บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ
ประเทศไทยมี นโยบายการแก้ ไ ขปัญหาทางเศรษฐกิ จของประเทศเพื่ อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซีย น 2015 โดยก าหนดให้มีก ารจัด ตั้งเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษในพื้ นที่ตามแนว
ชายแดนที่มีศักยภาพเหมาะสม ตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่กาหนดให้เป็นพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจาก
เป็นช่องทางการเชื่อมต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาหรับ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางด้านการค้าและการลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
อาเซียน โดยแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในชายแดนในปี 2556 ได้กาหนดระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนา แต่ยังไม่มีการดาเนินการภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
เมื่ อ วันที่ 19 มิ ถุน ายน 2557 เพื่ อเป็ นกลไกหลั ก ในการผลั ก ดั น และเมื่อ วัน ที่ 19 มกราคม 2558
ก าหนดพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ จานวน 5 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ตาก
มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา โดยรัฐบาลกาหนดเป็นนโยบายที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติชาติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 และต่อมาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (24 เมษายน
2557) ประกาศเพิ่ ม เติม 5 พื้นที่ ได้แก่ เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ หนองคาย นราธิวาส เชีย งราย
นครพนม กาญจนบุ รี โดยมี วั ตถุ ประสงค์ห ลัก คือ การเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของ
ประเทศไทย การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเพิ่ มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาความมั่นคง
โดยการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศ ปัญหาการลักลอบนา
สินค้าการเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินการพัฒนา
โดยเน้นสร้างพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่บริเวณชายแดนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน
การคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุน และการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ การสนับสนุน SME และ
การลงทุนต่อเนื่องของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนด้าน
การบริหารแรงงานต่างด้าวและด้านอื่นๆ ที่จาเป็น
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1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
นโยบายการสร้า งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่บริเวณชายแดน รัฐบาลมุ่งเน้นให้
ความสาคัญในการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน พร้อมทั้งเร่งดาเนินการตามข้อตกลง
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง ตลอดจนการ
เชื่ อ มโยงเส้ นทางคมนาคมทั้ ง ภายในและภายนอกภูมิ ภาคตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมถึงให้จังหวัดตากเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่เป็นประตูการค้าด้าน
ตะวันตก (West Gate) ให้เป็นพื้นที่สนับสนุนและรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก
มีการเชื่อมระหว่างกลุ่มประเทศความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of
Bengal Initiative Multi-Sectoral Technica] and Economic Cooperation : BIMSTEC) คือ บังคลา
เทศ อินเดีย ศรีลังกา ไทย พม่า เนปาล ภูฎาน เชื่อมไปสู่ภาคตะวันตก คือ เอเชียตะวันออกกลาง
ยุโรป และแอฟริกา รวมถึงกาหนดให้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นฐานผลิตหลักตาม
แนวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก เพราะเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้ง อันเป็น
ศูนย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จของประเทศเมียนมาร์ ที่ ส ามารถเชื่อโยงไปยั งอินเดีย และจีนตอนใต้ ไ ด้
ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion :
GMS) และกาหนดเป็นพื้นที่พัฒนานาร่องในลักษณะเมืองคู่แฝดระหว่างไทย-พม่า (แม่สอด-เมียวดี)
ภายใต้ กรอบ ACMECS ซึ่ งเป็ นโครงการพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน (Infarstructure) ของไทยที่ มี
นโยบายเชื่อมการค้าจากประเทศเมียนมาร์ จากย่างกุ้ง และเมาะละแหม่ง ผ่านเมียวดี มาด่านแม่สอด
สุโขทั ย พิ ษณุโลก ขอนแก่ น และกาฬสินธุ์ ไปยั งด่านชายแดนมุกดาหาร ผ่านสะหวันนะเขต ฝั่ง
ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยั งเว้ และท่าเรือดานัง ประเทศสังคมนิย ม
เวียดนาม โดยเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านประเทศไทยจากตาก-มุกดาหาร มีระยะทางรวม 713
