครอบงํา
ความคิดในพื้นที่แถบนี้แลวนับแตนั้น (John Walsh, 2015) 2 และแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไดขยายมายัง
ประเทศแถบอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
1

ขอมูลจากองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ ในป 2558 มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทั่วโลก
ประมาณ 4,500 แหง ใน 140 ประเทศ ในนั้นตั้งอยูในกลุมประเทศอาเซียน 84 แหง (UNIDO, Economic
Zone in the ASEAN, 2015) ในประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง กลุมประเทศที่มีระดับรายไดนอยที่สุด อยาง
สปป.ลาว และกัมพูชา ในระยะไมกี่ปที่ผานมา รัฐบาลของประเทศดังกลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อนุมัติแลว
และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก
2.1 มโนทัศนวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายมาเปนสวนหนึ่งของมโนทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมที่แพรหลายไป
ทั่วโลก โดยเชื่อวาหากมีการออกแบบใหถูกตอง เขตเศรษฐกิจพิเศษจะกลายเปนกลไกขับเคลื่อนในการเพิ่ม
ตัวเลขการคา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) และในฐานะการพัฒนาประเทศ พื้นที่ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมิใชเพียงสามารถเปลี่ยนผาน จากการเปนแค “พื้นที่อุตสาหกรรม” เทานั้น แตยังสามารถเปลี่ยนไปสูการ
เปน “hubs” หรือจุดศูนยกลางสําหรับนวัตกรรมและบริการที่ทันสมัยไดอีกดวย (Asian Economic
Integration Report, 2015) 3
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ในการเปลี่ยนผานเขาสูเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมนั้น นโยบายที่ใชพื้นที่/สถานที่เปนฐาน (Placebased policy) ดังเชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีบทบาทสําคัญในการนําประเทศเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
(Litwack and Qian 1998; Rigg et al. 2009) โดยอาศัยความไดเปรียบทางเศรษฐกิจและการเมืองอัน
เนื่องมาจากตําแหนงที่ทางภูมิศาสตร เชื่อกันวา นักลงทุนจะสามารถพัฒนาใหพื้นที่ชายแดนตางๆ ใหกลายเปน
เมืองใหมดวยโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จะสามารถกระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจของบรรษัทหลายแหงดวยผลิตภาพมวลรวมที่สูง และการเพิ่มศักยภาพทาง
การตลาดและโอกาสในการจางงาน (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2559: 7-8)
1

Farole, Thomas and Akinci, Gokhan (editor), (2011), Special Economic Zones: Progress, Emerging
Challenges, and Future Directions, The International Bank for Reconstruction and Development / The
World Bank.
2
“The Special Economic Zones of the Greater Mekong Subregion: Land Ownership and Social
Transformation” John Walsh, An International academic conference 5-6 June 2015, Chiang Mai University.
3
“New ADB Research Shows Design of Special Economic Zones Determines Success”, Asian Economic
Integration Report 2015 เขาถึงที่
https://www.adb.org/news/new-adb-research-shows-design-special-economic-zones-determines-success
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นักเศรษฐศาสตรประจําธนาคารโลก อยาง Farole เสนอไวในงานเขียนของเขาวา “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจําเปนตองสรางกฎระเบียบทางธุรกิจที่มีความแตกตางจากที่ใชกันอยูโดยทั่วไป เพื่อทําใหการดําเนินงาน
ทางธุรกิจเปนไปอยางเสรีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งกวาพื้นที่อื่นๆ” Farole ยังเห็นวาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะยัง
ประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยผลประโยชนทางเศรษฐกิจในระยะสั้น หรือ ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจเชิงสถิต (Static economic benefits) มักจะปรากฎใหเห็นดวยตัวเลขการลงทุน การสงออก
การจางงาน ภาษี การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เปนตน ในขณะที่ผลประโยชนทางเศรษฐกิจระยะยาว หรือ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเชิงพลวัต (Dynamic economic benefits) เปนผลประโยชนในแงของการพัฒนา
และโครงสรางอันเกิดจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกตัวอยางเชน การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
กระตุนผูประกอบการภายในประเทศ การสนับสนุนเศรษฐกิจแบบเปด และการเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ เปนตน (Farole, 2011) 4
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2.2 การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมใหม
การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เกิดขึ้นภายใตอุดมการณการเชื่อมตอระหวาง
ภูมิภาค (Regional connectivity) ที่ผลักดันจากเอดีบี นับตั้งแตตนทศวรรษ 2540 (ราวทศวรรษ 2000) เอดี
บีและรัฐบาลแตละประเทศตางเชื่อวา เขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยดึงดูดการลงทุนตางประเทศ (FDI) อยางมี
นัยสําคัญ และเปนจุดกาวกระโดดของการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจไปสูอุตสาหกรรม และจุดศูนยกลาง (hubs)
สําหรับนวัตกรรมและบริการที่ทันสมัยในคราวเดียวกัน โดยการจัดวางใหเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนสถานที่ที่มี
แรงจูงใจทางภาษีในการลงทุน การรับประกันดานแรงงาน สถานที่เหมาะสมทางยุทธศาสตร การเชื่อมตอการ
ขนสง และใหสิทธิตามกรอบกฎหมาย และสถาบันที่มีอํานาจการปกครองที่เปนอิสระ ทั้งหลายเหลานี้เปน
สวนประกอบสําคัญที่จะชวยเพิ่มโอกาสใหเขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกัน สําหรับเขต
ที่กลายเปนตัวหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาจะตองเปนสวนสําคัญของกลยุทธการพัฒนาประเทศและ
นโยบายอุตสาหกรรมควบคูไปดวย (Asian Economic Integration Report, อางแลว)
เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงกลายเปนยุทธศาสตรสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค โดยมีจุดยุทธศาสตรที่ตั้งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ดวยความเชื่อวาระเบียงเศรษฐกิจดังกลาวจะ
นํามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ดวยอุตสาหกรรมการผลิตขามพรมแดน การขยายพื้นที่การผลิตที่มีขนาดใหญขึ้น
การสรางโอกาสทางการตลาดนอกภูมิภาค และนํามาซึ่งการลงทุนในประเทศที่จําเปนและการลงทุน
ตางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (ADB, 2010) 5
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ในสปป.ลาว จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนขึ้นเปนแหงแรก ในป พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เพื่อ
เปนเขตทดลอง เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาว หลังการ

4

Farole, Thomas, (2011), Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from
Global Experiences, The International Bank for Reconstruction and Development / World Bank.
5
Strategy and Action Plan for the Greater Mekong Subregion East-West Economic Corridor, Asian
Development Bank, 2010 เขาถึงใน https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27496/gms-actionplan-east-west.pdf
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ประกาศใชกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับใหม ในป 2552 (ค.ศ. 2009) 6 และดํารัส (Decree) วา
ดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษในปเดียวกัน เขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับการบรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2554 – 2558) การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่พัฒนาขึ้นใน
สปป.ลาว เปนรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจผานกลไกการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากร (การใชที่ดิน)
โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การทําใหเปนอุตสาหกรรมและความทันสมัยในอาณาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
สนับสนุนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและปรับปรุงสภาพการดํารงชีวิตของประชาชน (Investment Calling
List Guide, Investment Promotion Department, 2010)
5

รัฐบาลลาวตั้งเปาหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะใหได 45 เขต ภายในป 2020
(แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ สปป.ลาว ป 2011 – 2020) ปจจุบัน
รัฐบาลลาวอนุมัติการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะแลว 13 แหง บนเนื้อที่รวมกันราว
121,869 ไร (19,499 เฮกตาร) โดยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนขึ้นเปนแหงแรก ในป พ.ศ. 2545
(ค.ศ. 2002) เพื่อใหเปนเขตทดลอง
ประเทศกัมพูชา ผลจากการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) สงผลใหเศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนตางชาติ กัมพูชาไดผอนปรนขอจํากัดหรือเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนตางชาติ และแรงงานราคาถูก การแปรรูปกิจการของรัฐให
กลายเปนเอกชน และการแกไขกฎหมาย เชน กฎหมายการลงทุน พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และกฎหมาย
แรงงาน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนตางชาติ โดยอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติถือหุนใน
กิจการได 100% รัฐบาลกัมพูชาไดออกกฤษฎีกายอย การปรับโครงสรางและตัวองคกรสภาเพื่อการพัฒนา
กัมพูชา (Council for the Development of Cambodia: CDC) ใหมคี ณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(subdecree 147) และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ Manhattan ในจังหวัดสวายเรียงขึ้นเปนแหงแรกในป พ.ศ.
2548 (ค.ศ. 2005) จากนั้นในป พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) มีการออกกฤษฎีกายอย เรื่อง การจัดตั้งและบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Subdecree 148) จนถึงปจจุบันรัฐบาลกัมพูชาอนุมัติจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จํานวนมากถึง 32 แหง แตมีการดําเนินการเพียง 10 แหง สวนอีก 22 แหงอยูระหวางการพัฒนาหรือยังไมมีการ
ดําเนินการ สําหรับขนาดพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแตละแหงมีขนาดไมใหญนัก โดยมีเนื้อที่ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษรวมกันประมาณ 69,000 ไร (11,040 เฮกตาร)
ประเทศเมียนมาร ตั้งแตป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) รัฐบาลเมียนมารดําเนินการปฎิรูปทางเศรษฐกิจ
และการเมือง หนึ่งในเปาหมายของการปฎิรูป คือ การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่จะทําใหประเทศ
เมียนมารมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ความพยายามที่จะเรงใหเกิดความกาวหนาดังกลาว
มีศูนยกลางอยูที่การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเนื่องจากเศรษฐกิจของ
เมียนมารถูกครองงําโดยการสงออกทรัพยากรธรรมชาติ
สวนภาคอุตสาหกรรมนั้นมีระดับผลิตภาพต่ําและ
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กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับปรับปรุงป 2009 เพิ่มการลงทุนในกิจการเขตเศรษฐกิจพิเศษเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของกิจการการลงทุน การระบุนิยามของเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต
เศรษฐกิจเฉพาะ กลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเอื้ออํานวยแกการดึงดูดการลงทุน และกําหนดอายุ
การลงทุนในกิจการเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะสูงสุดไมเกิน 99 ป
6

