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ข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก 
Proposals and Obstacles of Developing the Border Special Economic Zones 

in Tak Province, Thailand. 
 

อดิเรกฟ่ันเขียว1 
 

1อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดตากเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งวิธีการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เก่ียวข้อง
สําคัญ รวม 5 คน 2) การสนทนากลุ่มผู้นําชุมชน รวม 20 คน และ 3) การสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
รวม 55 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา ผลการวิจัย มีดังน้ี 1) ข้อเสนอให้จัดต้ังใน 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนท่ี 
3 อําเภอชายแดนในจังหวัดตากหรือพ้ืนท่ี 5,603 ไร่ในอําเภอแม่สอด ควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การทํางานของคนต่างด้าว ขยายเวลาเปิดปิดด่านพรมแดนและการข้ามพรมแดน ควรมีหน่วยงาน
บริหารเขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ควรเป็นอุตสาหกรรมสะอาด อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากภาคเกษตร
และใช้แรงงานเข้มข้น และให้สิทธิประโยชน์ท้ังทางภาษีอากรและไม่ใช่ภาษีอากร และ 2) ปัญหา
อุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ขอบเขตพ้ืนท่ี ข้อกฎหมาย การให้ข้อมูล
และการสร้างความเข้าใจและการบริหารจัดการ 
คําสําคัญ: ข้อเสนอ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก 
 
Abstract 

This research aims to study proposals for developing of the border special 
economic zone and to study obstacles of developing the border special economic 
zone development in Tak province. This qualitative research divided its methods into 
3 stages: 1)In depth interviews of 5 key stakeholders, 2)Focus group of 20 community 
leaders and 3)Group interviews of 55 government agencies with the data analyzed by 
content analysis. Findings include: 1) propose, 2areas are suggested including the 3 
districts of Tak province or the area of 5,603hectares in Maesot district. Revised on 
the work of aliens law, extended opening hours across the border and border 
crossing, manage their own agency, the entrepreneurs/industry that should be a 
clean industry, industries of agriculture sector and labor-intensive, and benefits for 
tax and non-tax duties, and 2)Obstacles of the development, including areas, legal, 
provide information and understanding, and management. 
Keywords: Proposals, Border Special Economic Zones, Tak province, 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ด้วยนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านการตลาด การค้า และการลงทุนจะเร่งรัดจัดต้ัง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพของรัฐบาล โดยให้ความสําคัญต่อจังหวัดชายแดน
เพ่ือส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึง
เป็นการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และเป็นเครื่องมือใน
การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558(
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557) ทําให้รัฐบาลได้ประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2556) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจจากต่างประเทศ ซ่ึงเห็นได้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 
แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีได้รับการยอมรับจากต่างประเทศและถูกนํามาใช้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสและการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาค ศูนย์การเงินและการ
พัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไอโอว่าได้ให้คําจํากัดความของคําว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ ว่า
หมายถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ซ่ึงบริหารจัดการโดยองค์กรหนึ่งซ่ึงได้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่บริษัทท่ี
เลือกท่ีต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจน้ัน วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังเพ่ือเพ่ิมการค้าในภูมิภาคโดยการให้สิทธิ
พิเศษทางการค้า เพ่ือกระตุ้นการลงทุนท้ังภายในท้องถิ่นและจากต่างประเทศ (2553, อ้างถึงในเชิญ 
ไกรนรา, 2555) ดังน้ันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงจําเป็นต้องพิจารณาศักยภาพและความพร้อม
ของพ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเด่นของประเทศ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นําศักยภาพในพ้ืนท่ีมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศโดยภาพรวมต่อไป  
 จังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนสําคัญทางด้านตะวันตกของประเทศไทย เนื่องจากเป็น
จังหวัดท่ีมีมูลค่าสินค้าเข้าออกประเทศสูงท่ีสุดในประเทศไทย (ด่านศุลกากรแม่สอด, 2557) เป็น
ประตูทางการค้าขายและเป็นจุดเช่ือมโยงบนพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor:EWEC) ท่ีกําลังได้รับศึกษาและการพัฒนาเพ่ือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนําร่อง
ของประเทศไทย (Special Economic Zone: SEZ) อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนท่ีเกิด
ประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอําเภอแม่สอดซ่ึงมีศักยภาพเป็นท้ังประตู
การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการจ้างแรงงานหนาแน่น จึงเป็นเป้าหมายลําดับต้นในการพัฒนา
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนําร่องของประเทศ (คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2556) 
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศในแนวทางดังกล่าว 
 จากท่ีได้กล่าวมาแล้ว ทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดตากว่าผู้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีท้ังในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติและผู้นําท้องถิ่นมี
ความคิดเห็นอย่างไร และศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือ
นํามาใช้ในการพัฒนาในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ผู้ให้ข้อมูลแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
 1) การสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ (key informants) เป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ได้แก่ ผู้ ว่าราชการจังหวัดตากนายอําเภอแม่สอด นายกเทศมนตรีนครแม่สอด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และประธานหอการค้าจังหวัดตาก รวมจํานวน 5 คน 

2) การสนทนากลุ่ม (focus group) กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน 
ปราชญ์ชุมชน ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตําบลท่าสายลวด 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสายลวด และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ แห่งละ 5 คน รวมจํานวน 
20 คน 

3) การสัมภาษณ์กลุ่ม (froup interview) หน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ 
ในพ้ืนที่ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ ได้แก่ ท่ีว่าการอําเภอแม่สอด  
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก วิทยาการอาชีพแม่สอด ด่านกักกันสัตว์ตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ บริษัท 
ขนส่ง จํากัด (มหาชน) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 33 สหกรณ์การเกษตรแม่สอด สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอแม่สอด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สอด สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอแม่สอด การศึกษา
นอกโรงเรียนและตามอัธยาศัยอําเภอแม่สอด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 โรงพยาบาลแม่สอด 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด สํานักงานที่ดินอําเภอแม่สอด บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด สํานักงาน
สัสดีอําเภอแม่สอด  ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สอด สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก รวมจํานวน 55 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
 1) แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคําถาม 3 ประเด็น ได้แก่ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่ความคาดหวังต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี และปัจจัยความสําเร็จในการพัฒนาพ้ืนที่ 
 2) แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่มประกอบด้วยคําถาม 4 ประเด็น ได้แก่สภาพชุมชนใน
ปัจจุบัน การยอมรับต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี ความคาดหวังของชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาและปัจจัย
ความสําเร็จในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 3) แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยคําถาม 4 ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ในพ้ืนท่ี การยอมรับต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่ ความคาดหวังของชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาและปัจจัยความสําเร็จในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินการวิจัยโดยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
 2) จัดทําแบบการสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ แบบการสนทนากลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  ผู้ นํ า ชุมชนและปราชญ์ ชุมชน  และแบบการ สัมภาษณ์จากหน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา องค์กรประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3) นัดหมายผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556–18 ธันวาคม 2556 
 5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6)นําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และสังเคราะห์เป็นผลการศึกษา
ต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดตาก มีดังน้ี 