กิโลเมตร ทั้ ง นี้ เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษตากมีเป้าหมายว่าพื้ นที่ดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ประชากรต่อหัวและเพื่อแข่งขันกับเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั่ว
โลก ทาให้ไทยมีโอกาสชิงความได้เปรียบ เนื่องจากการเดินทางเข้าออกของประชาชนในประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ จะเดินทางเข้าออกได้สะดวกง่ายมากขึ้น การ
ขนส่งสินค้าต่างๆ และที่สาคัญที่ตั้งของแม่สอด จังหวัดตาก อยู่บนเส้นทางถนนอาเซียนที่จะเข้าไป
ถึงยุโรปผ่านอาเภอแม่สอดไปเมืองเมียวดี ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
จึงทาให้อาเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสามารถเชื่อมโยงเมียวดี และเมืองสาคัญของเมียนมาร์ ใน
ด้าน (1) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์ อาเภอแม่สอดเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงไทย-เมียน
มาร์ แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกไปตะวันตก (East West Ecocomic Cooridor : EWEC) ที่สามารถ
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เชื่ อมโยงไปยั ง เมื องส าคั ญของรัฐ กะเหรี่ ย งและรัฐ มอญ อาทิ ผะอั น และเมาะละแหม่ งรวมถึ ง
เชื่อมโยงไปถึงกรุงย่างกุ้ง แต่ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-เมียนมาร์ ยังคงมีปัญหาใน
เรื่องการจราจรบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 ที่แออัด และถนนบนช่วงเขาตะนาว
ศรีที่แคบมากจนต้องจัดให้มีการเดินทางรถได้ทางเดียวสลับช่องทางในวันคู่และวันคี่ และปัจจุบัน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ 2 และปรับปรุงสนามบินแม่สอดยายทางวิ่งให้กว้างขึ้น
เพื่อให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน (2) ด้ำนกำรค้ำชำยแดนและผ่ำนแดน การค้าชายแดน
ผ่านด่านศุลกากรแม่สอดมีมูลค่าสูงที่สุดในภาคเหนือ และมีมูลค่าสูงเป็นอันดับสอง ของด่านการค้า
ชายแดนไทย-เมี ย นมาร์ รองจากด่านสังขละบุรี โดยมีช่องทางการค้าที่ส าคัญ คือด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 ได้ขยายเวลาเปิดด่านจากเวลา 06.30 -18.30 น. เป็นเวลา
05.30-20.30 น. โดยหอการค้าไทยพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการขยายการค้าระหว่างไทย
กับเมียนมาร์ในระหว่างที่นางออง ซาน ซูจี เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน
2559 โดยผลักดันให้มีการทาวีซ่าที่ด่านชายแดนไทย (วีโอเอ) เพื่ออานวยความสะดวกให้นักธุรกิจที่อยู่
เมืองชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะชาวเมียนมาร์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องเดินทางไปทาวีซ่าถึงเมือง
ย่างกุ้ง และชาวเมียนมาร์ที่อยู่บริเวณชายแดน สามารถเดินทางเข้ามารักษาพยาบาล ท่องเที่ยวเมือง
ชั้นในของฝั่งไทย อาทิ พิษณุโลก และสุโขทัยได้ด้วย รวมถึงผลักดันการขอขยายเวลาการใช้หนังสือ
อนุญาตผ่านแดนให้ขยายเวลาเข้า-ออกไทยเพิ่มจากเดิม 1 วัน เป็น 7 วัน เพื่อให้ส่งผลต่อการค้าชายแดน
ที่ด่านแม่ สอด-เมียวดีมีเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ จาเป็นต้องบริหาร
จัดการในการเข้า-ออกระหว่างพรมแดน ให้มีกลไกป้องกันแรงงานที่มีการพัฒนาทักษะ หากจะมีการ
เคลื่อนย้ายเข้าสู่จังหวัดชั้นใน จาเป็นต้องมีการจาแนกที่ชัดเจนระหว่างแรงงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กับแรงงานที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่จังหวัดชั้นใน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2557, น. 11-12)
จากการขั บ เคลื่อ นการพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษที่ ผ่านมา พบว่า ปัญ หาอุป สรรคในการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมี 6 ด้าน คือ (1) ด้ำนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้า การปรับปรุงถนน ไฟฟ้า และการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือให้เช่าในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (2) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้านการคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 (ตาก-แม่สอด)ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการ
สัญจรระหว่างเมืองตากกับอาเภอแม่สอด และเชื่อมโยงต่อไปยัง 4 อาเภอชายแดนของจังหวัดตาก
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงตามแนวเส้นทางระเบียง เศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic
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Corridor : EWEC) กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีไปสู่ท่าเรือเมาะละแหม่งและกรุงย่างกุ้งประเทศ
เมียนมาร์ มีจานวนยานพาหนะที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเฉลี่ยสูงมากในปี 2558 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย
12,000 คันต่อวัน ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้าประปา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ มากไปกว่านั้นในช่วง-3 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณคนเข้า