ดึงดูดการลงทุนจากตางชาติไดเพียงเล็กนอย
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมารจึงมีเปาหมายเพื่อ
กระตุนการพัฒนาผลิตภาพและการเริ่มตนกิจกรรมอุตสาหกรรมใหไดแบบกาวกระโดด 7
6

รัฐบาลเมียนมารจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ.
2011) ตอมาในป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) รัฐบาลไดประกาศใชกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับใหม แทน
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษและกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่ออกมาเมื่อป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง ไดแก เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei) เขตเศรษฐกิจพิเศษติละ
วา (Thilawa) และเขตเศรษฐกิจพิเศษจอกผิว (Kyauk phyu) กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับใหมนี้มี
เปาหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเขามาในพมาใหมากขึ้น 8 เขตเศรษฐกิจพิเศษในเมียนมารถูก
กําหนดใหเปนพื้นที่ลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมหนักตางๆ อาทิ โรงงานปโตรเคมี โรงถลุงเหล็ก เปนตน
นอกจากนั้น แตละเขตจะมีการกอสรางทาเรือน้ําลึกและระบบการขนสงทั้งถนนและระบบรางเพื่อรองรับการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แหง ครอบคลุมเนื้อที่รวมกันถึง 146,068.75 ไร (23,371
เฮกตาร) เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมีพื้นที่ 127,818.75 ไร (20,451 เฮกตาร หรือ 204.51 ตาราง
กิโลเมตร) 10
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ตารางที่ 1 อุตสาหกรรมเปาหมายใน 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
(Dawei)

ที่ตั้ง
เมืองทวาย รัฐตะนาวศรี

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะรัมรี
หรือจอกผิ่ว (Kyauk phyu)

เมืองจอกผิ่ว รัฐยะไข

อุตสาหกรรมเปาหมาย
อุตสาหกรรมหนัก โรงไฟฟา
โรงงานปโตรเคมี โรงงานถลุงเหล็ก
โรงงานผลิต ประกอบรถยนต โรงงาน
แปรรูปตาง ๆ
โรงงกลั่นน้ํามันและปโตรเคมี โรงงาน
ถลุงเหล็ก โรงงานแปรรูป ตาง ๆ เชน

7

Amit K. Khandelwal Matthieu Teachout , IGC Policy Note: Special Economic Zones for Myanmar 2016
ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออกแหงประเทศไทย ,เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา…แหลงรองรับโครงการลงทุน
ขนาดใหญของพมา
9
โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการ
มหาชน) เขาถึงที่ http://www.itd.or.th/wp-content/uploads/2015/05/Myanmar_Investment_2013_ppt.pdf
10
The Economic and Social Research Institute (ESRI), the Cabinet Office, the Government of Japan, 2015:
น.87 – 88; แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ สปป.ลาว ป 2011-2020 (2012);
Kheungkham Keonuchan, Director General Secretariat Office of Lao National Committee for Special
Economic Zone, Government’s Office, Lao PDR, 11 February 2016 เขาถึงที่
http://www.nationtv.tv/economy-seminar/resources/archive/1/kheungkham.pdf; “Cambodia land cleared
for rubber rights bulldozed: The impact of rubber plantations by Socfin-KCD on Indigenous Communities
in Bousra, Mondulkiri”; Cambodia Sihanoukville Special Economic Zone, Council for the Development of
Cambodia, Phnom Penh Special Economic Zone (2015); สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ
(2558)AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia (2558); คูมือการประกอบธุรกิจ ราชอาณาจักร
กัมพูชา;สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (2556); ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคาการลงทุน หอการคาไทย
8
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ ติละวา
(Thilawa)

กรุงยางกุง

เสื้อผา พลาสติก ชิ้นสวนยานยนต
เปนตน
อุตสาหกรรมเบา ประกอบรถยนต
โรงงานแปรรูปอาหาร ทาเรือขนาด
ใหญเปนศูนยกระจาย สินคาและ
ศูนยกลางการขนสง พื้นที่การศึกษา
และที่พัก

ที่มา: โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการ
พัฒนา (องคการมหาชน)
สําหรับประเทศไทย ใหความสําคัญกับการคาเสรีดวยยุทธศาสตรการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการคากับ
ประเทศเพื่อนบานมาตั้งแตตนทศวรรษ 2530 (ปลายทศวรรษ 1980) จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนาม
การคาในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)
หลังจากนั้นประเทศไทยก็เขาไปมีบทบาททางเศรษฐกิจและการคากับประเทศเพื่อนบานมากขึ้น ดวยการยาย
ฐานการผลิตไปยังบริเวณชายแดน เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนใหเปนจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการคา เพื่อ
สรางโอกาสและการแขงขันทางการคาของประเทศ จากการดําเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และ
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในชวงทศวรรษ 2540 (ค.ศ. 1997 - 2007) แตการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ประเทศไทยกลับมีความคืบหนาชากวาประเทศอื่นๆ อยางมาก เนื่องความพยายามจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดเชียงรายถูกกระแสการคัดคานจากภาคประชาสังคมในทองถิ่นจนตองยุติลง และ
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยเพิ่งมีความชัดเจนทางนโยบายในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ดวยการอนุมัติ
เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตากขึ้นเปนแหงแรก กระทั่งรัฐบาลทหารเขามาปกครองประเทศ
ในป 2557 (ค.ศ. 2014) รัฐบาลไดประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น 10 จังหวัด และอนุมัติโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ในป 2559 ครอบคลุม 3 จังหวัดที่
เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศไทย ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง (กลุมจับตา
ปญหาที่ดิน, 2559; มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559)
ตารางที่ 2 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร และไทย
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
จํานวนเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่
อนุมัติโดยรัฐบาล
รวม
เนื้อที่จัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ลาว
13 แหง

กัมพูชา

(รวมเขตเศรษฐกิจ
เฉพาะ)

32 แหง
(ดําเนินการแลว
10 แหง)

121,869 ไร

69,000 ไร

เมียนมาร

ไทย

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 - เขตเศรษฐกิจ
แหง
ชายแดน 10 แหง*
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 3
จังหวัด**
146,068.75 ไร

24,000 ไร***
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เขตเศรษฐกิจ
พิเศษแหงแรก/ป

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน จังหวัด
สะหวันนะเขต ป
2545

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Manhattan ป 2549

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม
ทวายและติละวา ป สอด จังหวัดตาก ป
2554
2553

กฎหมายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

- ดํารัส (decree) เขต - กฤษฎีกายอยการ
- กฎหมายเขต
- ระเบียบสํานัก
เศรษฐกิจพิเศษ
ปรับโครงสรางและตัว เศรษฐกิจพิเศษ และ นายกรัฐมนตรี ป
สะหวัน-เซโน ป 2546 องคกรสภาเพื่อการ
กฎหมายเขตเศรษฐกิจ 2556
พิเศษทวาย ป 2554 - ปจจุบันรัฐบาลไดยก
- ดํารัส (decree) เขต พัฒนากัมพูชา ใหมี
รางกฎหมายเขต
- กฎหมายเขต
เศรษฐกิจพิเศษบอเต็น คกก.เขตเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพิเศษฉบับ เศรษฐกิจพิเศษขึ้น 2
และสามเหลี่ยมทองคํา พิเศษ (subdecree
ฉบับ ไดแก กฎหมาย
ใหม ป 2557
147)
2553
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- กฤษฎีกายอย การ
- ดํารัส (decree) เขต จัดตั้งและบริหาร
10 จังหวัด และ
เศรษฐกิจพิเศษและ
กฎหมายเขตเศรษฐกิจ
จัดการเขตเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ ป พิเศษ ป 2551
พิเศษภาคตะวันออก
2553
(subdecree 148)
หมายเหตุ: * รัฐบาล คสช. ประกาศเขตเศรษฐกิจตามเขตการปกครอง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 10 จังหวัด รวมเนื้อที่ 3.8
ลานไร, ** ไมมีการกําหนดขนาดเนื้อที่ชัดเจน, *** รัฐบาลตั้งเปาหมายจัดหาที่ดินประมาณ 24,000 ไร สําหรับใหนักลงทุนเชา
ใชประโยชนที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด สวนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกยังไมมีความชัดเจนในการ
จัดหาที่ดิน