1. ด้านพ้ืนที่ 
พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามข้อเสนอของเทศบาลนคร 

แม่สอด ได้แก่พ้ืนที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยเสนอให้เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้แก่
ผู้ประกอบการอยู่เดิม เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจการขนส่งและการท่องเที่ยว 
เสนอให้มีส่วนได้สิทธิประโยชน์พิเศษตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดจัดหาพ้ืนที่บริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ จํานวน 5,000–10,000 ไร่ สํารวจพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมในเขตอําเภอแม่สอดหรือ
พ้ืนที่ใกล้เคียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ป่าไม้จังหวัดตาก กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง กรมศุลกากร การนิคมอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้ังคณะกรรมการสํารวจจัดสรรพ้ืนท่ีบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

หน่วยงานที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเห็นว่าขอบเขต
พ้ืนท่ีท่ีควรจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษควรเป็นพ้ืนท่ีท้ัง 3 อําเภอชายแดนจังหวัดตาก ได้แก่ อําเภอ
แม่สอด อําเภอพบพระ และอําเภอแม่ระมาด ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบเม่ือปีพ.ศ.2547 
ซ่ึงทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากมองว่าพ้ืนท่ี 3 อําเภอนั้นมีศักยภาพและความเหมาะสม โดยแม่
สอดเป็นพ้ืนท่ีทางการผลิต ส่วนอําเภอพบพระและอําเภอแม่ระมาดเป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตรซ่ึงจะ
สามารถต่อยอดมาสู่ภาคการผลิตได้และเพ่ือแก้ปัญหาราคาท่ีดินซ่ึงปัจจุบันนี้มีปัญหาราคาท่ีดินสูงมาก 
หากจัดต้ังพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 อําเภอ จะช่วยให้เกิดการกระจายความเจริญและช่วยลดปัญหา
ท่ีดินราคาแพงลงได้ส่วนหอการค้าจังหวัดตากเห็นว่าควรจะเร่งจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี 
5,603 ไร่ ให้สําเร็จก่อน จากนั้นจึงขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมได้ในภายหลังเพราะมีการศึกษาและจัดทํา
แนวทางในการดําเนินการไว้ค่อนข้างมาก ยิ่งกว่าน้ันยังเสนอให้รัฐบาลเร่งดําเนินการสร้างความชัดเจน
ในการบริหารจัดการและควรแยกเร่ืองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษออกจากการพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ินพิเศษออกจากกันด้วย  

2. ด้านกฎหมาย 
เทศบาลนครแม่สอดได้เสนอกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้า การลงทุน นิคมอุตสาหกรรม 

และการท่องเท่ียวบริเวณชายแดนอําเภอแม่สอดท่ีสําคัญ ดังน้ี (1) พระราชบัญญัติการทํางานของ 
คนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 14 เร่ืองการให้แรงงานชายแดนสามารถเข้าทํางานแบบเช้าไปเย็นกลับ
ให้เกิดผลทางปฏิบัติ (2) การขยายเวลาเปิด-ปิดด่านพรมแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพ จาก 18.30 น. เป็น 24.00 น. (3) ขอให้นําบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
เมียนมาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างท้ังสองประเทศ เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2540 มาใช้โดยการใช้
หนังสือผ่านแดนและเสนอขอขยายพ้ืนท่ีการเดินทางเข้าไปยังจนถึงพระธาตุอินทร์แขวน ฝ่ายไทยจะ
ขยายถึงพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (4) เสนอตามที่ประชุมหารือ
หน่วยงานประจําอําเภอแม่สอด ได้แก่ ควรขยายถึงพ้ืนท่ีเขตการท่องเท่ียวให้ถึงจังหวัดพิษณุโลกเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและขยายพ้ืนท่ีการเดินทางของผู้ถือบัตรผ่านแดนชาวเมียนมาให้
ต้องมีการกําหนดจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนลงในบัตรผ่านแดนเพ่ือการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี
และให้นํามาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาใช้ในการควบคุมการเข้าออก
ราชอาณาจักรของบุคคลอย่างเข้มงวดและ (5) ยกระดับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสู่ระบบ
สากล 
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ส่วนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้เสนอข้อกฎหมายในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ 
ให้รัฐบาลเร่งนําพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 14มาใช้ โดยขอให้แยก
จังหวัดตากออกมา เป็นกรณีพิเศษซ่ึงคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวเห็นชอบอนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาทํางานในภาคเกษตรได้ 90 วัน และภาคกรรมกรได้ 7 วัน ท้ังน้ี
แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนท่ีช้ันในได้จะอยู่ได้เฉพาะพ้ืนท่ีชายแดนเท่าน้ันและเสนอให้มี
การขยายเวลาเปิดด่านถึงเท่ียงคืนหรืออาจจะเปิดด่านตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือการรองรับแรงงานที่มา
เช้าเย็นกลับเพราะต้องทํางานนอกเวลา รวมท้ังเพ่ือให้นักท่องเท่ียว และนักธุรกิจสามารถเดินทางได้
สะดวกขึ้น 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบริหารจัดการเสนอให้มีคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอด ซ่ึงมาจากการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และ
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอนุกรรมการฯ บริหารจัดการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีหน้าท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด มีอํานาจหน้าท่ี 13 ข้อ ดังน้ี
การส่งเสริมการลงทุนการดูแลเขตอุตสาหกรรมและพาณิชย์การดูแลการค้าขายชายแดนร่วมกับกรม
ศุลกากรการท่องเท่ียว การดูแลแรงงานต่างด้าว การจัดระเบียบจราจร การจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การตรวจสอบและควบคุมการเข้าและออกในประเทศโดยร่วมมือกับสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองการจัดให้มีการดูแลท่าอากาศยาน ท่าเรือและระบบขนส่งการผังเมืองและการ
จัดการระเบียบการใช้พ้ืนท่ีการสาธารณูปโภค การควบคุมและการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์และการ
จดทะเบียนยานพาหนะขนส่งในพ้ืนท่ี 

4. ด้านประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม 
ภาพรวมควรเป็นกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสะอาดท่ีให้ความสําคัญต่อการรักษา

สิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังเป็น
ลักษณะการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น เน่ืองจากอําเภอแม่สอดมีศักยภาพความพร้อมและจุดเด่นในเร่ือง
แรงงาน กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม เช่นอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยใช้วัตถุดิบใน
พ้ืนท่ีเป็นหลักอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และเครื่องเรือน 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมการเก็บรักษาหรือลําเลียงพืชหรือผลผลิตจากพืช 
เช่น ไซโล คลังสินค้าห้องเย็น อุตสาหกรรมบริการขนส่งโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
การเกษตร อุตสาหกรรมไฟฟ้า ช้ินส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมี
ตลาดเป็นตัวนํา และใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค เคร่ืองใช้ในครัวเรือน วัสดุก่อสร้าง 
เซรามิค ยาและเวชภัณฑ์ พลาสติก อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมเบา 

5. ด้านสิทธิประโยชน์ 
5.1 เทศบาลนครแม่สอด มีข้อเสนอได้แก่ 

1) สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการทั่วไปได้แก่สิทธิในการถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาตินําแรงงานอาเซียนเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร นําเงินหรือส่งเงิน
ออกไปนอกราชอาณาจักรการยกเว้นธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนการได้รับการ
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ยกเว้นธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุน การถือครองหรือเปิดบัญชีเงินฝากเป็นเงินตรา
ต่างประเทศกับสถาบันการเงินยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรและสิทธิพิเศษตามท่ีกฎหมายกําหนด
โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 

2) สิทธิการได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ได้แก่ สิทธิในการหัก
ค่าใช้จ่ายก่อนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประมวลรัษฎากรได้รับการ
ลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลลดหย่อนอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ลดหย่อนหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนอากรขาเข้าและภาษีสรรพสามิต ท้ังน้ีให้
เป็นไปตามอัตราและเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

3) สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่(1) การระดมเงินทุน
ขนาดใหญ่เข้ามาในพ้ืนท่ีโดยมีเป้าหมายเพ่ือดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 3 ประการ คือเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรม SME หรืออุตสาหกรรมเบาเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม เช่น ศูนย์การแสดงและ
จําหน่ายสินค้าและเพื่อให้บริการในทุกรูปแบบ เช่น ศูนย์บริการขนถ่ายสินค้าหรือเปลี่ยนหัวลาก 
ตู้สินค้า ศูนย์เก็บและกระจายสินค้า และศูนย์บริการการท่องเท่ียว(2) การจูงใจเข้ามาประกอบการ
อย่างม่ันใจ เช่น ได้รับการยกเว้นภาษีอากรทุกประเภทในการนําเข้าหรือส่งออก การยกเว้นภาษีอากร
เงินได้ เป็นเวลา 8 ปี ตามเงื่อนไข BOI ได้สิทธินําเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีปลอดการควบคุม 
ท้ังการนําเข้าจากกฎหมายภายใน  ปลอดการควบคุมส่งออกจากกฎหมายภายใน ได้รับสิทธินําคนงาน
ต่างด้าวเข้ามาทํางานได้โดยไม่ต้องพิสูจน์สัญชาติได้รับการอํานวยความสะดวกด้านการควบคุม 
การเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เช่น ได้รับการอํานวยความสะดวกลดขั้นตอนพิธีศุลกากร(3) ได้สิทธิ
พิเศษเสมือนเป็นดินแดนต่างประเทศ คือถ้านําของจากภายนอกเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ถือว่า
เป็นการส่งออกไปนอกประเทศทันทีและ (4) ได้รับการส่งเสริมเมืองคู่แฝด แม่สอด-เมียวดี ให้เป็น
เมืองคู่มิตรเสริมเศรษฐกิจชายแดนรุ่งเรืองสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้สะดวกรวดเร็วและใช้อัตรา
ค่าแรงงานร่วมกัน สามารถเคลื่อนย้ายของหรือสินค้าระหว่าง 2 เมืองได้สะดวกรวดเร็วสามารถใช้สิทธิ
พิเศษทางภาษีอากรร่วมกันและได้สิทธิพิเศษในการส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศโดยเน้น C/O THAI 
และ C/O MYANMAR การมอบอํานาจหน้าท่ีการอนุมัติ อนุญาต การถ่ายโอนภารกิจ กฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง อํานาจของรัฐมนตรี อธิบดี กระทรวง ทบวง กรม สู่อําเภอ ส่วนราชการภูมิภาค และ
ท้องถ่ินในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จใน
ลักษณะรวดเร็ว ถูกต้อง มีเอกภาพ ในลักษณะ One Stop Service เพ่ือบริการให้กับ 
นักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

5.2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มีข้อเสนอได้แก่(1) สิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปี(2) สิทธิได้รับการยกเว้นอากรทุกประเภทในการนําเข้าหรือ
ส่งออก(3) สิทธิในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต สําหรับของท่ีเป็นเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ รวมท้ังส่วนประกอบของส่ิงของดังกล่าว ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืน (4) สิทธิยกเว้นการแจ้งขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ดําเนินการได้ท่ีสํานักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ(5) สิทธิได้รับการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 50 เป็นเวลา 10 ปี(6) สิทธิในการลดหย่อนภาษีโรงเรือน
ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี(7) สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายการลดหย่อนภาษี เช่น ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า  
ค่านํ้าประปา ได้ 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี(8) สิทธิในการขอลดหย่อนค่าไฟฟ้า(เป็นกรณีพิเศษ) 
กรณีในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษมีโรงงานผลิตไฟฟ้าเกิดข้ึน(9) สิทธิการผ่อนปรนการบังคับใช้ผังเมือง
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รวม โดยให้คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้กําหนด (10) สิทธิในการนําคนต่างด้าว (ประเภท
ไร้ฝีมือ) เข้ามาทํางานและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ใช้แรงงานได้เป็นการเฉพาะในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ(11) สิทธิในการจ่ายค่าจ้างท่ีเหมาะสม โดยให้อํานาจคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้พิจารณา (เช่น อาจใช้อัตราค่าแรงงานรวมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา โดยนําค่าจ้างข้ันตํ่าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามารวมกับค่าจ้างข้ันตํ่าของประเทศ
ไทย แล้วนํามาบังคับใช้เพียงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ของค่าจ้างท้ังสองประเทศรวมกัน) (12) สิทธิใน
การนําคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร (12.1) เฉพาะช่างฝีมือ (12.2) ผู้บริหารหรือ
ผู้ชํานาญการ (12.3) คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะของบุคคล (12.1) หรือ (12.2) (13) สิทธิใน
การถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนของคนต่างด้าว(14) สิทธิในการนําหรือส่งเงินออกไป
นอกราชอาณาจักร(15) สิทธิในการถือครองหรือเปิดบัญชีเงินฝากเป็นเงินตราต่างประเทศกับสถาบัน
การเงิน(16) รับสิทธิในการนําเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรี(17) ได้รับการอํานวยความสะดวกลด
ขั้นตอนพิธีการศุลกากร (18) กําหนดให้พ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเป็นเขตปลอดอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (19) นิติบุคคลทุกประเภทท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเสียภาษีเงินได้
สูงสุดไม่เกิน 13%-15% (20) บุคคลธรรมดาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 18%-20% และ (21) ยกเว้นค่า FT ของการจัดเก็บค่าไฟฟ้า สําหรับนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5.3 หอการค้าจังหวัดตาก มีข้อเสนอได้แก่ 
1) ด้านการลงทุนมีดังนี้ (1) ให้กู้เงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่ากว่า

ราคาปกติ(2) วงเงินกู้จากสถาบันการเงินให้กู้ในสัดส่วนหนึ่งหรือสองเท่าของมูลค่าหลักทรัพย์และ (3) 
ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดรับรองการกู้ยืมว่า ธุรกิจท่ีประกอบการในเขตน้ีมีความสามารถในการ
ชําระหน้ีได้ 

2) ด้านศุลกากรมีดังน้ี (1) ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสําหรับของที่ได้นําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือนําเข้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ในกรณีดังต่อไปน้ีของท่ีเป็นเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของดังกล่าวท่ีจําเป็นต้องใช้ในการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศและของท่ี
นําเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด สําหรับใช้ในการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ (2) ของที่
ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอ่ืน (3) ยกเว้นอากรขาออก สําหรับของท่ีปล่อยไปจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร (4) ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์ในการคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการนําสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เฉพาะสินค้า
ท่ีต้องเสียอากรขาออกหรือท่ีได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (5) การนําของเข้า
มาในราชอาณาจักรหรือการนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพ่ือ
ผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรือดําเนินการอ่ืนใดกับของน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้ของน้ันได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับกฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับการควบคุม
มาตรฐานหรือคุณภาพการประทับตราหรือเครื่องหมายใดๆ แก่ของนั้น (6) ของใดท่ีมีกฎหมายบัญญัติ
ให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเม่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หากนําของน้ันเข้าไปในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรโดยให้ถือว่าของน้ันได้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรในเวลาท่ีนําของเช่นว่าน้ันเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (7) การนําของออกจาก
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เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพ่ือใช้หรือจําหน่ายภายในราชอาณาจักร หรือเพ่ือโอนเข้าไปในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน หรือจําหน่ายให้แก่ผู้นําของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2482 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให้
ถือว่าเป็นการนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนําเข้าสําเร็จในเวลาท่ีนําของเช่นว่านั้นออกจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (8) การนําของในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดไปใช้เพ่ือการบริโภคหรือเพ่ือ 
ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ให้ถือว่าเป็น
การนําของออกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพ่ือใช้หรือจําหน่ายภายในราชอาณาจักร เว้นแต่จะ
เป็นการกําจัดหรือทําลายเศษวัสดุของท่ีเสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้ ซ่ึงอยู่ภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจในเขตเศรษฐกิจ (9) ของท่ีปล่อยจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพ่ือนําเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คํานวณภาษีตามสภาพของราคาของ และ
พิกัดศุลกากรท่ีเป็นอยู่ในเวลาซ่ึงได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แต่ใน
กรณีท่ีได้นําของท่ีมีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยของที่นําเข้าไปนั้น 
ไม่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นอากร ไม่ต้องนําราคาของดังกล่าวมาคํานวณค่าภาษีและ (10) ยกเว้นและ
ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบเพ่ือการผลิตและจําหน่ายในประเทศ ดังน้ียกเว้นอากรขาเข้า
ต้ังแต่ปีท่ี 1-ปีท่ี 5และลดหย่อนอากรขาเข้าต้ังแต่ปีท่ี 6- 15 ลดหย่อนในอัตราร้อยละ 75 เป็นเวลา 
10 ปี 

3) ด้านสรรพากรมีดังนี้ (1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดย ปีท่ี 1-10 ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลปีที่ 11-15 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 % (2) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการนํา
ของใดๆ การบริการต่างๆ เข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ 
(3) กําหนดให้หักค่าใช้จ่าย 2 เท่า สําหรับ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าแรงงาน หลังจากท่ีได้
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปอีก 10 ปี หลังจากเงื่อนไขในข้อแรกและ (4) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสําหรับผู้ชํานาญการทางด้านโรงงาน พาณิชยกรรม ธุรกิจ ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด เป็นเวลา 5 ปี 

4) ด้านสรรพสามิตมีดังน้ี (1)ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสําหรับการนําเข้าและการ
ผลิตของท่ีกระทําในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (2) ยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์ และค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ สําหรับการนําเข้าและการผลิตท่ี
กระทําในเขตปลอดอากรและ (3) การนําของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนําวัตถุดิบภายใน
ราชอาณาจักรเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพ่ือผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรือดําเนินการ 
อ่ืนใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของน้ันได้รับการยกเว้นไม่อยู่
ภายในบังคับกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพประทับตราหรือ
เครื่องหมายใดๆ แก่ของน้ัน 

 
 ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก มีดังน้ี 

1. พื้นท่ีเทศบาลนครแม่สอด 
ปัญหาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี ได้แก่ ประชาชนในท้องถ่ินขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ท้ังรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ การใช้พ้ืนที่และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน เพราะฉะน้ันทางเทศบาลนครแม่สอดจึงมี
แนวทางในการแก้ปัญหาคือ การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้เก่ียวเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ให้แก่คนในท้องถิ่น ว่ามีข้อดีแก่คนในท้องถิ่นอย่างไร ผลเสียอย่างไรบ้าง และประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซ่ึง
รัฐบาลได้กําหนดพ้ืนที่ของแม่สอดเป็นต้นแบบของประเทศ ให้เป็นโมเดลของพ้ืนที่ต่างๆท่ีจะยกฐานะ
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะฉะน้ันในฐานะที่เป็นคนในพ้ืนท่ีจําเป็นต้องปรับตัวด้วยส่วนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษน้ันทางด้านเทศบาลนครแม่สอดไม่มองเฉพาะแต่ในส่วนของพ้ืนที่ 5,603 ไร่ เพียง
เท่าน้ัน ซ่ึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะยึดมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2547 
ซ่ึงมีมติให้ 3 อําเภอ เป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ อําเภอนครแม่สอด อําเภอแม่ระมาด และ
อําเภอพบพระ แต่ศักยภาพของแม่สอดน้ันซ่ึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของพ้ืนท่ีจึงควรพัฒนาจากอําเภอ 
แม่สอดก่อน แล้วจึงขยายออกไป ซ่ึงจะสอดรับกับแผนแม่บทของทางอําเภอ และทางเทศบาลนครแม่สอด 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคจากผลกระทบของการพัฒนามีความแตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนท่ี ดังเห็นได้จากตัวอําเภอแม่สอดซ่ึงเป็นสังคมก่ึงเมืองน่าจะปรับตามกระแสการพัฒนาได้ไม่ยาก 
แต่ท่ีอุปสรรคท่ีสําคัญคือสังคมชนบทรอบนอกท่ียังไม่ได้รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาและผลกระทบ
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

2. พื้นท่ีเทศบาลตําบลท่าสายลวด 
ปัญหาอุปสรรคในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท่าสายลวด ได้แก่ 
1) การคมนาคมขนส่ง ซ่ึงเทศบาลท่าสายลวดถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านในการทําการ

ขนส่งระหว่างประเทศทําให้มีปัญหาในการขนถ่ายสินค้า เน่ืองจากสะพานในการข้ามชายแดนท่ีมี
ขนาดเล็กซ่ึงไม่สอดคล้องกับปริมาณรถขนส่งสินค้าในปัจจุบัน จึงทําให้ระบบการขนส่งสินค้าติดขัด
และล่าช้า อีกท้ังมีรถขนสินค้าจอดตามแนวขอบถนนทําให้การจราจรติดขัด บังหน้าร้านค้า โดยเฉพาะ
รถขนน้ํามันท่ีจอดอยู่บริเวณริมเมยเพ่ือท่ีจะรอต๋ัวข้ามผ่านแดนและขนถ่ายนํ้ามันซ่ึงถือว่าเป็นอันตราย
ต่อคนในชุมชน ย่ิงกว่าน้ันยังขาดการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าท่ีมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดโซนการขนถ่ายนํ้ามันให้เกิดความสะดวก ไม่เป็นอันตรายต่อชุมชน 
และจัดโซนแรงงานต่างด้าวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   

2) การบริหารจัดการขยะ เน่ืองจากมีกลุ่มนายทุนต่างๆมากมายเข้ามาลงทุนในการ
สร้างอาคารบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ คอนโดมีเนียมและโรงงานต่างๆ ทําให้มีขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึน
ด้วยเช่นกันเม่ือเทียบกับก่อนมีสิ่งก่อสร้างเหล่าน้ี และยังไม่มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่จํานวนมาก
อย่างปัจจุบัน ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เข้ามาบริหารจัดการขยะตามบ้านเรือนต่างๆซ่ึงถือว่าเยอะ
อยู่แล้ว แต่เม่ือมีสิ่งก่อสร้างและประชาชนเข้ามาอาศัยเพ่ิมข้ึน ดังนั้นหน่วยงานกลางหรือผู้รับผิดชอบ
ในเรื่องดังกล่าวควรเข้ามาช่วยดูแลปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะด้วย 

3) การบริหารจัดการนํ้าและมลภาวะทางอากาศ ซ่ึงแต่เดิมชุมชนเทศบาลท่าสายลวด
น้ันเป็นสังคมชนบท ยังไม่มีโรงงาน คอนโดมีเนียม อาคารพาณิชย์ และยังไม่มีการขนส่งมากนัก 
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําและมลภาวะทางอากาศจึงไม่มีผลกระทบเท่าไรนัก แต่ปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของสังคมและชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปมาก มีโรงงาน คอนโดมีเนียมต่างๆ 
ถูกสร้างข้ึนจํานวนมาก โดยแต่ละท่ีต้องการใช้นํ้า และพบปัญหาการปล่อยควันออกจากโรงงานทําให้
คนในชุมชนต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นมลพิษ ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาบริหาร
จัดการนํ้าเพ่ือไม่ให้ประชาชนในชุมชนน้ันต้องขาดแคลนน้ําและมีการบริหารจัดการหรือออก
กฎระเบียบเก่ียวกับการปล่อยควันหรือของเสียจากคอนโดมีเนียมและโรงงาน 
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3. พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสายลวด 
1) ด้านท่ีดินทํากิน เนื่องจากพ้ืนที่ของตําบลท่าสายลวดพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไม่มีโฉนดท่ีดิน 

เป็นเพียงพ้ืนที่ท่ีทางรัฐให้ชาวบ้านไว้ทํากินอยู่กันมาต้ังแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบัน ทําให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีความกังวลใจเก่ียวกับการครอบครองที่ดินที่ตนอาศัยอยู่เน่ืองจากกลัวว่าเม่ือเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจแล้วท่ีดินดังกล่าวจะถูกเวนคืนแก่ทางภาคภาครัฐ หรือกังวลว่าตนเองจะยังมีสิทธิในท่ีดินนั้น
เหมือนเดิมหรือไม่ จึงทําให้ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลและกลัวการยึดท่ีดินไปเป็นของทาง
ภาครัฐเพ่ือท่ีจะทําเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตัดสินใจขายที่ดินให้แก่นายทุน  

2) ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสายลวดมีความกังวลต่อปัญหาค่าครองชีพ 
เนื่องจากเม่ือชุมชนได้เป็นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ราคาสินค้าต่างๆจะเพ่ิมสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยซ่ึงเม่ือมีการพัฒนาทางด้านสังคมและชุมชน
จากเดิมท่ีเป็นสังคมชนบทก็จะกลายเป็นสังคมกึ่งเมือง จึงทําให้มีความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยและ 
ท่ีทํามาหากินเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่เดิมและผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่
ทําให้ราคาท่ีดินในพ้ืนท่ีมีสูงข้ึนหลายเท่าตัวเม่ือเทียบกับเม่ือก่อน 

3) ด้านสังคม ในกลุ่มของประชากรท่ีเป็นวัยรุ่นหรือวัยทํางานมีแนวโน้มจะละท้ิงอาชีพ
ด้ังเดิมของบรรพบุรุษซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วหันมาประกอบอาชีพรับจ้างหรือรับราชการ
แทนจึงมีผลทําให้กลุ่มของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นลดน้อยลง และทางด้านวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคมจากเดิมน้ันในชุมชุนของท่าสายลวดเป็นไปแบบพ่ึงพาอาศัยกัน แต่เม่ือสภาพแวดล้อม
ของชุมชนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ทําให้สภาพชุมชนในปัจจุบันน้ันเปลี่ยนไปเป็นแบบสังคมกึ่งเมือง ซ่ึง
ทําให้ประชาชนในชุมชนนั้นต่างต้องด้ินรนในการทํามาหากิน ประชาชนในชุมชนต่างคนต่างอยู่ ไม่มี
การเอื้อเฟ้ือกันเช่นเดิม คนในพ้ืนที่ต่างขายท่ีดินของตนแล้วย้ายที่อยู่ไปอยู่ท่ีอ่ืนจึงทําให้ปัจจุบัน
ประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีนั้นเป็นคนต่างถ่ินเป็นส่วนใหญ่   

4) ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายตัวของการลงทุนท้ังห้างร้าน คอนโดมีเนียม หมู่บ้าน
จัดสรร โรงงานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซ่ึงแต่เดิมท่ีเคยเป็นป่า
หรือต้นไม้ถูกทําลายไป รวมท้ังการบริหารจัดการทางด้านนํ้าและทางด้านการบําบัดของเสียท่ีเกิดจาก
โรงงานหรือจากชุมชนท่ีอยู่กันอย่างหนาแน่นจึงพบขยะหรือของเสียมีปริมาณสูงข้ึนหลายเท่าตัว ซ่ึง
ทางชุมชนท่าสายลวดจึงมีความกังวลเป็นอย่างมากต่อความเหมาะสมของการบริหารจัดการทางด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการนํ้า ขยะ และสภาพอากาศ ซ่ึงหากทั้งทางภาครัฐซ่ึงเป็น
ส่วนกลางในการจัดการเร่ืองดังกล่าวรวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจของภาคเอกชน มีระบบการจัดการท่ี 
ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมหรือชุมชนจะก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนในระยะยาว ไม่ว่า
จะเป็นการการบําบัดน้ําเสีย การควบคุมการปล่อยควันออกจากโรงงาน การกําจัดขยะต่างๆ ซ่ึงทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสายลวดและคนในชุมชนอยากให้มีมาตรการหรือกฎหมายเข้ามากําหนด
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีต่อไป 

 
4. พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ 

1) ด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนเห็นว่าอุปสรรคท่ีสําคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการนํ้า 
เนื่องจากในพ้ืนท่ีอําเภอแม่สอดไม่มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถนํานํ้ามาใช้อุปโภคบริโภคได้ การพ่ึง
แหล่งนํ้าจากแม่นํ้าเมยเพียงแหล่งเดียว ทําให้ในช่วงฤดูร้อนมีภาวะขาดแคลนน้ํา ย่ิงกว่านั้น หากมี
โรงงานมาร่วมใช้นํ้าด้วยอาจทําให้มีปัญหาเพ่ิมมากย่ิงขึ้น รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยท้ังจาก
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บ้านเรือน จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มาต้ังใหม่ อาคารพาณิชย์ ตึก คอนโดมีเนียมต่างๆ ท่ีได้วางแผน
สร้างข้ึนในพ้ืนท่ีจึงเป็นประเด็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องพิจารณาเตรียมการรับมือ อีกท้ังในเร่ือง
สภาวะอากาศท่ีได้รับผลกระทบจากการปล่อยควันพิษของโรงงานหรือเสียงจากเคร่ืองจักรท่ีดังจาก
โรงงานจะมีแนวทางบริหารจัดการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนอย่างไร 

2) ด้านการจัดเก็บภาษีให้แก่ส่วนท้องถ่ินเม่ือเขตเศรษฐกิจเข้ามาในชุมชนหรือเม่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแล้วควรมีการกําหนดแนวทางการจัดเก็บภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษี
โรงเรือน ภาษีโรงงาน ภาษีป้าย ภาษีท่ีดิน รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีอาจเป็น
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนา เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพ้ืนท่ีของหลาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังเทศบาลนครแม่สอด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ เทศบาลตําบล
ท่าสายลวดและองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสายลวด ทําให้อาจมีปัญหาในการจัดการพ้ืนที่ร่วมกันได้ 

3) ด้านการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินเก่ียวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเร่งพัฒนาความพร้อมทางภาษา รวมถึงเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่คนใน
ท้องถ่ิน 

 
ตารางท่ี 1 ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน
พ้ืนที่จังหวัดตากตามความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

1.ข้อเสนอเพ่ือ
การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ตาก 
 

ควรเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ปีพ.ศ.2547 ท่ีกําหนดให้
ครอบคลุม 3 อําเภอ ได้แก่
อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด 
และอําเภอพบพระ แต่อย่างไรก็
ตามได้กําหนดการผลักดันพ้ืนท่ี 
5,603 ไร่ ในพื้นท่ีบริเวณตําบล
ท่าสายลวดและตําบลแม่ปะ 
เน่ืองจากมีความพร้อมในการ
ดําเนินการและมีหน่วยงานใน
พื้นท่ีได้ทําการศึกษาความ
เป็นไปได้แล้ว 

มีข้อเสนอท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 
-ควรพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้
ครอบคลุมท้ัง3 อําเภอตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
-ควรเร่งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นท่ี 5,603 ไร่ก่อน เนื่องจากมี
ความพร้อมและมีการศึกษามา
พอสมควรแล้ว 
-ควรมีเขตการค้าขาย มีโรงงาน
อุตสาหกรรมแบบสะอาดเป็น
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร 
มีการใช้แรงงานเข้มข้น การลงทุน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน พื้นท่ีและอาคาร
แสดงสินค้าอีกจํานวนมาก 

ควรเป็นพ้ืนท่ีท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปลอด
มลพิษ มีการค้าขายการลงทุน 
ส่วนรูปแบบยังไม่ทราบชัดเจน
เป็นอย่างไรก็ได้ แต่ ประชาชน
ยังทราบข้อมูลน้อย 
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ตารางท่ี 1 ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดตากตามความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง(ต่อ) 

ประเด็น ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

2.ปัญหา
อุปสรรคใน
การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ตาก 
 

ปัญหาขอบเขตพ้ืนท่ี มีความ
สับสนเกี่ยวกับพื้นท่ีท่ีจะพัฒนา
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อยู่ 2 แห่ง ได้แก่ พ้ืนท่ี 3 
อําเภอชายแดนประกอบด้วย
อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด 
อําเภอพบพระ และพ้ืนท่ี5,603 
ไร่บริเวณตําบลท่าสายลวดและ
ตําบลแม่ปะ รวมท้ังปัญหาความ
ทับซ้อนกับเขตท่ีมีชุมชนอาศัย
อยู่ 

ปัญหาข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
เน่ืองจากเห็นว่าการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเก่ียวข้องกับกฎหมาย
หลายฉบับ รวมท้ังการบริหารจัดการ
ภาครัฐบางประการยังไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

-การให้ข้อมูลและสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชนยังมีน้อย 
เสนอให้มีการศึกษา เปิดเวที
แสดงความคิดเห็น และประชา
พิจารณ์การพัฒนาอย่าง
กว้างขวางและจริงจัง 
-การบริหารจัดการ ยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าจะมีการบริหารจัดการ
อย่างไร หน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบ และมีขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด 
อาจสร้างความไม่เข้าใจและ
ปัญหาการให้ความร่วมมือใน
พื้นท่ีได้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยมีประเด็นสําคัญนําไปสู่การอภิปรายผล ดังน้ี 
 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดตาก 

พ้ืนท่ีจังหวัดตากโดยเฉพาะอําเภอแม่สอดมีความต่ืนตัวในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคบริการและประชาชน เนื่องจากเห็นโอกาส 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีและการประกอบอาชีพในอนาคต อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนเพ่ือเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พบว่า ยังมีข้อเสนอต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีแตกต่างกัน ดังเห็นได้จาก
หน่วยงานภาครัฐเห็นว่าจําเป็นต้องมีการขับเคลื่อนเน่ืองจากเป็นนโยบายและความต้องการของพื้นท่ี 
ท้ังมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.) จึงเสนอให้เป็นเขตพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจท้ังจังหวัด และบางส่วนเสนอพ้ืนท่ีจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
โดยกําหนดให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขต 3 อําเภอตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 
ประกอบด้วย อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระอําเภอแม่ระมาด อย่างไรก็ตามเทศบาลนครแม่สอดได้
เสนอขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการให้มีการขอใช้พ้ืนท่ีดําเนินการจัดต้ังบริเวณตําบลท่าสายลวด ตําบล 
แม่ปะ อําเภอแม่สอดก่อนในพ้ืนท่ี 5,603 ไร่ รวมทั้งมีข้อเสนอขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3,000 ไร่ 
ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด ตําบลแม่ปะ เพ่ือต้ังศูนย์ราชการแห่งใหม่ เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนที่ศูนย์ราชการเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งมีการต้ังคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการแก้ไขปัญหา
ระยะเร่งด่วนของการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตากข้ึนมาเพ่ือขับเคลื่อนและ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดขึ้นโดยเฉพาะ ส่วนรูปแบบเขต
เศรษฐกิจพิเศษข้ึนอยู่กับหน่วยงานบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการต่อไป ว่าจะให้เป็นอย่างไร เช่น นิคม
อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตใช้แรงงานต่างด้าว เขตปลอดภาษี (duty free zone) เป็นต้น 
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หน่วยงานภาคเอกชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันหลายกลุ่ม โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เห็นว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควรให้ครอบคลุมท้ัง 3 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอแม่สอด
อําเภอพบพระอําเภอแม่ระมาด ตามมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ.2547 เน่ืองจากจะได้เป็นพ้ืนท่ีใหญ่ 
สามารถขับเคล่ือนและดึงศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกันมาใช้ได้ในอนาคต เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมี
ศักยภาพและความเหมาะสม โดยอําเภอแม่สอดเป็นพ้ืนท่ีการผลิต มีโรงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก 
ส่วนอําเภอพบพระและอําเภอแม่ระมาดเป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตรและการท่องเที่ยว ซ่ึงจะสามารถต่อ
ยอดมาสู่ภาคการผลิตได้ และอีกเหตุผลหนึ่งท่ีควรจะต้องจัดต้ังในพ้ืนที่ 3 อําเภอก็คือเพ่ือแก้ปัญหา
ราคาท่ีดินซ่ึงปัจจุบันนี้มีปัญหาราคาที่ดินท่ีสูงมาก หากจัดต้ังพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 อําเภอ  
จะช่วยให้เกิดการกระจายความเจริญทั้ง 3 อําเภอและช่วยลดปัญหาที่ดินราคาแพงลงได้ ส่วน
หอการค้าจังหวัดตากเห็นว่าควรท่ีจะเร่งจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี 5,603 ไร่ ให้สําเร็จก่อน 
จากน้ันก็จะสามารถท่ีจะขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมได้ในภายหลังเพราะได้มีการศึกษาและจัดทําแนวทางใน
การดําเนินการไว้ค่อนข้างมากแล้ว สําหรับแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในด้านการจัดการทางรัฐบาล
ควรท่ีจะเร่งดําเนินการและสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการ และจะต้องแยกในเรื่องของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษออกจากการพัฒนาการปกครองท้องถ่ินพิเศษออกจากกัน อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการและภาคบริการเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีสําคัญในการเติบโตของภาคผลิตและบริการ 
เน่ืองจากจะเกิดสินค้าและบริการข้ึนเพ่ือรองรับการเติบโตของพ้ืนท่ีจํานวนมาก และจะทําให้เกิด
รายได้ในภาคธุรกิจและภาคบริการ ส่วนรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษน่าจะเป็นพ้ืนท่ีการค้าขายขนาด
ใหญ่พิเศษ มีโรงงานอุตสาหกรรมแบบสะอาด ไร้มลพิษ เป็นอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากภาค
การเกษตร มีการใช้แรงงานเข้มข้น  มีการจัดต้ังเขตการค้าขาย การลงทุน การพาณิชย์ขนาดใหญ่  
มีพ้ืนท่ีอาคาร จุดจอดพักรถ โกดังสินค้า จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ พ้ืนท่ีและอาคารแสดงสินค้า ระบบ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ถนนวงแหวนเช่ือมโยง เป็นต้น 

ส่วนภาคประชาชนเห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีอําเภอแม่สอดคงเกิดข้ึนจริงเน่ืองจากมี
หน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและหน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการศึกษาและสํารวจไปจํานวนมาก
แล้ว อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอควรให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะลักษณะหรือรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษควรมี
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบด้วย ส่วนรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีต้องการ 
ควรเป็นพ้ืนที่ท่ีทําให้เกิดรายได้ มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย มีการค้าขาย
การลงทุน ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปาที่ได้มาตรฐาน ถนนเช่ือมโยง เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีความเห็นต่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษหลากหลายแนวทาง ย่ิงว่าน้ันยังมีข้อเสนอให้มีหน่วยงานบริหารที่ เ ข้มแข็ง  
มีประสิทธิภาพมีการแบ่งความรับผิดชอบและหน้าท่ีชัดเจนและให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ท่ีเกิดจากการยุบรวมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตําบล
ท่าสายลวดเข้าด้วยกัน ซ่ึงสอดคล้องกับหอการค้าจังหวัดตากที่เห็นว่าควรเร่งจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้สําเร็จก่อน ควรท่ีจะเร่งดําเนินการและสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการ แต่ควรแยกการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษออกจากการพัฒนาการปกครองท้องถ่ินพิเศษออกจากกัน อย่างไรก็ตาม 
ความคิดเห็นดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมกรรมจังหวัดตากท่ีได้เสนอ 
แนวทางการจัดต้ังด้านการบริหารจัดการ ควรจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้
สํานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่จัดต้ังข้ึนใหม่ โดยคณะกรรมการเป็นผู้กําหนดพ้ืนท่ีเขต
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อุตสาหกรรมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 3 อําเภอ และยื่นขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ท้องที่ดังกล่าวเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมส่วนหน่วยงานอ่ืน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ียังไม่ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการท่ีชัดเจนมากนัก โดย
ส่วนใหญ่มองว่าควรเป็นคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาเช่นเดียวกัน โดยอาจอ้างอิงแนวทางการ
บริหารจัดการของนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศก็ได้  
 ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดตาก ที่สําคัญมีดังน้ี 
 ขอบเขตพ้ืนท่ีมีความสับสนเก่ียวกับพ้ืนท่ีที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยู่ 2 แห่ง 
ได้แก่ พ้ืนที่ 3 อําเภอชายแดนประกอบด้วยอําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด อําเภอพบพระ และพ้ืนท่ี 
5,603 ไร่บริเวณตําบลท่าสายลวดและตําบลแม่ปะ รวมท้ัง มีข้อเสนอว่าพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ไม่ควรทับซ้อนกับเขตชุมชนที่อาศัยอยู่ด้ังเดิมแต่หากไม่สามารถหาพ้ืนที่ได้จะทําอย่างไรได้บ้างและจะ
เยียวยาอย่างไร ย่ิงกว่านั้น การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีท่ีจะต้ังเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ควรจะมีช้ีแจงให้ชัดเจนในเรื่องของการทับซ้อนในอํานาจหน้าท่ีและควรมีการกําหนด
บทบาทอํานาจหน้าท่ีใหม่มากน้อยเพียงใด รวมท้ังจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเมืองและสังคม
เดิมมากน้อยเพียงใด ซ่ึงเป็นสิ่งที่ต้องให้หน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่วม รวมท้ังควรมีการศึกษา
แนวทางหรือมาตรการในการเยียวยาหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวไว้ด้วย  

ปัญหาข้อกฎหมายไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น กฎหมาย
การใช้ท่ีดิน การผังเมือง การภาษีอากร การเข้าเมือง การทํางานของคนต่างด้าว การนิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น มีข้อเสนอว่าการบังคับใช้กฎหมายเดิมบางฉบับมีผลบังคับใช้ ยังไม่เอ้ือต่อการท่ี
จะกําหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวก่อน เพ่ือให้เป็นการเฉพาะ
สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถ้ามีกฎหมายและข้อปฏิบัติที่แน่นอนชัดเจนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ใน
เรื่องการบริหารจัดการก็จะเป็นไปตามระบบกลไกท่ีได้กําหนดเอาไว้ 

การให้ข้อมูลและการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนยังมีน้อย มีข้อเสนอจากภาคประชาชน
ให้มีการศึกษา เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น และประชาพิจารณ์การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษอย่าง
กว้างขวางและจริงจัง เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าปัจจุบันยังเป็นเพียงความต้องการระดับนโยบายและ
บางหน่วยงานเท่าน้ัน ทําให้ยังขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและประชาชนระดับท้องถิ่น โดยจะ
เห็นได้ว่ายังมีความคิดเห็นและข้อมูลท่ียังไม่ชัดเจน ตลอดจนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเร่ืองพ้ืนท่ีและขอบเขต
ยังไม่ชัดเจน ซ่ึงควรทําความเข้าใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนในระดับพ้ืนท่ีอย่างแท้จริงได้มีส่วนร่วมด้วย 

ด้านการบริหารจัดการยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไร หน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบ และมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด ข้อกังวลดังกล่าวอาจสร้างความไม่เข้าใจ
และปัญหาในการให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี เน่ืองจากเก่ียวข้องกับเร่ืองข้อกฎหมาย 
ประชากร ขอบเขตพ้ืนที่ อํานาจหน้าท่ี รายได้ ค่าใช้จ่าย คะแนนเสียง ผลประโยชน์ อํานาจต่อรอง 
และปัญหาอ่ืนๆ ท่ีอาจตามมาภายหลังได้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าการบริหารจัดการเป็นเร่ืองใหญ่
ท้ังในระดับนโยบายและระดับท้องถิ่นจําเป็นต้องร่วมมือและร่วมกันกําหนด เพ่ือให้การบริหารจัดการ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาจมีหน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ร่วมกันบริหารจัดการ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ซ่ึงอาจเป็น 
ในรูปของคณะกรรมการร่วมหรืออาจนําการบริหารจัดการในองค์กรท่ีประสบความสําเร็จมาปรับใช้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอดและหน่วยงานพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ควรนําข้อมูลใน
การวิจัยคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

2. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและจังหวัดตาก 
ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษไปสู่กลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3. รัฐบาลและจังหวัดตาก ควรมอบหมายให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการผลักดัน 
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างจริงจังและสอดคล้องกับศักยภาพ การยอมรับ ความคาดหวัง 
ปัจจัยความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคของพ้ืนท่ี  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาศักยภาพและแนวทางการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดตากท่ีมี
ความเป็นไปได้ในเชิงนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการวาง
นโยบาย เพ่ือนําข้อมูลไปใช้วางแผนได้รอบด้านมากยิ่งข้ึน 

2. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในของการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ินในอนาคต 
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