เมืองรวมทั้งแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นจานวนมาก ทาให้ความต้องการใช้สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น รวมถึง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้าประปาเพื่อการอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น หากพิจารณาถึงกิจกรรมที่
เกิดขึ้น ณ ด่านพรมแดนแม่สอด ทั้งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับด่านชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ ด่านอื่นๆ รวมทั้งมีจานวนคนข้ามแดนที่ด่านแม่สอดที่มีอัตราเฉลี่ยมากถึงวันละ 516 คน
โครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านแม่สอดจึงไม่เพียงพอที่จะรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างคล่องตัวและ
รวดเร็ว เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขนาดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า มีขนาดเล็ก ไม่มีอาคารสาหรับ
บริหารกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ One Stop Services และไม่มีลานจอดรถรับรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
บริเวณด่านแม่สอด ทาให้เกิดการกีดขวางเส้นทางจราจร (3) ด้ำนงบประมำณ เพื่อการขับเคลื่อนเขต
พัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษตากในปั จจุบันใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการและงบประมาณพั ฒนา
จังหวัดซึ่งไม่เพียงพอ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเดินทาง
ในประชุม สัมมนา และทากิจกรรมต่าง (4) ด้ำนอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ กาหนดให้ทุกภาคส่วนราชการ
ในจังหวัดบูรณาการการทางานร่วมกันบริหารจัดการด้านกาลังคนและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงทาให้ภารกิจและความรับผิดชอบของส่วนราชการมีปริมาณมากขึ้น
ทั้งนี้ถึงแม้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้มอบหมายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงาน
ประจ า ณ ส านักงานเพื่ออานวยความสะดวกด้านพิธีการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ นักลงทุ นและ
ผู้สนใจ แต่ยังมีความจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอัตรากาลังเพิ่มเติม (5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร การ
ขับเคลื่อนงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีข้อจากัดทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ในการบริหารจัดการ กากับดูแล ตัดสิน สั่งการ อนุมัติ อนุญาต อนุมัติการปฏิบัติ ต่างๆ ของแต่ละ
กระทรวง ที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินงาน เช่น ด้านแรงงาน ด้านความความมั่นคง ด้านการค้ าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น (6) ด้ำนสิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่รัฐให้แก่นักลงทุนในเขต
พัฒนา เศรษฐกิจพิเศษตาก ควรมากกว่าประกาศฉบับที่ 4 (BOI) เนื่องจากไม่แตกต่างจากสิทธิ
ประโยชน์เดิมที่เคยประกาศเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 มีเพิ่ม และผู้ประกอบการรับส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่ชั้นในได้ใช้แรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว หากพิจารณาด้านวัตถุดิบที่ใช้มีการนามาจากพื้นที่
ชั้นในกว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์ หากผลิตแล้วส่งขายเมียนมาร์ทั้งหมด นักลงทุนสนใจจะลงทุน แต่
ข้อเท็จจริงการผลิตสินค้าแล้วส่งหนึ่งออกส่วนหนึ่งต้องขนย้อนกลับไปพื้นที่ชั้นในหรือไปส่งออก
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ท่า เรือแหลมฉบั ง ค่ าขนส่ง ค่า บริหารจั ดการ สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลให้จึงไม่น่าสนใจส าหรับ
นักลงทุน (สานักงานจังหวัดตาก, 2558, น. 8-12)
และผลรายงานสารวจศักยภาพพื้นที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-เมียนมาร์ พบปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน มีดังนี้
1. โครงสร้ำงพื้นฐำนไม่ได้มำตรฐำน ได้แก่ (1) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งในไทยและ
เมียนมาร์ ยังไม่ได้มาตรฐานและบางจุดไม่ปลอดภัย ได้แก่ ช่วงแม่สอด-ตาก ช่วงแม่สอด-อุ้มผาง
และเส้นทางส่วนใหญ่ในเมีย นมาร์ โดยเฉพาะช่วงเมีย วดี -กอกะเร็ก บนเขาตะนาวศรี (2) สภาพ
การจราจรพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 แออัดมาก ขณะที่
สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 ยังอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโดยกระทรวงคมนาคม
2. ขำดกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพื้นที่อำเภอแม่สอดที่ชัดเจน การเติบโตของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอย่า งรวดเร็วในพื้นที่ทาให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมและการบริหารจัดการของ
หน่วยงานในอาเภอแม่สอดไม่สามารถรองรับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาเป็นต้องมี
การกาหนดทิศทางการพัฒนาและโครงการพัฒนาในพื้นที่ให้เหมาะสม