การเขาถึงที่ดินของนักลงทุนชาติของไทยยังเปนสิ่งที่ยากลําบาก ในกรณีที่ดินรัฐการเขาถึงที่ดินถูก
จํากัดดวยกฎหมาย การใหสิทธิพิเศษในพื้นที่ที่ประกาศใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยนั้นไมได
รวมถึงการเขาถึงที่ดิน เขตเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงเปนการประกาศตามขอบเขตการปกครองเพื่อใหสิทธิ
พิเศษดานภาษีกับผูลงทุนเทานั้น โดยการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด ครอบคลุมเนื้อที่ 3.8
ลานไร จากนั้นรัฐบาลจึงดําเนินการจัดหาที่ดิน โดยตั้งเปาหมายจัดหาที่ดินรัฐ จํานวน 24,000 ไร 11 เพื่อนํามา
ใหนักลงทุนเชาใชประโยชนดานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 10 แหง และพื้นที่อีก
กวา 630,000 ไร ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก 12
10
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2.3 การสนับสนุนขององคการระหวางประเทศ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ถือเปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั่วภูมิภาคแมน้ําโขง ภายใตแผนปฏิบัติการของธนาคาร (ADB Action Plan) เพื่อเปลี่ยนระเบียงขนสงให
เปน “ระเบียงเศรษฐกิจ” (Economic Corridor) ในแนวชายแดนระหวางประเทศ
ตั้งแตป พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เอดีบีไดมีบทบาทเกี่ยวของกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 41 แหง
ภายใตภาคการลงทุนของโครงการจีเอ็มเอส โดยมีมูลคาประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ เอดีบียังไดใหความ
11

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1 ระยะที่ 1 และครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 เรื่อง กําหนดพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
12
ขาวออนไลน “เปดพื้นที่ 6 แสนไร รับ EEC จุดพลุ “ระยอง” เมืองใหมไฮสปด” ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 1 กันยายน 2559
เขาถึงที่ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1472637306
9

ชวยเหลือดานเทคนิคในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และยกรางยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
กฎหมายการลงทุน และพระราชกฤษฎีกาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนั้น เอดีบียังรวมใหทุนสําหรับการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกับทาเรือและตลาดขามพรมแดน ตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต, ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใตที่มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู
เอดีบีไดใหความชวยเหลือทั้งทางการเงินและทางเทคนิคผานโครงการ GMS หลายโครงการในชวง
ปลายป พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ใหกับสปป. ลาว กัมพูชา เมียนมาร และประเทศไทย ตัวอยางไดแก เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย (ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต), เขตพิเศษชายแดนอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก เขตพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย, เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สปป.ลาว, เขตพิเศษ
ชายแดนเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร (ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก), นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง เขต
ผลิตเพื่อสงออกสีหนุวิว ประเทศกัมพูชา (ระเบียงเศรษฐกิจใต) ตลอดจนการอํานวยความสะดวกทางการคา
และการลงทุนขามพรมแดน ไดแก การพัฒนาสถาบัน กฎหมาย และปรับปรุงระเบียบการตางๆ (ป 20032021) เปนตน (Both Ends Environment and Development Service, n.d.)
ในแผนปฎิบัติการของเอดีบีในป พ.ศ.2553 (ค.ศ. 2010) แสดงถึงบทบาทของเอดีบีในการสนับสนุน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนอยางแข็งขัน (เชน การตั้งนิคมอุตสาหกรรม, เขตการผลิตเพื่อสงออก)
ไดแก การเสนอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย, เขตเศรษฐกิจพิเศษหลวงพระบาง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
หลวงน้ําทา (บอเต็น) หรือบอแกว (สามเหลี่ยมทองคํา) Pingxiang-Dong Dang บนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต
และเขตเศรษฐกิจพิเศษดานัง เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เมียวดี บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (ADB, 2010) 13 ซึ่งเปนระเบียงเขตเศรษฐกิจที่มีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกิดขึ้นมากถึง 10 เขต ในเวียดนาม สปป.ลาว ไทย และเมียนมาร (โพสตทูเดย วันที่ 25 มกราคม 2560
เขาถึงที่ http://www.posttoday.com/biz/aec/news/477474)
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เอดีบีมองวาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนในการดึงดูดการลงทุน สรางงาน และ
สงเสริมความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
ที่จะสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แตใน
ขณะเดียวกันก็ตามมาดวยความลมเหลวทางสังคมและมาตรการปกปองสิ่งแวดลอมของธนาคาร (Both Ends
Environment and Development Service, n.d.)
พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ผนวกกับแรงสนับสนุนจากตัวละครที่มีบทบาทสําคัญอยางธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank ADB) ตลอดจนธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (Japan Bank International Cooperation :
JBIC) องคกรความรวมมือระหวางประเทศอยางไจกา (The Japan International Cooperation Agency JICA) เปนตน สถาบันเหลานี้ลวนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมและ
การผนวกนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติ
การ
13

Strategy and Action Plan for the Greater Mekong Subregion North-South Economic Corridor
Development, ADB, 2010; Strategy and Action Plan for the Greater Mekong Subregion East-West Economic
Corridor Development, ADB, 2010
10

ปรับปรุงแกไขกฎหมายการลงทุน และการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ดิน รวมถึงการตรากฎหมายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นมารับรองความชอบธรรมในการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.4 การสรางนวัตกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษในแตละประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษถูกนํามาใชในฐานะนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหมในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษไดกลายเปนยุทธศาสตรสําคัญในการสงเสริมการลงทุนตางชาติบน
ระเบียงเศรษฐกิจ GMS บนตรรกะแนวคิดที่วา “เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการคา การ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และการเปลี่ยนเขตอุตสาหกรรมใหเปนศูนยกลาง (hub) สําหรับนวัตกรรมและ
การบริการที่ทันสมัย” (ADB, 2015) 14 โดยการสรางอธิปไตยเหนือดินแดนใหกับนักลงทุนตางชาติ ดวยการทํา
ใหอาณาบริเวณที่รัฐบาลกําหนดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอยูใน “สภาวะยกเวนพิเศษเหนือดินแดน” ซึ่งเปน
พื้นที่ยกเวนที่ไมอาจกระทําไดในพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การสรางอธิปไตยเหนือดินแดนนี้เองที่เปน
ตรรกะสําคัญของการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษในแตละประเทศ
13

อยางไรก็ดี จินตนาการที่รัฐบาลแตละประเทศมีตอนวัตกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นตางแตกตางกัน
ออกไปตามบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองของแตละประเทศ สําหรับลาวแลว เขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยให
ลาวกาวพนจากประเทศยากจน การสรางเมืองใหมท่ีทันสมัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สวนกัมพูชา เขต
เศรษฐกิจจะทําใหกัมพูชาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ชวยกระตุนเศรษฐกิจและการจางงานใน
ทองถิ่น สวนเมียนมาร เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเปนจุดกาวกระโดดของกิจการดานอุตสาหกรรมของประเทศ ใน
รูปแบบของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ และลดการพึ่งพาการสงออกทรัพยากรธรรมชาติ
ในสวนของประเทศไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยเพิ่มความสามารถการแขงขัน ลดความเหลื่อมล้ํา
การพัฒนา และเสริมสรางความมั่นคงชายแดน 15 โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยแกปญหาการลักลอบแรงงาน
และนําสินคาเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน สรางความเปนอยูที่ดีใหประชาชน ลดปญหาความ
แออัดบริเวณดานชายแดน 16 และสรางโอกาสทางการคาบริเวณชายแดนของประเทศไทย ทั้งสงเสริมกิจกรรม
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานดวย
14
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ตารางที่ 3 จินตนาการตอเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลแตละประเทศ
ลาว
- กาวพนความยากจน

กัมพูชา

เมียนมาร

- ศูนยกลางอุตสาหกรรม - จุดกาวกระโดดดาน
ที่หลากหลาย
อุตสาหกรรม

ไทย
- เพิ่มโอกาสการแขงขัน
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New ADB Research Shows Design of Special Economic Zones Determines Success, 8 December 2015
เขาถึงที่ https://www.adb.org/news/new-adb-research-shows-design-special-economic-zones-determinessuccess
15
เอกสารนําเสนอ “เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย: โอกาสการคา การลงทุน และการทองเที่ยว”. โดย ชาญวิทย อมตะมาทุชาติ รอง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, วันที่ 10 สิงหาคม 2558 งานสัมมนา: เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไทย-ลาว โอกาสการคา การลงทุนและการทองเที่ยว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ เขาถึงที่
http://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/7278/-10-2558
16
อางแลวใน 17
11

- สรางเมืองใหม และ
อุตสาหกรรมทันสมัย
- พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

