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บทคััดย่่อ
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษเชีียงของเป็็นหนึ่่�งในพื้้�นที่่�เป้้าหมายที่่�ถููกกำหนดให้้
เป็็นพื้้�นที่่�เพื่่�อเร่่งรััดการพััฒนาเศรษฐกิิจภายใต้้กรอบยุุทธศาสตร์์เขตเศรษฐกิิจ
พิิเศษชายแดน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งภายหลัังการเปิิดใช้้สะพานมิิตรภาพไทย-ลาว
แห่่งที่่� 4 เขตพื้้�นที่่�เชีียงของก็็ค่่อยๆ ได้้รัับการพััฒนาจากรััฐมาโดยต่่อเนื่่�อง ผ่่าน
การขัับเคลื่่�อนโครงการโดยหน่่วยงานราชการส่่วนกลางในบริิเวณจุุดผ่่านแดน
ทั้้�งในด้้านการพััฒนาเส้้นทางคมนาคม การพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์ การพััฒนา
สำนัักงานและการบริิการ ณ จุุดผ่่านแดน เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ดีี การขัับเคลื่่�อน
ยุุทธศาสตร์์ข้้างต้้นยัังดำเนิินไปเฉพาะมิิติิด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
การค้้าข้้ามแดนบริิเวณจุุดผ่่านแดนเท่่านั้้�น แต่่โดยภาพรวมแล้้ว เขตเศรษฐกิิจ
พิิเศษเชีียงของยัังขาดการกำหนดยุุทธศาสตร์์และ “ความพิิเศษ” ของการส่่งเสริิม
การพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�อย่่างชััดเจน ข้้อสรุุปจากงานศึึกษาวิิจัยั ด้้านนี้้�ได้้ชี้้ว่� า่ ประเด็็น
ปััญหาสำคััญที่่�ทำให้้การขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ข้้างต้้นดำเนิินไปอย่่างล่่าช้้า
และปราศจากทิิศทางชััดเจนก็็เนื่่�องมาจากการขาดการวางระบบและกลไก
การขัับเคลื่่�อนบนฐานของความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งใน
ระดัับส่่วนกลางและในระดัับพื้้�นที่่� บทความนี้้�จึึงเป็็นความพยายามที่่�จะนำ
เสนอให้้เห็็นถึึงข้้อค้้นพบบางประการจากการลงศึึกษาวิิจัยั ในระดัับพื้้�นที่่�ทั้้ง� ในมิิติิ
ด้้านข้้อคิิดเห็็นและข้้อสัังเกตจากตััวแสดงสำคััญต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และในมิิติิเชิิง
วิิเคราะห์์เพื่่�อให้้เห็็นถึึงบทบาท อำนาจหน้้าที่่� และระบบการดำเนิินงานร่่วมกััน
ของกลุ่่�มตััวแสดงที่่�เกี่่�ยวข้้องว่่าเป็็นเช่่นไร ข้้อสรุุปสำคััญได้้แก่่ หนึ่่�ง การดำเนิิน
งานของหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับพื้้�นที่่�ยัังมีีลัักษณะ “แตกกระจาย”
ค่่อนข้้างมาก โดยเฉพาะหน่่วยงานในสัังกััดส่่วนกลางที่่�จะต้้องขัับเคลื่่�อนโครงการ
ตามนโยบายและข้้อกำหนดจากต้้นสัังกััด และแม้้จะมีีความพยายามประสานงาน
และร่่วมดำเนิินงานในหน่่วยงานระดัับพื้้�นที่่�ก็ยั็ งั ทำได้้จำกััดเนื่่�องจากขาดอำนาจ
ตััดสิินใจ ในอีีกด้้านหนึ่่�ง ก็็ปรากฏความพยายามของตััวแสดงในระดัับท้้องถิ่่�น
ภายในเขตอำเภอเชีียงของซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือจากตััวแสดงทุุกภาคส่่วนที่่�จะสร้้าง
เวทีีหารืือถึึงโอกาสและผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิิจพิิเศษในรููปของเครืือ
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ข่่าย อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่่าเครืือข่่ายดัังกล่่าวจะค่่อนข้้างเข้้มแข็็งและมีีศัักยภาพที่่�
จะพััฒนาไปสู่่�กลไกการขัับเคลื่่�อนนโยบายในระดัับพื้้�นที่่�ได้้ แต่่ความร่่วมมืือข้้าง
ต้้นก็็มีีข้้อจำกััดอย่่างรอบด้้านทั้้�งการไม่่มีีอำนาจหน้้าที่่�โดยตรง การขาดแคลน
ทรััพยากร และที่่�สำคััญ คืือ การสนัับสนุุนหรืือใช้้ประโยชน์์เครืือข่่ายดัังกล่่าวจาก
หน่่วยงานราชการส่่วนกลาง ข้้อค้้นพบจากพื้้�นที่่�นี้้�อาจจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการ
ศึึกษาวิิจััยเชิิงนโยบายเพื่่�อมุ่่�งออกแบบเชิิงสถาบัันในการพััฒนาระบบและกลไก
การขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์เขตเศรษฐกิิจพิิเศษชายแดนในพื้้�นที่่�เชีียงของและพื้้�น
ที่่�อื่่�นๆ ต่่อไป
คำสำคััญ: เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ, เขตเศรษฐกิิจพิิเศษเชีียงของ, เขตเศรษฐกิิจ
		พิิเศษชายแดน
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Abstract
Chiang-Khong has been designated as one of the strategic areas
for promoting economic development nested under the “Special Economic
Zone Policy”. Alongside with the opening of the 4th Thai-Lao Friendship
Bridge, Chiang-Khong have been gradually developed by the central
government in some certain aspect such as highway, logistic facilities and
border checkpoint management for promoting cross-border trade with
neighboring countries. Besides from this kind of infrastructure development
around the border checkpoint, however, there is no clear policy direction
from the central government on how to mobilize Chiang-Khong as a de
signated “special” economic zone as a whole. Based on previous research,
the major hindrance of this policy due to the lack of systemized collaboration among key actors both in the formulation of the working plans and
in the implementation of relevant projects and activities. This article tries
to provide some key findings from research field works which attempt to
accumulate opinions and observations from key actors operating within the
area as well as to analyze the roles and working platform of this group of
actors. On one hand, the fragmentation among government agencies in
policy implementation is quite obvious. Each unit has to follow the policy
guideline from their line ministry while coordination and cooperation among
them are quite difficult due to the lack of decision-making power. On the
other hand, there are some efforts initiated by local actors at the district
level trying to established a kind of local development network as a forum
for discussing the opportunities and threats of the SEZ policy. Even if this
network is quite active and has shown some potential as a new working
platform, it has limited roles due to lack of authorities and resources as well
as the support from central agencies. These findings are quite important
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for further policy research in order to develop a kind of institutional design
for fostering the SEZ policy both in Chiang-Khong and other areas as well.
Keywords: Special Economic Zone, Chiang-Khong Special Economic
		 Zone, Special Border Economic Zone