3. ไทยและเมียนมำร์ ยังไม่มีควำมร่วมมือในกำรอำนวยควำมสะดวกกำรขนส่งข้ำมพรม
แดนระหว่ำงกัน ไทยและเมียนมาร์ยังไม่สามารถดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ประเทศ (National Single Window : NSW) และภายในอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW)
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำและกำรลงทุนของเมียนมำร์ยังไม่เป็นสำกล อาทิ การที่
เมียนมาร์ให้ออกใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้าที่ย่างกุ้ง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2557, น. 12-13)
จากการรายงานปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
พบว่าการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลตามแผนที่
รัฐบาล หรือคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ กาหนดให้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับ
พื้นที่นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามกาหนดระยะเวลาที่วางแผน เนื่องจากกระบวนการนานโยบาย
แปลงไปสู่การปฏิบัติยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิ ภาคซึ่ง เป็ นพื้ นที่ ป ระกอบกิ จกรรมเขตเศรษฐกิ จพิ เศษเป็นหลัก อันจะเห็นได้จากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับพื้นที่ที่มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการถึงแม้จะมีผู้แทน
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องค์กรเอกชนหากแต่ยังไม่มีบทบาทสาคัญมากนัก ขณะที่ปริมาณกิจกรรมของประเภทธุรกิจ หรือ
ปริมาณการค้า การลงทุนของนักลงทุนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด อันเนื่องมาจาก
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ ที่ดินสาหรับใช้เป็นสถานที่ตั้งหรือโซนสาหรับกิจกรรม ระบบ
สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ระบบสาธารณูปโภค ยังอยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดิน การให้
สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีความแตกต่างทั้งก่อนและหลังการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการในการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่เกิดการประสานความร่วมมือกัน ใน
ระดับพื้นที่ จากโอกาสและความท้าทายที่ กาหนดให้เป็นพื้นที่สาหรับพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนาร่องระยะแรก เนื่องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มข้น มีฐานอุตสาหกรรมเดิมใน
พื้นที่ และมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งในเชิงการค้า และโลจิสติกส์นั้น แต่อย่างไรก็ตามเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากยังมีข้อจากัดหลายประการในพื้นที่ ที่จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในลักษณะ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาข้อจากัดทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การ
บริหารจัดการด่านพรมแดนและการอานวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน การใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทาให้จังหวัดตาก สามารถจัดระเบียบการ
พัฒนาในพื้นที่และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบต่างๆ ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของพื้นที่และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-เมียนมาร์ และเชื่อมโยงไปยัง
เอเชียใต้ในระยะยาวได้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ควรมี
รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก วิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงเทคนิค
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ควรเป็นอย่างไร เพื่อจะพัฒนาพื้นที่การค้า
ชายแดนประเทศไทย-เมียนมาร์ ที่มีความพร้อมด้านแรงงานอยู่แล้วให้สามารถเชื่อมต่อไปสู่เวียดนาม
และจีน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดน เพื่อช่วยสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมทั้งจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้านและเขตการค้า
เสรี โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าการศึกษาดังกล่าวจะทาให้เกิดคุณค่า และประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
ประเทศ
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โจทย์วิจัย ต้นแบบโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ควรเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินโครงสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก ประกอบด้วยข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเขต
เศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ คือ จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
2. เสนอโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แนว
ทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ศึกษาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยกาหนดขอบเขตในการวิจัยในพื้นที่นาร่องในพื้นที่ 3 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอแม่สอด
