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แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
The Development of Logistics Systems in Tak Special Economic Development 

Zone 
 

พัชรมณฑ์ อ่อนเชด1 
 

1 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แม่สอด 

 
บทคัดย่อ 
 การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตากโดยมองว่าในอนาคตเศรษฐกิจการค้าโลกได้
เปลี่ยนไปแล้วทุกภูมิภาคของโลกจะเช่ือมโยงกันทางเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนแต่จะพ่ึงพาซ่ึงกันและ
กันทางด้านทรัพยากร การเคลื่อนย้ายแรงงานและแหล่งวัตถุดิบการผลิตอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกประเทศไทยควรต้องเร่งเตรียมตัวให้พร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่
สอดน้ีจะเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด(แม่สอด Model)
เป็นการบริหารธุรกิจในรูปแบบใหม่ (New Economic City) ซ่ึงไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมแบบเดิมแต่จะ
เป็นการบริหารธุรกิจโดยภาคเอกชนนําการลงทุน โดยใช้หลักการ sharing ภายใต้การกํากับดูแลโดย
ภาครัฐซ่ึงจะต้องสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นการส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิ
พิเศษและประโยชน์ด้านต่างๆ แก่นักลงทุนแม่สอด Model จึงเป็นโครงการต้นแบบความสําเร็จของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและจะขยายผลไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนอ่ืน ๆ ทั่ว
ประเทศโดยจัดให้มีการบริหารท่ีดินด้วยต้นทุนตํ่าให้เอกชนเช่าจัดต้ังเป็นเขตอุตสาหกรรมในราคาถูก 
เพ่ือลดต้นทุนสินค้าและสนับสนุนการส่งออก กําหนดเขตพ้ืนที่จังหวัดตากให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจอยู่เดิม เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจการขนส่งและการ
ท่องเที่ยวในอําเภอแม่สอด ควรมีส่วนได้สิทธิประโยชน์พิเศษตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด
จัดหาพ้ืนที่บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ และท่ีสําคัญควรมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ดี ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของ ความพร้อม  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและโซ่คุณค่า ระบบการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์
ท้ังหมด กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ  ก็จะทําให้การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจไปได้มากว่าเดิม และคล่องตัวมากขึ้นในปัจจุบันมีอุตสาหกรรมต่างๆ 
คําสําคัญ:  เขต (Zone)หมายถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศ 
 เศรษฐกิจ (Economic)หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีมี่ศักยภาพของประเทศไทย 
 พิเศษ (Special)หมายถึงสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หรือกฎระเบียบทีจ่ะได้รับหรือมีผล
บังคับใช้หากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงมีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆในประเทศ 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (Tak Special Economic Zone : TAKSEZ) หมายถึง 
พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีสทิธิประโยชน์ เงื่อนไข หรือกฎระเบียบท่ีจะได้รับหรือมีผลบังคบั
ใช้หากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงมีความแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอแม่สอดอําเภอพบ
พระ และอําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
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บทนํา 
 จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดตากได้มีการที่วางเป้าหมายการเป็น “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า
ชายแดน”จังหวัดตากถือเป็นจังหวัดที่อยู่บนจุดตัดระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก–
ตะวันตกที่อําเภอเมืองตาก สามารถเชื่อมโยงกับทุกประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
โดยตรง ในอนาคตอําเภอเมืองตากจะมีความสําคัญต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
ทําหน้าท่ีเป็น Anchor Town ที่เช่ือมโยงกับ Border Town ที่เทศบาลนครแม่สอด ด้วยการเป็น
จุดตัดดังกล่าวจึงเป็นจุดเปล่ียนทิศทางของสินค้าท้ังสองแนวระเบียงเศรษฐกิจ เช่น จากจีนตอนใต้และ
ภาคกลางของประเทศไทยตามแนวเหนือ-ใต้ เปลี่ยนทิศทางไปแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือไปยัง
เมียนมาร์ สปป.ลาว และเวียดนาม อําเภอแม่สอดจึงมีความสําคัญต่อการเป็นจุดเปล่ียนถ่ายสินค้า
ระหว่างภูมิภาคท่ีมีสินค้าพ้ืนถิ่นและความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคแตกต่างกัน นับเป็น
ศักยภาพสําคัญของเมืองแม่สอดท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไปในอนาคต โดยจะ
เกิดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมประเภทใช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิ่งทอ อาหาร
และเครื่องด่ืม เป็นต้น 
 ตามท่ีนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดให้อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด อําเภอพบพระเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจึงเป็นความสําคัญย่ิงต่อการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศอย่างสมบูรณ์ของ
ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีใกล้ชิด และยังเป็นประตู (GATEWAY) ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและ
การท่องเท่ียวให้กับประเทศในอาเซียนทุกประเทศไปยังพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญ ควรมีการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ให้ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความพร้อม  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและโซ่คุณค่า ระบบ
การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ทั้งหมด กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ  ก็
จะทําให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจไปได้มากว่าเดิม และคล่องตัวมากขึ้นในปัจจุบันมีอุตสาหกรรมต่างๆ 
 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยในประเด็นด้านการตลาด 
การค้า และการลงทุนจะเร่งรัดจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยให้
ความสําคัญต่อจังหวัดชายแดน เพ่ือส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้
วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่งของ
ภูมิภาคอาเซียน และเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558จากการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556 เห็นชอบ
ในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช . )  เสนอและให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาและให้แก้ไขคํานิยามให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ที่ไม่ได้มีการค้าบริเวณพรมแดนด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้เม่ือร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีผลใช้บังคับแล้วให้นําเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอดมาพิจารณาดําเนินการเป็นลําดับแรกๆ  และคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2556 
เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดย
มอบหมายให้ สศช. เป็นผู้ดําเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ ทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการ
จัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจและรัฐบาลได้
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ประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 
 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คร้ังที่ 1/2557 เม่ือ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ัง
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทย ใน 5 พ้ืนที่ชายแดนเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่1. อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก2. อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว  3. พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดตราด 4. พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร  5. 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 จากการมีมติเห็นชอบให้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดนรวมถึงพ้ืนที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตากจังหวัดตากได้มีการ
กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ในระดับตําบลท่ีอยู่ติดชายแดนและไม่ทับซ้อนพ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดตาก จํานวน 
14 ตําบล 886,875 ไร่ (1,419 ตารางกิโลเมตร) ในพ้ืนท่ี 3 อําเภอได้แก่ อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระ 
และ อําเภอแม่ระมาด 
 