- กระตุนเศรษฐกิจ และ - ลดการพึ่งพาการ
การจางงานในทองถิ่น สงออกทรัพยากร
ธรรมชาติ

- ลดความเหลื่อมล้ําการ
พัฒนา
- เสริมสรางความมั่นคง
ชายแดน

สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร นอกจากสิทธิพิเศษทางภาษีแลว ตางใชเรื่องคาเชาที่ดินราคาถูก ซึ่ง
เปดใหนักลงทุนตางชาติเชาในระยะยาว การมีคาแรงงานต่ํา การเปนศูนยกลางของ GMS และร่ํารวย
ทรัพยากรธรรมชาติ (ในกรณีของลาว) มาเปนจุดขายนักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในขณะที่ประเทศไทยใชความพรอมและการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานจากรัฐบาลเปนจุดแขงขันของ
ประเทศ (Kheungkham Keonuchan, 2016, บริษัทปญญา คอนซัลแตนท จํากัด, 2558: 4-5 ) 17
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3. นโยบาย ขอกฎหมาย ระบอบสิทธิ ในการจัดการที่ดินเพื่อการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับทองถิ่น
3.1 นโยบายและการพัฒนาระบอบสิทธิในที่ดินของแตละประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมของประเทศไทยที่เดินหนาไปกอนกลุมประเทศลุมน้ําโขงอยางลาว
กัมพูชา และเมียนมาร ที่ดินไดถูกแปลงเปนสินทรัพยของระบอบสิทธิแบบปจเจกแบบเต็มตัว นับจากการ
ประกาศใชกฎหมายที่ดินในป พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีการเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกใหกับ
ปจเจกไปแลว 127 ลานไร คิดเปนรอยละ 40 ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ (คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ, 2559) ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาความเหลื่อมล้ําในการถือ
ครองที่ดินสูง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประมาณ 100 ลานไร (จาก 127 ลานไร) ถือครองคนเพียงรอยละ 10 ของ
ประชากรทั้งประเทศ โดยถือครองที่ดินเฉลี่ยมากกวา 100 ไรตอคน สวนประชากรที่เหลือรอยละ 90 เปนผูถือ
ครองที่ดินประมาณ 27 ลานไร โดยถือครองที่ดินเฉลี่ย 1 ไรตอคนเทานั้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2560)
ประเทศไทยมีนโยบายกีดกันสิทธิที่ดินเพื่อสงวนรักษาที่ดินใหเปนพื้นที่ปาไม ตั้งแตป 2504 (ค.ศ.
1960) ปจจุบันที่ดินรัฐครอบคลุมพื้นที่ 176.8 ลานไร ที่ดินราวครึ่งหนึ่งของที่ดินทั้งประเทศไทยเปนสิทธิถือ
ครองโดยรัฐ คิดเปนรอยละ 55.25 ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ 18 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560)
ที่ดินราวครึ่งหนึ่งของที่ดินทั้งประเทศไทยจึงเปนสิทธิถือครองโดยรัฐ จําแนกเปนพื้นที่ปาที่ตองการสงวนกันไว
สําหรับการสงวนและอนุรักษ ที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันเปนสําคัญ และที่ดินที่นํามาปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม และมีเพียงที่ดินรัฐประเภทเดียว คือ ที่ดินราชพัสดุที่เปดใหใชประโยชนที่ดินในทางเศรษฐกิจ
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Director General Secretariat Office of Lao National Committee for Social Economic Zone, Government’s
Office, Lao PDR, 11 February 2016 เขาถึงที่ http://www.nationtv.tv/economyseminar/resources/archive/1/kheungkham.pdf); โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการคา การลงทุนเชื่อมโยงสูอาเซียน,
บริษัทปญญา คอนซัลแตนท จํากัด, สํานักงานเชียงราย, 2558
18
ที่ดินรัฐ ประกอบดวย ที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ประกาศเปนพื้นที่ปาประเภทตาง ๆ เชน ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุสัตวปาฯ และทีด่ ินเขตปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ โดยไมรวมที่ดินที่ยังไมมีการจําแนก 17.2 ลานไร
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ได อยางไรก็ดี ที่ดินประเภทนี้ก็ยังไมมั่นคงในสิทธิความเปนเจาของ เมื่อเทียบกับที่ดินแบบปจเจก ซึ่งเปนที่ดิน
ที่มีเอกสารสิทธิที่ดินรับรองตามกฎหมาย
ใน สปป.ลาว ทีด่ ินเปนกรรมสิทธิของรัฐ โดยรัฐเปนศูนยกลางการบริหารจัดการที่ดิน เปนผูมอบสิทธิ
การใชประโยชนใหกับปจเจก ครอบครัว องคการดานเศรษฐกิจ และใหเชาหรือสัมปทานที่ดิน 19 การ
เปลี่ยนแปลงระบอบสิทธิที่ดินใน สปป.ลาว เปนผลจากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ ในป 2529 (ค.ศ.1986) การ
ประกาศใชนโยบาย “การหันเศรษฐกิจธรรมชาติไปสูเศรษฐกิจการคา” ดวยการใหตางประเทศเขามาลงทุน
และการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในอีก 10 ปตอมา พรอมกันนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขระบบกรรมสิทธิที่ดิน
จากเดิมที่หามการซื้อขายที่ดินที่รัฐมอบสิทธิใหประชาชนใชประโยชน ใหสามารถโอน ใหเชา ใชเปนหลักทรัพย
หุน และซื้อขายได รวมทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงเปาหมายการใชที่ดิน ซึ่งมีขอหามไวแตเดิม รวมถึงการใหสิทธิ
การเชาหรือสัมปทานที่ดินแกนักลงทุนตางประเทศ
โดยรัฐบาลลาวไดปรับแกไขกฎหมายการลงทุนและ
กฎหมายที่ดินหลายครั้ง
เพื่อตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีและการดึงดูดการลงทุน
ตางประเทศ
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อยางไรก็ดี ดวยปญหาที่เกิดขึ้นจากการสัมปทานที่ดิน วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 (ค.ศ. 2007)
นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว (ทานบัวสอน บุบผาวัน) ไดประกาศระงับการใหสัมปทานที่ดินเปนการชั่วคราว
เนื่องจากการอนุมัติสัมปทานที่ดินที่ผานมา มิไดใหความสําคัญตอสภาพภูมิประเทศ ความเปนเจาของที่ดิน
และการกําหนดเขตนิเวศวิทยา ตลอดจนขอโตแยงสิทธิการใชที่ดิน และมิไดมีการทดแทนคาเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับประชาชน เปนตน เพื่อทบทวนยุทธศาสตร และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการใหเชาและสัมปทานที่ดิน
(Dwyer, 2004) ซึ่งตอมารัฐบาลลาวไดปรับปรุงและออกดํารัสเกี่ยวกับการใหเชาและสัมปทานที่ดินหลายฉบับ
ในประเทศกัมพูชา นับตั้งแตตนทศวรรษ 2530 (ปลายทศวรรษ 1980) เปนตนมา กัมพูชาเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ที่ดินจึงถูกมองวาเปนสินทรัพยที่สําคัญสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ภายใตบริบททางเศรษฐกิจดังกลาว กฎหมายที่ดินไดถูกตราขึ้นมาเพื่อการจัดการที่ดิน ในชวงป 2533
(ค.ศ.1990) นั้น กัมพูชาไดทําการปฏิรูปที่ดินอยางไมเปนทางการ อันนําไปสูการวางรากฐานของระบอบการ
จัดการที่ดินแบบใหม และเริ่มที่จะใหการรับรองสิทธิความเปนเจาของแบบปจเจก (private ownership right)
บนที่ดินประเภทตางๆ นโยบายใหมที่เกี่ยวของกับที่ดินนั้นออกมาในชวงเมษายนป พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) ซึ่ง
ยืนยันวารัฐเปนเจาของที่ดิน แตวาพลเมืองกัมพูชานั้นมีสิทธิ์ในการไดรับความเปนเจาของแบบปจเจก (private
ownership) ในที่ดินประเภทอยูอาศัย และการครอบครองแบบปจเจก (private possession) ในที่ดินสําหรับ
การเกษตร 20
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การเปลี่ยนจาก “การครอบครองแบบชั่วคราว” (temporary possession) ไปสูการเปนเจาของแบบ
เต็มตัว (full ownership) เกิดขึ้นเมื่อมีการตรากฎหมายที่ดินในป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) และแกไขในป พ.ศ.
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มาตรา 3 กฎหมายวาดวยทีด่ ิน (ฉบับปรับปรุง) ป 2003
ภายใตการปกครองของเขมรแดง (Khmer Rouge) ในชวง 1975-1979 ที่ดินถูกทําใหกลายเปนสมบัติของสวนรวม
(collectivization) และบันทึกตางๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน รวมถึงแผนที่และเอกสารสิทธิที่เกี่ยวกับที่ดินถูกทําลาย เปนผลใหกัมพูชา
นั้นไมมรี ะบบของการจัดการที่ดิน จนกระทั่งในป 1989 เรื่องสิทธิในการเปนเจาของที่ดินจึงถูกพูดถึง และนํามาซึ่งการตรา
กฎหมายที่ดินในป 1992
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2544 (ค.ศ. 2001) เพื่อใหสอดรับกับการประกาศใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) และเพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับนักลงทุน กฎหมายที่ดินฉบับนี้สรางการคุมครองทางกฎหมายเพื่อที่จะสรางความมั่นคงในการถือ
ครองที่ดิน สรางความชัดเจนของระบอบการเปนเจาของที่ดิน แตขณะเดียวกันก็เปนการสรางความคุมครองใน
ที่ดินของรัฐดวย กฎหมายที่ดินฉบับนี้ยังทําใหเกิดการแบงประเภทของที่ดินออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ (1)
ที่ดินเอกชน (private land) (2) ที่ดินสาธารณะของรัฐและ (3) ที่ดินเอกชนของรัฐ (state private land) ที่ดิน
ในประเภทที่ 3 คือ ที่ดินเอกชนของรัฐนี้เอง ที่เปดใหรัฐสามารถที่จะขายหรือใหเชาได รวมถึงสามารถใหเชาใน
ระยะยาวและสัมปทาน ในขณะที่ที่ดินสาธารณะของรัฐไมสามารถขายหรือถายโอน และไมสามารถมอบใหใน
ฐานะสัมปทานทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได แตแมกระนั้นก็ตามก็ยังมีรายงานขององคกรพัฒนาเอกชนวา
ที่ดินสาธารณะของรัฐจํานวนมากรวมถึงพื้นที่คุมครอง (protected areas) ไดมีการสัมปทานใหกับเอกชน
(Touch Siphat, 2009)
ในประเทศเมียนมาร ในยุคของอาณานิคมอังกฤษ กฎหมายการเขาถึงที่ดินในป พ.ศ. 2437 (Land
Aquisition Act, 1894) ไดประกาศใชโดยอังกฤษให “ที่ดินที่ถูกทิ้งราง” ซึ่งมักเปนที่ดินทิ้งไวเปนปาเหลาหรือ
ไรเหลามาเปนของรัฐเพื่อ “วัตถุประสงคสาธารณะ” (Ferguson, 2014; Scurrah et al., 2015) ภายหลังการ
ไดรับอิสรภาพของเมียนมารในป พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) รัฐบาลเมียนมารไดประกาศกฎหมายวาดวยการแปร
รูปที่ดินแหงชาติ (Land Nationalisation Act) ในป พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) ย้ําสิทธิความเปนเจาของที่ดิน
ของรัฐแบบไมมีขีดจํากัด ดวยการทําใหระบบเจาที่ดินเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยการแปรรูปใหที่ดินทั้งหมดเปน
ของรัฐ (Land Nationalisation) (Mark, 2015) และยังคงใชเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการที่ดิน
ภายใตระบอบทหารที่ปกครองพมาตั้งแตป พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) กฎหมายดังกลาวยังทําใหรัฐมีสิทธิทาง
กฎหมายในการเวนคืนที่ดินที่จําแนกเปนที่ดินรกรางวางเปลา แมวาบทบัญญัตินี้ตองการยึดที่ดินคืนจากเจา
ที่ดินที่ครอบครองที่ดินโดยไมใชประโยชน
แตในทางปฏิบัติกลับเปนการเอื้ออํานวยใหรัฐเขาถึงที่ดินที่ใช
ประโยชนโดยเกษตรกร และในยุคปกครองของรัฐบาลทหาร ไดนํากฎหมายที่อนุญาตใหมีการริบที่ดินและ
จัดสรรที่ดินขึ้นใหม (The Wasteland Law) ในป พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ที่เรียกวา “ที่ดินทิ้งราง” หรือ “ที่ดิน
ที่ไมไดทําประโยชน” ซึ่งรวมถึงที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินถูกจําแนกเปนที่ดินที่ไมไดทําประโยชน กฎหมาย
นี้ทําใหบรรดาบริษัทที่เปนพวกพองใกลชิดกับทหาร รวมถึงรัฐวิสาหกิจของรัฐ บริษัทรวมทุนและบริษัทเอกชน
ไดรับประโยชนหลักจากการจัดสรรที่ดินใหมนี้ การพัฒนาที่ดินที่ไมมีการทําประโยชนไดรับการสงเสริมอยาง
มากจากนโยบายดานเกษตรกรรมของรัฐบาลทหาร แมวาการขอเขาใชประโยชนในที่ดินของบริษัทตางชาติเปน
เรื่องตองหาม
แตบริษัทตางชาติก็สามารถเขาถึงการใชประโยชนที่ดินไดดวยการรวมทุนกับบริษัททองถิ่น
(Henley, 2014:7)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากการประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหมในป พ.ศ. 2551 (ค.ศ.
2008) และการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลพลเรือนในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) สงผลตอการยกเครื่องการปฏิรูป
เศรษฐกิจของเมียนมาร และการปรับปรุงกฎหมายการลงทุนของชาวตางชาติใหม (Foreign Investment
Law) ในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เพื่ออนุญาตใหชาวตางชาติเขามามีสวนรวมในการลงทุนมากยิ่งขึ้น รวม
ไปถึงการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายและนโยบายที่ดินในคราวเดียวกัน
รัฐบาลใหมของเมียนมารไดผาน
กฎหมายที่ดินใหม 2 ฉบับ คือ กฎหมายที่ดินรกรางวางเปลา ที่ดินไมไดทําประโยชน และที่ดินยังไมไดบุกเบิก
(The Vacant, Fallow and Virgin Land Law) และกฎหมายที่ดินเกษตรกรรม (The Farmland Law)
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(Henley, 2014) โดยกฎหมายที่ดินรกรางวางเปลาฯ ไดสถาปนากลไกและโครงสรางการบริหารจัดการที่ดินขึ้น
ใหม รวมถึงการโยกยายประชาชนที่อาศัยอยูในเขตที่ดินที่ถูกจําแนกเปนที่ดินที่ไมไดทําประโยชนและที่ดินที่ยัง
ไมไดบุกเบิก และกําหนดที่ดินสําหรับรองรับการใชประโยชนเพื่อการลงทุน
การออกกฎหมายทั้ง 3 ฉบับจึงถูกวิพากษวิจารณวาเปนกฎหมายเพื่อสนับสนุนผลประโยชนของนัก
ลงทุนเหนือการถือครองที่ดินของเกษตรกรรายยอย ทําใหสามารถเขาไปยึดที่ดินและจัดสรรที่ดินใหมจากการ
จําแนกใหเปน “ที่รกรางวางเปลา” หรือ “ที่ดินที่ไมไดทําประโยชน” ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่เพาะปลูกหรือสวน
หนึ่งของการทําระบบไรหมุนเวียนโดยเกษตรกร หรือ “ตองยา” (Open Development Myanmar, 2016) ซึ่ง
ในงานศึกษาของ Giles Henley (2014) ใน Case Study on Land in Burma ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการใช
ที่ดินในโครงการขนาดใหญและการเวนคืนที่ดินไววา แมเกษตรกรจะไดรับใบอนุญาตการถือครองที่ดิน แตก็
สามารถถูกเวนคืนจากรัฐไดโดยงายและไมมีการชดเชย
ทั้งนี้ เนื่องจากกรอบกฎหมายที่มีอยูปจจุบันไมเพียงพอที่จะปกปองสิทธิชุมชนทองถิ่น เชน ในมาตรา
37 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) ระบุใหรัฐบาลเปนเจาของเหนือที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูเหนือผืนดินและใตผืนดิน เหนือน้ําและใตน้ํา จึงใหสิทธิกับรัฐบาลในการนําเอาที่ดิน
ตรงไหนก็ไดมาใชประโยชน และกฎหมาย 2 ฉบับที่ออกมาในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ใหประโยชนตอ
อุตสาหกรรมขนาดใหญมากกวาเกษตรกรรายยอย ทั้งนี้ กฎหมายวาดวยที่ดินรกรางวางเปลาฯ และกฎหมาย
ที่ดินเกษตรกรรม อนุญาตใหรัฐบาล นักลงทุน และนิติบุคคลจัดสรรเพื่อเขาใชประโยชนที่ดินเหลานี้ได แตขาด
ซึ่งการยอมรับการใชประโยชนที่ดินแบบทองถิ่นดั้งเดิมหรือการใชที่ดินตามจารีตประเพณี เชน การทําไร
หมุนเวียน 21
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3.2 กฎหมายที่ดินและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใน สปป.ลาวและกัมพูชา ตรากฎหมายที่ดินฉบับแรกในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) และ พ.ศ. 2535
(ค.ศ. 1992) ตามลําดับ จากนั้นทั้งสองประเทศไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ดินเพื่อแปลงที่ดินใหเปนทุน
โดยการใหสิทธิกับนักลงทุนตางประเทศสัมปทานที่ดิน ไดแก การแกไขกฎหมายที่ดินของลาว ในป พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003) ไดใหสิทธิพิเศษสําหรับนักลงทุนตางประเทศสามารถเชาที่ดินในเขตที่รัฐกําหนดเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได 75 ป และขยายระยะเวลาสูงสุดไดถึง 99 ป ตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ
เฉพาะที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ในขณะที่กัมพูชาแกไขกฎหมายที่ดินในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ.
2001) ซึ่งรับรองสิทธิการใชที่ดินใหกับชาวตางชาติใหมีสิทธิไดรับสัมปทานที่ดินไดนานถึง 99 ป แตหลังจากนั้น
รัฐบาลกัมพูชาไดแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแพงในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ซึ่งมีผลในการลบลางบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ดินหลายประการ หนึ่งในนั้นคือการลดระยะเวลาการเชาที่ดินลงเหลือคราวละไมเกิน 50 ป

21
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สวนในเมียนมาร แมวาที่ดินจะถูกแปลงใหเปนสิทธิของรัฐหลังไดรับอิสรภาพ ในชวงปลายทศวรรษ
พ.ศ. 2490 (ตนทศวรรษ 1950) ที่ดินไดถูกแปลงใหเปนของรัฐซ้ําอีกครั้งในชวงการปกครองของรัฐบาลทหาร
ในการตรากฎหมายวาดวยที่ดินที่ไมไดทําประโยชน ในป พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) กระทั่งเกิดการเปลี่ยนผาน
ไปสูรัฐบาลพลเรือนในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) นําไปสูการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองครั้งสําคัญของ
เมียนมาร เกิดการแกไขการลงทุนฉบับใหมในป พ.ศ. 2555 ทําใหนักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดินไดเปน
ระยะเวลา 50 ป ซึ่งระยะเวลาในการเชาที่ดินอาจยืดหยุนไดขึ้นอยูกับการพิจารณาของรัฐบาล สําหรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษสามารถตออายุไดไมเกิน 25 ป ตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป พ.ศ. 2557
ในขณะที่ประเทศไทย แมจะมีกฎหมายที่ใหคนตางดาวเชาที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมได
(กฎหมายการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542) แตก็มีการกําหนดเงื่อนไข
การเชาที่ดินของคนตางชาติเอาไว ตามกฎหมายชาวตางชาติสามารถเชาไดเกินกวา 30 ป แตไมใหเกิน 50 ป มี
การตอสัญญาได โดยจะเชาที่ดินไดเฉพาะบริเวณที่กําหนดใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม
วาดวยการผังเมือง
และเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เทานั้น และการเชาที่ดินจะกระทําไดในอุตสาหกรรมบางประเภท และหากการเชาที่ดินนั้นมีเนื้อที่มากกวา
100 ไร จะตองไดรับการอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดิน แตกฎระเบียบการเขาถึงที่ดินดังกลาวไดถูกยกเวนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 17/2558 กําหนดใหพื้นที่ที่อยูในคําสั่งดังกลาว สามารถนําไปใหนัก
ลงทุนตางชาติเชาที่ดินไดคราวละ 50 ปและตอสัญญาไดอีกไมเกิน 50 ป (99 ป) คําสั่งดังกลาวมีผลยกเวนการ
บังคับใชบทบัญญัติที่กํากับระยะเวลาการเชาและขนาดเนื้อที่ดินตามกฎหมายที่มีอยูเดิม ปจจุบันประเทศไทย
ยังไมมีกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ แตรัฐบาลไดยกรางพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษขึ้นมา 2 ฉบับ ไดแก
รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด คาดวานาจะประกาศใชในระยะเวลาอันใกลนี้ ซึ่ง
จะทําใหการเขาถึงที่ดินของนักลงทุนตางชาติทําไดงายขึ้น
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสิทธิประโยชนเขตเศรษฐกิจพิเศษระหวาง สปป.ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร และไทย
สิทธิประโยชน