อาเภอพบพระ และอาเภอแม่ระมาด ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นหลัก พร้อมเสริมด้วย
ข้อมูลของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม ประกอบด้วย
1.4.1 ศึกษาโครงการนาร่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (อาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ และ
อาเภอแม่ระมาด) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (อาเภอสะเดา) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม (อาเภอเมืองนครพนม และอาเภอท่าอุเทน) โดยมีขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลและพื้นที่การ
วิจัยครั้งนีจ้ ากแหล่งข้อมูล 2 ด้าน
1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ดาเนินการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสาร รายงานทาง
วิชาการ เว็บไซด์ เช่น ข้อมูลการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
2) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(2.1) ข้อมูลจากการลงสารวจพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่มีชายแดนติด
อาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
(2.2) ข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่อาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด อาเภอพบพระ จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐ
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แห่งสหภาพเมียนมาร์ ในรูปแบบการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารนครแม่สอด ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชุน ผู้ท รงคุณวุฒิ, ใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ สงขลา และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ นครพนม ได้แก่ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม และประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม, และข้อมูลจากการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบั ติการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย แบบเจาะลึก ในประเด็นที่ผู้ศึก ษาก าหนด แล้วเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมสนทนา อภิปรายร่วมกั น แลกเปลี่ย นทัศนะกันอย่ างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นสาหรับตอบคาถามโจทก์วิจัย
1.4.2 ศึกษาปัจจัย ที่เอื้อให้เกิดความสาเร็จของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ
ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้ น : สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ :
มาเลเซีย และเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบทางด้าน วัตถุประสงค์การจัดตั้ง รูปแบบและกิจกรรม มาตรการสิทธิประโยชน์
และรูปแบบกลไกการบริหารจัดการ ของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.4.3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ กรกฎาคม 2558 -มกราคม 2560
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. รูปแบบโครงสร้างและผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก,
สงขลา, นครพนม, จีน, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
2. โครงสร้างการบริหารจัดการต้นแบบเพื่อการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชิงนโยบาย
ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาประเทศไทย
1.6 นิยำมศัพท์
ต้นแบบ (Prototype) คือ ต้นแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมในการบริหารจัดการของกรณีศึกษา แล้วนามาสังเคราะห์เป็นแนวทาง หรือรูปแบบในการ
บริหารจัดการ ซึ่งองค์กรอื่นๆ สามารถนาเอาไปใช้เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คือ การผนวกการทางานด้านการ
พัฒนาในสายงานต่างๆ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีการบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจปัญหาและ
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ก่อให้เกิดการยอมรับ ในปั ญหาที่ ฝ่ายอื่นเผชิญอยู่ อันจะทาให้การประสานงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น
รวมถึงจัดให้มี ที่ปรึก ษาที่ มีความรู้ ความชานาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยคณะกรรมการบริหารเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานต่างๆ มีการวางแผนและประเมินสถานการณ์
ล่วงหน้าได้เนื่องจากมีที่ปรึกษาคอยให้ความกระจ่างและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และทาให้
การทางานใช้เหตุและผลมากขึ้นในการบริหารงาน โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการบริหารสู่ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก คือ การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่เน้นกลไกในเชิงตลาดซึ่งมีการแข่งขันกันในเศรษฐกิจแบบเสรีที่