 
 

ภาพท่ี 1เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อําเภอ  
(อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด) 

 
 ตามการประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพ.ศ. 2556 
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ3 เรื่อง 
ได้แก่  
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1. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2. กําหนดให้มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สนพ.) ต้ังอยู่ที่ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ 

3. กําหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจัดทําร่างแผนแม่บท
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว กนพ. จะประกาศพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแผนแม่บท รวมถึง
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการ และเร่ิมดําเนินงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิด “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”ของประเทศไทย 
 

 ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน ในระยะต่อไปอย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นท่ียอมรับของประชาชนสามารถดึงดูดการลงทุน
สร้างความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง สร้างความอยู่ดีมีสุขและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
ย่ังยืนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีบูรณาการมีเป้าหมายในเชิงพ้ืนที่ กิจกรรม 
และเป้าหมายด้านเวลา รวมทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ซ่ึงจะเป็นโอกาสที่จะสร้างเสริมความ
แข็งแกร่งเพ่ิมขีดความสามารถของพ้ืนที่บริบทของจังหวัดตากนั้น ถือเป็นประตูสู่ยุโรปตามเส้นทาง
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ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)ด้วยศักยภาพและความ
พร้อมของเมือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและการท่องเที่ยวและ
ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่อง  โดยพ้ืนที่แม่สอดสามารถ
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (Myawady Trade Zone) ของสหภาพพม่า ซ่ึงต้ังอยู่ห่างออกไป
เพียง 10 กิโลเมตรเท่าน้ันและยังมีพ้ืนที่ ที่ต้ังอยู่ปลายแนวเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจEast-West 
Economic Corridor(EWEC) เป็นจุดตัดระหว่างแนวเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ North-South 
Economic Corridor (NSEC) มีโครงข่ายการคมนาคมทางบกท่ีสนับสนุนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและ
สินค้ามีสนามบินพาณิชย์เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่น
เฉพาะตัว ตลอดจนเป็นประตูสู่อันดามัน และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงคือพม่าจีนและ
สามารถเช่ือมโยงกับเส้นทางการค้าขายเป็นประตูสู่ยุโรปได้มีศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องการค้าขาย การ
เป็นเมืองค้าชายแดนท่ีมีอําเภอแม่สอดถือเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ และอําเภอแม่สอดยังเป็นอําเภอ
ชายแดนที่มีรายได้การส่งออกสูง และมีเรื่องแรงงานที่สําคัญ เพราะในด้านของแรงงานน้ันแม่สอดถือ
ว่าเป็นต้นนํ้าของแรงงานหากมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ดีก็จะทําให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจไป
ได้มากว่าเดิม และคล่องตัวมากขึ้นในปัจจุบันมีอุตสาหกรรมต่างๆต้ังอยู่ที่อําเภอแม่สอดอยู่แล้ว 
สําหรับอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมควรเป็นอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ซ่ึงจะเป็นจุดศูนย์รวมของนักลงทุน 
เม่ือมีอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นก็ควรมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ดี มีศูนย์กลางการ
กระจายสินค้า สิ่งเหล่าน้ีจะทําให้มีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัด
ตากโดยมองว่าในอนาคตเศรษฐกิจการค้าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วทุกภูมิภาคของโลกจะเช่ือมโยงกันทาง
เศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนแต่จะพ่ึงพาซึ่งกันและกันทางด้านทรัพยากร การเคลื่อนย้ายแรงงานและ
แหล่งวัตถุดิบการผลิตอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกประเทศไทยควรต้องเร่งเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดนี้จะเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ การจัดต้ัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด(แม่สอด Model)เป็นการบริหารธุรกิจในรูปแบบใหม่(New Economic 
City) ซ่ึงไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมแบบเดิมแต่จะเป็นการบริหารธุรกิจโดยภาคเอกชนนําการลงทุน โดย
ใช้หลักการ sharing ภายใต้การกํากับดูแลโดยภาครัฐซ่ึงจะต้องสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จําเป็นการส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิพิเศษและประโยชน์ด้านต่างๆ แก่นักลงทุนแม่สอด Model
จึงเป็นโครงการต้นแบบความสําเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและจะขยายผลไปยังเขต
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 
 
แนวคิดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ความพร้อมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เศรษฐกิจพิเศษเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนา SEZ ซ่ึงกล่าวถึงขอบเขตพ้ืนที่ในเชิง

ภูมิศาสตร์ทั้งสองฝั่งของชายแดน ที่มีการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนและภาษีแก่นักลงทุนในพ้ืนที่
ดังกล่าว โดยท่ัวไปจะมีการจํากัดขอบเขตและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการตัวเอง มีสภาพศุลกากรท่ีแยก
ออกจากระบบปกติและปลอดภาษีในรูปแบบปกติ รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการทาง
ภาษีให้กับองค์กรธุรกิจท่ีเข้ามาดําเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือลดต้นทุนทางธุรกิจโดยภาพรวม 
พ้ืนที่ค่อนข้างมีความพร้อมของส่ิงอํานวยความสะดวกในปัจจุบัน จํานวนและขนาดขององค์กรธุรกิจท่ี
ดําเนินการอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้ว สถานะของระบบการผลิตในพ้ืนท่ี นโยบายส่งเสริมการลงทุน และการ
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ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปแบบการบริหารและควรสร้างให้แรงจูงใจ
แก่ผู้ประกอบการใน SEZ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ พ้ืนที่ๆ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีขอบเขตชัดเจนเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการที่มีหน่วยงานจัดต้ังขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ การ
บริหาร SEZ มีลักษณะการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) 
โดยกําหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เช่น ภาครัฐสนับสนุนการจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ส่วนภาคเอกชนดูแลด้านการลงทุน การจ้างงาน สนับสนุนการพัฒนาและสร้างความเจริญในพ้ืนที่และ
การสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่ควรมี  รวมถึงการควรท่ีจะต้องมีพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศในภาพรวม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การสนับสนุนและการลงทุน 
- การร่วมมือพัฒนาศักยภาพของประเทศทั้งสองในด้านการพัฒนาความชํานาญและ

ฝีมือของแรงงานในพ้ืนที่ 
- กรณีประเทศเพ่ือนบ้านมีศักยภาพตํ่าการลงทุนในพ้ืนที่ชายแดนจะช่วยขจัดปัญหา

ความเหลื่อมล้ําและการถ่ายเทส่ิงท่ีขาดสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. การจ้างงาน 

- เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของประเทศทั้งสอง และเพ่ือยกระดับผลิตภาพ 
(Productivity) ของแรงงานระหว่างประเทศให้มีความแตกต่างลดลง 

3. การพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณชายแดน 
- ให้เป็นกรณีตัวอย่าง เพ่ือพัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนที่ชายแดนกับพ้ืนที่ส่วนกลาง 

และเช่ือมโยงกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ในภูมิภาค (Sub-region) 
- เพ่ือการยกระดับการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท้องที่ให้มีศักยภาพสูง สามารถเช่ือมโยงกับ

ผู้ประกอบการส่วนกลาง ก้าวสู่ประเทศเพ่ือนบ้านชายแดน และก้าวสู่ประตูการค้า/การลงทุนระดับ
นานาประเทศต่อไป 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ/หรือโซ่คุณค่า  
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะสร้างโอกาสในการยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ระหว่างพ้ืนที่ชายแดนท้ังสองในลักษณะของโซ่คุณค่าและเช่ือมโยงไปถึงพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมถึง
เครือข่ายการผลิตในระดับนานาชาติ โซ่คุณค่าท่ีเกิดข้ึนนี้ไม่จํากัดเพียงแต่ในรูปแบบการผลิต แต่ยังรวม
ไปถึงภาคบริการและการท่องเท่ียวอีกด้วยท้ังน้ีขึ้นกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ องค์กรท่ีดําเนินการ
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของโซ่คุณค่าในระดับโลก
จากการนําเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบสําหรับการผลิต รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ความ
เช่ือมโยงของโซ่คุณค่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตภายในท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับระบบ
เศรษฐกิจ เช่น การส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ให้กับโรงงานแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
และสร้างการจ้างงานให้กับท้องถิ่น การมีการสนับสนุนการพัฒนาและสร้างความเจริญในพ้ืนที่และการ
สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่ควรมีดังนี้ 

- ควรมีการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการโดยเน้นการค้าปลอดภาษี (Duty- Free 
Trade) และการควบคุมเงินตราต่างประเทศ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และอัตรา
ค่าบริการต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือให้ภาคเอกชนมีต้นทุนตํ่า สามารถผลิตสินค้า/บริการภายใต้ราคาท่ี
แข่งขันได้ 
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- การมีอิสระในการนําเข้า/ส่งออกโดยปราศจากการควบคุมด้านเงินตราต่างประเทศ 
- การสนับสนุนด้านการออกใบอนุญาตและดูแลเรื่องกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตัว 
- การลดภาษีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีท้องที่ 
และท่ีสําคัญควรมีกําหนดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนท่ีประเทศที่มีชายแดน

ร่วมกับร่วมมือกันพัฒนา เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ศูนย์การขนส่งและโลจิสติกส์ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกทุกรูปแบบของการค้าและลงทุนในชายแดน ให้มีการบริหารงานจะเป็นลักษณะ
เมืองพ่ี/เมืองน้อง (Sister City) มีลักษณะจับคู่ประเทศ 

ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์เป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกัน เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (Tak Special Economic Zone : TAKSEZ)ก็เป็นจุดร่วม (Node) ที่เป็น
องค์ประกอบของการพัฒนาเส้นทางขนส่งให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ ระบบขนส่งและโลจิสติกส์จะเป็นตัว
เช่ือมโยงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนให้บูรณาการกับพ้ืนที่อ่ืนๆตลอดท้ังแนวระเบียงเศรษฐกิจ ต้นทุนที่เกิดข้ึนใน
กิจกรรมข้ามแดนมีนัยยะสําคัญต่อการดึงดูดการลงทุนใน TAKSEZ  และมีการคํานึงถึงปัจจัยในการ
ประเมินศักยภาพในการพัฒนา TAKSEZที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ ความเชื่อมโยง
ของระเบียงเศรษฐกิจและเครือข่ายการขนส่ง ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งท่ี
เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ ระบบโทรคมนาคมและบริการสนเทศภายในพื้นที่ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ต้นทุนและ
ระยะเวลาระหว่างพ้ืนที่และศูนย์โลจิสติกส์ที่สําคัญ ศักยภาพของพ้ืนท่ีในการพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้าตามแนวพ้ืนที่ เป็นต้น 

กฎหมายและกฎระเบียบ 
องค์ประกอบด้านกฎหมายเป็นส่วนประกอบสําคัญในการดึงดูดการลงทุนมายังพ้ืนที่ชายแดน  

เช่น การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เรียบง่ายและสอดคล้องกับกลไกกลบริหารจัดการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (Tak Special Economic Zone : TAKSEZ)การลดขั้นตอนการรับรอง
การลงทุนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเร่ิมต้นการลงทุน การขออนุญาตในการทํางาน การยกเลิกการ
ขออนุญาตนําเข้าและส่งออกสินค้า การให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับพาณิชกรรมและความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน การอนุญาตให้ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามารถนําปัจจัยการผลิตมาสร้างประโยชน์ให้กับเขต
เศรษฐกิจ การใช้กลไกความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเข้ามาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผ่อน
ปรนข้อกําหนดขั้นพ้ืนฐานในการส่งออก การจ้างงาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ 
ความแตกต่างระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษคือกลยุทธ์ในการ

พัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนเข้ากับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความสําเร็จอย่างย่ังยืนในระยะยาวเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะต้องมีแผนพัฒนาร่วมกับแผนพัฒนาเมืองชายแดนและ/จังหวัด ร่วมด้วยการ
ปรับปรุงคุณภาพของสังคมเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภูมิภาค กลยุทธ์ในการพัฒนาจะต้องให้ความสําคัญ
กับการศึกษาและอบรมวิชาชีพให้กับแรงงานซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในการดึงดูดกิจกรรมบริการและการ
ผลิตท่ีมีการเพ่ิมมูลค่าสูง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาจจะต้องแข่งขันกับการท่องเที่ยวในส่วนที่สนับสนุน
การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทั้งน้ีต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของพ้ืนที่
และวิสัยทัศน์ของการพัฒนาจังหวัด ดังนั้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมิได้คํานึงเพียงการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ต้องการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในบางพ้ืนท่ีที่มี
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ศักยภาพทางเศรษฐกิจตํ่าจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจเป็นพ้ืนฐานของการเติบโต
ในอนาคต 

การพัฒนา SMEs และศูนย์พัฒนาธุรกิจ 
กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้ความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีรายได้ตํ่า (Pro-poor 

Strategy) เป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เนื่องจากพ้ืนที่ชายแดนส่วน
ใหญ่ไกลจากพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมในระดับ
ท้องถิ่น รายได้ประชากรต่อหัวอยู่ในระดับตํ่า ไม่ได้มีความพร้อมที่จะมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Pro-Growth Strategy) ดังเช่นนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วไปซ่ึงจะให้ประโยชน์กับธุรกิจ
ขนาดใหญ่เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ การให้สิทธิประโยชน์ที่เพียงพอต่อการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
และกลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จ แต่สําหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนน้ันจําเป็นต้องวางรากฐานของธุรกิจขนาดกลางและเล็กในพ้ืนที่ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันได้ก่อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเช่ือมโยงกับภาคการเกษตรเพ่ือพัฒนาและยกระดับองค์กรธุรกิจ
ในท้องถิ่นวนรูปแบบการฟุ้งกระจายขององค์ความรู้และเทคโนโลยีจากบรรษัทขนาดใหญ่ในเครือข่าย
การผลิต  
 อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลต้องให้ความม่ันใจได้ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีให้กับบรรษัท
ขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถส่งผ่านและสร้างประโยชน์ในกับธุรกิจในระดับ
ท้องถิ่นที่จัดต้ังอยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นกลไกการลดหย่อนภาษีให้กับธุรกิจท่ีจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษในกรณีที่ซ้ือปัจจัยการผลิตหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการในท้องถิ่น  
 
สรุป 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (Tak Special Economic Zone : TAKSEZ) เป็นพ้ืนท่ีทาง
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข หรือกฎระเบียบท่ีจะได้รับหรือมีผลบังคับใช้หาก
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงมีความแตกต่างจากพื้นที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระ 
และอําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก จํานวน 14 ตําบล 886,875 ไร่ (1,419 ตารางกิโลเมตร) จากการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 15 
กรกฎาคม 2557 ซ่ึงมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เป็นประธานท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยได้มีศักยภาพเก่ียวกับเรื่องการค้าขาย การเป็นเมืองค้า
ชายแดนที่มีอําเภอแม่สอดถือเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ  และอําเภอแม่สอดยังเป็นอําเภอชายแดนท่ีมี
รายได้การส่งออกสูง และมีเรื่องแรงงานท่ีสําคัญ เพราะในด้านของแรงงานน้ันแม่สอดถือว่าเป็นต้นน้ํา
ของแรงงานหากมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ดีก็จะทําให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจไปได้มากว่าเดิม 
และคล่องตัวมากขึ้นในปัจจุบันมีอุตสาหกรรมต่างๆต้ังอยู่ที่อําเภอแม่สอดอยู่แล้ว สําหรับอุตสาหกรรม
ที่เหมาะสมควรเป็นอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ซ่ึงจะเป็นจุดศูนย์รวมของนักลงทุน เม่ือมีอุตสาหกรรม
และธุรกิจต่างๆเกิดข้ึนก็ควรมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ดี มีศูนย์กลางการกระจายสินค้า สิ่งเหล่าน้ี
จะทําให้มีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตากโดยมองว่าใน
อนาคตเศรษฐกิจการค้าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วทุกภูมิภาคของโลกจะเช่ือมโยงกันทางเศรษฐกิจแบบไร้
พรมแดนแต่จะพ่ึงพาซ่ึงกันและกันทางด้านทรัพยากร การเคลื่อนย้ายแรงงานและแหล่งวัตถุดิบการ
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ผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกประเทศไทย
ควรต้องเร่งเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดน้ีจะเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด(แม่สอด Model)เป็นการบริหารธุรกิจในรูปแบบใหม่(New Economic City) ซ่ึงไม่ใช่
นิคมอุตสาหกรรมแบบเดิมแต่จะเป็นการบริหารธุรกิจโดยภาคเอกชนนําการลงทุน โดยใช้หลักการ 
sharing ภายใต้การกํากับดูแลโดยภาครัฐซ่ึงจะต้องสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นการ
ส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิพิเศษและประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่นักลงทุนแม่สอด Modelจึงเป็น
โครงการต้นแบบความสําเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและจะขยายผลไปยังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดชายแดนอื่นๆ ทั่วประเทศ 
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โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรการสร้างที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระดับทั่วไป [เอกสารประกอบการบรรยาย]. กรุงเทพฯ : สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น). 
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