ลาว

กัมพูชา
สูงสุด 9 ป

เมียนมาร
สูงสุด 7 ป

ไทย

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สูงสุด 7 ป

สูงสุด 8 ป

ยกเวนอากรจากกําไร

นํากําไรไปลงทุนตอ 3 ปหลังกิจการเริ่ม นํากําไรไปลงทุนตอ ไมไดรับ
ไดยกเวนในปบญ
ั ชี มีกําไร
ไดยกเวนในปบญ
ั ชี

ลดหยอยภาษีเงินไดนิติบุคคล
รอยละ 50

3 ป

ไมไดรับ

ไมไดรับ

5 ป

ยกเวนภาษีนําเขาวัสดุ

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ

ไดรับ 5 ป

ยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบ

กรณีที่ไมมีใน
ประเทศ

ไดรับ

3 ปนับจากเริ่ม
กิจการ

ไดรับ 5 ป

ยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักร

ไดรับ

ไดรับ

5 ปนับจากเริ่ม
กิจการ

ไดรับ

ขนาดเนื้อที่

มากกวา 6,250 ไร

มากกวา 300 ไร

ไมกําหนด

ไมกําหนด

(1,000 เฮกตาร)

(50 เฮกตาร)
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สิทธิการเชาที่ดินของคนตางชาติ สูงสุด 99 ป

สูงสุด 99 ป

สูงสุด 75 ป

สูงสุด 30-60 ป*
(กําลังพิจารณาเปน
99 ป)

ที่มา: รวบรวมโดยสํานักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เขาถึงที่
https://www.google.co.th/?gws_rd=ssl#q=investment+in+cambodia+sez,+%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%
B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B5
หมายเหตุ: * ยกเวนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศตามคําสั่ง คสช. ที่ 17/2558 สามารถเชาที่ดินไดสูงสุด 99 ป

ในสวนของขนาดที่ดินสําหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ มิไดมีการจํากัดขนาดของพื้นที่ตายตัว ทั้งนี้
ขึ้นกับการกําหนดขึ้นเองของแตละประเทศ ในกรณีสปป.ลาวและกัมพูชาไดกําหนดขนาดเนื้อที่และระยะเวลา
การสัมปทานที่ดินเอาไวในกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ขนาดตั้งแต 6,250 ไร (1,000 เฮกตาร) ในกรณี
สปป.ลาว และขนาดตั้งแต 300 ไร (50 เฮกตาร) ขึ้นไป ในกรณีกัมพูชา ในขณะทีเ่ มียนมารมิไดมีการกําหนดไว
ในกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ สวนประเทศไทยก็ยังไมมีการกําหนดขนาดเนื้อที่สําหรับการตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชนกัน
3.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทองถิ่น
นับจากป พ.ศ. 2545 – 2558 รัฐบาล สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร และไทย อนุมัติใหจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษรวม 59 แหง (สปป. ลาว 13 แหง, กัมพูชา 32 แหง, เมียนมาร 3 แหง และไทย 11 แหง) มีเนื้อ
ที่ไมรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย รวมกันราว 336,397 ไร (ดูในตารางที่ 2) เนื่องจากการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยยังไมมีความชัดเจนเหมือนกับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ เบื้องตนรัฐบาลใชอํานาจ
ตาม ม.44 ออกคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 17/2558 และคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 74/2559 จัดหาที่ดินใน 7 จังหวัดที่
ประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษประมาณ 13,000 ไร 22
21

การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาว กัมพูชา และเมียนมาร กอใหเกิดการพรากสิทธิที่ดินขนาดใหญ
โดยการใชอํานาจกฎหมายและอํานาจรัฐบังคับประชาชนใหอพยพโยกยายออกจากที่ดินหรือการบังคับใหตั้ง
ถิ่นฐานใหม ในงานศึกษาทุนนิยมคาสิโนของปนแกว (2559: น.97-98) อธิบายถึงการพรากสิทธิดวยการบังคับ
ใหตั้งถิ่นฐานใหมที่เกิดขึ้นในลาววา เปนผลจากนโยบาย “การเปลี่ยนที่ดินใหเปนทุน” ที่รัฐบาลลาวใชในการ
ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การบังคับใหมีการตั้งถิ่นฐานใหมไดกลายเปนองคประกอบสําคัญของ
กระบวนการสะสมทุนดวยการพรากสิทธิ (Accumulation by Dispossesion) ที่ซึ่งทรัพยากรของทองถิ่นไดถูก
ยึดครองโดยรัฐและเปลี่ยนใหเปนทุนโดยบรรษัทขามชาติในรูปแบบตางๆ อันเปนกระบวนการที่ทรัพยสินของ
ประชาชนถูกพรากออกจากการครอบครองของตน และถายโอนกรรมสิทธิ์ไปสูภาคเอกชน (ปนแกว เหลือง
อรามศรี, 2559)
การบังคับใหตองโยกยายและการตั้งถิ่นฐานใหมและการชดเชยใหกับประชาชนเปนปญหาหลักที่
เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว เชน ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคํา ในแขวงบอแกว
22

คําสั่ง คสช. ฉบับที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใชประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคําสั่ง คสช. ฉบับที่
74/2559 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
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(Souksamone Sengchanh, 2013) เขตเศรษฐกิจพิเศษบอเต็น ในแขวงหลวงน้ําทา 23 และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน เขตเศรษฐกิจพิเศษแหงแรกของลาวในแขวงสะหวันนะเขต ชาวบานมากกวา 250 ครอบครัวที่
ไดอาศัยอยูในที่ดินที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับขอเสนอการชดเชยดวยการจางงานเปนเวลา 3 ป เพื่อแลกกับ
การใหความรวมมือในการโยกยายออกไป แทนการชดเชยดวยเงิน (Vaughan, 2006) ปญหาการชดเชยให
ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ดําเนินมานานกวา 10 ป ประชาชนที่ไดรับผลกระทบยังคง
รองเรียนขอรับการชดเชยผานไปยังสายดวนสภาแหงชาติ 24
22

23

ในกัมพูชา
การขับไลประชาชนออกจากที่ดินที่รัฐใหสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจกับบริษัทเอกชน
เกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ หนึ่งในนั้นคือกรณีการทําการไถที่ดินและยึดที่ดินทํากินของชาวบาน 456
ครอบครัว ในจังหวัดเกาะกง ในป พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) โดยไมมีการบอกกลาว ในพื้นที่สัมปทานที่ดินปลูก
ออยและโรงงานแปรรูปผลิตน้ําตาลของบริษัทน้ําตาลขอนแกนจากประเทศไทย (Thai KPL Group) รวมทุนกับ
นายลี ยงพัด ซึ่งเปนเจาของธุรกิจในเครือแอล วาย พี กรุป ในพื้นที่ราว 120,000 ไร (19,100 เฮกตาร) ใน
จังหวัดเกาะกง เครือขายธุรกิจแอล วาย พี กรุป ยังไดขยายธุรกิจการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมเกาะกง และเขต
เศรษฐกิจพิเศษเกาะกงอีกดวย 25 รวมถึงการบังคับไลรื้อบานของชาวบาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิว จังหวัด
พระสีหนุ ในป 2550 (ค.ศ. 2007) ชาวบาน 117 ครอบครัวสูญเสียบานในเวลาเพียง 1 วัน และบางคนถูก
ตํารวจเขาจับกุมจากการบังคับขับไล (Open Development Myanmar, 2016)
24

ในเมียนมาร โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเปนโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีที่
เปนหุนสวนรวมกันระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2551 ตอมาในป พ.ศ. 2553
บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ไดรับสัมปทานเพื่อดําเนินโครงการเปนเวลา 60 ป จากนั้น
ในป พ.ศ. 2556 สิทธิสัมปทานถูกโอนใหกับบริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่งเปนรูปแบบของบริษัทรวมทุนระหวาง
รัฐบาลเมียนมารและรัฐบาลไทย
หากกอสรางสําเร็จโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายจะเปนเขตนิคม
อุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในทวีปเอเชีย งานศึกษาของสมาคมพัฒนาทวายป พ.ศ.2557 คาดการณวา
หากโครงการกอสรางตามแผนที่ระบุไว ชาวบานจาก 20-36 หมูบาน (ประมาณ 4,384 – 7,807 ครัวเรือน หรือ
ราว 22,000 – 43,000 คน) จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกอสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน เขตนิคมอุตสาหกรรม ทาเรือ ถนนเชื่อมตอ อางเก็บน้ํา (เขื่อน) และพื้นที่รองรับชาวบาน
ที่ตองถูกอพยพโยกยาย จากการศึกษาของสมาคมฯ คาดวารอยละ 71 ของครัวเรือนที่ทําการสํารวจ 1,583
ครัวเรือน จะสูญเสียที่ดินทํากินใหกับโครงการ (สมาคมพัฒนาทวาย, 2557)
เมื่อเปรียบเทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย การเรงรัดเพื่อจัดหาที่ดินของรัฐบาล คสช. ทํา
ใหชาวบานผูถือครองและใชประโยชนที่ดินมากอนหนาการประกาศเขตที่ดินของรัฐตองสูญเสียที่ดินแบบ
23

Socio-Economic Impact and the Adaptation of Boten People under Chinese Transnationlity
GMSARIN International Journal 8 (2014) 109 – 116.
24
ขาวออนไลนของหนังสือพิมพเวียงจันไทม วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
http://www.laolandissues.org/2015/07/23/compensation-pledged-at-savan-seno-economic-zone/
25
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รายงานผลตรวจสอบที่ 115/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558; จับตากาวกระโดดการ
พัฒนา เขตเศรษฐกิจเฉพาะเกาะกง ขาวออนไลนโพสตทูเดย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
http://www.posttoday.com/biz/aec/news/401291
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ทันทีทันใด เนื่องจากหนวยงานรัฐมิไดมีการสํารวจสภาพการครอบครองที่ดินในพื้นที่ เชน กรณีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก นอกจากนั้น ยังมีการฟองรองดําเนินคดีเพื่อขับไลชาวบานออกไปจากที่ดินที่
อยูอาศัย เชน กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และรัฐยังใชเจาหนาที่ทหารกดดัน ขมขูบังคับ และปด
กั้นเสรีภาพการพยายามแสดงออกและการแสดงความไมเห็นดวยของชาวบานผูที่ไดรับผลกระทบ
ซึ่ง
บรรยากาศที่ใชอํานาจการเมืองปดกั้นเสรีภาพและพรากสิทธิที่ดินเชนที่เกิดขึ้นนี้ไมอาจทําไดในรัฐบาลที่
ปกครองในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย (กลุมจับตาปญหาที่ดิน, 2559)
4. การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการกีดกันในการเขาถึงที่ดิน
ในหัวขอนี้จะเปนการวิเคราะหกระบวนการการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นําไปสูการกีดกันการเขาถึง
ที่ดิน โดยใชแนวคิดจากงานศึกษาเรื่อง The Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia
ของ Hall, Hirsch and Li (2011) ประกอบดวย กฎระเบียบ (Regulation) ตลาด (Market) การบังคับ (Force)
และการสรางความชอบธรรม (Legitimation) มาใชในการวิเคราะหการเขาถึงที่ดินและการกีดกันที่เกิดขึ้น
จากกรณีการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การกีดกันการเขาถึงที่ดินและการใชประโยชนที่ดิน เปนผลจากนโยบายและการเปลี่ยนแปลงระบอบ
สิทธิในที่ดิน โดยเฉพาะจากนโยบายการแปลงที่ดินใหเปนทุน นับตั้งแตรัฐตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อสรางอํานาจ
เหนือที่ดิน เกิดการจําแนกที่ดินเพื่อแปลงที่ดินใหเปนของรัฐ และการกําหนดระเบียบขอหามตางๆ เกี่ยวกับการ
ใชประโยชนที่ดิน
การกําหนดกฎระเบียบดังกลาวมีลักษณะที่ตางกันไปตามชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
การกีดกันการเขาถึงที่ดินในกรณีการสรางเขตเศรษฐกิจ เกิดขึ้นตามแนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
แมน้ําโขง ซึ่งเอดีบีใหการสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบนระเบียงเศรษฐกิจ ในรูปแบบโครงการลงทุน
ขนาดใหญ ที่รัฐบาลแตละประเทศมีบทบาทในการสนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติเขาทําหนาที่เปนผูพัฒนาใน
พื้นที่ที่รัฐกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การกีดกันการเขาถึงที่ดินเกิดขึ้นจากการบังคับดวยกฎหมายและกฎระเบียบทั้งเปนทางการและไม
เปนทางการ การบังคับใชทางการ ไดแก การใชขอบัญญัติตางๆ ที่กําหนดไวในกฎหมายมาบังคับใช ในอาณา
บริเวณที่กําหนดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการบังคับใชที่ไมเปนทางการ ไดแก การใชความรุนแรง การขมขู
หรือบังคับใหอพยพโยกยายใหออกไปจากที่ดิน
ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศหรือสถานการณที่ระบอบการเมืองมี
อํานาจทางการเมืองเขมแข็ง
การใชตลาดที่เนนการแสวงหาประโยชนจากที่ดินจากการแปลงที่ดินใหเปนทุน
และการสราง
ความชอบธรรมดวยมูลคาตอผลตอบแทนการลงทุนเหนือที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มักเปนเหตุผลที่รัฐบาล
นํามาใชอางความชอบธรรมในการเวนคืนหรือยึดที่ดินจากประชาชนผูใชประโยชนเดิม ดวยตรรกะการสราง
ความชอบธรรมที่แตกตางจากการเวนคือหรือแยงยึดที่ดินจากการสัมปทานที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ สราง
เขื่อน หรือเหมืองแร
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ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความตางไปจากสัมปทานที่ดินในแงของสิทธิ ทั้งในการใชทรัพยากรเพื่อ
แปลงใหเปนสินคาในการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ และสิทธิเหนือดินแดน ในพื้นที่ดังกลาว หลักนิติธรรม
(Rule of Law) ไดถูกยกเวนไวเปนการชั่วคราวเพื่อเปาประสงคทางเศรษฐกิจ โดยมีการยกเวนภาษี การเพิ่ม
สิทธิประโยชนในกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร การไมแทรกแซงหรือควบคุมกํากับโดยหนวยงานราชการและความ
เปนเอกเทศในการปกครองอาณาบริเวณของเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสําคัญ ทั้งนี้ นัก
ลงทุนยังสามารถนําทรัพยากรชนิดใดก็ไดมาใชเพื่อพัฒนาเขตอยางไมมีขีดจํากัดอีกดวย (ปนแกว เหลืองอราม
ศรี, 2559: 7)
นอกจากนั้น การสรางความชอบธรรมการเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาว เกิดขึ้นภายใตแนวคิดการ
พัฒนาบนระเบียงเศรษฐกิจ GMS ที่สนับสนุนโดยเอดีบี การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเปนสิ่งที่ไดวางแผนไว
แลวตามทางยุทธศาสตรระเบียงเศรษฐกิจ GMS ที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และตลาด
ภูมิภาคและตลาดโลก
การกีดกันการเขาถึงที่ดินมิไดกระทําโดยรัฐเทานั้น แตผูสูญเสียที่ดินก็ไดสรางความชอบธรรมขึ้นมา
เพื่อกีดกันการเขาถึงที่ดินของรัฐดวยเชนกัน (countering exclusion) ในงานศึกษาของพรพนา กวยเจริญ
และคณะ (2560) พบวา ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประชาชนไดกีดกันการเขาถึง
ที่ดินของรัฐในหลายรูปแบบ ไดแก การจัดตั้งกลุมเพื่อแสดงตัวตนเพื่อสรางอํานาจ และกลไกการตอรอง การใช
พื้นที่สาธารณะดวยสื่อและการใชปายรณรงค การใชกระบวนการทางกฎหมายโดยการฟองรองตอศาลปกครอง
แมวาในที่สุดเรื่องจบลงดวยการยอมรับการชดเชยของชาวบานสวนใหญ แตบางสวนก็เปนไปดวยการบังคับให
ตองจํายอม และเหลือชาวบาน 5 รายสุดทายเทานั้นที่ยังอยูกระบวนการฟองรองตอศาลปกครอง
5. สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในที่ดิน จากกรณีการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มโนทัศนและอุดมการณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เกิดขึ้นภายใตมโนทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจ
เสรีนิยมใหม ที่ตองการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจไปสูอุตสาหกรรม (industrialization) และการเปนจุดศูนยกลาง
(hubs) สําหรับนวัตกรรมและบริการที่ทันสมัยในคราวเดียวกัน โดยการใชนโยบาย/สถานทีเ่ ปนฐาน (Placebased policy) หรือการอาศัยความไดเปรียบอันเนื่องมาจากตําแหนงที่ทางภูมิศาสตรเปนตัวกําหนดพื้นที่
สําหรับการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เกิดขึ้นภายใตอุดมการณการเชื่อมตอระหวาง
ภูมิภาค (Regional connectivity) โดยการจัดวางใหเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนสถานที่ทมี่ ีอํานาจปกครองอิสระ
สถานที่เหมาะสมทางยุทธศาสตร การเชื่อมตอการขนสง และใหสิทธิตามกรอบกฎหมาย ทั้งหลายเหลานี้เปน
สวนประกอบสําคัญ ในการสรางสภาวะยกเวนเหนือดินแดน ในอาณาบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเปลี่ยนความสัมพันธในที่ดิน จากการกีดกันการเขาถึงที่ดิน
การดําเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศกรณีศึกษา
นับเปนความตอเนื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจเสรีนิยมใหมดวยการแปลงที่ดินใหเปนทุน การกีดกันการเขาถึงและใชประโยชนที่ดินในแตละประเทศ
เกิดขึ้นจากการใชอํานาจตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับที่ดิน ที่ตราขึ้นมากําหนดความเปนเจาของสิทธิ
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ที่ดิน การแปรรูปที่ดินใหเปนของรัฐ การจําแนกประเภทที่ดินเพื่อใหสัมปทานที่ดินกับเอกชน การใหอํานาจรัฐ
ในการยึดหรือเวนคืนที่ดิน
การแปรรูปที่ดินใหเปนของรัฐดวยกฎหมายเกิดขึ้นมายาวนานในเมียนมาร มาตั้งแตยุคอาณานิคม
อังกฤษ กระทั่งไดรับอิสรภาพจนถึงยุคการปกครองโดยรัฐบาลทหารและเปลี่ยนผานมาสูยุครัฐบาลพลเรือน
ที่มาจากการเลือกตั้ง กฎหมายที่ตราขึ้นมาหลายฉบับ เชน การตรากฎหมายวาดวยการแปรรูปที่ดินแหงชาติ ป
พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) กฎหมายวาดวยที่ดินที่ไมไดทําประโยชน ในป พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ย้ําถึงสิทธิของ
รัฐเหนือที่ดิน และลาสุด คือ กฎหมายวาดวยที่ดินรกรางวางเปลา ที่ดินไมไดทําประโยชน และที่ดินยังไมได
บุกเบิก และกฎหมายที่ดินเกษตรกรรม ในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
สวนในสปป.ลาว การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบสังคมนิยมทําใหที่ดินเปนสิทธิของรัฐ และรัฐมอบ
ใหประชาชนใชประโยชนเพื่อการผลิตเทานั้น การเปลี่ยนที่ดินเปนทุนเริ่มขึ้นหลังจากลาวมีนโยบายเปดเสรีทาง
เศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) หลังจากนั้นลาวไดปรับแกกฎหมายการลงทุน ในป พ.ศ. 2537 และ
2547 (ค.ศ. 1994 และ 2004) และกฎหมายที่ดินในป พ.ศ. 2540 และ 2546 (ค.ศ. 1997 และ 2003) เปดให
มีการซื้อขายที่ดินและสัมปทานที่ดินกับนักลงทุนตางประเทศ
ในประเทศกัมพูชา การปกครองของเขมรแดง (Khmer Rouge) ในชวงป พ.ศ. 2518 - 2522 (ค.ศ.
1975-1979) ที่ดินถูกทําใหกลายเปนสมบัติของสวนรวม (collectivization) และบันทึกตางๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน
รวมถึงแผนที่และเอกสารสิทธิที่เกี่ยวกับที่ดินถูกทําลาย เปนผลใหกัมพูชานั้นไมมีระบบของการจัดการที่ดิน
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) มีการตรากฎหมายที่ดินขึ้นเปนครั้งแรก อนุญาตใหปจเจกถือครองเปน
เจาของที่ดินได กฎหมายที่ดินไดมีการแกไขอีกครั้งในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เพื่อกําหนดกฎเกณฑในระบอบ
ความเปนเจาของที่ดินของรัฐและเอกชน และการจําแนกประเภทที่ดินสําหรับการใหเชาหรือสัมปทานที่ดิน
(Touch Siphat, 2009) 26
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การแปลงที่ดินใหเปนของรัฐเปนผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจเขาสูระบบเศรษฐกิจเสรี
นิยมใหม การกีดกันการเขาถึงที่ดินของประชาชนเริ่มปรากฎชัดและมีความรุนแรงมากขึ้น จากการบังคับใช
สิทธิของรัฐตามกฎหมาย การใชกําลังบังคับและความรุนแรงมากขึ้น เมื่อนักลงทุนตางประเทศหลั่งไหลเขาไป
ลงทุนโดยการสัมปทานที่ดินเพิ่มมากขึ้น
การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะนวัตกรรมในการสรางพื้นที่ยกเวนเพื่อเปลี่ยนกลุมผูมีสิทธิ
เขาถึงที่ดิน
เขตเศรษฐกิจพิเศษไดกลายฐานะเปนนวัตกรรมใหมของการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม โดยการ
สราง “สภาวะยกเวนพิเศษเหนือดินแดน” อันเปนคุณลักษณะสําคัญของการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการ
จัดวางเขตเศรษฐกิจพิเศษไวในตําแหนงทางยุทธศาสตรตามระเบียงเศรษฐกิจ GMS สถานที่ซึ่งมีแรงจูงใจทาง
26 Touch Siphat. (2099). “The Impact of Economic Land Concessions on the Local Livelihood of Forest Communities in

Kratie Province, Northeastern Cambodia”. Thesis of graduate school of master of arts in sustainable development, Chiang
Mai University.
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ภาษีในการลงทุน การเชาที่ดินและแรงงานราคาถูก การมีอํานาจการปกครองเหนืออาณาเขตที่เปนอิสระ และ
ใหสิทธิตามกรอบกฎหมาย เหลานี้เปนองคประกอบสําคัญของสภาวะยกเวนพิเศษที่สรางขึ้นในอาณาบริเวณ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสรางพื้นที่ยกเวนดังกลาวกอใหเกิดการเปลี่ยนกลุมผูมีสิทธิเขาถึงที่ดิน โดยเฉพาะกับคน
ทองถิ่น ซึ่งกลายเปนเปาหมายของการกีดกัน โดยการทําใหสิทธิการเขาถึงที่ดินกับนักลงทุนนั้นเปนสิ่งที่ชอบ
ธรรม
6. วาระการวิจัย
นับจากทศวรรษ 2530 ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงไดเปลี่ยนผานระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมเขา
สูระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม
และการสถาปนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงทั้ง
ระหวางประเทศลุมแมน้ําโขง 27 และประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอยางญี่ปุน อันเปนปจจัยสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของแตละประเทศในลุมแมน้ําโขง
การ
ปรับเปลี่ยนสูยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อเปนประตูสูการคาและการลงทุนของประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน
การพัฒนาเศรษฐกิจดวยการดึงดูดการลงทุนตางประเทศดวยการใหสิทธิการเชาและ
สัมปทานที่ดิน ในกรณี สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร และการใชเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเปนยุทธศาสตรเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมในระบอบเสรีนิยมใหม
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แมวาประเทศไทยจะริเริ่มแนวคิดและนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแตปลายทศวรรษ 2540
หรือเมื่อกวา 10 ปที่ผานมา แตก็ยังไมอาจจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นได เนื่องจากเกิดกระแสการตอตานการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะตั้งขึ้นที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในขณะที่การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบาน ทั้งใน สปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมารไดเดินหนาไปกอนหนา
ประเทศไทยนับ 10 ป หนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเปนจํานวนมาก คือ การที่รัฐบาล
ในประเทศเหลานั้นใชอํานาจรัฐที่มอี ยูค อนขางเบ็ดเสร็จ เอื้ออํานวยใหนักลงทุนตางประเทศสามารถเขาถึงที่ดิน
ในพื้นที่ขนาดใหญดวยการสรางอํานาจของการกีดกัน อันประกอบไปดวย การใชกฎหมาย (regulation)
เกี่ยวกับการเขาถึงที่ดินและเงื่อนไขการใชที่ดิน ตลาด (market) ที่ดิน ที่จํากัดการเขาถึงดวยกลไกราคาและการ
อางสิทธิปจเจกตอที่ดิน การบังคับ (force) ใหออกไปจากที่ดิน และการสรางความชอบธรรมใหกับระบบ
เศรษฐกิจเสรีนิยมใหมภายใตวาทกรรมความยากจน โดยรัฐบาลและบรรดาผูสนับสนุนอยางสถาบันสนับสนุน
ทางการเงินระหวางประเทศ
โครงสรางความสัมพันธทางอํานาจของการกีดกันดังกลาว ประกอบไปดวย การออกกฎหมายใหมหรือ
ปรับปรุงกฎหมายดานการลงทุนและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเดิม กฎหมายเหลานี้ในดานหนึ่งไดเปดกวางใหเกิด
การลงทุนจากตางประเทศอยางชัดเจน แตอีกดานหนึ่งกลับเปนการกีดกันและนําไปสูการพรากสิทธิในที่ดิน
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ความรวมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก (1) ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong
Sub-region : GMS) ในป 2535 ระหวางประเทศจีน เมียนมาร สปป,ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม (2) ยุทธศาสตรความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chaophraya-Makong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS) ในป 2546 ระหวางประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร ไทย และเวียดนาม และ (3) กรอบความรวมมือลุม
แมน้ําโขง-ญี่ปุนดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Cooperation) ในป 2551 ระหวางประเทศลุมแมน้ําโขง
และญี่ปุน
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ของคนอีกกลุมหนึ่ง ในขณะทีป่ ระเทศไทยแมจะมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดินของคนตางดาว แตก็มี
เงื่อนไขกํากับอยูมาก และการจัดการที่ดินและการเขาถึงที่ดินของรัฐก็มีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ควบคุมกํากับ
การเขาถึงและใชประโยชนที่ดิน
การขับเคลื่อนเขาสูระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเมื่อ 2 ทศวรรษที่ผานมานั้น
เกิดจากแรงขับเคลื่อนของสถาบันการเงินระหวางประเทศอยางธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย
(Asia
Development Bank : ADB) ผูสนับสนุนทางการเงินที่ใหญที่สุดของภูมิภาค ที่เขาไปเกี่ยวของอยางแข็งขันกับ
การชวยเหลือประเทศแมน้ําโขงในการกอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ธนาคารพัฒนาเอเชียยังใหความชวยเหลือดาน
เทคนิคในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและชวยยกรางยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ รวมถึงกฎหมายการ
ลงทุนและกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการใหเงินทุนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการ
เชื่อมตอเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง กลายเปนการสรางความชอบ
ธรรมใหแกระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ทําใหการสะสมทุนดวยการพรากสิทธิที่ดิน (accumulation by land
dispossession) เกิดขึ้นอยางรุนแรงและกวางขวาง ในบริบทการเมืองที่รัฐใชอํานาจในทางกฎหมายแปลง
ประเภทที่ดินของรัฐ จากที่ดินหวงหามไปเปนที่ดินที่สามารถใชเพื่อการลงทุนได รวมถึงการใชที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมที่
กําลังเกิดขึ้นในอนุภูมิภาคแหงนี้
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