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งให้เกิดความรวดเร็วในการคมนาคมและการสื่อสาร ที่จะ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อมุ่งก่อให้เกิดสังคมที่สงบสุข สังคมที่มีคุณภาพ
และประชาชนสามารถดารงชีพได้ ผ่านกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การนาและสั่งการ และ
การควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกาหนดเป้าหมายไว้
นโยบำยรัฐ คือ นโยบายรัฐบาลและหมายความรวมถึงนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่กาหนดให้ดาเนินกิจกรรมภายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
อำนำจหน้ำที่ คือ อานาจหน้าที่ของแต่ละระบบงาน ตลอดจนการมอบหมายอานาจหน้ าที่ใน
การบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งด้านการบริหาร ด้านการจัดการ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรจัดองค์ควำมรู้ คือ การจัดระบบที่ดี ที่มีการขับเคลื่อนอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยเริ่ ม จากการที่ต้ องให้ ไ ด้ คนดี คนเก่ ง มาจัด ระบบให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิทธิผล ที่เริ่มจากการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรมและการพัฒนา เพื่อความ
อยู่ รอด ความเจริญก้ า วหน้า และการขับเคลื่อนในเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษตาก โดยจาแนก 3
ประเภท คือ ทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทีมผู้จัดการหรือ
ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และทีมผู้ปฎิบัติหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่นานโยบายของทีม
ผู้บริหารและทีมผู้จัดการแปลงมาสู่การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสาฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
กำรวำงแผน คือ การวางแผนที่จะดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้เพื่อให้แผนงานที่กาหนด
ขึ้นสอดคล้องต้องกับนโยบายที่เป็นนโยบายระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับองค์กร ซึ่งการวางแผน
นโยบายระดับชาติและระดับพื้นที่ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหรือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยการวางแผนในนิยามศัพท์นี้ให้มีความหมายเฉพาะส่วนการวางแผน
ระดับองค์กรหรือการวางแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเท่านั้น
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กำรจัดองค์กร คือ การจัดโครงสร้างองค์กรของเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกาหนดให้มี
การบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการ ที่มาจากผู้แทน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยมีที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนะ
กำรประสำนงำน คือ ระบบกลไกการประสานงานภายในองค์กรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
และระบบกลไกการประสานงานกั บองค์ก รอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อ การร่วมมือผลัก ก าลังระหว่าง
หน่วยงานภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกับภาค
ส่วนอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขต
กำรรำยงำน คือ รูปแบบให้มีการรายงานทั้งภายในองค์กรตั้งแต่เขตพัฒนาเศรษฐกิจตากไปสู่
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระดับดับชาติ และการรายงานผลการดาเนินงานการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
กำรงบประมำณ คือ กำหนดที่มำ กำรบริหำรจัดกำรของรำยได้จำกหมวดกำรดำเนินกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ รวมถึงการนาส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินและการคืนรายได้เพื่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ภำวะผู้นำ คือ ความเป็นผู้นาของคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และ
ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่มีคุณลักษณะผู้นาที่มีความคิดริ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และมั่นใจในขีดความสามารถของตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำร คือ การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการ
ธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษตากในการร่วมกันระดับความคิด ผนึกกาลังขับเคลื่อนผ่านโครงการ บันทึกความ
ร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัย เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้
ให้เกิดความคล่องตัว
ตัวแทนประชำชนในพื้นที่ คือ การรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่เพื่อทากิจกรรม รวมถึง
การสร้างชุมชนให้เจริญ โดยอาศัยกาลังความสามารถของผู้รวมตัวและหรือความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล ซี่งอยู่ ในความรั บผิดชอบของส านักงานพั ฒนาชุมชนอาเภอ ประกอบด้ วย กลุ่มโอทอป,
กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน, คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล, กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล

