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บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 
ประเทศไทยมีนโยบายการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 2015 โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ตามแนว
ชายแดนที่มีศักยภาพเหมาะสม ตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่ก าหนดให้เป็นพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจาก
เป็นช่องทางการเชื่อมต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ส าหรับ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางด้านการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
อาเซียน  โดยแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในชายแดนในปี 2556 ได้ก าหนดระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนา  แต่ยังไม่มีการด าเนินการภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดัน และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 
ก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 5 พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก 
มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา โดยรัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติชาติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557  และต่อมาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (24 เมษายน 
2557) ประกาศเพิ่มเติม 5 พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย นราธิวาส เชียงราย 
นครพนม กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย  การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ า   ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาความมั่นคง
โดยการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศ  ปัญหาการลักลอบน า
สินค้าการเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน  พร้อมก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการพัฒนา
โดยเน้นสร้างพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่บริเวณชายแดนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน
การคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุน  และการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  การสนับสนุน SME และ
การลงทุนต่อเน่ืองของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนด้าน
การบริหารแรงงานต่างด้าวและด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
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1.2  ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 นโยบายการสร้างพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่บริเวณชายแดน รัฐบาลมุ่งเน้นให้
ความส าคัญในการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน พร้อมทั้งเร่งด าเนินการตามข้อตกลง
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง ตลอดจนการ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ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  รวมถึงก าหนดให้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นฐานผลิตหลักตาม
แนวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก เพราะเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้ง  อันเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์ที่สามารถเชื่อโยงไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้ 
ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion : 
GMS)  และก าหนดเป็นพื้นที่พัฒนาน าร่องในลักษณะเมืองคู่แฝดระหว่างไทย-พม่า (แม่สอด-เมียวดี) 
ภายใต้กรอบ ACMECS ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infarstructure) ของไทยที่มี
นโยบายเชื่อมการค้าจากประเทศเมียนมาร์ จากย่างกุ้ง และเมาะละแหม่ง ผ่านเมียวดี มาด่านแม่สอด 
สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ไปยังด่านชายแดนมุกดาหาร ผ่านสะหวันนะเขต ฝั่ง
ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังเว้ และท่าเรือดานัง ประเทศสังคมนิยม
เวียดนาม โดยเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านประเทศไทยจากตาก -มุกดาหาร มีระยะทางรวม 713 
กิโลเมตร  ทั้งนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีเป้าหมายว่าพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ประชากรต่อหัวและเพื่อแข่งขันกับเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั่ว
โลก ท าให้ไทยมีโอกาสชิงความได้เปรียบ เน่ืองจากการเดินทางเข้าออกของประชาชนในประเทศ
อาเซียน  โดยเฉพาะระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ จะเดินทางเข้าออกได้สะดวกง่ายมากขึ้น การ
ขนส่งสินค้าต่างๆ และที่ส าคัญที่ตั้งของแม่สอด จังหวัดตาก อยู่บนเส้นทางถนนอาเซียนที่จะเข้าไป
ถึงยุโรปผ่านอ าเภอแม่สอดไปเมืองเมียวดี  ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย  
จึงท าให้อ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสามารถเชื่อมโยงเมียวดีและเมืองส าคัญของเมียนมาร์ ใน
ด้าน (1) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์  อ าเภอแม่สอดเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงไทย-เมียน
มาร์ แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกไปตะวันตก (East West Ecocomic Cooridor : EWEC) ที่สามารถ
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เชื่อมโยงไปยังเมืองส าคัญของรัฐกะเหร่ียงและรัฐมอญ อาทิ ผะอัน และเมาะละแหม่งรวมถึง
เชื่อมโยงไปถึงกรุงย่างกุ้ง แต่ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-เมียนมาร์ ยังคงมีปัญหาใน
เร่ืองการจราจรบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 ที่แออัด และถนนบนช่วงเขาตะนาว
ศรีที่แคบมากจนต้องจัดให้มีการเดินทางรถได้ทางเดียวสลับช่องทางในวันคู่และวันคี่   และปัจจุบัน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 2 และปรับปรุงสนามบินแม่สอดยายทางวิ่งให้กว้างขึ้น
เพื่อให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน  (2) ด้ำนกำรค้ำชำยแดนและผ่ำนแดน การค้าชายแดน
ผ่านด่านศุลกากรแม่สอดมีมูลค่าสูงที่สุดในภาคเหนือ และมีมูลค่าสูงเป็นอันดับสอง ของด่านการค้า
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ 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 โดยผลักดันให้มีการท าวีซ่าที่ด่านชายแดนไทย (วีโอเอ)  เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักธุรกิจที่อยู่
เมืองชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ  โดยเฉพาะชาวเมียนมาร์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปท าวีซ่าถึงเมือง
ย่างกุ้ง  และชาวเมียนมาร์ที่อยู่บริเวณชายแดน สามารถเดินทางเข้ามารักษาพยาบาล ท่องเที่ยวเมือง
ชั้นในของฝั่งไทย อาทิ พิษณุโลก และสุโขทัยได้ด้วย  รวมถึงผลักดันการขอขยายเวลาการใช้หนังสือ
อนุญาตผ่านแดนให้ขยายเวลาเข้า-ออกไทยเพิ่มจากเดิม 1 วัน เป็น 7 วัน  เพื่อให้ส่งผลต่อการค้าชายแดน
ที่ด่านแม่สอด-เมียวดีมีเพิ่มขึ้นด้วย  รวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ จ าเป็นต้องบริหาร
จัดการในการเข้า-ออกระหว่างพรมแดน ให้มีกลไกป้องกันแรงงานที่มีการพัฒนาทักษะ หากจะมีการ
เคลื่อนย้ายเข้าสู่จังหวัดชั้นใน จ าเป็นต้องมีการจ าแนกที่ชัดเจนระหว่างแรงงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กับแรงงานที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่จังหวัดชั้นใน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2557, น. 11-12)     

 
 จากการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมา พบว่าปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมี  6  ด้าน  คือ (1) ด้ำนกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ี  โดยพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า การปรับปรุงถนน ไฟฟ้า และการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือให้เช่าในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (2) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้านการคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 (ตาก-แม่สอด)ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการ
สัญจรระหว่างเมืองตากกับอ าเภอแม่สอด และเชื่อมโยงต่อไปยัง 4 อ าเภอชายแดนของจังหวัดตาก 
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงตามแนวเส้นทางระเบียง เศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic 
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Corridor : EWEC) กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีไปสู่ท่าเรือเมาะละแหม่งและกรุงย่างกุ้งประเทศ
เมียนมาร์  มีจ านวนยานพาหนะที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเฉลี่ยสูงมากในปี 2558 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 
12,000 คันต่อวัน  ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่  มากไปกว่านั้นในช่วง-3 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณคนเข้า
เมืองรวมทั้งแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นจ านวนมาก ท าให้ความต้องการใช้สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น รวมถึง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาเพื่อการอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น  หากพิจารณาถึงกิจกรรมที่
เกิดขึ้น ณ ด่านพรมแดนแม่สอด ทั้งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับด่านชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ ด่านอ่ืนๆ รวมทั้งมีจ านวนคนข้ามแดนที่ด่านแม่สอดที่มีอัตราเฉลี่ยมากถึงวันละ 516 คน 
โครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านแม่สอดจึงไม่เพียงพอที่จะรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างคล่องตัวและ
รวดเร็ว เน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขนาดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า มีขนาดเล็ก ไม่มีอาคารส าหรับ
บริหารกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ One Stop Services และไม่มีลานจอดรถรับรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
บริเวณด่านแม่สอด ท าให้เกิดการกีดขวางเส้นทางจราจร  (3) ด้ำนงบประมำณ เพื่อการขับเคลื่อนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในปัจจุบันใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการและงบประมาณพัฒนา
จังหวัดซึ่งไม่เพียงพอ  เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเดินทาง
ในประชุม สัมมนา และท ากิจกรรมต่าง  (4) ด้ำนอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำท่ี ก าหนดให้ทุกภาคส่วนราชการ
ในจังหวัดบูรณาการการท างานร่วมกันบริหารจัดการด้านก าลังคนและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงท าให้ภารกิจและความรับผิดชอบของส่วนราชการมีปริมาณมากขึ้น  
ทั้งนี้ถึงแม้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้มอบหมายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงาน
ประจ า ณ ส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกด้านพิธีการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักลงทุนและ
ผู้สนใจ แต่ยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอัตราก าลังเพิ่มเติม (5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร การ
ขับเคลื่อนงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  มีข้อจ ากัดทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ในการบริหารจัดการ ก ากับดูแล ตัดสิน สั่งการ อนุมัติ อนุญาต อนุมัติการปฏิบัติ ต่างๆ ของแต่ละ
กระทรวง ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น ด้านแรงงาน ด้านความความมั่นคง ด้านการค้ าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น (6) ด้ำนสิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่รัฐให้แก่นักลงทุนในเขต
พัฒนา เศรษฐกิจพิเศษตาก ควรมากกว่าประกาศฉบับที่ 4 (BOI) เนื่องจากไม่แตกต่างจากสิทธิ
ประโยชน์เดิมที่เคยประกาศเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 มีเพิ่ม และผู้ประกอบการรับส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่ชั้นในได้ใช้แรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว หากพิจารณาด้านวัตถุดิบที่ใช้มีการน ามาจากพื้นที่
ชั้นในกว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์ หากผลิตแล้วส่งขายเมียนมาร์ทั้งหมด นักลงทุนสนใจจะลงทุน แต่
ข้อเท็จจริงการผลิตสินค้าแล้วส่งหนึ่งออกส่วนหนึ่งต้องขนย้อนกลับไปพื้นที่ชั้นในหรือไปส่งออก
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ท่าเรือแหลมฉบัง ค่าขนส่ง ค่าบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลให้จึงไม่น่าสนใจส าหรับ      
นักลงทุน (ส านักงานจังหวัดตาก, 2558, น. 8-12)   
 

และผลรายงานส ารวจศักยภาพพื้นที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-เมียนมาร์ พบปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน มีดังนี ้ 

1. โครงสร้ำงพื้นฐำนไม่ได้มำตรฐำน ได้แก่  (1) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งในไทยและ
เมียนมาร์ ยังไม่ได้มาตรฐานและบางจุดไม่ปลอดภัย ได้แก่ ช่วงแม่สอด-ตาก ช่วงแม่สอด-อุ้มผาง 
และเส้นทางส่วนใหญ่ในเมียนมาร์ โดยเฉพาะช่วงเมียวดี-กอกะเร็ก บนเขาตะนาวศรี (2) สภาพ
การจราจรพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 แออัดมาก ขณะที่
สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 ยังอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโดยกระทรวงคมนาคม  

2. ขำดกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพื้นท่ีอ ำเภอแม่สอดท่ีชัดเจน   การเติบโตของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในพื้นที่ท าให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมและการบริหารจัดการของ
หน่วยงานในอ าเภอแม่สอดไม่สามารถรองรับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจ าเป็นต้องมี
การก าหนดทิศทางการพัฒนาและโครงการพัฒนาในพื้นที่ให้เหมาะสม 

3. ไทยและเมียนมำร์ยังไม่มีควำมร่วมมือในกำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรขนส่งข้ำมพรม 
แดนระหว่ำงกัน  ไทยและเมียนมาร์ยังไม่สามารถด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 
ประเทศ (National Single Window : NSW) และภายในอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW) 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

4. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรค้ำและกำรลงทุนของเมียนมำร์ยังไม่เป็นสำกล  อาทิ การที่
เมียนมาร์ให้ออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าที่ย่างกุ้ง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2557, น. 12-13)     

 
จากการรายงานปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   
พบว่าการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลตามแผนที่
รัฐบาล หรือคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก าหนดให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับ
พื้นที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามก าหนดระยะเวลาที่วางแผน  เนื่องจากกระบวนการน านโยบาย
แปลงไปสู่การปฏิบัติยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นหลักอันจะเห็นได้จากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับพื้นที่ที่มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการถึงแม้จะมีผู้แทน
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องค์กรเอกชนหากแต่ยังไม่มีบทบาทส าคัญมากนัก  ขณะที่ปริมาณกิจกรรมของประเภทธุรกิจ หรือ
ปริมาณการค้า การลงทุนของนักลงทุนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด อันเนื่องมาจาก
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ ที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ตั้งหรือโซนส าหรับกิจกรรม  ระบบ
สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ระบบสาธารณูปโภค  ยังอยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดิน การให้
สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีความแตกต่างทั้งก่อนและหลังการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ  รวมถึงการบูรณาการในการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่เกิดการประสานความร่วมมือกันใน
ระดับพื้นที่     จากโอกาสและความท้าทายที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่ส าหรับพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษน าร่องระยะแรก  เนื่องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มข้น มีฐานอุตสาหกรรมเดิมใน
พื้นที่ และมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งในเชิงการค้าและโลจิสติกส์นั้น  แต่อย่างไรก็ตามเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากยังมีข้อจ ากัดหลายประการในพื้นที่ที่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในลักษณะ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาข้อจ ากัดทั้งในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน  การ
บริหารจัดการด่านพรมแดนและการอ านวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน การใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะท าให้จังหวัดตาก สามารถจัดระเบียบการ
พัฒนาในพื้นที่และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบต่างๆ ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของพื้นที่และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทย -เมียนมาร์ และเชื่อมโยงไปยัง
เอเชียใต้ในระยะยาวได้      

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ควรมี
รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก วิธีการแก้ไขปัญหา  รวมถึงเทคนิค
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ควรเป็นอย่างไร  เพื่อจะพัฒนาพื้นที่การค้า
ชายแดนประเทศไทย-เมียนมาร์ ที่มีความพร้อมด้านแรงงานอยู่แล้วให้สามารถเชื่อมต่อไปสู่เวียดนาม
และจีน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดน  เพื่อช่วยสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รวมทั้งจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้านและเขตการค้า
เสรี  โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าการศึกษาดังกล่าวจะท าให้เกิดคุณค่า 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 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยศึกษาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยก าหนดขอบเขตในการวิจัยในพื้นที่น าร่องในพื้นที่ 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอแม่สอด 
อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่ระมาด ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นหลัก พร้อมเสริมด้วย
ข้อมูลของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม  ประกอบด้วย 
 1.4.1 ศึกษาโครงการน าร่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  (อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และ 
อ าเภอแม่ระมาด)  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (อ าเภอสะเดา)  และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม (อ าเภอเมืองนครพนม และอ าเภอท่าอุเทน)  โดยมีขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลและพื้นที่การ
วิจัยครั้งนีจ้ากแหล่งข้อมูล 2  ด้าน 
    1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ด าเนินการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสาร รายงานทาง
วิชาการ เว็บไซด์ เช่น ข้อมูลการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
  2) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ   แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 
    (2.1) ข้อมูลจากการลงส ารวจพื้นที่ 3 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ที่มีชายแดนติด
อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
   (2.2) ข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพ  คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี  สาธารณรัฐ 
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แห่งสหภาพเมียนมาร์ ในรูปแบบการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารนครแม่สอด  ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชุน ผู้ทรงคุณวุฒิ, ใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจสงขลา และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม ได้แก่ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม และประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม, และข้อมูลจากการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเจาะลึกในประเด็นที่ผู้ศึกษาก าหนด แล้วเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมสนทนา อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นส าหรับตอบค าถามโจทก์วิจัย   
 1.4.2 ศึกษาปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ 
ได้แก่    เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น : สาธารณรัฐประชาชนจีน   เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ : 
มาเลเซีย  และเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบทางด้าน วัตถุประสงค์การจัดตั้ง  รูปแบบและกิจกรรม  มาตรการสิทธิประโยชน์ 
และรูปแบบกลไกการบริหารจัดการ ของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 1.4.3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ กรกฎาคม 2558 -มกราคม 2560 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. รูปแบบโครงสร้างและผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, 
สงขลา, นครพนม, จีน, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 
 2. โครงสร้างการบริหารจัดการต้นแบบเพื่อการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชิงนโยบาย
ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาประเทศไทย  
 
1.6 นิยำมศัพท์  
 ต้นแบบ (Prototype) คือ ต้นแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมในการบริหารจัดการของกรณีศึกษา แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นแนวทาง หรือรูปแบบในการ
บริหารจัดการ ซึ่งองค์กรอ่ืนๆ สามารถน าเอาไปใช้เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คือ  การผนวกการท างานด้านการ
พัฒนาในสายงานต่างๆ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีการบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจปัญหาและ
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ก่อให้เกิดการยอมรับในปัญหาที่ฝ่ายอ่ืนเผชิญอยู่อันจะท าให้การประสานงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
รวมถึงจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยคณะกรรมการบริหารเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานต่างๆ มีการวางแผนและประเมินสถานการณ์
ล่วงหน้าได้เนื่องจากมีที่ปรึกษาคอยให้ความกระจ่างและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และท าให้
การท างานใช้เหตุและผลมากขึ้นในการบริหารงาน   โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการบริหารสู่ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ  
 ระบบกำรบริหำรจัดกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก  คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่เน้นกลไกในเชิงตลาดซึ่งมีการแข่งขันกันในเศรษฐกิจแบบเสรีที่
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งให้เกิดความรวดเร็วในการคมนาคมและการสื่อสาร  ที่จะ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อมุ่งก่อให้เกิดสังคมที่สงบสุข สังคมที่มีคุณภาพ
และประชาชนสามารถด ารงชีพได้ ผ่านกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การน าและสั่งการ และ
การควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากก าหนดเป้าหมายไว้ 
 นโยบำยรัฐ คือ นโยบายรัฐบาลและหมายความรวมถึงนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมภายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 อ ำนำจหน้ำท่ี คือ อ านาจหน้าที่ของแต่ละระบบงาน ตลอดจนการมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งด้านการบริหาร ด้านการจัดการ 
 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรจัดองค์ควำมรู้ คือ การจัดระบบที่ดี ที่มีการขับเคลื่อนอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจากการที่ต้องให้ได้คนดี คนเก่ง มาจัดระบบให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ที่เร่ิมจากการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรมและการพัฒนา เพื่อความ
อยู่รอด ความเจริญก้าวหน้า และการขับเคลื่อนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยจ าแนก 3 
ประเภท คือ ทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทีมผู้จัดการหรือ
ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และทีมผู้ปฎิบัติหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่น านโยบายของทีม
ผู้บริหารและทีมผู้จัดการแปลงมาสู่การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลส าฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 กำรวำงแผน คือ การวางแผนที่จะด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้เพื่อให้แผนงานที่ก าหนด
ขึ้นสอดคล้องต้องกับนโยบายที่เป็นนโยบายระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับองค์กร ซึ่งการวางแผน
นโยบายระดับชาติและระดับพื้นที่ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหรือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยการวางแผนในนิยามศัพท์นี้ให้มีความหมายเฉพาะส่วนการวางแผน
ระดับองค์กรหรือการวางแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเท่านั้น 
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 กำรจัดองค์กร คือ การจัดโครงสร้างองค์กรของเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยก าหนดให้มี
การบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการ ที่มาจากผู้แทน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยมีที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะนะ 
 กำรประสำนงำน คือ ระบบกลไกการประสานงานภายในองค์กรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   
และระบบกลไกการประสานงานกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการร่วมมือผลักก าลังระหว่าง
หน่วยงานภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกับภาค
ส่วนอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขต 
 กำรรำยงำน คือ รูปแบบให้มีการรายงานทั้งภายในองค์กรตั้งแต่เขตพัฒนาเศรษฐกิจตากไปสู่
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระดับดับชาติ และการรายงานผลการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  
 กำรงบประมำณ คือ ก ำหนดท่ีมำ กำรบริหำรจัดกำรของรำยได้จำกหมวดกำรด ำเนินกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ รวมถึงการน าส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินและการคืนรายได้เพื่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 ภำวะผู้น ำ  คือ  ความเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และ 
ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ที่มีคุณลักษณะผู้น าที่มีความคิดริ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และมั่นใจในขีดความสามารถของตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำร คือ  การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการ
ธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษตากในการร่วมกันระดับความคิด ผนึกก าลังขับเคลื่อนผ่านโครงการ บันทึกความ
ร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัย เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้
ให้เกิดความคล่องตัว  
 ตัวแทนประชำชนในพื้นท่ี คือ  การรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่เพื่อท ากิจกรรม รวมถึง
การสร้างชุมชนให้เจริญ โดยอาศัยก าลังความสามารถของผู้รวมตัวและหรือความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล  ซี่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ประกอบด้วย  กลุ่มโอทอป,   
กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน, คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล, กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล    



 
 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยได้ศึกษา 

ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยสังเขป ดังนี้  
2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
2.2  แนวคิดและลักษณะองค์กรสมรรถนะสูง  
2.3  แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองรูปแบบประชารัฐ  
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
2.6  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
        2.1.1 ความหมายของการจัดการ 
  Hellrigal, Slocum, & Jackson (2005, p. 7)  การจัดการ คือ งานและกิจกรรม  ซึ่งรวมถึงการ
ก ากับ องค์กรหรือหน่วยงานขององค์กรโดยใช้กระบวนการทางจัดการ คือ การวางแผน (Planning) 
การจัดองค์กร (Organizing) การชี้น า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
  Weihrich & Koonz (2005, p. 4)  การจัดการ คือ กระบวนการของการออกแบบและการรักษา
สภาพ แวดล้อม ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสรุป คือ (1) ผู้บริการจะต้องด าเนินการตามหน้าที่ทางการจัดการ 5 ประการ 
คือ  การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้น า (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) (2) การจัดการสามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท  (3) การจัดการสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับผู้บริหารทุกคน  (4) การจัดการเกี่ยวข้องกับการผลิตผลโดยนัยของประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
  สมภพ  ระงับทุกข์  (2554, น. 2)  การจัดการ คือ การติดตามการด าเนินการตามเป้า หมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยองค์การ หรือบุคคลที่ร่วมงานกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ผู้จัดการมีบทบาทต่อความส าเร็จขององค์การ ซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับนั้น ไม่ได้มาจาก
พรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถฝึกฝนกันได้ เพราะการบริหารจัดการ คือ การให้คนท างานให้
ส าเร็จตาม ที่ก าหนด 
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  รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2549, น. 13) กล่าวว่า การจัดการ (Management) คือ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
  พัชสิรี  ชมพูค า (2552, น. 5) การจัดการ คือ การด าเนินการในการวางแผนตัดสินใจ การจัด
องค์การ การน า และการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานขององค์การ อันได้แก่ ทรัพยากร การเงิน สินทรัพย์
ถาวร ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น การจัดการจึงประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ 4 อย่าง ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Control) 
  สรุปได้ว่า การจัดการ คือ กระบวนการที่จะท าให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร โดย
น าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Control) 
 2.1.2 ความส าคัญของการจัดการ  การจัดการเป็นงานที่ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินการ
โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติด้านการจัดการนั้นเป็นเร่ืองที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน  จ าเป็นต้องอาศัย
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์คอยดูแลเอาใจใส่และใช้ความพยายามสนับสนุนกลุ่มบุคคลในองค์การเพื่อ   
ให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลดีทางการจัดการ    
(วิลาวรรณ  รพีพิศาล, 2550, น. 32-33) ดังนี ้
  1) ท าให้เกิดประสิทธิภาพทางการบริหาร โดยทั่วไปจะเห็นว่าการด าเนินงานขององค์การจะ
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด องค์การจ าเป็นต้องมีประบวนการปฏิบัติงานที่ดีทั้งเร่ืองการ
วางแผนจัดองค์การ จัดคนเข้าท างาน การชี้น าและการควบคุม คือต้องท าให้งานต่างๆ ด าเนินไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุ้มค่า โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
  2) ท าให้เกิดประโยชน์ในด้านเวลา   หมายถึง การด าเนินงานขององค์การที่มีการวางแผนไว้
ชัดเจน จะท าให้งานต่างๆ ขององค์การด าเนินไปอย่างราบร่ืน รวดเร็ว ส าเร็จตามระยะเวลาและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3) เป็นวิธีทางการปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง  หมายถึง การจัดการเปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่จะช่วย
เสริมบุคลากรในองค์การเห็นความส าคัญต่องานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยจะต้องให้ทุก
คนได้รับ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจเกิด
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
  4) ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงาน  หมายถึง ในกรณีที่องค์การมีผู้บริหารและกระบวนการ
จัดการที่ดีแล้ว ย่อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะในเร่ืองปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
บริหารงาน เช่น คน เงิน วัสดุ-อุปกรณ์ เวลา เป็นต้น 
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  5) ท าให้เกิดคุณค่าทางสังคม  องค์การธุรกิจที่ได้พยายามบริหารงานให้มีประสิทธิภาพจน
เป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป ย่อมสนองความต้องการของสังคมในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่ดีได้ เช่น ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การบริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ  
 2.1.3 หน้าท่ีในการจัดการ (Functions of management) หน้าที่ทางการจัดการ หรือการบริหาร 
ถือว่าเป็นหน้าที่ส าคัญของงานแต่ละงานในองค์การผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้สร้างโอกาสในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ส าคัญผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช านาญมีประสบการณ์ใน
แง่มุมต่างๆ ของกระบวนการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่ของกระบวนการ
บริหารจัดการ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550, น. 42-43)  ดังนี ้
  1) การวางแผน (Planning) เป็นงานขั้นแรกที่องค์การจะต้องลงมือกระท าก่อนที่จะไป
จัดการในหน้าที่ อ่ืนๆ ซึ่งงานที่ เกี่ ยวกับแผนนั้นจะเป็นเร่ืองของการก าหนดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ในการด าเนิน งานในขั้นต้น โดยจะต้องก าหนดเป็นโครงรูปของงานออกมาอย่างชัดเจน
เพื่อเป็นการตัดสินใจว่า องค์การจะท าอย่างไรบ้าง ท าอย่างไร ท าเมื่อไหร่ และจะให้ใครเป็นผู้ปฎิบัติ
บ้างในงานแต่ละส่วนที่จะก าหนดขึ้น 
  2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นงานที่ถูกจัดท าต่อจากแผนงานที่ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย แล้ว ในการจัดองค์การนั้นผู้บริหารจะต้องจัดรูปแบบโครงสร้างของงานออกมาให้ชัดเจน
ในเร่ืองของปริมาณงานที่จะต้องจัดท าไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการท างาน ตลอดจนการประสาน
สัมพันธ์ของงานแต่ละงาน เพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์การมากที่สุด 
  3) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หลังจากที่องค์การมีแผนงานและจัดโครงสร้างของงาน
ไว้เรียบร้อย แล้ว งานในขั้นนี้จะดูแลเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน
องค์การซึ่งกระบวนการนั้น จะถูกเร่ิมต้นตั้งแต่การวางแผนเพื่อพิจารณาความต้องการก าลังคนด้วย
การสรรหาคัดเลือก บรรจุ ฝึกอบรมและพัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึ งก าหนด
ค่าตอบแทน จัดสวัสดิการ และการออกจากงาน 
  4) การชี้น า (Leading) เมื่อองค์การได้ท าการคัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการที่ถูกต้องและ
เป็นธรรมแล้ว ก็จะได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการเข้ามาปฏิบัติงาน และในขั้นนี้
ผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่ชักจูงให้บุคคลฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ การชี้น าหรือสั่งการ
ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะค่อนข้างสูงที่จะท าให้ผู้บังคับบัญชาร่วมมือด้วยความเต็มใจ ดังนั้นใน
การชี้น าอาจจะใช้วิธีการออกค าสั่งแบบขอร้องให้ค าแนะน า โดยจะไม่ใช้วิธีการบังคับอย่างเด็ดขาด 
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  5) การควบคุม (Controlling) ถือเป็นงานขั้นสุดท้ายของกระบวนการจัดการที่คอยดูแลตรวจ 
สอบการด าเนินงานของบุคลากรแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร งานคืบหน้าไปถึงไหน มีปัญหาอุปสรรค
อะไรเกิดขึ้น ซึ่งวิธีการควบคุมนั้นผู้บริหารอาจจะใช้วิธีการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานด้วยตนเอง หรือ
การตรวจสอบผลงานตามขั้นตอน ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสม ที่ส าคัญคืออย่าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ 
รู้สึกว่าก าลังถูกจับผิด หลังจากนั้นจะน าผลที่ได้จากการดูแลควบคุมมาด าเนินการแก้ไขต่อไป 
  รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, น. 13) ระบุว่า หน้าที่ในการบริหาร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์การ (3) การน า (4) การควบคุม โดยทั้ง 4 ขั้นตอนมีความสัมพันธ์
กัน คือ เมื่อมีการวางแผนแล้วจะต้องมีการจัดสรรหน้าที่ว่ามีใครท าหน้าที่อะไรบ้าง แล้วขั้นตอน
ต่อไปจึงมีการสั่งการและชักน าให้พนักงานปฏิบัติตามแผน เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนแล้ว ก็จ าเป็น
จะต้องมีขั้นตอนสุดท้าย คือ การควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งขั้นตอนการบริหารทั้ง 4 
ขั้นตอน จะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ทรัพยากรทาง
กายภาพ (Physical Resource) ทรัพยากรข้อมูล (Information Resource) ทรัพยากรทางการเงิน( 
Financial Resource) ดังแสดงภาพที่ 2.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ภาพท่ี 2.1  ความสัมพันธ์ของหน้าที่ในการบริหารขั้นพื้นฐาน 
                        ท่ีมา: Hellriegel, Slocum, Jackson (2004) 
 
 2.1.4 การจัดการตามหลักบริหาร (Administrative Management)  แนวคิดที่มุ่งเน้นการจัด
องค์การในภาพรวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้จัดการและผู้บริหารรับผิดชอบในการประสาน
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม และส่วนงานต่างๆ ในองค์การ นักคิดที่ส าคัญ ได้แก่ Henri Fayol (ค.ศ.1841-
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1925) นักอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศส ผู้เขียนหนังสือชื่อ “General and Industrial Management” ได้น า
ประสบการณ์ของตนเองมาเผยแพร่วิธีการปฏิบัติทางด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อ ให้ผู้จัดการ
คนอ่ืนๆ ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามจะส าเร็จ
บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  ซึ่งจะเน้นกระบวนการ
บริหารขั้นพื้นฐานไว้ 5 ประการ หรือชื่อย่อว่า  POCCC  (วิลาวรรณ  รพีพิศาล, 2550, น. 34-35)  
ดังนี้ (1) Planning (การวางแผน)  การคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ล่วง  หน้า ที่ถือว่าอาจจะเป็น
ผลกระทบต่อธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (2) Organizing (การจัดองค์การ)  กระบวนการจัด
โครงสร้างของคนและงาน โดยมีการแบ่งงานและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  (3) 
Commanding (การบังคับบัญชา)   การวางหลักการบังคับบัญชาสั่งการให้สมาชิกในองค์การ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด (4) Co-ordinating (การประสานงาน)   ภาระหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะคอยเชื่อมโยงงานต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยกัน (5) Controlling (การควบคุม)  การก ากับ
ดูแลงานที่มอบหมายให้การปฏิบัติงานด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ 
  นอกจากนี้ Fayol ยังได้คิดค้นหลักการจัดการ (A principle of management) 14 ข้อ เพื่อช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล (Dubrin & Ireland, 1993, p. 37) ดังนี้ (1) การแบ่ง
งานกันท า (Division of work) โดยการเพิ่มการแบ่งงานกันท าตามความสามารถหรือความถนันใน
งานแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ (2) อ านาจหน้าที่ (Authority) ผูบ้ริหารมีสิทธิที่จะสั่งการและ
มีอ านาจที่จะบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ (3) เอกภาพการสั่งการ (Unity of 
command) ผู้ใต้บังคับบัญชาควรรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ที่เรียกว่าหลักการ One man 
one boss (4) วินัย (Discipline) ผู้ใต้บังคับบัญชาควรให้ความเคารพและเชื่อฟังในข้อก าหนดและ 
นโยบายขององค์กร (5) เอกภาพในทิศทาง (Unity of direction) งานแต่ละงานในแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละฝ่ายควรปฏิบัติงานภายใต้แผนและการอ านวยการเดียวกัน  (6) ผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้นกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม คือผลประโยชน์ทางสังคมควรมาก่อนเป็นล าดับแรก ผลประโยชน์  ของ
องค์กรเป็นอันดับที่สอง และผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนมาเป็นอันดับสุดท้าย  (7) 
ผลตอบแทน (Remuneration) คนงานควรได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรม ผลตอบแทนนั้นต้องเป็นที่
ยอมรับได้ทั้งคนงานและองค์กร (8) รวมอ านาจ (Centralization) เพิ่มบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา
ในกระบวนการตัดสินใจ คือ การกระจายอ านาจ (Decentralization) ขณะที่หากลดบทบาทลงจะเป็น
การรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลาง (Centralization) ดังนั้น ผู้บริหารที่มีความสามารถต้องตัดสินใจอย่าง
ถูกต้องว่าสถานการณ์ใดควรรวมอ านาจและสถานการณ์ใดควรจะกระจายอ านาจ (9) สายการบังคับ
บัญชา (Scalar chain) ควรก าหนดสายการบังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานในองค์กรให้ชัดเจน ไม่
เหลื่อมล้ า ทับซ้อน หรือคลุมเครือ ซึ่งสายการบังคับบัญชานี้จะสัมพันธ์กับการสื่อสารในองค์กรด้วย 
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(10) ระเบียบ (Order) ทุกสิ่งทุกอย่างควรมีระเบียบแบบแผน การบรรจุลูกจ้างเข้าท างานควรค านึงถึง
คุณสมบัติ และองค์กรควรต้องจัดให้บุคคลท างานที่เหมาะสมกับตนเอง  (11) ยุติธรรม (Equity) 
ผู้บริหารควรบังคับบัญชาด้วยความเมตตากรุณาและยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  (12) ความมั่นคง 
(Stability of Tenure of Personnel) อัตราการออกจากงานสูงแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารและองค์กร ผู้บริหารควรสร้างความรู้สึกในเร่ืองความมั่นคงในหน้าที่การงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อลดอัตราการออกจากงานให้น้อยลง (13) การริเร่ิม (Initiative) ผู้ใต้บังคับบัญชา
ควรได้รับโอกาสในการออกแบบและด าเนินการตามแผนด้วยตนเอง และ (14) ความสามัคคี (Esprit 
de Corps) เพื่อให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จ การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
เป็นสิ่งที่ควรกระท า เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งองค์กร 
  ต่อมา Gulick & Urwick ได้น าแนวคิดของ Fayol มาพัฒนาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับงาน
มากขึ้น โดยเน้นให้เห็นว่าการจัดการจ าเป็นต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติและได้สรุป
กระบวนการบริหารไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration” ปี 1937 ว่า 
กระบวนการบริหารประกอบ ด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ประการ โดยใช้ชื่อย่อว่า POSDCoRB (วิลาวรรณ 
รพีพิศาล, 2550, น. 37) ดังนี้ (1) Planning  คือ การวางแผน ก าหนดเป้าหมายและนโยบายในการ
ปฏิบัติงาน (2) Organizing คือ การจัดองค์การหรือการจัดโครงสร้างของงาน โดยแบ่งงานสายการ
บังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานของแต่ละงาน  (3) Staffing คือ การจัดคนเข้า
ท างาน เป็นการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เร่ิมตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก เป็นต้น  (4) 
Directing  คือ การอ านวยการหรือการชี้น า เป็นเร่ืองของการตัดสินใจสั่งการ ควบคุมบังคับบัญชา ( 5) 
Co-ordinating คือ การประสานงานให้เกิดความร่วมมือภายในองค์การ (6) Reporting คือการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา (7) Budgeting คือ 
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับการใช้จ่ายขององค์กร 
  และต่อมา ชุบ กาญจนประกร (2526) ได้เพิ่ม “PA”  คือ นโยบาย (Policy) และอ านาจหน้าที่ 
(Authority)  กลายเป็น “PA-POSDCoRB”  ประกอบด้วย (1) นโยบาย (Policy) คือ นโยบายที่จะใช้
ในการบริหารงาน ตลอดจนวิธีการก าหนดนโยบายดังกล่าวนั้นด้วย (2) อ านาจหน้าที่ (Authority) คือ 
อ านาจหน้าที่ของแต่ละระบบงาน ตลอดจนการมอบหมายอ านาจหน้าที่ในระบบงานเหล่านี้ด้วย  (3) 
การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนที่จะด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้เพื่อให้แผนงานที่
ก าหนดขึ้นสอดคล้องต้องกับนโยบาย การที่จะได้แผนงานที่ถูกต้อง จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทาง
วิชาการวางแผน และการคาดหรือท านายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย  (4) การจัดองค์การ (Organizing) 
คือ การจัดรูปงานของระบบงานต่างๆ ในการจัดรูปงานนี้สิ่งที่ควรน ามาพิจารณาประกอบคือ วิธีการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดรูปงานและวิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องต้องการ ในการจัดรูป
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งานดังกล่าวนี้อาจมีการพิจารณาในด้านการควบคุมการปฏิบัติงานหรือในด้านการแบ่งงาน เช่น 
หน่วยงานหลัก (line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานสนับสนุน (Auxiliary) (5) การ
บุคลากร (Staffing) คือ การจัดหาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถมาบรรจุและแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และอาจครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินการกับบุคลากร เช่น การ
สรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การก าหนดค่าตอบแทน การให้
พ้นจากงาน หรือการเลิกจ้าง และการให้บ าเหน็จบ านาญ (6) การอ านวยการ (Directing) คือ การ
อ านวยการซึ่งรวมถึงการควบคุมงานและนิเทศงาน ตลอดจนถึงศิลปะในการบริหารงาน เช่น ความ
เป็นผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์  และการจูงใจ นอกจาก นี้ยังหมายรวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ 
และการมอบอ านาจหน้าที่อันเป็นหลักส าคัญยิ่งในการบริหารงานด้วย  (7) การประสานงาน (Co-
ordinating) คือ การประสานงานเพื่อให้งานด าเนินไปโดย สะดวกและเรียบร้อย และเพื่อที่จะให้การ
ประสานงานดีขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ นักบริหารจ าเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์และ
วิธีการประสานงานแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังจะต้องจัดให้มีระบบการประสานงานที่ดีในหน่วยงาน
ของตนและกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย สิ่งที่จะช่วยให้การประสานงานด าเนินไปด้วยดีก็คือ การ
ติดต่อสื่อสารที่ดี (8) การรายงาน (Reporting) คือ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ 
ผลงานด้วย กิจกรรมทั้งหมดนี้มีส่วนสัมพันธ์ต่อเนื่องกับการติดต่อสื่อสารเป็นอันมาก  (9) 
การงบประมาณ (Budgeting) คือการงบประมาณและการจัดงบประมาณซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้าย
ของการบริหารงานที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง นักบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจระบบ
งบประมาณ กระบวนการในการจัดงบประมาณและการเงิน และการใช้วิธีงบประมาณเป็นเคร่ืองมือ
ในการวางแผนและควบคุมงานด้วย 
 เห็นได้ว่า การบริหารงานจะต้องอาศัยองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ซึ่งน่าจะเรียกว่า ปัจจัย
เหตุ (Input) หรือสิ่งที่จะใช้ไปในการบริหารงานและจะต้องมีกระบวนการบริหารงาน (Process) เพื่อ
ใช้ปัจจัยเหตุ และเมื่อกระบวนการต่างๆ ด าเนินการไปแล้ว ก็จะได้ผลผลิตหรือสิ่งที่ได้ออกมา (Output) 
 
2.2  แนวคิดและลักษณะองค์กรสมรรถนะสูง 
 ความหมาย 
  Pettigrew & Whipp (1993) กล่าวว่า  ผลการปฏิบัติงานขององค์การที่สามารถแข่งขันได้นั้น
ส่วนหน่ึงเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหลักขององค์การผ่านทางระดับ
ของการเรียนรู้ 
  Schein (1993)  กล่าวว่า  องค์การที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้ท าให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันและองค์การจะอยู่ได้รอดได้ 
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  Vecchio  & Appelbaum (1995) กล่าวว่า  องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศนั้นควร
มุ่งเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่องค์การประสบพอเจอและการที่จะท าให้เกิด
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้นั้นจะต้องได้รับความยินยอมหรือความตกลงจากพนักงานใน
องค์การ 
  Collins (2001) กล่าวว่า  เคล็บลับความส าเร็จของบริษัทหรือองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัยในเร่ือง
การยอมรับอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเป็นเลิศ  ทั้งนี้องค์การจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของตัวเอง
และภายใต้การรวมพลังเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดโดยการพัฒนากลยุทธ์ในระยะสั้นและมุ่งเน้น
ผลส าเร็จในระยะควบคู่กันไปด้วย 
  Holbeche (2005) กล่าวว่า  องค์การจะประสบความส าเร็จเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงาน
เปน็เลิศได้ จะต้องมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ โดยเห็นว่า ผู้น าจะ ต้อง
มีบทบาทส าคัญในอันที่จะสร้างชุมชนในองค์การ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือขึ้นระหว่างกันในองค์การ
นั้น ความเชื่อถือมิได้เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ  หากแต่จะต้องสร้างขึ้นอย่างจริงจัง มีเป้าหมายและ
ละเอียดอ่อน โดยอาศัยภาวะผู้น าเพื่อจะท าให้เกิดการยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ 
  ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2553)  กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์การ 
ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การ นโยบายหรือกลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างการบริหาร กระบวนการ
หรือเทคโนโลยี  ทรัพยากรการบริหาร และสมรรถนะหรือความสามารถทางการบริหาร 
  สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงท าให้องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับความท้าทายทั้งจากภายใน และ
ภาคนอกประเทศ  เช่น ระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมโลกของการค้าไร้พรมแดน   เศรษฐกิจในแบบ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิรูปทางเทคโนโลยี  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท าให้ผู้น าหรือผู้ก าหนดทิศทางองค์การ
ต่างแสวงหาแนวทางในการสร้างความคุ้มกันและขีดความสามารถในการต่อกรและแนวทาง  ที่จะ
ตอบสนองต่อความท้าทาย  และน าพาองค์การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ  เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขัน
และอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คือเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
โดยองค์กรสมรรถนะสูงมีปัจจัยหรือองค์ประกอบของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง คือ ต้องเป็น
องค์กรที่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ยึดระบบบังคับบัญชาที่เข้มข้นจนเกินไป และที่ส าคัญ คือการกระตุ้นให้คนใน
องค์กรรักษาระดับของความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่จะสามารถขับเคลื่อนให้
องค์กรเปลี่ยนแปลได้คือ การสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร เช่น การสร้างสมดุลในชีวิตการท างาน เป็นต้น 
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  ส าหรับแนวทางการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอล์มบัลดริจ (Malcolm Baldrige National 
Quality Award: MBNQA) ถูกก าหนดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับโลก Baldrige Award  จึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และรางวัล 
MBNQA เป็นรางวัลต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TOA) และใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเกณฑ์รางวัลนี้สามารถน าไปใช้ได้กับภาคธุรกิจ การศึกษา บริการสุขภาพ
และองค์กรที่ไม่แสวงก าไร (The National Institute of Standards and Technology, 2009) โดยเกณฑ์
การประเมินรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย 7 มิติ  ได้แก่  1)การน าองค์การ  2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
และกลยุทธ์  3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4) การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ   
  ทั้งนี้ส าหรับประเทศไทยเร่ิมจากองค์กรภาคเอกชนโดยบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับการสร้างองค์กรสมรรถสูงและถือได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ
จริงที่ได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องโดยผ่าน  5 เสาหลัก คือ 1) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information technology) 2)นวัตกรรม (Innovation) 3) การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 4) ภาวะผู้น า (Leadership) 5) ความเป็นเลิศและฉับไวในการด าเนินการ 
(Operational Agility and Excellence)   ส าหรับในภาครัฐเร่ิมกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแต่มี
ชื่อแตกต่างกันโดยรู้จักกันในชื่อ “การปฏิรูประบบราชการ” ที่มุ้งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมี
การปรับเปลี่ยนทั้งระบบ ตั้งแต่วิธีคิดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
และวิธีการท างานที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่มีการท างานเป็นเชิงรุกแบบบูรณาการมีความ
คล่องตัวรวดเร็วมีขีดสมรรถนะ และสร้างผลงานสูง (High performance) มีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งวิธีการเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขได้ก าหนดไว้ใน 
“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยหลักเกณฑ์
เพื่อสร้างเงื่อนไขการบริหารราชการ ไว้หลายประการ เช่น  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน การประเมิลผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น ขณะเดียวกันได้มีการน ากระบวนการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการที่จะช่วยในการพัฒนาระบบราชการอย่างเป็นรูปแบบ
และจริงจัง(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ, 2546) โดยครอบคลุม 3 ขั้นตอน ดังนี้  
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  1) ขั้นการคิดวางยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการคิดนอกกรอบและมองจากข้างนอกเข้า
มาข้างใน (Outside-in) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงเข้ากับ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
  2) ขั้นการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เน้นให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเชื่อมโยงให้เข้ากับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีของภาครัฐ 
ประกอบกับการให้ความส าคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีการวางแนวทางหรือข้อเสนอเพื่อ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)  
  3) ขั้นการทบทวนและติดตามประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการสร้างระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และทบทวนยุทธศาสตร์การท างานของส่วนราชการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการใช้จ่ายเงินและการปฏิบัติราชการตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 
  นอกจากการสร้างภาพให้ระบบราชการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงแล้วยังให้ความส าคัญต่อ
องค์สมรรถนะสูงโดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) โดยประเทศไทยได้น าหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
มัลคอล์มบัลดริจ (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) มาปรับใช้เป็นคร้ังแรก 
กับภาคเอกชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และได้มีการมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award: TQA)   ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้แต่ละองค์กรภาคธุรกิจหันมาใส่ใจการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน ตลอดจนมุ่งพัฒนาการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น
ภาครัฐ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ได้ร่วมกันศึกษาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทของระบบราชการไทยและมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  โดยสร้างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐาน
การบริหารจัดการของส่วนราชการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับโลก สอดคล้องกับแนวทาง 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ก าหนดเป็นเกณฑ์
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ไป
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานสากลซึ่งประกอบด้วย 7 มิติ คือ  1)การน าองค์การ 2) การวางแผนเชิง 
กลยุทธ์และกลยุทธ์ 3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ (ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2550)    
  ทั้งนี้ตัวแบบแสดงปัจจัยเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร สามารถอธิบายได้ดังนี้   
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        ภาพที่ 2.2  ตัวแบบแสดงปัจจัยสู่ความเป็นเลิศขององค์การ โดยใช้มุมมองในเชิงระบบ 
        ท่ีมา:  คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (2550) 
      
2.3  แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบความร่วมมือ (Public-Private Collaboration) 
  การบริหารกิจการบ้านเมืองในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัญหาสาธารณะของ
ประเทศที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีความเชื่อมโยงเกี่ยว ข้องกับบุคคลหลายฝ่าย จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือผนึกก าลังระหว่างหน่วยงานภายในภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับภาคส่วน
อ่ืนๆ  อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการมักจะได้รับการออกแบบให้ตอบสนอง หรือมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา
ใดปัญหาหนึ่งเป็นการเฉพาะ การบริหารงานเป็นไปตามโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและหลักการ
แบ่งงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้โดยวิธีการ
ควบคุมและสั่งการ แบบบนลงล่าง รวมทั้งไม่มีแรงจูงใจในการท างานร่วมกันหรือท างานข้ามฝ่าย  
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การท างานแบบบูรณา
การ ท าให้ประสบปัญหาความยากล าบากในการด าเนินงานค่อนข้างมาก  และเผชิญปัญหาแบบที่
ไม่ใช่งานประจ ามากขึ้น ไม่มีหน่วยงานใดหรือภาครัฐเพียงล าพังสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่จะต้อง
อาศัยวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานและภาคส่วนอ่ืนในลักษณะแบบเครือข่าย  ทั้งนี้การ
บริหารกิจการบ้านเมือง (Public governance) ร่วมสมัยได้ให้ความส าคัญต่อการท างานเพื่อจัดระเบียบ 
และสานพลังของกลไกทุกฝ่ายเข้าด้วยกันในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไข
ปัญหาของบ้านเมืองที่มีความซับซ้อนและเป็นพลวัตรมากขึ้น โดยประสานการท างานและหรือการ

 

ผลลัพธ์ 

 

การน าองค์การ 

โครงสร้างองค์การ 

การวางแผน 

เชิงกลยุทธ ์

การมุ่งเน้นลูกค้า
และการค้า 

การจัดการ 

กระบวนการ 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

การมุ่งเน้น
บุคลากร 

เชิงกลยุทธ ์
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เปิดทางเลือกให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคมที่ไม่ใช่ภาครัฐ คือ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 
และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองทั้งในแง่ทางตรงและทางอ้อม  
(ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2553) ตามภาพ ที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพท่ี  2.3  ความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
                 ท่ีมา: ทศพร  ศิริสัมพันธ์ (2553)  
 
  ทั้งนี้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองดังกล่าว  ยึดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
ประสิทธิผล ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ความเสมอภาค/เที่ยงธรรม หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Public Governance) 
หรือธรรมาภิบาลอันส่งผลต่อเน่ืองท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุข ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าไม่
เป็นธรรมและความยากจนในสังคม ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด 
  โดยการบริหารกิจการบ้านเมืองร่วมสมัยเป็นทั้งแนวดิ่งที่เป็นเร่ืองการจัดการความสัมพันธ์
ภายในภาครัฐตั้งแต่การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจ า ล าดับ
ชั้นทางการบริหารปกครองระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
บทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่กันให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน แต่ยังคงประสานเชื่อมโยงและบูรณาการ
เข้าด้วยกัน เพื่อรวมสรรพก าลังซึ่งกันและกัน  และแนวนอนหรือแนวราบที่เป็นการจัดระเบียบความ 
สัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคมของภาครัฐให้เป็นผู้เอ้ืออ านวยสนับสนุนมากกว่า
เป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการ เช่น การเปิดให้มีการแข่งขัน การแสวงหาความร่วมมือกัน
และการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง  ตามภาพที่  2.4 
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              ภาพที่ 2.4  การบริหารกิจการบ้านเมืองในแนวดิ่งและแนวนอน  
              ท่ีมา: ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2553)  
 
  การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative governance) เป็นการบริหาร
กิจการบ้านเมืองในแนวนอนหรือแนวราบ โดยอาศัยการผนึกก าลังหรือสานพลังของทุกภาคส่วน ไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้ามาร่วมมือกัน มีลักษณะการท างานข้าม
ภาคส่วน (Cross boundary)  เพื่อแก้ไขปัญหาส่วนรวมของประเทศชาติให้ลุล่วงไปและหรือผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบางประการ ซึ่งยากเกินกว่าภาคส่วนใดจะท าได้ส าเร็จด้วยตนเอง
ตามล าพัง  
  แนวทางดังกล่าวให้ความส าคัญต่อการหยิบยกเอาประเด็นปัญหาสาธารณะขึ้นมา
พิจารณาโดยมีผู้อุปถัมภ์/สปอนเซอร์ในการริเร่ิม และให้การสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้น าของทุก
ภาคส่วนเข้ามา ถกกันในเวทีร่วมที่มีความเป็นกลาง อันเป็นการเสริมพลังและต่อยอดขึ้นมาจาก
คุณลักษณะเดิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละฝ่าย โดยการท างานร่วมกันต้องจริงใจและไม่มี
ประโยชน์แอบแฝง ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทางออกในการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่ดีเกิดขึ้นมาจากที่
บุคคลฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามาท างานร่วมกัน   ในลักษณะ  “การร่วมกันคิด-ร่วมกันท า-ร่วมกัน
รับผิดชอบ”  ย่อมจะก่อให้เกิดประสิทธิผลและความยั่งยืน  
  ตามนัยดังกล่าวนี้หมายความว่าระดับของการท างานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ 
จะต้องอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปกว่าการประสานงาน (Coordination) หรือการท างานร่วมกัน 

ส่ว
นท้

อง
ถิน่

  - 
 ส
่วน

ภูม
ิภา
ค  

- ส่
วน

กล
าง

 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ประชาชน 

แนวระนาบ 
(Horizontal Government) แนวระนาบ 

(Horizontal Government) 
แน

วด
ิ่ง (

Ve
rti

ca
l M

ult
i-l

ev
el 

Go
ve

rn
an

ce
) 



24 

  

(Cooperation) ตามปกติ แต่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ
ร่วมกัน มีการระดับและน าเอาทรัพยากรทั้งที่มีตัวตน (Tangible) และไม่มีตัวตน (Non-tangible) เข้า
มาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอรับความเสี่ยงและภาระรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน  ตามภาพที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 2.5  สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการท างานแบบร่วมมือ  
    ท่ีมา: ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2553) 
 
 ความร่วมมือภาคเอกชน (Public-Private Collaboration)  ที่ผ่านมาธุรกิจเอกชนได้ให้ความ 
ส าคัญต่อเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและเข้ามามีบทบาทในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมากขึ้น  จะเห็นได้จากกระแสแนวความคิดในเร่ืองของความเป็น
พลเมืองของบริษัท (Corporate citizenship) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility 
หรือ CSR) รวมถึงการสร้างคุณค่ารวม (Corporate shared values หรือ CSV) เป็นต้น  แต่ก็ยังเป็นไป
ในลักษณะของการที่แต่ละบริษัทต่างด าเนินการด้วยตนเอง หรือร่วมกับชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือใน
บางพื้นที่เป็นการเฉพาะ  

 

 

 

 

Collaboration 
- Planning jointly to achieve common goal 
- Pooling resources 
- Evaluating outcomes together 
 

  “the pooling of appreciations and/or tangible 
  resources (e.g., information, money, labor) by 
  two or more stakeholders to solve a set of  
  problems which neither can solve individually” 
 

  “shared problems that cannot be solved alone” 

 
 
 
 
  

 Fragmented แยกส่วน                                                                            Shared แบ่งปัน   
 - Decision-Making  การตัดสินใจ                                                         - Decision-Making  การตัดสินใจ                           
 - Resources              ทรัพยากร                                                             - Resources              ทรัพยากร 
 - Risks & Benefits   ความเสียหายและ                                                 - Risks & Benefits   ความเสียหายและ 
                                  ประโยชน์ที่ได้รับ                                                                                 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

Competition                       Coordination                      Cooperation                   Collaboration 
การแข่งขันกัน               การประสานงานกัน            การท างานด้วยกัน             การร่วมมือกัน 
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 ในแง่ของการท างานร่วมมือกันระหว่างภารรัฐและภาคเอกชนที่ผ่านมา มักจะปรากฏในรูปแบบ 
ของการเป็นหุ้นส่วน (Public-private partnership  หรือ PPP)  ที่เปิดให้ภาคเอกชนรายใดรายหนึ่ง
หรือรวมกลุ่มเข้ามาแข่งขันเสนอตัวเพื่อท าข้อตกลงหรือสัญญาในลักษณะต่างๆ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจทางภาษีและมาตรการอ่ืนๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการก่อสร้างท่าเรือ โครงการจัดหา
พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เร่ืองของความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมมาก
นัก เพราะเป็นลักษณะต่างตอบแทนและภาคเอกชนได้รับผลก าไรจากการด าเนินงาน  
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจึงมีความพยายามกระตุ้นและให้ความส าคัญในเร่ืองการส่งเสริมให้มี
การท างานร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของสังคมอย่าง
จริงจังมากขึ้น อันเป็นไปตามกระแสการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative 
governance) ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้ง Weil Program on Collaborative Governance ของ Center 
for Business and Government  ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  เพื่อศึกษาวิจัยและผลักดันแนวคิดดังกล่าว
ให้ขยายผลในวงกว้าง รวมทั้งมีการตีพิมพ์เอกสารและหนังสือทางวิชาการเพื่ออธิบายหลักการและ
รวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับการท างานร่วมมือกันระหว่าง ภาครับและภาคเอกชนในการแก้ไขเร่ือง
ของส่วนรวมหรือปัญหาของบ้านเมืองในด้านต่างๆ ส าหรับตัวอย่างของบทเรียนความส าเร็จของการ
ท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่น่าสนใจ อาทิ  (1) ห้องสมุดประชาชนแห่งนิวยอร์ค 
และสวนสาธารณะกลางของนิวยอร์ค อันเป็นโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  (2) โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างรัฐบาลและ
ธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาการผลิตอาวุธและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 
 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ภาครัฐและภาคเอกชนต่างฝ่ายต่างได้เข้ามาท างานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างเป็นอิสระต่อกัน  แม้ว่าในกรณีที่มีความ
จ าเป็นจะต้องท างานร่วมกันก็ยังคงอาศัยวิธีการท าข้อตกลงหรือสัญญาให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็น         
ผู้ลงทุนและให้บริการสาธารณะแทนภาครัฐ ซึ่งพบว่าแนวทางดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการรับมือกับ
ปัญหา และความซับซ้อนของสังคมปัจจุบันและอนาคต  จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยการสร้าง
นวัตกรรม หรือทางเลือกใหม่ๆ  ในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยเฉพาะการผนึกก าลังหรือสาน
พลังในการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและโปร่งใส  เพื่อน าเอาจุด
แข็งหรือข้อดีของทั้งสองฝ่ายเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นและท าให้ประเทศ
ไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน 
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2.4 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
      2.4.1 ความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  World Bank (2008, P. 9)  อธิบายว่า พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีขอบเขตชัดเจนและได้รับกฎ 
ระเบียบที่เป็นอิสระกว่ากฎระเบียบที่ใช้กับพื้นที่ในส่วนอ่ืนของประเทศ โดยเขตเศรษฐกิจจะได้รับ
สิทธิประโยชน์หรือกฎระเบียบทางการลงทุนที่สร้างประโยชน์ทางการลงทุนและแรงจูงใจเหนือกว่า
พื้นที่ส่วนอ่ืนๆ ในประเทศ 
  ประเทศมาเลเซีย (Free Zone Act 1990)  อธิบายว่า พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของมาเลเซียที่ถูก
ประกาศ โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังให้เป็นเขตพาณิชย์เสรีหรืออุตสาหกรรมเสรี 
  ประเทศจีน (Regulations on Special Economic Zones in Guangdong Province) อธิบายว่า 
พื้นที่ที่รัฐบาลกลางก าหนดให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอย่าง เป็นระบบและเอ้ือต่อ
การลงทุนของนักลงทุน 
  ประเทศฟิลิปปินส์ (PEZA, Chapter I, Sec.4, Act 1995) อธิบายว่า  พื้นที่ที่ได้รับเลือกให้
พัฒนา หรือมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   หรือ
การนันทนาการ การค้า ธนาคาร ศูนย์กลางการลงทุน และศูนย์กลางการเงินนอก จากนี้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาจประกอบไปด้วยบางส่วนหรือทั้งหมดของสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม เขตการ
ผลิตเพื่อส่งออก เขตการค้าเสรี และศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือนันทนาการ เป็นต้น 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบายว่า บริเวณ พื้นที่ที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะ
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าว แบบไป-
กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอ่ืนที่จ าเป็น 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556  อธิบายว่า  
บริเวณ พื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และการด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 
  กล่าวสรุปได้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ พื้นที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมภาคการ
บริการ เน้นทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก  โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนน าเงินเข้ามาลงทุนพร้อมทั้งให้
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สิทธิพิเศษด้านต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีและด้านอ่ืนที่มิใช่
ภาษีรวมทั้งการได้รับประโยชน์ ในการประกอบธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบขนส่ง 
ไฟฟ้า ประปา ทางถนน เป็นต้น รวมถึงการจัดเก็บภาษีเป็นรายได้หลักของพื้นที่ และอาจจะมีการ
จัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้ามาบริหารจัดการ 
 
 2.4.2 ความเป็นมาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย 
   แนวนโยบายแห่งรัฐ   รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยก าหนดนโยบายให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่สามารถใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาค  เน้น
การลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย ในพื้นที่เป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศ  มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   นโยบายรัฐบาล  (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) รัฐบาลมีนโยบายที่จะรักษาความ
มั่นคงของรัฐและการต่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยให้ความ ส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค รวมถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ
ตอบสนองนโยบาย  คือ (1) ให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน คือ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหาร ร่วมกันของอาเซียน  โดยเน้นความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน  (2) ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้น ฐานของประเทศโดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถแข่งขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มองค์
ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร (4) ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน (5) พัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า 
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บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น  (6) เร่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเร่ง
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  แผน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความ
เชื่อมโยงในอาเซียน (7) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน และ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ  National 
Single Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่าง
ต่อเนื่องโดยก าหนดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ได้แก่  รูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็น อยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
มายังพื้นที่ตอนใน การลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความ
แออัดบริเวณด่านชายแดน ซึ่งปัจจุบันมี 10 จังหวัด พื้นที่ชายแดนที่ผ่านความเห็นชอบให้ด าเนินการ
จัดตั้ง ระยะแรก 5 จังหวัด คือ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว  สงขลา  ตราด   และระยะที่สอง 5 จังหวัด 
คือ หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี (ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 และคร้ังที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558)  
และรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สร้างความเข้มแข็งให้ กลุ่มอุตสาหกรรมใน
รูปแบบคลัสเตอร์  โดยมี  Super Cluster  เป็นคลัสเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมใน
อนาคต ให้ก าหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษี ร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกต ิ5 ปี  และคลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป และคลัสเตอร์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่ง  
ห่ม  ให้ได้รับลดหย่อนภาษี ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 5 ปี (ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 27 ตุลาคม 2558) 
   ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2556) 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้คนไทยกินดีอยู่ดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม 4 
ยุทธศาสตร์ คือ (1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) ลดความเหลื่อมล้ า  (3) การเติบโตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) การสร้างความสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  แต่ใน
ส่วนยุทธศาสตร์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถ ใช้ให้บรรลุตามเป้าหมายคือ การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Growth  and  
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Compettiveness) โดยไทยจะต้องมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีคุณภาพพึ่งพาตนเองและสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนแบบหุ้นส่วน การพัฒนาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
จึงจะท าให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  ส าหรับยุทธศาสตร์ประเทศมีแนวทางในการด าเนินการที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถช่วยให้การด าเนินการประสบความส าเร็จในแต่ละด้าน คือ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อม 
โยงในภูมิภาคอาเซียน, การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการและการลงทุน
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน, การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน, การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน, การพัฒนาเมืองเกษตร, การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม, การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว, การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน และ
ก าหนดปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  มีเป้าหมาย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศระยะยาวอย่างยั่งยืน  ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสามารถช่วยให้ประสบความส าเร็จได้  คือ (1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่
มีคุณภาพและยั่งยืนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันที่มีประสิทธิ ภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม และการบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
อย่างมีเสถียรภาพ   และ (2) การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง ทางด้าน
เศรษฐกิจ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ภายใต้
กรอบความร่วม มือในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/
เขตเศรษฐกิจชายแดน และเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ และการพัฒนาฐาน
ลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค  โดยพัฒนาพื้นที่ ในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตรและการท่องเที่ยวในภูมิภาค พัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทเป็นประตู เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน  ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพื้นที่ใหม่  โดยเฉพาะ การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง  ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  และ
บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
   ยุทธศาสตร์ระดับพื้นท่ี   (การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งกลุ่มจังหวัดที่มีความ
เชื่อมโยงกัน ร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันให้เป็นไป
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อย่างมีระบบ ร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2546  และมติเห็นชอบให้มีกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 ยึด
หลักร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบตามแนวคิด Area-Based Approach  นอกจากนี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550  ก าหนดให้จังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัด  ยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ และก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ในรูปแบบคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 
ก าหนดนโยบายการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบริหาร 
งานแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กพร., 
online)  มีสาระส าคัญเพื่อ (1) ใช้กลไก กฎ ระเบียบที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ได้อย่างเหมาะสม (2) บูรณาการ ประสานเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และผลักดันยุทธศาสตร์ชาติให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  และ (3) 
สนับสนุนส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถจัดท าแผน พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อด าเนินการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดี 
   แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 จังหวัด  (พ.ศ.2557 -2560 ) ฉบับทบทวน
ใหม่ (พ.ศ.2560) ก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และวิสัยทัศน์ของประเทศ นโยบาย
รัฐบาลทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนรายสาขา/เฉพาะด้าน 
เช่น แผนพัฒนาการ เกษตร นโยบายโซนนิ่งภาคเกษตร แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ง  ชาติ แผน
แม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม ผังเมือง เป็นต้น รวมทั้ง
ความสอดคล้องกับศักยภาพโอกาสปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยให้
ความส าคัญ 3 ประเด็น คือ  (1) ให้มีการเชื่อมโยงออกไปนอกประเทศเน้นศักยภาพสินค้าในพื้นที่
จะต้องสามารถ เชื่อมโยงไปยังชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและในอาเซียน (2) ระดับจังหวัดจะ ต้อง
ดึงการแปรรูปในระดับพื้นที่ให้ไปผลิตในจังหวัดอ่ืนหรือสถานที่อ่ืน  มีการเชื่อมต่อบูรณาการอย่าง
เป็นระบบ โดยประชารัฐจะเป็นผู้ขับเคลื่อนและภาคเอกชนเข้าช่วยพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงผลิต  
ภัณฑ์ของจังหวัดผ่านภาคเอกชน และให้เกิดช่องทางการตลาด  (3) ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
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12 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จะต้องท าในส่วนของแผนภาครายภาค  แผนกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งเป็นแผนพื้นที่ในช่วงปี 2560-2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของแผน พัฒนาฯ 
และจะต้องท าให้ดียิ่งขึ้นกว่าฉบับปัจจุบัน (ผลการประชุม  ก.น.จ. คร้ังที่ 1/2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2559 ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล) 
   การพัฒนาระดับพื้นที่ของประเทศจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ให้เชื่อมโยง
กับประชาคมอาเซียนและสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ละพื้นที่
โดยเฉพาะ การเชื่อมโยงกรอบความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ของด้าน กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Economic 
Cooperation - GMS)  เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และจังหวัดสระแก้วในฐานะ
ระเบียงทางตะวันออก (East Corridor) โดยสามารถเชื่อมโยงกับระเบียง ทางตะวันตก (West 
Corridor)  คือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมโยงกับท่าเรือน้ าลึกทวาย  โดนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยงอนุภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ (Southern Economic Corridor-SEC)  
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ (Implementation  Blueprint  2012-2016 -  IMT-GT)  ให้เป็นความร่วมมือ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง การค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม 
สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาล   ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือ  (BIMSTEC)  เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้
ความร่วมมือ 13 สาขา คือ  การค้าการลงทุน การประมง  เทคโนโลยี  คมนาคมและสื่อสาร  พลังงาน 
การท่องเที่ยว เกษตร  สาธารณสุข  การลดความยากจน  การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ  การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน   และ
สุดท้าย ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ ไทย และ
เวียดนาม (Ayeyawady’ Chao pharaya’ Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS)  เพื่อ
การพัฒนาความร่วมมือ 6 สาขา คือ  การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน  ความร่วมมือ
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  การเชื่อมโดยเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค  การท่องเที่ยว  การ
พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์(HRD)  สาธารณสุข (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, online)   ในการ
ร่วมกันพัฒนาฐานการผลิต/การลงทุน ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
โดยการเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้มีการติดต่อท าธุรกิจการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว  รวมทั้งน าเข้าทรัพยากรและวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน จะมีโอกาสใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายการค้าชายแดน  การท่องเที่ยว
และสร้างฐานการผลิตทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรมตามแนวเขตพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจต่างๆ  เนื่องจากผู้ประกอบการจะสามารถส่งออกสินค้าไปขายยังตลาดประเทศเพื่อน
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บ้านได้อย่างรวดเร็ว มีต้นทุน ค่าขนส่งสินค้าที่ต่ ากว่าการผลิตในตอนกลางประเทศ  นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งวัตถุดิบในการผลิตที่มีราคาต่ ากว่าและแรงงานทั้ง
ระดับล่างในสายการผลิตและแรงงานฝีมือ 
   ส าหรับทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย จะมุ่งเน้นความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิง
พื้นที่ ที่ก าหนดให้พื้นที่จัดตั้งขึ้นมีระบบการจัดการเศรษฐกิจเป็นพิเศษแตกต่างจากพื้นที่พัฒนาอ่ืนๆ  
และมีการบริหารจัดการในรูปแบบเฉพาะตัวในการจัดตั้ง โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ (1) ด้าน
กายภาพ ได้แก่ ก าหนดให้มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการ
พัฒนาเขตการลงทุนส าหรับใช้เป็นฐานการผลิตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยที่ผู้ประกอบการจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ และการอ านวยความสะดวกด้านต่าง  (2) ด้านกฎหมายและนโยบายสนับสนุน 
เน้นการการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี การอ านวยความสะดวกแบบ One 
Stop Service การผ่อนปรนให้ใช้แรงงานต่างด้าวและการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ  รวมถึงการ
ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้า การผ่านแดน การใช้แรงานต่างด้าวให้เอ้ือต่อการลงทุน และ (3) ด้าน
กลไกการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย  (1) คณะท างานระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าหน้าที่ ประสานงานหน่วยงานและก าหนดแนวทางแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ 
การปรับปรุงและร่างกฎหมายใหม่ เพื่อการพัฒนา  รวมถึงควบคุมกลไกการบริหารจัดการ  ผลักดัน
การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยงานด้านธุรการและวิชาการ  (2) คณะกรรมการ
ระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองพิเศษระดับพื้นที่ จ านวน 10 เขต ที่มีเอกภาพควบคุมการบริหาร
จัดการในลักษณะเบ็ดเสร็จ มีอ านาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรของตนเอง  และ (3) หน่วยงาน
บริหารจัดการเขต  เป็นองค์กรที่บริหารจัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบการ เพื่อควบคุมและ
ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.4.3  กฎหมายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จ านวน 5 ฉบับ และร่างกฎหมาย 1 ฉบับ คือ 
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ.2558  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศโดยการจัดต้ัง เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับเร่ืองของการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง การใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ตลอดจนการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภครองรับและสนับสนุนการด าเนิน
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
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พิเศษให้มีประสิทธิภาพ ที่ก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558  ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 และที่ 2/2558 เร่ือง ก าหนดพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 รวมทั้งพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก าหนดให้
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   ดังนี้  (1) มีคณะกรรมการนโยบายการเขตพัฒนาพื้นที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  เป็นกลไกหลักในการก าหนดนโยบาย
ขับเคลื่อนการด าเนิน การก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  รวมถึงก ากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของ คบพ.(2) มีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (คบพ.) มีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน เป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง รวม ถึงการเสนอแผนการด าเนินงานต่อ คนพ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติ และ (3) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุน การปฏิบัติงานของ คนพ. และ คบพ. รวมถึงรวบรวมแผนงาน 
โครงการของหน่วยงานที่รัฐได้รับมอบหมาย  วิเคราะห์และเสนอ คนพ. พิจารณาอนุมัติ 
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 
   (1) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ บริเวณ
จังหวัดชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบในประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window 
และการด าเนินการอ่ืนในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจพิเศษ  
   (2) การจัดต้ังและการก ากับดูแล หน่วยงานที่จะจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องยื่น
ข้อเสนอพร้อมร่างแผนแม่บทต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ข้อเสนอ
ต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน รวมถึงต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และก าหนดให้มีส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สนพ.) ตั้งอยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
   (3) สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิ่งจูงใจ  มีการก าหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งเพียงการจัดตั้ง
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยยังไม่มีการก าหนดเร่ือง
บริเวณพื้นที่ที่สมควรก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แนวทางกรพัฒนาและใช้ประโยชน์
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พื้นที่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จัดให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยว  กับการท า
รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยประชาชนและสังคมไว้แต่อย่างใด โดยก าหนดให้
หน่วยงานที่จะประสงค์จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยื่นข้อเสนอพร้อมกับร่างแผนแม่บทที่มี
รายละเอียดต่างๆ ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา   
   หากพิจารณาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556  
เปรียบเทียบกับองค์ประกอบแม่แบบมาตรฐานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของธนาคารโลก จะเห็น
ว่าระเบียบฉบับนี้ยังไม่มีองค์ประกอบตามแม่แบบมาตรฐานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เนื่องจาก
ยังไม่มีการก าหนดรายละเอียดในเร่ืองของการก าหนดเขต การบริหาร การพัฒนา พิธีการศุลกากร
และสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน และล าดับศักดิ์ของกฎหมายเป็นระเบียบส านักนายก ซึ่งเป็นเพียง
กฎหมายล าดับรอง ที่ออกตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินเท่านั้น  ดังนั้นการใช้อ านาจตามระเบียบดังกล่าวอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ หากการใช้
อ านาจดังกล่าวนั้น มีส่วนที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอ่ืน 
   พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  ก าหนดสิทธิประโยชน์ทางด้านสินค้าและการ
ส่งออก-น าเข้า ที่เกี่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 ประเภท  คือ 
   (1) เขตปลอดอากร (Free  Zone) เขตพื้นที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนและการค้าเพื่อส่งออก  การประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
ยกเว้นค่าภาษีอากรส าหรับของที่น าเข้าไปอยู่ในเขตพื้นที่ของเขตปลอดอากร ฉะนั้นเขตปลอดอากร  
จึงเปรียบเสมือนดินแดนต่างประเทศที่ปลอดจากภาระภาษีอากรซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่
ศุลกากรก ากับดูแลตรวจสอบของ ยานพาหนะ และบุคคลที่เข้า-ออก เขตปลอดอากร 
   การจัดตั้งเขตปลอดอากรของประเทศไทย ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการเอกชนที่จดทะเบียน
กับกรมศุลกากร และบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากเขต
ปลอดอากรได้ 2 รูปแบบ คือ (1) ผู้ก่อตั้งเขตปลอดอากร (Zone operator) คือเจ้าของพื้นที่เขตปลอด
อากรที่ได้ด าเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ แต่ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและรับผิดชอบการกระท าของผู้ใช้พื้นที่โซนด้วย   (2) ผู้ใช้พื้นที่เขตปลอดอากร 
(Zone sub user) คือผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการมีระยะเวลาและขั้นตอนการได้รับ
สิทธิประโยชน์จากกรมศุลกากรที่รวดเร็วและไม่ซับซ้อน  เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานน้อย แต่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของผู้ก่อตั้งเขตปลอดอากรเพิ่มเติม  ซึ่งเขตปลอดอากร
จัดตั้งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการส่งเออกของประเทศ  โดยสินค้าจากเขตปลอด
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อากรจึงเน้นตลาดต่างประเทศเป็นหลัก การขายสินค้าที่ผลิตภายในเขตปลอดอากรเข้ามาในประเทศ
จึงผิดวัตถุประสงค์ของเขตปลอดอากร ท าให้ผู้ประกอบการเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรจะต้องจ่ายภาษีน าเข้า-ส่งออกให้แก่กรมศุลกากรตามอัตราปกติหาก
ขายในประเทศ 
   ด้านสิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากร เป็นสิทธิที่ผู้ก่อตั้งและผู้ใช้พื้นที่ภายในเขตปลอด
อากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  ได้แก่ (1) ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่เป็นเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร และน าเข้าไปในเขตปลอดอากร 
หรือของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอ่ืน (2) ยกเว้นอากรขาออก ส าหรับของที่ปล่อยไปจาก
เขตปลอดอากร เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร (3) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการน าสินค้าจาก
ต่างประเทศและในประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร (4) ยกเว้นอากรในการก าจัดหรือท าลายวัสดุ  
และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่  การยกเว้นการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพส าหรับการน า
ของเข้าไปในเขตปลอดอากร ซึ่งต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
   โดยสรุปเขตปลอดอากรเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันมีอยู่ใน
พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญของประเทศ ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระยอง จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นการประกอบ
กิจการทางเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก เขตปลอดอากรเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ซึ่ง
ขนาดขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาที่ดินของผู้พัฒนา และมีแนวคิดหลักในการให้เอกชนเข้ามา
เป็นผู้ลงทุนพัฒนา ท าให้เขตปลอดอากรไม่สามารถกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่นอก
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ และเอกชนผู้ลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อท า
ก าไรสูงสุด จึงเลือกลงทุนในการประกอบการที่มีต้นทุนต่ าที่สุดซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานเดิมในพื้นที่
   (2) คลังสินค้าทัณฑ์บน ( Bonded Warehouse) ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้า-ขาออก แก่ของที่
น าเข้ามาจากต่างประเทศ  และเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน  เพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ไม่
ค านึงถึงการจะส่งออกในสภาพเดิมเหมือน และที่น าเข้าหรือสภาพที่ได้ผลิต  ผสม หรือประกอบเป็น
อย่างอื่น ทั้งนี้ประเภทคลังสินค้าทัณฑ์บนดังกล่าว กรมศุลกากรจะเป็นผู้ก าหนดให้มีสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีอากร 
   คลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นเขตพื้นที่ของภาคเอกชนที่ขอจัดตั้งจากกรมศุลกากร เพื่อให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า คลังสินค้าเพื่อประกอบการเก็บ แปรรูป จัดแสดง หรือซ่อมแซม
สินค้าที่มีการน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ  โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ (1) คลังสินค้าทัณฑ์
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บนทั่วไป (2) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า (3) คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปส าหรับเก็บ
น้ ามัน (4) คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (5) คลังสินค้า ทัณฑ์บนส าหรับอู่
ซ่อมหรือสร้างเรือ (6) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร (7) คลัง สินค้าทัณฑ์บนเพื่อ
เก็บของส าหรับร้านค้าปลอดอากร (8) เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับประกอบ การค้าเสรีที่ปลอด
จากภาระทางภาษีอากรตาม มาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิ โดยแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันใน
เร่ืองเงื่อนไขของการประกอบการและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมศุลกากร 
   ด้านสิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน  เน้นการผ่อนผันอากรขาเข้าและอากรขา
ออก ส าหรับการน าเข้าสินค้ามาเป็นการชั่วคราว และมีเงื่อนไขได้รับประโยชน์เมื่ อมีการส่งออก
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหลังจากการน าเข้าเท่านั้น คือ (1) ยกเว้นอากรขาเข้า-ขาออก ของวัตถุดิบที่
น าเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ เป็นสินค้าส่งออก (2) ยกเว้นภาษีสรรพสามิตส าหรับวัตถุที่น าเข้าและ
ผลิตภัณฑ์จากคลังสินค้าทัณฑ์บน  (3) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับวัตถุที่น าเข้า โดยผู้ประกอบการ
สามารถใช้การค้ าประกันแทนการช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม (4) ยกเว้นภาษีอากรแก่วัตถุดิบที่ใช้สิ้นเปลือง
และจ าเป็นในการผลิต  (5) ยกเว้นอากรขาเข้าแก่เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองจักร (6) ยกเว้นอากรในการก าจัดหรือท าลายวัสดุ 
   โดยสรุปคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรมีความใกล้เคียงกันมากทั้งในแง่สิทธิ
ประโยชน์ แต่แตกต่างกันที่ขนาดของเขตปลอดอากรมีขนาดใหญ่กว่าคลังสินค้าทัณฑ์บน และต้อง
สร้างโครงสร้างพื้นที่ขั้นต่ าส าหรับการประกอบการภายใน รวมถึงสิทธิประโยชน์ส าหรับเขตปลอด
อากรไม่จ ากัดระยะเวลาของสินค้าน าเข้า  ซึ่งคลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นเคร่ืองมือที่ใช้เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจเช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตปลอดอากรในสินค้าเพื่อการส่งออก แต่มีระยะเวลา
ในการเก็บสินค้าและประเภทกิจกรรมที่สามารถประกอบการได้จ ากัด โดยคลังสินค้าทัณฑ์บนเน้น
การพัฒนาพื้นที่ขนาดเล็กให้เอกชนเป็นผู้ประกอบการทั้งหมด และไม่สามารถกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร 
   พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (Board of Investmen : BOI)  เป็นหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน 
บริการ สนับสนุนธุรกิจและสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการที่มีมาตรฐานสากล โดย BOI ให้การ
สนับสนุนกิจการที่มีมูลค่าสูง เช่น เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร ผลิตภัณฑ์โลหะ  เป็นต้น  
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรและมิใช่อากรแก่ผู้ประกอบการ ควบคุมดูแล อ านวยความ
สะดวกและให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์  ดังนี ้
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   นโยบายการส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) (ประกาศคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557)  ใช้กับค าขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income 
Trap)  และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย (1) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การ
แข่งขันที่เป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม (2) ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีการประหยัดพลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน (3) ส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของ
ห่วงโซ่มูลค่า (4) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น
ที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคงในพื้นที่  (5) ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   (6) ส่งเสริมการลงทุนของ
ไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและเพิ่มบทบาทของประเทศ
ไทยในเวทีโลก   
   นโยบายและมาตรการพิเศษอ่ืนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีดังนี ้
   (1) มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนเคร่ืองจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดังนี้ มาตรการบังคับใช้ (1) กิจการที่
ด าเนินอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ก็ตาม หากไม่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นประเภท
กิจการที่คณะกรรมการประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน  (2) โครงการที่รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่
เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ได้  เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  เงื่ อนไขการ
ลงทุน ก าหนด (1) ขนาดทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  ยกเว้นโครงการ
ลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 
บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (2)ผู้ประกอบการเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุนไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท  
มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ51 ของทุนจดทะเบียน (3) ยื่นค าขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่วันออก
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บัตรส่งเสริม สิทธิประโยชน์ (1) ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร (2) ยกเว้นภาษีเงินได้     นิติบุคคล 3 ปี 
สัดส่วนร้อยละ50 เงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (3) ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม 
   (2) นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อ
สนับสนุนให้มีการลงทุนมาขึ้นในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ 4 
อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอเทพา  
   กรณีทั่วไป  ทุกประเภทกิจการให้รับสิทธิประโยชน์ภาษีอากรสูงสุด ดังนี้ (1) ยกเว้น
อากรขาเข้าเคร่ืองจักร (2) ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ75 ของวัตถุดิบน าเข้ามาผลิต จ าหน่ายใน
ประเทศ 5 ปี  (3) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จ ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (4) 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ระยะเวลา 5 ปี (5) หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ประปา 2 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายจริงระยะเวลา 15 ปี (6)หักเงินลงทุนในการติดตั้งก่อสร้าง ร้อยละ25 เงินลงทุน โดยมี
เงื่อนไข คือ ลงทุนขั้นต่ า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  สามารถน าเคร่ืองจักรใช้แล้ว
ในประเทศมาใช้ได้มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท  ลงทุนเคร่ืองจักรใหม่มูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของ
เคร่ืองจักรเดิม  และยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
   กรณีพิเศษ  ผู้ประกอบการรายเดิมทั้งในและนอกพื้นที่ที่มีโครงการลงทุนใหม่ในพื้นที่
ให้รับสิทธิประโยชน์ คือ โครงการเดิม  ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี  และโครงการ
ใหม่ ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร ค่าลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ75 ของวัตถุดิบน าเข้ามา
ผลิต จ าหน่ายในประเทศ 5 ปี  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จ ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล  ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50  เป็นเวลา 5 ปี  หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 
เท่าของค่าใช้จ่ายจริงเป็นเวลา 15 ปี  และหักเงินลงทุนในการติดตั้งก่อสร้าง ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน  โดยมีเงื่อนไข (1) ลงทุนขั้นต่ า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (2) น า
เคร่ืองจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุนเคร่ืองจักรใหม่มูลค่าไม่น้อย
กว่า 1ใน 4 ของเคร่ืองจักรเดิม (3) ยื่นค าขอโครงการใหม่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
   การลงทุนในกิจการนิคม หรือเขตอุตสาหกรรม หรือพื้นที่คลัสเตอร์ เพื่อรองรับการ
ลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยก าหนด สิทธิประโยชน์สูงสุด คือ ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 
ค่าลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ75 ของวัตถุดิบน าเข้ามาผลิต จ าหน่ายในประเทศ 5 ปี  ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จ ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
เป็นเวลา 5 ปี  หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริงเป็นเวลา 15 ปี  และหักเงิน
ลงทุนในการติดต้ังก่อสร้าง ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน  และ เงื่อนไข ก าหนด (1) โครงการแรกขอรับ
ภายใน 31 ธันวาคม 2560 และมีโครงการขยายก่อนสิ้นสุดเวลายกเว้นของโครงการแรกสามารถรวม
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โครงการได้ (2) โครงการแรกลงทุนขั้นต่ า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (3) 
โครงการขยายลงทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 เงินลงทุนโครงการแรก และไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (4) น า
เคร่ืองจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุนเคร่ืองจักรใหม่มูลค่าไม่น้อย
กว่า 1ใน 4 ของเคร่ืองจักรเดิม (5) ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ (6) ยื่นค าขอโครงการใหม่
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
   (3) นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ
พื้นที่ชายแดนทั้งใน นอกนิคมอุตสาหกรรม โดยมีสิทธิประโยชน์ ดังแสดงในตารางที่ 2.1  
 
ตารางท่ี 2.1   สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน ในและ 
                      นอกนิคมอุตสาหกรรม 

กิจการตามบัญชีประเภทของ BOI กิจการเป้าหมาย (13 กลุ่ม
อุตสาหกรรม) 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่
รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สูงสุด 8 ป ี

กิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2  ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
อยู่แล้ว ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่ม
อีก 5 ปี 

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี 

- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า ระยะเวลา 10 ปี  
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 25 ของ 
  เงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่า เสื่อม ราคาตามปกติ 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก 
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 
- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครองที่ดิน  
  การน าช่างฝีมือต่างด้าวมาท างาน  

 
 
 
              เหมือนกัน 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2559) 
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   พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 มีสถานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ  มีวัตถุประสงค์พัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนภาครัฐในการจัดท า
โครงสร้างพื้นฐานในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม ดึงดูดการลงทุนจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกที่มุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนภายในพื้นที่ขอบเขตจ ากัด 
ครอบคลุมเฉพาะอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ ยังไม่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน 
เช่น ท่องเที่ยว เกษตร ขนส่ง หรือการวิจัยพัฒนา การจัดหาที่ดินเพื่อจัดท าหรือขยายนิคมท าได้ยาก
ต้องท าตามกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงการให้บริการด้านอนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน หรือรับแจ้งยัง
ไม่มีลักษณะเป็น One-Stop Service อย่างแท้จริง  ซึ่งปัจจุบันได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการ
ของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 ให้สอดคล้องกับพันธกรณีว่า
ด้วยความตกลงขององค์การการค้าโลกในเร่ืองความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้
ในส่วนที่ เข้าข่ายเป็นการอุดหนุนต้องห้าม ก าหนดให้มีการประกอบกิจการบริการในเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
   (1) นิคมอุตสาหกรรม  เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม การค้า
และบริการ หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์  เข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน มีการแบ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ด้านพื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บริการอ่ืนที่จ าเป็น  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industry Zone : 
GIZ) คือ พื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์
หรือเกี่ยวเนื่อง (2) เขตประกอบการเสรี (Industrial Estate Authority of Thailand Free  Zone: IEAT-
FZ) คือ พื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม เพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ  การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น การบริหารจัดการและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) หรือภาคเอกชนผู้พัฒนา โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนดซึ่งปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมี IEAT-FZ  
จ านวน 12 แห่ง ได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี  บางปู  ลาดกระบัง  แหลมฉบัง  พิจิตร  
ภาคเหนือ  ภาคใต้ (ฉลุง)  บ้านหว้า (ไฮเทค)  บางประอิน  เกตเวย์ซิตี้  อัญธานี และ เหมราชชลบุรี  
(ที่มา : นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
   (2) นิคมอุตสาหกรรมบริการ คือ นิคมอุตสาหกรรมที่จัดพื้นที่เพื่อรองรับการประกอบ
กิจการการบริการที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนดและให้มีพื้นส าหรับประกอบ
กิจการไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ มี 2 รูปแบบ คือ (1) นิคมอุตสาหกรรมที่การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด าเนินการเอง  และ (2) นิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรม
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แห่งประเทศไทยร่วมด าเนินงานกับภาคเอกชน โดยก าหนดรูปแบบให้เอกชนผู้ร่วมด าเนินงานเป็น
ผู้พัฒนาที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภครวมทั้งให้บริการระบบสาธารณูปโภคด้วย
ตนเอง  หรือเอกชนผู้ ร่วมด าเนินงานเป็นผู้พัฒนาและโอนระบบสาธารณูปโภคให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคแทน 
   ทิศทางการด าเนินการ แม้จะสามารถด าเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเองได้ แต่ที่ผ่าน
มามีนโยบายส่งเสริมภาคเอกชนให้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม รูปแบบร่วมด าเนินงานกับภาคเอกชน 
เนื่องจากมีความคล่องตัว  ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ด าเนินการจะด าเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยมี 9 แห่ง จากทั้งหมด 56 แห่ง ที่พัฒนาโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ได้แก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร (2) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (3) นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 
(4) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน (5) นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (6) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (7) 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (8) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (9) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
นิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด าเนินงานและภาคเอกชนโอนระบบ
สาธารณูปโภคให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริหาร 2  แห่ง  คือ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  
และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร   นอกจากนี้ภาคเอกชนผู้พัฒนานิคม เลือกที่จะจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญกว่าร้อยละ 80 ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของ
ประเทศ เช่นเดียวกับเขตปลอดอากรและคลังทัณฑ์บน  
   สิทธิประโยชน์ของนิคมอุตสาหกรรม   เน้นสิทธิประโยชน์ที่ช่วยในการอ านวยความ
สะดวกในการประกิจการ ส่งเสริมการส่งออกและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจในรูปแบบนิคม
อุตสาหกรรม แบ่ง  2 ส่วน (1) สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี (Non-Tax Privileges) คือ 1) สิทธิใน
การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน  2) อนุญาตให้น าผู้เชี่ยวชาญช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศพร้อม
การให้บริการขอวีซ่า และใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 3) อนุญาตให้น าคู่สมรส บุตร และผู้อยู่
ในอุปการะเข้าพักอาศัยในประเทศพร้อมการให้บริการขอวีซ่า  4) สามารถน าส่งเงินตราต่างประเทศ
ออกนอกราช อาณาจักรได้ 5) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI ในกรณีขอรับการส่งเสริมการลงทุน  
และ (2) สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (Tax Privileges) ประกอบด้วย 1) รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับ
ภาษี (Non-Tax Privileges) เช่นเดียวกับเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2) สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax 
Privileges) 3) ยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ส าหรับเคร่ืองจักร อุปกรณ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ในการผลิต 4) ยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ส าหรับ
ของที่น าเข้าเพื่อการผลิตสินค้าพาณิชยกรรม 5) ยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต
ส าหรับวัตถุดิบ 
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   ศูนย์การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของนิคมอุตสาหกรรม (Total Solution Center :TSC) 
หน้าที่ เป็นศูนย์บริการข้อมูล และศูนย์ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของการนิคม
อุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่อนุมัติการให้บริการภาครัฐที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ได้รับการถ่ายโอนอ านาจ  ในการช่วยประสานงานให้แก่นักลงทุน การให้บริการในนิคม
อุตสาหกรรมแบบการโอนอ านาจ เช่น การอนุมัติการก่อสร้างอาคารและพื้นที่ประกอบการการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว  ตามตารางที่ 2.2  
 
ตารางท่ี 2.2   สรุปรูปแบบการให้บริการภายในศูนย์บริการ 

การให้
ค าปรึกษา 

บริการค าปรึกษาแก่นักลงทุนในการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจบริการห้องประชุม
หรือส านักงานชั่วคราว รวมทั้งจัดหา Liaison ฐานข้อมูลบริการ รวมถึงการ
ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

การจัดอบรม บริการจัดอบรมในหลักสูตรที่ออกแบบตามความต้องการของนักลงทุน 
การเพิ่มมูลค่า
การให้บริการ 

การให้บริการต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอกหลังจากได้รับอนุมัติการประกอบ 
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมแล้ว โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการ 
ได้แก่ ระบบอนุมัติ-อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Permission & Privilege       
(e-PP) ระบบพิธีการศุลกากรไร้เอกสาร  

ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ 

การบริการอนุมัติอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ อาทิ  การขออนุญาตใช้ที่ดิน           
การก่อสร้าง การขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน    
การน าคนต่างด้าวเข้ามาอยู่/ท างานในราชอาณาจักร การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตท างาน และวีซ่าให้แก่ช่างเทคนิคและผู้ช านาญการต่างด้าว 

ศูนย์บริการเพื่อ
การพัฒนา 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรของผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน 
ครอบคลุมการให้บริการผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน เช่น การยื่นขอ
ประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม  การขออนุญาตผังแม่บท  การขออนุมัติแบบ
ก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ การรายงานความก้าวหน้า และการยื่นขออนุญาตท าการ
จัดสรรที่ดิน 

ท่ีมา:  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2550) 
 
  โดยสรุป  นิคมอุตสาหกรรมเป็นเคร่ืองมือที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างกลุ่มวิสาหกิจของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการ
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ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก เน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีการประกอบกิจกรรม
ใกล้เคียงกันในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานและการประหยัดต่อขนาด
ของพื้นที่โดยมีแนวทางให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ร่วมด าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  โดยนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่นอกเขตได้ 
เช่นเดียวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร เนื่องจากเอกชนผู้ลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อท า
ก าไรสูงสุด จึงเลือกลงทุนที่มีต้นทุนในการประกอบการต่ าที่สุด  รวมทั้งรูปแบบการให้บริการของ
ศูนย์การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรม ยังไม่สามารถบูรณาการกับกิจการ
นอกนิคมอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
  สรุประบบสิทธิประโยชน์และรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจประเทศไทย ระบบสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศไทย เป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีแนวทางการพัฒนาประเทศที่
แตกต่างกัน  โดยเขตปลอดอากร และคลังสินค้าทัณฑ์ เป็นเคร่ืองมือหลักในการกระตุ้นเพื่อการ
ส่งออก   ส่วนนิคมอุตสาหกรรม เป็นเคร่ืองมือหลักในการสร้างเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ
กลุ่มคลัสเตอร์  ส่วนสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ปรับปรุง
บรรยากาศในการลงทุน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  ดังแสดงใน
ตารางที่  2.3  และตารางที่ 2.4 
 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 2.3   สรุประบบสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุนของประเทศไทย 

ประเภท เขตปลอดภาษี คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตประกอบการค้าเสรี เขตนิคมอุตสาหกรรม 
หน่วยงาน กรมศุลกากร กรมศุลกากร กนอ. สนง.คกก.ส่งเสริมการลงทุน 

การบริหารจัดการ จดทะเบียนกับกรมศุลกากร แต่
เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการ 

จดทะเบียนกับกรมศุลกากร 
แต่เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการ 

เอกชน หรือ กนอ. เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ 

กิจกรรม การค้า การคลัง การกระจาย
สินค้า การขนส่ง การแสดง
สินค้า การตรวจสอบ  ซ่อม
สินค้า 

การค้า การคลัง การกระจาย
สินค้า การขนส่ง การแสดง
สินค้า การตรวจสอบ ซ่อม
สินค้า 

การประกอบการทาง
อุตสาหกรรม และบริการ 

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 
และบริการ 

ท าเลที่ตั้ง ที่ใดก็ได้ / FZที่ตั้ง ที่ใดก็ได้ นิคมอุตสาหกรรม ที่ใดก็ได้ 
ความพร้อมโครงสร้าง 
พื้นฐาน 

- ไม่มีส าหรับ  ผู้จัดต้ังโซน 
- มีอยู่แล้วส าหรับ ผู้ขอใช้พื้นที่ 
  โซน 

- ไม่มี - มีครบถ้วน มีบริการคล้าย 
  กับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

- ไม่จ าเป็นต้องก่อสร้างใหม่    
  และมีบริการคล้ายกับ  
  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

เงื่อนไข 
การของรับประโยชน์ 

- เป็นเจ้าของ FZ 
- เป็นผู้ประกอบการที่ขอใช้พื้นที่ 
- ต้องส่งออกสินค้า 

- เป็นผู้ประกอบการที่จัดตั้ง 
- ต้องส่งออกสินค้าภายใน 
  2 ปี หลัง  จากการน าเข้า 

- เป็นผู้ประกอบการที่ตัง้อยู่
ในเขตประกอบการเสรี 
- ต้องส่งออกสินค้า 

- มีเงินลงทุนขั้นต่ า   มี
มาตรฐานการประกอบการ 
และ เกณฑ์อื่นที่ BOI  ก าหนด 

ท่ีมา:  กรมศุลกากร (2469);  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2550); ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2559) 
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ตารางท่ี 2.4   สรุปรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย  

รูปแบบ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สิทธิประโยชน์ หน่วยงานก ากับดูแล 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้ น ที่ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ส า ห รั บ

ประกอบอุตสาหกรรม  การ
บริการ หรือกิจการอ่ืนที่ เป็น
ประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมและการ
บริการ  รวมถึ งพื้ นที่ ส าห รับ
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
และคลัสเตอร์กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

- สิทธิประโยชน์จากการนิคม 
  อุตสาหกรรม กรมศุลกากร    
  และ BOI  เขต 3 พิเศษ 
- การสนับสนุนโครงสร้าง 
  พื้นฐาน 
- การสนับสนุนการใช้แรงงาน 
  ต่างด้าวในเชิงรุก 

คณะกรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรม  การ
บริการ หรือกิจการอ่ืนที่ เป็น
ประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรม หรือการ
บริการ 

สนับสนุนการสร้างคลัส
เตอร์กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับ 
  การน าเข้าและส่งออก 
- สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี 
- การสนับสนุนการใช้แรงงาน 
  ต่างด้าวในขั้นพื้นฐาน 

การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2559); การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2550)



 
 

   ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... การพัฒนาแนวคิด “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
(Special Economic Zone)  เพื่อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เฉพาะ และแก้ไขข้อจ ากัดและไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2552  สรุปได้ดังนี้ (1)  เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่จ ากัดประเภทธุรกิจ มีทั้งอุตสาหกรรม ธุรกิจการเกษตร 
การปศุสัตว์ การประมง การท่องเที่ยวการขนส่ง การเคหะและการก่อสร้าง การวิจัยและการผลิตที่
ต้องใช้เทคโนโยลีระดับสูง การค้าและการบริการ  (2)  การจัดตั้งและการก ากับดูแล มีโครงสร้างการ
บริหารจัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 ระดับ ระดับชาติ  มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 2 คน เป็นรองประธาน มี
รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายจ านวนไม่เกิน 7 คน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง 12 
คน  มีประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธาน
สมาคมธนาคารไทย  มีผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ และ
เลขาธิการเป็นเลขานุการ  มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะการก าหนดนโยบายการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ออกระเบียบก ากับดูแลงานของส านักงานคณะการมการนโยบาย เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และ ระดับ
พื ้นที ่  มีคณะกรรมการระดับพื ้นที ่ มีคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการบริหาร ผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 
และกรรมการบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมถึงมีผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (3) สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิ่งจูงใจ  ให้สิทธิพิเศษ
ผู้ประกอบการ หรือผู้อาศัยในที่ดินของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย (1) สิทธิในการถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (2) สิทธิในการน าคนต่างด้าวเข้ามาและอาศัย
ในราชอาณาจักร (3) สิทธิในการน าเงินหรือส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักร (4) สิทธิได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (5) สิทธิในการถือครอง หรือ
เปิดบัญชีเงินฝากเป็นเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิน (6) สิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อน
ภาษีอากร 
 
 2.4.4 สถานการณ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดย
ใช้ประโยชน์ด้านคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนเชื่อมโยง
ภูมิภาค ดังนี้ (1) ด้านกระตุ้นเศรษฐกิจ  คือ การพัฒนาความพร้อมของเมืองชายแดน การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ   และการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าม
พรมแดน (2) ด้านพัฒนาศักยภาพ  คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  การเสริมสร้างศักยภาพของ 
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SMEs  ให้ได้ประโยชน์จากการพัฒนา  และการพัฒนาระบบการเงินการธนาคารในบริเวณพื้นที่
ชายแดน (3) ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต
ของเมือง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่ใกล้  เคียงและประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ ถนน รถไฟ ท่าเรือ สะพาน (4) ด้านการอ านวยความสะดวก  คือ การด าเนินงานตาม
ความตกลงการขนส่งข้ามพรม แดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง การตรวจลงตราเดียวหรือ Single 
VISA การน าเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการ Contract Farming  และการด าเนินงาน 
National Single Window และ Single Stop Inspection (5) ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  คือ การ
ก าหนดแผนการพัฒนาและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม  การวางผังเมือง และผังเฉพาะ
จัดท า Zoning การพัฒนา   การบูรณาการเตรียมการรองรับผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม การ
จัดระเบียบแรงงานข้ามพรมแดน  และการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและจัดระบบการตรวจ
ปล่อยคนและสินค้า ณ ด่านพรมแดน อาทิ ที่ท าการของศุลกากร และหน่วยงาน ICQ ที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ รวมถึงพื้นที่ CCA 
 นอกจากนโยบายการส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแล้ว 
ประเทศไทยยังมีบทบาทในด้านความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม (ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เอกสารประกอบ  การบรรยาย
โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน จังหวัดสระแก้ว, 20 
มิถุนายน 2557) ได้แก่  การร่วมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การเคลื่อนย้ายแรงงาน การส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  ร่วมป้องกันภัยจากการก่อการร้าย
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ การแพร่ระบายโรค ร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้า
เสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานธุรกิจในเอเชียและสนับสนุนบทบาทขององค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร  และปรับปรุง สร้างความเข็มแข็งของภาคีการพัฒนาในท้องถิ่น  
รัฐบาลก าหนดให้มีกิจกรรมส าคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 10 กิจกรรม ได้แก่  (1) จัด Zoning 
ประเทศและพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพโดยจัด Zoning พื้นที่เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
รวมถึงการพัฒนาเมืองหลักที่มีศักยภาพ  (2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต และรักษาฐาน
อุตสาหกรรมเดิม (3) พัฒนาด่านชายแดน  เช่น ด่านบ้านพุน้ าร้อน ด่านเชียงของ ด่านนครพนม ด่าน
ไทย-มาเลเซีย 9 แห่ง (4) พัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนและตามพันธกรณี 
(5) ส่งเสริม ธุรกิจของย่อม (SMEs) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) โดยพัฒนาผลิตภาพผู้
ประกอบ การของ SMEs  และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP  
(6) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประตูการค้า  อาทิ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศ
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ยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง  (7) พัฒนาการศึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตรรองรับอาเซียน 
เพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้องความต้องการของตลาด รวมถึงเลื่อนการเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับ
อาเซียน  (8) การจัดท า Software เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ภาคบริการของไทย เช่น Talking 
dictionary  หรือ Software ส าหรับแท็กซี่  (9) ส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากการเปิดประชาคมอาเซียน (10) ปรับโครงสร้างระบบราชการ โดยลดขั้นตอนการให้บริการ
ด้วย e-Service  การปรับโครงสร้างบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาภาษาอังกฤษให้บุคลากรภาครัฐ
รองรับอาเซียน  
 1) แนวทางการด าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย  
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน (Border Trade)  มีบริเวณพื้นที่ส าหรับธุรกิจที่ใช้
แรงงานจ านวนมาก ธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นบริเวณชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจ
เกี่ยวข้องโลจิสติกส์ 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) มีบริเวณพื้นที่ตอนใน ส าหรับธุรกิจที่
ไม่เหมาะสมกับชายแดน เช่น กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้แรงงาน
น้อย  
 2) กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย  ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
(กนพ.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) มี
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน มีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นเลขานุการ   
 นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการแต่งตั้งโดย กนพ. 6 คณะ คือ  (1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิ
ประโยชน์ ก าหนดพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง 
เป็นประธาน  มีผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเลขานุการ (2) คณะอนุกรรมการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธาน  มีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นเลขานุการ (3) คณะอนุกรรมการด้านโครง สร้างพื้นฐาน
และด่านศุลกากร มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเป็นประธาน  มีผู้อ านวยการส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นเลขานุการ  (4) คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและ
บริหารจัดการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีอธิบดีกรมที่ดินและอธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมืองเป็นเลขานุการ  (5) คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มีผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ เป็นเลขานุการ (6) 
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ มีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน  มีเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ  
 3) พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  การก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแยกเป็นพื้นที่
บริเวณชายแดน (Border Trade) และพื้นที่ศักยภาพรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ซึ่งจากการศึกษาและ
ส ารวจความพร้อมโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดังนี ้ 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน (Border Trade) การก าหนด พื้นที่มีหน่วยย่อยสุดเป็น
ระดับต าบล รวมทั้งสิ้น 90 ต าบล ใน 23 อ าเภอ 10 จังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่ระยะที่ 1  5 จังหวัด คือ 
ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด  และระยะที่ 2 5 จังหวัด คือหนองคาย นราธิวาส เชียงราย 
นครพนม กาญจนบุรี โดยมีเป้าหมายให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค สร้างเครือข่ายระบบการ
ผลิตร่วมที่สร้างสรรค์ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่งคง โดยที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาชายแดนของประเทศ ในการด้านต่างๆ (ส านักงาน 
พัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเสริมสร้าง
ศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน จังหวัดสระแก้ว, 20 มิถุนายน 2557)  คือ (1) 
เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์จากความ
เชือ่มโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศของภาค และของประเทศในภูมิภาค  ดึงดูดการลงทุนจาก
ในและต่างประเทศ และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม (2) มีการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์พื้นที่และการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
(3) คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้น มีการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบและ
แนวทางการก ากับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่เข็ม
แข็ง (4) แก้ปัญหาข้อจ ากัดเดิมในพื้นที่และการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่างๆ เช่น ปัญหาขาดแคลน
แรงงานไร้ทักษะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความแออัดของด่านพรมแดน  (5) เป็นพื้นที่ล าดับความส าคัญ
สูงที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย ด้านงบประมาณและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ 
(6) สามารถเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งหน่วยงาน ภาคเอกชน และชุนในพื้นที่ตั้งแต่การ
วางแผน บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล  
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Cluster) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข็มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีการพิจารณาอยู่บนปัจจัยหลัก 3 ส่วน ได้แก่  การกระจุกตัว
ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์  การเชื่อมโยงขององค์ประกอบในห่วงโซ่การผลิตและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีคลัสเตอร์เป้าหมาย
ในระยะแรก 6 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ (1) กลุ่ม Super Cluster (เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง
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อนาคต) มี 4 กลุ่ม ได้แก่  คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม  คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  และคลัสเตอร์ดิจิตัล (2) กลุ่มคลัสเตอร์
อ่ืนๆ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป และ คลัสเตอร์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
 4 ) สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (Cluster)  ได้แก่  
 สิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน (Border Trade)  คือ กลุ่มกิจการทั่วไป
ตามบัญชีของบีโอไอ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วไม่
เกิน 8 ปี หรือหากได้รับการยกเว้น 8 ปี อยู่แล้วให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
เพิ่มเติมอีก 5 ปี (ในปีที่  9  -13)  การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักร วัตถุดิบ และวัสดุจ าเป็นใน
การผลิตเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร อาทิ การหักค่าขนส่ง
ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า ระยะ เวลา 10 ปี  การหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ การยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร การ
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก  การให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ การอนุญาตให้
ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น  และกลุ่มกิจการเป้าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม) นอกจากสิทธิ
ตามกลุ่มกิจการทั่วไปแล้ว ยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี (จ ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 
100) เพิ่มขึ้นอีก    
 สิทธิประโยชน์ส าหรับคลัสเตอร์ แบ่ง 3 กลุ่ม (มติ ครม. 22 ก.ย.2558) มีเงื่อนไขบังคับจะต้อง
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือCenter of Excellence  รวมถึงต้องยื่นขอรับส่งเสริม
ภายในสิ้นปี 2559 และต้องเร่ิมด าเนินการจริงทั้งการผลิตหรือการให้บริการภายในสิ้นปี 2560 โดย
ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับ Super Cluster และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่การยกเว้นภาณีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี, ส าหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความส าคัญสูง 
กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10-15 ปี, การยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร, 
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคลธรรมดาส าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับนานาชาติที่ท างานในพื้นที่ที่
ก าหนด ทั้งคนไทยและต่างชาติ, ให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) ส าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน า
ระดับนานาชาติ, การอนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  
 สิทธิประโยชน์ส าหรับคลัสเตอร์อ่ืนๆ  (1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปี และลดหย่อนร้อย
ละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี  (2) ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร  (3) จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent 
residence) ส าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับนานาชาติ  (4) อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรม สิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้ 
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 สิทธิประโยชน์ส าหรับกิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ (1) กิจการฐานความรู้ คือ  
กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ กิจการออกแบบทางวิศวกรรม กิจการบริการทดสอบ 
ทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน และกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ  ซึ่งจะได้รับสิทธิ 
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จ ากัดวงเงิน) และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
เพิ่มเติมอีก 5 ปี  (2) กิจการโลจิสติกส์ ประกอบ ด้วย กิจการสนามบินพาณิชย์ กิจการขนส่งทางราง 
กิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือบรรทุกสินค้า กิจการ Inland Container Depot : ICD และกิจการ 
International Distribution Center : IDC จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปี และลดหย่อน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี 
 โดยสรุป  การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล  มีรูปแบบการ
พัฒนามุ่งหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Compettiveness) ในการดึงดูด
นักลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่คุณค่า 
(Value chain) และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมทั้งเพื่อกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาคและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความมั่นคง  โดยผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ. ) ที่มี
คณะอนุกรรมการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ตามรูปที่  2.6 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.6  ภาพรวมการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ท่ีมา: ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย (2558)   
       

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zone SEZ) 

นโยบายรัฐบาล 

Border Trade     
 10 จังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 

Cluster 

กลไกการขับเคลื่อน 

เฟส 1 :  ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย 

เฟส 2 :  นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี 

1. Super Cluster :  
    - ยานยนต์และชิ้นส่วน 
    - เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
    - ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
    - ดิจิทลั 

2. Cluster :  
    - เกษตรแปรรูป 
    - สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

คกก.นโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษ (กนพ.)  
หน.คสช. (ปธ.) / สศช. (เลขา) 

คกก.ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) 
พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ (ร.หน.คสช.) (ปธ.)/สคช.(เลขา) 

1. จัดหาพ้ืนที่ของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
    SEZ (ค าสั่ง หน.คสช.ที1่7/2558, 15 พ.ค.58)  
2. การก าหนดอัตราค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมพ้ืนที่ของรัฐ 
3. จัดตัง้ศูนย์ OSS ทั้งหมด 76 จังหวัด  

กระทรวงมหาดไทย 

Action Plan 
1. จัดหาพ้ืนที่ของรัฐเพื่อใช้ใน SEZ ส าหรับเฟส 2  
2. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะศูนย์ OSS 
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ Cluster  
    (ผังเมือง, การอนุมัติให้ถิ่นที่อยู่ถาวร PR)  

6  คณะอนุกรรมการ 
1) ด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน   
    (รมว.กค.) 
2) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง (รมว.รง.) 
3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร (รมว.คค.) 
4) ด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ (รมว.มท.) 
5) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (รมว.พณ.) 
6) การขับเคลื่อน SEZ ระดับพ้ืนที่  (รมต.สร.) 
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 2.4.5  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  รัฐบาลก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบายด้าน
เศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ (ค าสั่ง คสช. ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : กนพ.)  โดยก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ กนพ.(คร้ังที่ 1/2557 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะ แรกของไทยใน 5 พื้นที่
ชายแดน รวมถึงพื้นที่อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดตั้ง ดังนั้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจึงด าเนินการ ( เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก, 2558) ดังนี ้
   1. จัดท าแผนแม่บทเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ควบคู่กับการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ภายใต้โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   2. การน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 มาใช้
ร่วมกับอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เดิมของรัฐมนตรีว่าการประจ ากระทรวง อธิบดี และปลัดกระทรวงต่างๆ 
เพื่อให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีประสิทธิภาพและมี
ความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงานมากขึ้น 
   3. จัดท าประชาพิจารณ์และร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 อ าเภอที่
ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) (คร้ังที่ 2/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557) เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย รวม 36 ต าบล ใน 10 อ าเภอ พื้นที่รวมประมาณ 
1.83 ล้านไร่ (2,932 ตร.กม.) โดยก าหนดขอบเขตพื้นที่ในระดับต าบลที่อยู่ติดชายแดนและไม่ทับ
ซ้อนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตาก จ านวน 14 ต าบล 886,875ไร่ (1,419 ตร.กม.) ในอ าเภอแม่สอด    
พบพระ และแม่ระมาด  ดังนี้ (1) อ าเภอแม่สอด พื้นที่ 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่สอด ต าบลแม่ตาว 
ต าบลท่าสายลวด ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่กุ ต าบลมหาวัน มีพื้นที่ 
529,264 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 32,234 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด  (2) อ าเภอพบ
พระ พื้นที่ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลพบพระ ต าบลช่องแคบ ต าบลวาเล่ย์  มีพื้นที่ 261,961 ไร่ เป็นพื้นที่ที่
มีเอกสารสิทธิ์ 22,972 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ทั้งหมด และ (3) อ าเภอแม่ระมาด พื้นที่ 3 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลแม่จะเรา ต าบลแม่ระมาด ต าบลขะเนจื้อ มีพื้นที่ 244,797 ไร่ เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ 
43,548 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมด 
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   แผนงานโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 
   แผนงานระยะเร่งด่วน 
   (1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (การประชุมคณะอนุกรรมการ
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร, 20 สิงหาคม 2557) อนุมัติแผนงานและงบประมาณด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ (1)  แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร (2557-2564) แบ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 40 โครงการวงเงิน 120,294.94 ล้านบาท และโครงสร้างพื้นฐานด่าน
ศุลกากร 10 โครงการ วงเงิน 5,146.87 ล้านบาท รวมถึงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2  (2) 
แผนงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในพื้นที่จังหวัดตาก วงเงิน 9,097 ล้านบาท  
   (2) การจัดหาแหล่งน้ าดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   
ราษฎรอ าเภอแม่สอด ประสบปัญหาวิกฤติน้ า ทั้งน้ าแล้งและน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี คือ ในช่วงฤดู
แล้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อท าการเกษตร ในต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่ตาวและ
ต าบลแม่กุ ในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด  ประกอบกับจังหวัดได้เร่งรัด
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และแหล่งน้ าดิบในการจัดท าน้ าประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียง พอ รองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงต้องสร้างอ่างเก็บน้ า ขนาดบรรจุ 13.30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน จ านวน 6,740 ไร่  ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่
สอด เนื้อที่ 1,068 ไร่  โดยกรมชลประทานได้เสนอเร่ืองไปยังกรมป่าไม้ เพื่อขอเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่สอดตอนบน พร้อมทั้งได้
ตั้งงบประมาณปลูกป่าทดแทนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2525 แล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของกรมป่าไม้  
   แผนระยะกลาง และระยะยาว   
   (1) จัดหาพื้นที่ส าหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   โดย
เร่งรัดให้พิจารณาเพิกถอนป่าไม้ถาวร “ป่าแม่สอด” ตามมติ ครม. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 เนื้อที่ 
5,603-0-56 ไร่ เพื่อบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) คลังสินค้าทันฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน
จังหวัดตาก คร้ังที่ 1/2557 ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพป่า รวมถึงมีราษฎรเข้าไปท ากินและใช้
ประโยชน์แล้ว 
   (2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  โดยมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อม
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โครงข่าย สถานที่ตั้งบ้านวังตะเคียน ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด ขณะนี้ได้คัดเลือกเส้นทางที่
เหมาะสมแล้ว และอยู่ในขั้นตอนงานส ารวจออกแบบเก็บรายละเอียด เพื่อให้พร้อมด าเนินการทันที
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2559-2560 จ านวน 22,000 ล้านบาท  
   (3) การขยายสนามบินแม่สอด ให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน   กรมการบินพล
เรือนคาดว่าจะได้รับงบประมาณด าเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแม่สอด งบประมาณปกติ 
จ านวน 840 ล้านบาท เป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบินแม่สอดเดิมกว้าง 30 เมตร ยาว 1,500 
เมตร ให้มีทางวิ่งกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น-ลง ด้านทิศตะวันออก มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานการบิน งบประมาณปี 2559-2561 จ านวน 1,073.52 ล้านบาท 
   (4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ าเภอแม่สอด  มีโครงการขยายเส้น ทางคมนาคม 
และซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้
ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น งบประมาณ 1,533.57 ล้านบาท ซึ่งจะขอ
แปรญัตติขอใช้งบประมาณเพื่อด าเนินการให้ทันในปี 2558 
   (5) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ าเภอพบพระ-อ าเภออุ้มผาง พัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดน
เมียนมาร์ บริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ ต าบลวาเล่ย์  อ าเภอพบพระ ถึงบ้านหนองบัว ต าบลหนองบัว  
อ าเภออุ้มผาง ระยะทาง 28 กิโลเมตร  งบประมาณ 650 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าชายแดนกับ
เมียนมาร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เน่ืองจากสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจาก
อ าเภอแม่สอดถึงอ าเภออุ้มผาง ให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ 
   (6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก-แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)  
จังหวัดตากจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร เพื่อหารือแนวทางการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก-แม่สอด 
โดยหารือแนวทางการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก-แม่สอด รวมถึงการสร้างสะพาน เชื่อมในบางจุด
เพื่อลดความคดเคี้ยว ลาดชันของเส้นทาง และออกแบบเส้นทางดังกล่าวให้สามารถ ใช้แนวเส้นทาง
และอุโมงค์ร่วมกับเส้นทางรถไฟได้  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในการใช้เส้นทาง เพิ่มความสะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 
60-90 นาที ให้เหลือเพียง 30-40 นาที และสิ่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ East-West Economic Corridor (EWEC) รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งจะเกิดในอนาคตโดยจังหวัดจะขอรับการสนับสนุน
แนวคิดและจัดงบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์ถนน และเส้นทางรถไฟสายตาก-แม่สอด ต่อไป  
   การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง   แบ่งออกเป็น (1) ขยายเวลา เปิด-ปิด ด่าน
พรมแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร (สะพานมิตรภาพไทย-พม่า) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่แรงงาน
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ชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาท างานแบบเช้าไป เย็นกลับ ซึ่งเมียนมาร์เห็นชอบในการขยายเวลาเปิดปิดจุด
ผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-พม่า  เป็นเวลา 05.00-20.00 ตามเวลาท้องถิ่นเมียนมาร์ (05.30-
20.30 น. ตามเวลาไทย) โดยผ่านความเห็นชอบจากส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว และ
กระทรวง มหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558  (2) ขยายพื้นที่การเดินส าหรับผู้ถือบัตรผ่านแดน (Border Pass) ชาวเมียนมาร์ให้เดินทางเข้า
พื้นที่ชั้นในได้เพิ่มเติม โดยให้มีการขยายพื้นที่การเดินทาง ได้ถึงพื้นที่จังหวัดตาก ทั้งนี้ให้จังหวัด
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่การเดินทางและน าเสนอ
อนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนพิจารณาต่อไป   (3) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  จังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะท างานก าหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก  เพื่อร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ในพื้นที่ และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
   การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)  ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก  ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) (คร้ัง
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557) มอบหมายให้จังหวัดใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมายร่วมกับ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน โดยจังหวัดตาก
ได้ประกาศจัดต้ัง “ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ภายในอาคารเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ
ตาก ชั้น 4 ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (27 มกราคม 
2558) โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ ดังนี้ (1) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: 
OSS) เพื่อให้บริการด้านการค้า การลงทุน การให้ข้อมูลและประสานการด าเนินงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก (2) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง เพื่อให้บริการ
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว การอบรมฝีมือแรงงานไทย และแรงงาน
ต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (3) ศูนย์สถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) 
ระหว่างแม่สอดและเมียวดี เพื่อใช้เป็นส านักงานในการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์
บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างแม่สอดและเมียวดี โดยมอบ หมายเจ้าหน้าที่จากส านักงานจังหวัดตาก 
เทศบาลนครแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านพิธีการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักลงทุนและผู้สนใจ  
   การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์   
ก าหนดพื้นที่น าร่องและพืชเกษตรเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(กนพ. คร้ังที่ 2/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557) บริเวณชายแดนในการน าพืชผลการเกษตรจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาปรับปรุงคุณภาพ จ าหน่าย หรือส่งออก และใช้วิธีการของสหกรณ์ในการ
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แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพด้านราคา 
และเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเกษตร และมีการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้า -ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับ
กรมการค้าระหว่างประเทศแล้วจ านวน 4 สหกรณ์ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การให้
ความรู้กับสหกรณ์ในเร่ืองการน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร และสหกรณ์พื้นที่ได้น าเข้าข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์โดยสหกรณ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 100 ตัน ผ่านองค์การคลังสินค้า (นโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านระบบสหกรณ์, GMSAIN, 24 กุมภาพันธ์ 2558) 
   การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้าง
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZ) ในการน าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้น
เศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เสริมความมั่นคงของประเทศ   ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้
ก าหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยวาง 
Positioning  คือ  “เมืองคู่แฝดเขตการค้าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง 
และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด”  โดยด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชาย แดน เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน วางผังโซนนิ่ง การใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 
   สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตาก (ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557)  ก าหนดสิทธิ
ประโยชน์จ าแนกเป็น  2 กรณ ีดังนี ้
   1. กลุ่มกิจการทั่วไปตามบัญชีของบีโอไอ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เช่น การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วไม่เกิน 8 ปี หรือหากได้รับการยกเว้น 8 ปี อยู่แล้วให้ได้รับลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี (ในปีที่  9-13) การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักร 
วัตถุดิบ และวัสดุจ าเป็นในการผลิตเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษี
อากร อาทิ การหักค่าขนส่งไฟฟ้า ประปา 2 เท่า เป็นระยะ เวลา 10 ปี  การหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตาม ปกติ การ
ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก  การให้ใช้แรงงาน
ต่างด้าวไร้ฝีมือ การอนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น 
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   2. กลุ่มกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการ และก าหนดกิจการเพิ่ม 
เติมอีก 10 ประเภทกิจการเป้าหมายนอกจากสิทธิตามกลุ่มกิจการทั่วไปแล้ว ยังได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี (จ ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100) เพิ่มขึ้นอีก (ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และที่ 12-16/2558 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559)  
   ทั้งนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ยังก าหนดให้เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่าง
ประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจบริการ 51.47% 
เกษตร 24.94% อุตสาหกรรม 16.93%  มีผลผลิตในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียวผิว
มัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ าจืด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกาย เกษตรและสิ่งทอ 
ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (1) อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (2) อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด 
น้ ามันข้าวโพด  (3) การผลิตอาหารสัตว์ (4) การผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (5) อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือน
จากไม้ (6) อุตสาหกรรม เคร่ืองหนัง (7) อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ (8) อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ (9) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ  (10) กิจการ
ด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า  และการก าหนดให้มีการเชื่อมโยงภูมิภาค ท า
ให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค
จากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 
   กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจพิ เศษของจังหวัดตาก   มีค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ 617/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ก าหนด
แนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ถือปฏิบัติ รวมถึงก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ตามกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม ดังนี้ (1) ด้านขอบเขตพื้นที่
และการจัดหาที่ดิน (2) ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง (3) ด้านสิทธิประโยชน์ (4) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (ถนนไฟฟ้า ประปา) และด่านศุลกากร (5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมประเพณี และการสาธารณสุข (6) ด้านการส่งเสริมอาชีพ การฝึกทักษะ และการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ (7) ด้านการบริหารส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) และศูนย์ประสานงานบ้านพี่เมืองน้อง 
(Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี  รวมทั้งด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเพื่อการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินการตาม
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามค าสั่งจังหวัดตาก ที่ 
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10801/2559 ลงวันที่ 27 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนบริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแล ก าหนดนโยบายและ
บริหารงานในศูนย์อ านวยการเพื่อการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  (2) ส่วนปฏิบัติงาน มี
หน้าที่ด าเนินการตามนโยบายของส่วนบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานการปฏิบัติงานของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายอ านวยการ ประจ า ณ สาลา
กลางจังหวัดตาก  และฝ่ายปฏิบัติการ ประจ า ณ ส านักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อ าเภอแม่สอด  
 2.4.6  แนวทางการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม   หากพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา และนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนเหมือนกัน หากแต่จังหวัดตากมีอาณาเขต
ติดต่อประเทศเมียนมาร์ สงขลามีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย และนครพนมมีอาณาเขตติดต่อ
ประเทศลาว  โดยพบว่า 
   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน ซึ่งเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ส าคัญของภูมิภาค ที่มีด่านพรมแดนเชื่อมโยงสู่ต่างประเทศทั้งทางท่าเรือน้ าลึกสงขลา 
ท่าเรือปีนัง ท่าเรือกลางมาเลเซีย  สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ถนน รถไฟ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
จังหวัดสงขลา(นิคมฉลุง) และเชื่อมโยงแผนพัฒนารัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย (Northern Corridor 
Economic Region : NCER) ในรัฐเปอร์ลิส เคดาห์ เปรัก และปีนัง ที่เน้นการพัฒนาธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness) การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว  ซึ่งมีสถิติมูลค่ากาค้าชายแดนปีละ 507,655.46 
ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 90  ที่เป็นมูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร จ านวน 3 ด่าน คือ ด่านสะเดาและ
ปาดังเบซาร ์และด้านบ้านประกอบ ในจังหวัดสงขลา   โดยเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ และการ
ท่องเที่ยวในภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปยางพาราที่ส าคัญ และมีชายแดนติดต่อกับประเทศ
มาเลเซียและมีด่านที่มีศักยภาพเอ้ือต่อการท่องเที่ยว การบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน ทั้งนี้
ยังมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(Gate Way) โดยเฉพาะการค้าและการขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศมาเลเซียและนานาชาติ 
ซึ่งมีแผนงานการพัฒนา เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย 
(Joint Development Strategy for Border Areas : JDS)  โดยกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดมี
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา 9,390 โรงงาน ทุนจดทะเบียน 81,098 ล้านบาท มีแรงงาน
อุตสาหกรรม 83,316 คน  โดยพื้นที่ด าเนินกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจมี 345,187 ไร่ ใน 4 ต าบล ของ
อ าเภอสะเดา (ต าบลสะเดา, ต าบลส านักขาม, ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์) ซึ่งมีอาณาเขต
ติดกับประเทศมาเลเซีย  ที่มีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมยางและแปรรูปไม้ยาง 40 โรงงาน และ
ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก/ผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง 6 โรงงาน นอกจากนี้ยังมีด่านศุลกากร
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ปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสะเดาที่อ านวยความสะดวกให้กับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา เพื่อติดต่อกับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  
   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับพื้น ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย (1) คณะท างานด้านบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ที่มีรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาด้านเศรษฐกิจเป็นประธานคณะท างาน ท าหน้าที่บริการจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเสนอคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (2) คณะท างานด้านศูนย์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา และการน านวัตกรรมมาใช้ในพื้นที่ ที่มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลาด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานคณะท างาน ท าหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ ปัญหาและความ
ต้องการในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (3) คณะท างานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลาด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานคณะท างาน ท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะทางการตลาดเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ต่อคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา  (เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา, 2559)    
   เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว มีสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม-ค าม่วน) ที่มีศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเส้นทางหมายเลข R13 ของ สปป.
ลาว และเวียดนาม รวมทั้งประเทศจีนตอนใต้ที่เป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดจากพรมแดนไทยไปเวียดนาม
และจีน เป็นเส้นทางการค้าออกสู่ท่าเรือน้ าลึกหวุ่งอ๋าง ของจังหวัดฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม 
ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปสู่จีนตอนใต้ที่เมืองหนานหนิงที่ใช้เวลาน้อย ซึ่งจังหวัดนครพนมจึงถือ
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ  เนื่องจากสามารถเปิดประตู
เศรษฐกิจเพื่อการส่งออกสู่ท่าเรือน้ าลึกหวุ่งอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ และมีท่าอากาศยานนครพนม ที่
พร้อมจะเป็นสนามบินนานาชาติ  ซึ่งมีกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่อ าเภอเมืองนครพนมและอ าเภอท่าอุ
เทน โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรมในปี 2555 จ านวน 2,918 ล้านบาท มีสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งสิน 398 แห่ง (อุตสาหกรรมการขนส่งมากที่สุด 104 แห่ง 
อุตสาหกรรมอโลหะ 50 แห่ง อุตสาหกรรมโลหะ 45 แห่ง อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ 33 แห่ง 
อุตสาหกรรมอาหาร 29 แห่ง) และจากสถิติพบว่ามีการค้าผ่านชายแดนทางจุดผ่านแดน  2 แห่ง คือ
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม  และจุด
ผ่อนปรน 4 แห่ง (บ้านหนวดท่า, บ้านโพธิ์ไทร, บ้านธาตุพนมสามัคคี และบ้านท่าอุเทน)  โดย
นับตั้งแต่เปิดจุดผ่านแดนถาวรถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) มูลค่าการค้าชายแดน
ของจังหวัดนครพนม มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด มีผู้ประกอบการค้าให้ความสนใจเข้ามา
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ลงทุนและใช้เส้นทางการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้นโดยในปี 2558 ยอดมูลค่า
รวมของจังหวัดนครพนมเพิ่มสูงเป็นอันดับที่ 1 มากกว่าจังหวัดหนองคายและจังหวัดมุกดาหาร 
   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  มีคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นครพนม ซึ่ ง เป็นคณะกรรมการระดับพื้น  ด า เนินการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิ เศษจั งหวัดนครพนม ประกอบด้วย  ( 1) 
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ที่มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน  ท าหน้าที่พิจารณาให้สิทธิประโยชน์และก าหนดขอบเขต
พื้นที่ และการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนม (2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง  
ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการ
จัดระบบแรงงานต่างด้าว การจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม  (3) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด่าน
ศุลกากร ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ท าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาด่านศุลกากรและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนครพนม (4) คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดกา ที่มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ท าหน้าที่ก าหนดพื้นที่ของทางราชการเพื่อน ามาใช้ประโยชน์  ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม (5) คณะอนุกรรมการด้านการ
ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ท า
หน้าที่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  ต่อคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม  (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, 2559)     
 
  ทั้งนี้สามารถสรุปกลไกการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก , สงขลา และนครพนม  
รายละเอียดดังภาพที่ 2.7  
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              ภาพท่ี 2.7  กลไกการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, สงขลา, นครพนม                       
              ท่ีมา:  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, สงขลา, นครพนม (2559)   
  
2.5   ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
องค์การที่มีสมรรถนะสูง และระบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อาทิ  
  ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
คุณลักษณะส าคัญของสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มี 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การบริหารจัดการ มี 13 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ มี 9 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการจัดการความรู้ มี 
15 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี 12 ตัวบ่งชี้ 5) ด้านการน าองค์กร มี 14 ตัวบ่งชี้  
6)ด้านอาจารย์และบุคลากร มี 9 ตัวบ่งชี้  7)ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มี 7 ตัวบ่งชี้ และ 8) ด้าน
เครือข่ายความร่วมมือ มี 7 ตัวบ่งชี้   โดยยุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษา

 

คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ประธาน :  นายกรัฐมนตรี 
กรรมการ :  รัฐมนตรี, ผู้เชี่ยวชาญ, บุคคลซึ่งนายกแต่งตั้ง 
เลขานุการ: เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่/จังหวัด 

คณะท างานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพืน้ที่/จังหวัด  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท 
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พยาบาลสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามคุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงเป็นยุทธศาสตร์ 
เชิงระบบ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์เชิงปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ยุทธศาสตร์การน าองค์กรและยุทธศาสตร์ 
การเสรมิสร้างศักยภาพการแข่งขัน 2) ยุทธศาสตร์เชิงกระบวนการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่า
แก่นักศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์การชี้น าสังคม และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเครือข่าย 3) ยุทธศาสตร์เชิงผลผลิต ได้แก่ ยุทธศาสตร์กระบวนการสร้างผลสัมฤทธิ์  และ 4)
ยุทธศาสตร์เชิงตัวป้อนกลับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรการเรียนรู้ 
  วราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาบริหารจัดการส านักนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงานสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ผลการศึกษาพบว่า ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงานได้พัฒนาการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเข้าร่วมโครงการน าร่องด าเนินการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ก าหนดตัว
แบบขีดสมรรถนะการบริหารจัดการความรู้ การก าหนดกรอบหลักเกณฑ์พัฒนาคุณภาพสู่การเป็น
องค์การสมรรถนะสูง ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ คือ กฎ ระเบียบไม่ยืดหยุ่น กรอบหลักเกณฑ์ไม่
ชัดเจนเพียงพอ โครงสร้างไม่เอ้ือต่อภารกิจเชิงรุก การน าองค์กรขึ้นอยู่กับสมรรถนะของผู้บริหาร
และกระบวนการ outsource ยังไม่เหมาะสม บุคลากรไม่มีแรงจูงใจ ขาดการมีส่วนร่วมและการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่มีความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  ส าหรับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ได้ใช้อักษร C  เป็นตัวก าหนด โดยเสนอ 8 
C’s approach ซึ่งประกอบด้วย 1) CEO competency: สมรรถนะหลักของผู้บริหาร 2) culture and 
share value : ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ 3) collaboration : การประสานความร่วมมือ 4) core 
competency : ขีดสมรรถนะขององค์การ 5) center of excellence for energy : ศูนย์สารสนเทศ
พลังงานที่เป็นเลิศ 6) corporate structure and process : โครงสร้างและกระบวนงาน 7) continuous 
learning and consideration :  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทบทวนพิจารณา 8) customer focus : การ
มุ่งเน้นประชาชนและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง     
  ประสาธน์  เกียรติไพบูลย์กิจ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านระบบโลจิสติกส์ของไทยภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ไทย-จีน) ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจุบันการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยอยู่ในระดับการพัฒนาจากระดับ Physical 
Distribution เข้าสู่ Internally Integrated Logistics หรือการพัฒนาจากระบบโลจิสติกส์ที่ให้
ความส าคัญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
การขนส่ง การเก็บสินค้า การจัดการวัสดุและการบรรจุหีบห่อเพื่อป้องกันการสูญเสียระหว่างการ
ขนส่ง มุ่งเน้นลดต้นทุนในส่วนที่เป็นสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าระหว่างการผลิต ไปสู่
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ระบบโลจิสติกส์ที่รวมกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นก่อนการผลิต มีการเชื่อมโยงการจัดการภายใน
บริษัทตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการจัดส่งถึงผู้บริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงจาก
การลดสินค้าคงคลังเป็นการเพิ่มความถี่ในการระบายสินค้า ซึ่งมีการใช้ IT/Software จัดการกิจกรรม
ทั้งระบบ อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถแข่งขันได้จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นรูปธรรมอย่าง
เร่งด่วน อาทิ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารการสั่งซื้อ การบริหารข้อมูล การบริหารการเงิน 
การบริหารคลังสินค้า การดูแลสินค้า การบริหารการจัดซื้อ และการบริหารบรรจุภัณฑ์ โดยหน่วยงาน 
ราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมศุลกากร และการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องปรับแนวคิดทางด้านโลจิสติกส์
ที่จะเป็นแนวบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ของโลจิสติกส์ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ไทยมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนสินค้าที่ต่ ากว่าประเทศคู่แข่งอันจะท าให้เกิดความคล่องตัวในทาง 
การค้า และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เติบโตต่อไป 
  สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล (2553) ได้ศึกษาเรือง แผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทย
ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ.2015 พบว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ในเร่ืองการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเลย  หัวใจ
หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นสร้าง “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งต้ออาศัยการพัฒนา “คน” 
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทุกด้าน แรงงานของไทยไม่มีปัญหาเร่ืองทักษะของงาน แต่ประเด็นส าคัญ
ที่จะน าไปสู่การแข่งขันในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกได้ ต้องพัฒนาผู้ท าทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพ ให้มี
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยปฏิรูประบบการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายการวม
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้ทุกภาคส่วนได้เห็นโอกาสใน
การพัฒนาธุรกิจเพื่อแข่งขัน รวมพลังและเน้นการมีส่วนร่วมและระดมสมองทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้มีทิศทางเป้าหมายเดียวกัน บูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อจัดท าโครงการร่วมรัฐและเอกชน 
(Public Private Partnerships) จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
เร่งรัดพัฒนากฎหมายให้เอ้ืออ านายในการจัดต้ังบริษัทและการควบรวมบริษัท ปรับระบบโครงสร้าง
ภาษีให้สอดรับกับการไหลเลื่อนของประชาคมในภาคพื้นอาเซียนที่จะเกิดขึ้น มาตรการการเก็บภาษี
ทางตรงให้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยในระยะยาว ลดหย่อนภาษีกรณีที่
ภาคเอกชนลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ลดภาษีนิติบุคคลเพื่อจูงใจให้ภาคธุรกิจที่จะมีการขยายตัว
มากกว่า 10 เท่า ให้เข้าระบบภาษีได้มากขึ้น ส่งผลให้รายได้เข้ารัฐได้มากขึ้น    แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาประเทศไทยได้มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ไปสู่การวางตัว 
(Positioning) ที่เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวม
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พลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้สังคม ไทยมีความ
เจริญก้าวหน้า อยู่ร่วมกันกับประชาคมอาเซียนอย่างสันติสุข 
  ผ่องศรี  ชาญชนะโยธิน (2555) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-
เมียวดี  ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตประเทศไทยมีความพยายามที่จะพัฒนาอ าเภอแม่สอด ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ด้วยเห็นว่าอ าเภอแม่สอดมีศักยภาพ ด้านท าเลที่ตั้งซึ่งอยู่บนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) ตามโครงการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) โดยพาดผ่านประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และ
พม่า ท าหน้าที่เป็นสะพานบกเชื่อมทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน ช่วยร่นระยะ เวลาและค่าใช้จ่ายของการ
เดินทางและการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนตามแนวพาดผ่านของเส้นทาง EWEC  และยังเป็น
อ าเภอที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าสูง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนถาวรด่าน
พรมแดนแม่สอด โดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย-พม่า ที่แม่สอด-เมียวดี มีมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก ใน
แต่ละปีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จนกระทั่งในการประชุม สุดยอดผู้น า
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) คร้ังที่ 4 ที่ประเทศพม่า ได้เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแผนงาน GMS ระยะ 10 ปี (2555-2565) ที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาแม่สอด-เมียวดี ให้
เชื่อมโยงกันในลักษณะเมืองคู่แฝด (Sister Cities) เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาการขนส่งทาง
ถนนตามแนวพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจ GMS ไปสู่การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (Transport GMS 
Corridors to Economic Corridor) ท าให้หลายฝ่ายกลับมาให้ความสนใจอีกคร้ังหนึ่ง โดยก าหนด
ต าแหน่งพัฒนาให้แม่สอดเป็นเมืองต้นแบบบนเส้นทาง East West Corridor ด้านตะวันตก       
ด้านโลจิสติกส์ ด้านการค้าชายแดน-เขตอุตสาหกรรมชายแดนแบบใช้แรงงานต่างด้าวเช้าไปเย็นกลับ  
  ดังนั้นในการพัฒนาอ าเภอแม่สอดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเป็นศูนย์การผลิตสินค้า
เทคโนโลยีและสินค้าคุณภาพของภูมิภาคและของโลก เป็นศูนย์การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และเป็นครัวของโลก เป็นศูนย์เชื่อมโยงการลงทุนด้านการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้น และเป็นศูนย์ผลิตภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของโลกในอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 ควรจะพัฒนาควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ โดยด าเนินการในลักษณะร่วมมือกับประเทศพม่าเพื่อให้มีความสอด 
คล้องกัน ในประเด็นต่างๆ เช่น การออกกฎหมายหรือข้อบังคับพิเศษของแต่ละประเทศให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเมือง การให้สิทธิพิเศษทางภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การใช้แรงงานข้ามชาติ
แบบถูกกฎหมาย การสนับสนุนด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ
ราชการ และมาตรฐานส าหรับการขนส่งสินค้าและยานพาหนะข้ามพรมแดน (CBTA) เป็นต้น  
ขณะเดียวกันภาครัฐจะต้องมีโรดแมบการพัฒนาทั้งด้านการค้าชายแดน โลจิสติกส์ การลงทุน การ
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ท่องเที่ยว และบริการอ่ืนๆ ที่มีส่วนเอ้ือและประสานงานกันให้ครอบคลุมเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ  
“ Single Market and Production Base” 
 
2.6   กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ    
 จากการทบทวนวรรณกรรม  ที่ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 3  มิต ิ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ดังนี้ 
 
มิติรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   
1.   องค์ประกอบทั่วไปของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
      1.1 จุดแข็งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
      1.2 จุดอ่อนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
2.   องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
      2.1 นโยบายรัฐบาลต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
      2.2 อ านาจหน้าที่ขององค์กรการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
      2.3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
      2.4 การวางแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
      2.5 การจัดองค์กรของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
      2.6 ภาวะผู้น าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
      2.7 การประสานงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
      2.8 การรายงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
      2.9 การงบประมาณของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
      2.10 เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
3.  ปัจจัยความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษของต่างประเทศ  3  กรณีศึกษา 
     3.1 วัตถุประสงค์การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     3.2 รูปแบบและกิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     3.3 มาตรการสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     3.4 รูปแบบกลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

ภาพที่ 2.8  กรอบแนวทางในการวิจัย  
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ค าอธิบายกรอบแนวทางในการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการศึกษาโดยเน้นไปที่ลักษณะทางการบริหารจัดการใน  

3  มิต ิ คือ   
องค์ประกอบลักษณะท่ัวไปของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก าหนดเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนประเทศที่เน้นความส าคัญ

ในการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศเพื่อ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากถูก
ก าหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจน าร่องระยะแรก  ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากเป็นพื้นที่บริเวณชายแดนทิศตะวันตก ที่มีภูมิประเทศติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ และน า
จุดอ่อนและจุดแข็งร่วมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม   
มาพิจารณาประกอบ  ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีอาณาเขตบริเวณชายแดนทางทิศใต้ของประเทศ 
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และทางทิศตะวันออกของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและ
เวียดนาม ตามล าดับ  

จุดแข็งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นฐานผลิตหลักตามแนวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ตะวันออก-ตะวันตก  ไปยังเมืองย่างกุ้งที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์สามารถ
เชื่อมโยงไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  และ
ก าหนดเป็นพื้นที่พัฒนาน าร่องเมืองคู่แฝดระหว่างไทย-พม่า (แม่สอด-เมียวดี) ภายใต้กรอบ ACMECS  
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่มีนโยบายเชื่อมการค้าจากประเทศเมียนมาร์ จาก
ย่างกุ้ง เมาะละแหม่ง เมียวดี มาด่านแม่สอด สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ไปยังด่าน
ชายแดนมุกดาหาร ผ่านสะหวันนะเขต ฝั่งประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังเว้ 
และท่าเรือดานัง ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม มีระยะทาง 713 กิโลเมตรโดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากมีเป้าหมายว่าพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เพื่อเพิ่ม
รายได้ประชากรต่อหัวและเพื่อแข่งขันกับเศรษฐกิจอ่ืนทั่วโลกท าให้ไทยมีโอกาสชิงความได้เปรียบ 
เนื่องจากการเดินทางเข้าออกของประชาชนในประเทศอาเซียน  และเดินทางเข้าออกได้สะดวกง่ายมาก
ขึ้น การขนส่งสินค้าต่างๆ และที่ส าคัญที่ตั้งของแม่สอดจังหวัดตาก อยู่บนเส้นทางถนนอาเซียนที่จะ
เข้าไปถึงยุโรปผ่านอ าเภอแม่สอดไปเมืองเมียวดีซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทย  ท าให้อ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสามารถเชื่อมโยงเมียวดีและเมืองส าคัญของเมียนมาร์
ในด้านต่างๆ เช่น  ด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East West Ecocomic Cooridor) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองส าคัญของรัฐกะเหร่ียงและรัฐมอญ 
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อาทิ ผะอัน และเมาะละแหม่งรวมถึงเชื่อมโยงไปถึงกรุงย่างกุ้ง    และด้านการค้าชายแดนและผ่าน
แดน การค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรแม่สอดมีมูลค่าสูงที่สุดในภาคเหนือ และมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ
สอง ของด่านการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ รองจากด่านสังขละบุรี โดยมีช่องทางการค้าที่ส าคัญ คือ
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 

จุดอ่อนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตั้งอยู่บริเวณชายแดนมีลักษณะพิเศษร่วมเหมือน 
กับพื้นที่อื่น หากแต่ยังมีข้อจ ากัดในด้านสถานที่-พื้นที่การพัฒนา เช่น ช่องทางการสัญจรบนสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมาร์, การพัฒนาช่องทางเข้า-ออก เป็นหัวใจของการเดินทางและการค้าชายแดน
และปัจจุบันไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์ โดยการขนส่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันใช้
ข้อตกลงจากท้องถิ่นรวมถึงด้านการเมืองการปกครองเนื่องจากเป็นการเร่ิมต้นไปสู่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเปิดประเทศให้กับธุรกิจต่างชาติ   

 
  องค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
  นโยบายรัฐบาลต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  รัฐบาลก าหนดให้เป็นประตูการค้าด้าน
ตะวันตก เพื่อเป็นพื้นที่สนับสนุนและรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก เชื่อมไปสู่
ภาคตะวันตก ไปสู่ตะวันออกกลาง  ยุโรป และแอฟริกา  รวมถึงก าหนดให้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก เป็นฐานผลิตหลักตามแนวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก -ตะวันตก เพราะเป็นประตู
เชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้ง  อันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์ที่สามารถเชื่อโยง
ไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  การ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ า  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มการ
จ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาความมั่นคงโดยการแก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศ  ปัญหาการลักลอบน าสินค้าการเกษตรผิด
กฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน 
  อ านาจหน้าที่ขององค์กรการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ก าหนดแนวทางการใช้
อ านาจหน้าที่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มีอ านาจในการวาง
นโยบายการบริหารงานภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและอ านาจการประสานงานภายนอก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้อง  และกลุ่มสอง คือ หน่วยจัดการ ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากและทีมงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนดให้ก าหนดให้ถือ
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ  
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ให้ความส าคัญกับบุคลากร
จากทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ บุคลากรบริหารได้แก่  คณะกรรมการบริหาร  กลุ่มสอง
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บุคลากรจัดการ ได้แก่  ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และกลุ่มสาม บุคลากรผู้ปฎิบัติท า
หน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้ระบบการบริหารงาน
บุคลากรในการคัดสรรบุคคลจ าเป็นต้องคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการบริหาร และผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยการคัดสรรจากผู้มี
ประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยผ่านการคัดสรรในระดับชาติ
เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควรให้ความส าคัญ
กับคนในพื้นที่โดยน าบุคคลนอกพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะมาสอนและอบรมบุคลากรใน
พื้นที่ขณะเดียวกันบุคลากรในพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้เชิงพื้นที่ให้กับบุคลกรภายนอก เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเป็นการสร้างความสมดุลทั้งในทางวัฒนธรรมองค์กรและใน
ชีวิตการท างานให้เป็นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน    
  การวางแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เป็นการก าหนดแผนงานเชิงนโยบายระดับ 
องค์กรหรือระดับเขตพัฒนาเศรษฐกิจตากเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับพื้นที่และระดับชาติ 
เท่านั้น  เนื่องจากการวางแผนเชิงนโยบายระดับชาติและการวางแผนเชิงนโยบายระดับพื้นที่ตาม  
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ถูกก าหนดโดยรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ   
  การจัดองค์กรของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ก าหนดรูปแบบโครงสร้างองค์กรของเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยก าหนดให้มีการบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการ ที่มาจากผู้แทน 
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
เข้ามาช่วยการบริหารงานหรือคอยให้ค าแนะน าซึ่งจะท าให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มี  
การวางแผนและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ และทีมที่ปรึกษาสามารถให้ความกระจ่างและ  
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นรวมถึงท าให้การท างานใช้หลักเหตุและผลมากขึ้น  
  ภาวะผู้น าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นการก าหนดคุณลักษณะความเป็นผู้น าของ 
ผู้บริหาร คือ คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และผู้จัดการ คือ ผู้ว่าการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  โดยทั้งผู้บริหารและผู้จัดการจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะผู้น าที่มีความคิดริ  
มีความเชื่อมั่นในตนเองและมั่นใจในขีดความสามารถของตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีขีด
ความสามารถในการคิด  มีความรู้ทางธุรกิจ มีความสามารถในการจูงใจคน มีความยืดหยุ่น และมี
ความซื่อสัตย์และโปร่งใส  สามารถผสมผสานทั้งความสัมพันธ์กับคนและมุ่งทั้งผลงานของงาน 
  การประสานงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   ก าหนดรูปแบบการประสานงาน
แบ่งเป็นการประสานงานภายใน คือ ระบบกลไกการประสานงานภายในองค์กรเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก   และระบบกลไกการประสานงานกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิด การ
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บริหารจัดการบ้านเมืองแบบความร่วมมือ (Public-Private Collaboration)  ที่เป็นการร่วมมือผลัก
ก าลังระหว่างหน่วยงานภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตากกับภาคส่วนอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และนอก
พื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขตทั้งในแง่ทางตรงและทางอ้อมในลักษณะร่วมกัน
คิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ 
  การรายงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ก าหนดรูปแบบให้มีการรายงานทั้งภายใน
องค์กร  ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาจากผู้ปฏิบัติงานผ่านผู้ว่าการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากไปยังคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการ
รายงานผลการปฏิบัติงานสู่หน่วยงานภายนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษตาก ที่เป็นการรายงานผล
การปฏิบัติต่อคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแล
ภาพรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการรายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  
  การงบประมาณของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ก าหนดที่มาของรายได้จากหมวดการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตต่างๆรายได้ค่าสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่มาจาก ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร 
ระบบควบคุมและบ าบัดมลภาวะ ระบบขนส่งภายในพื้นที่ ระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา  และหมวดรายได้จากงบประมาณสนับสนุนของรัฐบาล  โดยจัดสรรรายได้แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนแรก 20 %  น าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ส่วนที่สอง 60 % เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนที่สาม 20% น าเข้ากองทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
สังคม  โดยการก าหนดสัดส่วนดังกล่าวผู้วิจัยพิจารณาเห็นควรมีสัดส่วนการน ารายได้เพื่อเป็นการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจมากกว่าสัดส่วนอ่ืนเนื่องด้วยอยู่ระหว่างเร่ิมต้นพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ
ขับเคลื่อนประเทศจึงให้ความส าคัญกับการน าเงินมาเป็นเคร่ืองมือเพื่อการพัฒนาในแต่ละด้านที่ให้
เกิดความคล่องตัวเพื่อการบริการจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  แต่ทั้งนี้ไม่ได้เพิกเฉยโดย
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้น าเงินส่วนที่เป็นรายได้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินอีกทางหนึ่งด้วย    
ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ก าหนดให้เงินที่พึงช าระให้แก่
รัฐบาลที่เป็นภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้ หรือเงินอ่ืนใด ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้
จัดเก็บหรือรับเงินมีหน้าที่ควบคุมเงินให้ส่งคลังจังหวัด  และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ก าหนดให้เงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะได้รับตาม
กฎหมาย หรือระเบียบ ข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้
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ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ ให้ส่วนราชการนั้นน าส่งคลัง โดย
ก าหนดให้น าส่งหรือฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  
         
  เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ก าหนดแนวทางการบูรณา
การแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากในการร่วมกันระดับ
ความคิด ผนึกก าลังขับเคลื่อนผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัย เพื่อยกระดับ
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกการบริหารหน่วยงานรัฐ การดึงดูดนักลงทุน 
รวมถึงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการส่งเสริมกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs)  และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 
  ปัจจัยความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างประเทศ 3 กรณีศึกษา เป็นกรณีศึกษาของเขต
เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น : จีน อิสกันดาร์ : มาเลเซีย และเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์ : 
ฟิลิปปินส์ ในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวทางแตกต่างกันโดยการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น : จีน มุ้งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ตามแผนพัฒนาของรัฐบาลที่
ต้องการเปิดประเทศ โดยทดสอบนโยบายที่ใช้ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้แต่ละพื้นที่
มุ่งเน้นไปยังต าแหน่งยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับฮ่องกง อิสกันดาร์:
มาเลเซีย มุ่งเน้นเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ส าคัญของประเทศ โดยรัฐเตรียมความพร้อมและสิ่งเสริมให้เอกชนลงทุนภายใต้แผนพัฒนาแห่งชาติ 
เพื่อสร้างความได้เปรียบให้แต่ละพื้นที่ในภูมิภาคและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์ : ฟิลิปปินส์ ที่มุ้งเน้นยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อการส่งออกและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศบางประเภทโดย ให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ
และเป็นกลไกการตลาดโดยมีเป้าหมายการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
  รูปแบบและกิจกรรมของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวทางแตกต่างกันโดยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจ้ิน : จีน เน้นการผลิตและการถ่ายโอนสินค้าในช่วงแรกและพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมหลาย
ด้าน เช่น การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมือง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบ อิสกันดาร์:มาเลเซีย มุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรม 9 คลัสเตอร์
ส าคัญ เช่น ด้านการเงิน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ การ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี การเกษตร-อาหารแปรรูป และเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศ
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ฟิลิปปินส์ : ฟิลิปปินส์ มุ่งเน้นยกระดับและส่งเสริมกิจกรรมบางประเภท เช่น การท่องเที่ยว 
การแพทย์-ท่องเที่ยว  
  มาตรการสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวทางแตกต่างกันโดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เซินเจิ้น : จีน ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรน าเข้าสินค้า 
การให้เงินอุดหนุน การคิดค่าเสื่อมราคา การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงที่ดิน ให้มีการจด
สิทธิบัตร การอนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถส่งก าไรกลับประเทศได้ การวิจัยพัฒนา การพัฒนา
บุคลากร การอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ การประกอบการทางธุรกิจ อิสกันดาร์ : มาเลเซีย  ให้สิทธิ
ประโยชน ์แก่นักลงทุนด้านการพัฒนาการบริการที่ใช้แรงงานวิชาชีพ 6 สาขา คือ บริการด้านสุขภาพ 
การศึกษา การเงิน ขนส่งโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมีทักษะ 3 สาขา (เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ไบโอดีเซลและปิ
โตรเคมี, การแปรรูปอาหารและวัตถุดิบการเกษตร)  และเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์ : 
ฟิลิปปินส์ ให้สิทธิประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ด้านเทคโนโลยี ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์ และด้านเกษตรแปรรูป 
  รูปแบบกลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีรูปแบบแตกต่างกันคือ เซินเจิ้น : จีน 
มีการบริหารโดยรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นเป็นผู้น าการพัฒนาและปกครองเมืองอย่างเต็มรูปแบบโดยให้
ผู้น าแต่ละมณฑลมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนารายมณฑลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองเซินเจิ้น  
อิสกันดาร์:มาเลเซีย มีการบริหารรูปแบบคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น 
และภาคเอกชน โดยท าให้บูรณาการแผนแม่บทการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับชาติ  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์ : ฟิลิปปินส์ มีการบริหารงานภายใต้กระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรมในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวง มีสถานะเป็นหน่วยราชการภายใน
หน่วยงานโดยมีคณะบริหารท างานร่วมกันกับเลขาธิการเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์ 
เพื่อท าหน้าที่ก าหนดทิศทางขององค์กร   
 
    จากกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากโดยใช้แนวคิดการบริหารองค์กรสมรรถนะสูง(HPO) กระบวนการบริหารจัดการ 
PA-POSDCoRB การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบความร่วมมือ (Public-Private Collaboration) เพื่อ
ใช้เป็นกรอบการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบกับจากการศึกษาการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ต่างประเทศที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก
นั้น ผู้วิจัยจึงสนใจการด าเนินการของประเทศเหล่านี้ว่ามีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร จึง
ประสบความส าเร็จ และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
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โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาจากแนวคิดการบริหารองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงกระบวนการบริหารจัดการ 
PA-POSDCoRB เป็นกรอบการวิจัย  และนอกจากการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตาม
แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว  องค์กรจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึง
แนวทางความร่วมมือของภาคส่วนว่ามีคุณลักษณะอย่างไร จึงสามารถน าพาเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตากไปสู่ความส าเร็จได้ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีความร่วมมือรูปแบบประชารัฐ  แล้วน า
ข้อมูลร่วมของเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มาพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่อ่ืนอาจน าไปใช้หรือน าไปประยุกต์พัฒนาต่อไป 



บทที ่3   
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”  มีวิธีการ
ด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 
  3.1 การศึกษารูปแบบของการวิจัย 
  3.2 วิธีการศึกษาวิจัยและขั้นตอนการวิจัย 
  3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   
3.1  รูปแบบและขั้นตอนกำรวิจัย 
 รูปแบบกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ แบบไม่มีการทดลอง (Non-experimental design) เป็นกรณี (Case study method) 
เป็นการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างการ
บริหารจัดการและองค์ประกอบที่ส่งผลให้การบริหารที่เหมาะสมและประสบความส าเร็จของ
ประเทศไทยและค้นหาข้อมูลร่วมจากกรณีศึกษา โดยวิธีการค้นหาข้อมูลแล้วน ามาสังเคราะห์เป็น
ต้นแบบ (Prototype) หรือรูปแบบ (Model) ที่เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive) จากการ
เก็บข้อมูลผ่านทางแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารต่างๆ  รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลใน
พื้นที่ส ารวจภาคสนาม เพื่อสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ในจังหวัดตาก สงขลา และนครพนม  โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง และข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แนวคิด (Conceptual Analysis) เพื่อน า
ค าตอบที่ตรงประเด็นค าถามมาสรุปผลการวิจัย รวมถึงศึกษาข้อมูลประเภทเอกสารจากโครงสร้าง
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของต่างประเทศได้แก่ จีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้  
 1.  องค์ประกอบทั่วไปของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ประกอบด้วย จุดแข็งของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก จุดอ่อนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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 2.  องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ผ่าน
กรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการรูปแบบ PA-POSDCoRB การบริหารองค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization : HPO) และการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม (Public-
Private Collaboration) ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาลต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, อ านาจหน้าที่
ขององค์กรการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก, การวางแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การจัดองค์กรของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก, ภาวะผู้น าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก,  การประสานงานของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก, การรายงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก,การงบประมาณของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก, เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 3.  ปัจจัยความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและในต่างประเทศ  3 กรณีศึกษา เป็นการ
รวบรวมข้อมูลของกรณีศึกษาจากพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย (ตาก, สงขลา นครพนม),  
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น: จีน  เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์: มาเลเซีย  และเขตเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์  แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ, รูปแบบและ
กิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ, มาตรการสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ,  รูปแบบกลไกการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 ขั้นตอนกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนวิจัยโดยรวม 3 ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1  วิเคราะห์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แผนการพัฒนาจังหวัด  และจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมถึงพิจารณาข้อมูลของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจนครพนมประกอบ  โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รวม
ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  โดยการเก็บข้อมูล
ผ่านทางแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร และประเภทบุคคล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
รายบุคคล (In-dept Interview)  และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใน 3 มิติ ได้แก่ 
มิติลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  มิติองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  และปัจจัยความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต่างประเทศในกรณีศึกษา โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยใช้แนวคิดการบริหารองค์กร
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สมรรถนะสูง(HPO) กระบวนการบริหารจัดการ PA-POSDCoRB การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบ
ความร่วมมือ (Public-Private Collaboration)   
 ขั้นตอนท่ี  3  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อน าเสนอออกมาเป็นรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการต้นแบบเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากในภาพรวม โดยขั้นตอนนี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ในเชิงท านาย (Prescriptive 
Analysis)  
 
 โดยทั้ง 3 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ตามภาพที่ 3.1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
     ภำพท่ี 3.1  แสดงขั้นตอนของกำรศึกษำวิจัย 
 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะจง ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 โดยเลือกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้แก่  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเมืองคู่ทางการค้าที่มีพื้นที่ติดชายแดนอ าเภอแม่สอด และมี
เขตเศรษฐกิจเมียวดีต้ังอยู่  ดังนี้ 

วิเคราะห์ข้อมูล SE ของประเทศไทย 

(ตาก สงขลา นครพนม), จีน : เซินเจิ้น, 

มาเลเซีย : อิสกันดาร์ และฟิลิปปินส์

จากข้อมูลทุติยภูมิ 

วิเคราะห์กระบวนการบริหาร

จัดการ  SEZ ประเทศไทย, จีน, 

มาเลเซีย และฟิลิปปินส ์ จากข้อมูล

เชิงคุณภาพ 

 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

ต้นแบบการบริหารจัดการ   
ตาก SEZ  
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 ภาครัฐ :  พิจารณาตัวแทนจากโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
และคณะท างานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, สงขลา  และนครพนม 
 ภาคเอกชน :  พิจารณาตัวแทนจากองค์กรเอกชน ที่ร่วมเป็นคณะท างานขับเคลื่อนงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และผู้ประกอบการในความหมายของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดย่อม SMEs  ได้แก่  ผู้ประกอบการภาคการค้า  ภาคบริการ และภาคการผลิต  ทั้งนี้รวมถึง
ภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 ภาคประชาชน :  พิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มผู้น าชุมชนที่อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอจากอ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด และกลุ่มผู้น าในจังหวัดเมียวดี 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ดังนี้ 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีใช้ในกำรสัมภำษณ์  :  จ านวน 42 ราย จากพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ
ตาก รวมถึงตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน จากพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม พื้นที่ละ 2 ราย รวมเป็น 4 ราย ได้แก่  
  1. ภาครัฐ   
   ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ด้านอุตสาหกรรม (Industrial Infrastructure)  ได้แก่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ตาก  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)  และผู้อ านวยการท่าอากาศ
ยานแม่สอด 
   ด้านสังคม (Social Infrastructure) ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดตาก  แรงงานจังหวัด
ตาก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดตาก  
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก นายอ าเภอแม่สอด นายอ าเภอ
พบพระ นายอ าเภอแม่ระมาด ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่  4   และผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษาการประถมศึกษาตาก เขต 2 
   ข. ด้านมาตรการและสิทธิประโยชน์  ได้แก่  สรรพากรพื้นที่ตาก  พาณิชย์จังหวัด
ตาก  อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  ผู้อ านวยการ
ส านักงานการค้าต่างประเทศ   เขต 8 (ตาก)   และนายด่านศุลกากรแม่สอด 
  2. ภาคเอกชน  ได้แก่  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  
ประธานชมรมธนาคารนครแม่สอด  ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ (สาขา
แม่สอด) 
  3. ภาคประชาสังคม  ได้แก่ นักธุรกิจ  จ านวน 9 ราย  ประกอบด้วย นักธุรกิจในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก  6 ราย และนักธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเมียวดี 3 ราย  และ
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ประชาชน จ านวน 8 ราย  ได้แก่   ตัวแทนประชาชนอ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ  อ าเภอแม่ระมาด  
ตัวแทนประชาชนจังหวัดเมียวดี  จ านวนละ 2 ราย 
  กลุ่มประชำกรท่ีใช้ในกำรสนทนำกลุ่ม :  จ านวน 45 ราย ได้แก่  ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม  จ านวนภาคละ  15 ราย  
 ขั้นตอนท่ี 2 ประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเข้าด าเนินงานศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบรายบุคคล และการจัดสนทนากลุ่ม  ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้เดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง  
โดยมีหนังสือแนะน าตัวจากมหาวิทยาลัยสยาม  พร้อมแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์  
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้
แหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 ลักษณะ คือ 
 (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ ต าราวิชาการ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์/รายวัน นิตยสาร 
วารสาร เอกสารส านักงาน บันทึกของทางราชการ เอกสารส่วนบุคคล ตลอดจนบทความต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งข้อมูลจากเว็บไซด์ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประกอบการสร้างกรอบแนวคิด ตลอดจน
วิธีการศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายผล 
 (2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการของเศรษฐกิจพิเศษตาก จ านวน 42 คน  และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม พื้นที่ละ 2 คน รวมจ านวน 4 คน โดยท าการศึกษาใน
รูปแบบของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-dept Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดหัวข้อ แต่ให้มีการอภิปรายอย่าง
กว้างขวางจนได้ข้อสรุปรวบยอด 
 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีเร่ืองบริหารจัดการ รูปแบบ 
PA-POSDCoRB แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง หลักความร่วมมือแบบพลังประชารัฐ (Public-Private 
Collaboration) เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และจัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์แนวคิด (Conceptual Analysis)  เพื่อน าค าตอบที่ตรงประเด็นค าถามมาสรุป
ผลการวิจัย  
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกลุ่มประชากรทั้ง 42 ราย เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์

เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์

ด้วยตนเอง แล้วน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประมวลผล โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์

เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มแบบไม่เป็นทางการระหว่างวันที่  11-26 กรกฎาคม 2559 ในพื้นที่

จังหวัดตาก ประกอบด้วย อ าเภอเมืองตาก อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด  และใน

พื้นที่จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  รวมถึงด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 จ านวน 2 ราย (นายไพฑูรย์ 

รักษ์ประเทศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นายชาญยุทธ อุปพงษ์  ประธานหอการค้า

จังหวัดนครพนม)  และการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ไปยังผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

และ ดร.มาลิน สืบสุข รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา) วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560 จ านวน 2 ราย 

 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายกรณีศึกษา โดยท าการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสาร  และข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแง่มุมลักษณะทั่วไป
ลักษณะเฉพาะของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษนครพนม ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบทางกายภาพ องค์ประกอบความร่วมมือทางการค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
แล้วน ามาศึกษาวิ เคราะห์หาข้อมูลร่วมของกระบวนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสัมฤทธิ์ผลซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากประสบ
ผลส าเร็จ  หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาประมวลผลเป็นต้นแบบ (Prototype) การ
บริหารจัดการที่ดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในประเทศไทย  โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ในลักษณะพรรณนาความ มีแผนภาพประกอบการอธิบายในบาง
หัวข้อ และจะเลือกน าเสนอเฉพาะข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษาเท่านั้น 
 



บทที ่4   
ผลการวิจัย 

 
  การวิจัยเร่ือง “ต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ในคร้ังนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการวิเคราะห์จากข้อมูลประเภทเอกสารและการสัมภาษณ์
รายบุคคล รวมถึงการจัดสนทนากลุ่มเพื่อหาข้อมูลสรุปรวบยอด  โดยใช้กรอบแนวคิดการบริหาร
จัดการรูปแบบ PA-POSDCoRB  การบริหารองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) และความร่วมมือแบบพลัง
ประชารัฐ (Public-Private Collaboration)  และปัจจัยความส าเร็จเขตเศรษฐกิจที่ประสบผลส าเร็จ 
กรณีศึกษาต่างประเทศมาเป็นกรอบในการหาข้อมูลของการศึกษา เพื่อน ามาพัฒนาต้นแบบการ
บริหารจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
  
  การวิจัยต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในคร้ังนี้ แบ่งผลการวิจัย
ออกเป็น  3 ส่วน  ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี 1  องค์ประกอบทั่วไปของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ประกอบด้วย จุดแข็งของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จุดอ่อนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 
  ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดย
วิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการรูปแบบ PA-POSDCoRB การบริหารองค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบมีส่วน
ร่วม (Public-Private Collaboration) ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาลต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การวางแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การจัดองค์กรของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, ภาวะผู้น าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การประสานงานของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การรายงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก,การงบประมาณของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 
  ส่วนท่ี 3  ปัจจัยความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและในต่างประเทศ  3 กรณีศึกษา 
เป็นการรวบรวมข้อมูลของกรณีศึกษาจากพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย (ตาก, สงขลา 
นครพนม),  เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น: จีน  เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์: มาเลเซีย  และเขตเขต
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พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์  แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ, รูปแบบ
และกิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ, มาตรการสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ, รูปแบบกลไกการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
4.1 องค์ประกอบท่ัวไปของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ 
การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ รวมถึงสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน ทั้งนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจน าร่องระยะแรก และจากการลงพื้นทีพบว่า  
  จุดแข็งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เป็นฐานผลิตหลักตามแนวทางเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก  ไปยังเมืองย่างกุ้งที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์
สามารถเชื่อมโยงไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง และก าหนดเป็นพื้นที่พัฒนาน าร่องเมืองคู่แฝดระหว่างไทย-พม่า (แม่สอด-เมียวดี) ภายใต้กรอบ 
ACMECS  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่มีนโยบายเชื่อมการค้าจากประเทศ
เมียนมาร์ จากย่างกุ้ง เมาะละแหม่ง เมียวดี มาด่านแม่สอด สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 
ไปยังด่านชายแดนมุกดาหาร ผ่านสะหวันนะเขต ฝั่งประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ไปยังเว้ และท่าเรือดานัง ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม มีระยะทาง  713 กิโลเมตร โดยเฉพาะจาก
ประเทศเมียนมาร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองส าคัญของรัฐกะเหร่ียงและรัฐมอญ อาทิ ผะอัน และ
เมาะละแหม่งรวมถึงเชื่อมโยงไปถึงกรุงย่างกุ้ง    และด้านการค้าชายแดนและผ่านแดน  ผ่านด่าน
ศุลกากร  แม่สอด ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภาคเหนือ และมีมูลค่าสูงเป็นอันดับสอง ของด่านการค้า
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ รองจากด่านสังขละบุรี โดยมีช่องทางการค้าที่ส าคัญ คือด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2  ซึ่งมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นเมือง
เศรษฐกิจชายแดนตั้งอยู่ปลายแนวเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งข้าถึงแหล่ง
วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมียนมาร์ได้ง่าย  มีด่านอยู่ใกล้กับเมืองย่างกุ้ง 
(ศูนย์การค้าและการกระจายสินค้าที่ส าคัญของเมียนมาร์) มีโอกาสสูงในการเข้าถึงแหล่งแรงงาน
เมียนมาร์ เนื่องจากชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาท างานและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่
จังหวัดตากแล้วกว่า 72,000 คน รวมถึงรัฐบาลเห็นชอบการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวท างานใน
ลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาล โดยอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรได้โดยมีเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เป็นการชั่วคราวหรือตามฤดูกาลในพื้นที่เขต
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พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ด ารง แก้วทองค า  แรงงานจังหวัดตาก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 กรกฎาคม 
2559)   
  ทั้งนี้หากพิจารณาจุดแข็งของพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนประเทศมาเลเซีย และลาวโดย
พิจารณาจากพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและนครพนม   พบว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขา มุ่งเน้นต้องการให้ “สงขลา มั่งคั่ง” : อุตสาหกรรมก้าวหน้า ศูนย์กลางการค้า การบริการ การ
ลงทุน  ซึ่งเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ส าคัญของภูมิภาคที่เชื่อมโยงแหล่งการค้า การลงทุน ที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือน้ าลึกสงขลา ท่าเรือปีนัง/ท่าเรือกลาง มาเลเซีย มีสนามบินนานาชาติ
หาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา  และการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารัฐทาง
ภาคเหนือของมาเลเซีย ซึ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการเกษตร และเป็นพื้นที่ติดกับมาเลเซียซึ่งเป็นประตู
เชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย  ทั้งนี้จึงท าให้
เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ การท่องเที่ยว
ในภาคใต้ที่มีชายแดนติดกับมาเลเซียและมีด่านที่มีศักยภาพเอ้ือต่อการท่องเที่ยว การบริการ การ
ลงทุน และการค้าชายแดน  (ขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, 10 กุมภาพันธ์ 
2560)  ส าหรับจังหวัดนครพนม มีแนวทาง “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้-
ตะวันออก” โดยมีเป้าหมายให้เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคง 
ปลอดภัย มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง  ทั้งนี้ได้ก าหนดบทบาทให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เป็นศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส์, เมืองผลิตอาหารปลอดภัย, อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและศูนย์ธุรกิจการค้าส่ง
ตลาดกลางสินค้าเกษตร, และเน้นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, 23 พฤศจิกายน 2559)    
  หากพิจารณาจังหวัดเมียวดี เป็นช่องทางการค้าที่ส าคัญ ซึ่งเดิมประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเมียน
มาร์ กะเหร่ียง ปะโอ ไทยใหญ่ มอบ และยะไข่  ต่อมามีคนจีน และมุสลิม  เข้ามาเพื่อท าการค้าขาย
และสร้างครอบครัวจนถึงปัจจุบัน ชาวเมืองเมียวดีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 
คล้ายคลึงกับไทย  รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ อิสลาม ฮินดู และอ่ืนๆ  ด้านอุปนิสัยของคนเมียนมาร์
ในเมียวดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และคนในสังคมมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ส าหรับวัฒนธรรมและประเพณีมี
ความคล้ายคลึงกับชาวไทยในอ าเภอแม่สอด  โดยเมียวดีเป็นเมืองหน้าด่านส าคัญที่จะขนสินค้าจาก
ประเทศไทย และล าเลียงส่งต่อไปหากแต่ก าลังซื้อที่ส าคัญมาจากพ่อค้าเพื่อส่งต่อไปยังจุดกระจาย
สินค้าส าคัญตามภูมิภาค  ซึ่งในอนาคตหากเขตการค้าและอุตสาหกรรมพิเศษเมียวดีเสร็จสมบูรณ์ 
คาดว่าเศรษฐกิจในเมียวดีจะมีความคึกคักมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามล าดับไปด้วย  
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รวมถึงด้านแรงงาน มีประมาณ 72,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชายท าเกษตรกรรม ค้าขายของพื้นเมือง และ
รับจ้างทั่วไป ได้แก่ เจียรนัยพลอย ก่อสร้าง และรับจ้าง ซึ่งแรงงานเมียนมาร์นิยมข้ามฝั่งมาท างานใน
แม่สอดแบบไปเช้าเย็นกลับ บางส่วนมาอยู่อย่างถาวร  และมิติด้านภาษา มีภาษาเมียนมาร์เป็นภาษา
ทางการ และมีอีก 18 ภาษาที่ใช้สื่อสารกันในประเทศ แต่ชาวเมียนมาร์และกะเหร่ียงในเมืองเมียวดี
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 
  จุดอ่อนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนมี
ลักษณะพิเศษร่วมเหมือนเช่นเดียวกับพื้นที่อ่ืน หากแต่ยังมีข้อจ ากัดในด้านสถานที่พื้นที่การพัฒนา 
เช่น ช่องทางการสัญจรบนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์, การพัฒนาช่องทางเข้า-ออก เป็นหัวใจ
ของการเดินทางและการค้าชายแดนและปัจจุบันไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศไทย -เมียนมาร์ โดย
การขนส่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันใช้ข้อตกลงจากท้องถิ่นรวมถึงด้านการเมืองการปกครองเนื่องจาก
เป็นการเร่ิมต้นไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเปิดประเทศ
ให้กับธุรกิจต่างชาติ 
  หากพิจารณาถึงความร่วมมือในบทบาทภาครัฐในการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก กับบทบาทภาคเอกชนในการสนับสนุนเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก   ยังเป็นลักษณะของ
การท างานเชิงรับตามนโยบายจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่
ระยะเร่ิมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลัก   รวมถึงบทบาทภาคประชา
สังคมที่มี ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ยังไม่มีความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในการ
สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (เริงชัย สุวรรณ์  ผู้ประกอบการภาคการผลิต  นิยม ไวย รัช
พาณิชย์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการภาคการค้า  ชัยวัฒน์ วิทิต
ธรรมวงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  บรรพต ก่อเกียรติเจริญ  ผู้ประกอบการภาคการค้า
และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดตาก,  การสื่อสารส่วนบุคคล, 11-26 กรกฎาคม 2559)  รวมถึง
บทบาทความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านระดับพื้นท่ี  ได้ตั้งศูนย์ประสานงานบ้านพี่เมืองน้อง
ระหว่าง      แม่สอด-เมียวดี เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) 
ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ด้านความมือเฉพาะในระดับ
พื้นที่ชายแดนเท่านั้น  การเชิญชวนขอความร่วมมือจากฝ่ายประเทศไทย โดยหน่วยงานระดับพื้นที่จะ
เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งในกิจกรรมทั้งที่จัดภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจตาก และการจัดกิจกรรม
ในพื้นที่จังหวัดเมียวดี (อุทุมพร เมืองน้อย วัฒนธรรมจังหวัดตาก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 
กรกฎาคม 2559) แม้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะเปิดประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่
รูปแบบราชการของสาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ยังคงมีรูปแบบการบริหารแบบสังคมนิยม โดย
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หน่วยงานในพื้นที่ต้องรอรับนโยบายหรือค าสั่งจากรัฐบาลกลาง (มะขิน นักธุรกิจภาคการค้า-เมียวดี, 
มะแท นักธุรกิจภาคบริการ-เมียวดี, นางมิมี่ ประชาชน-เมียวดี, กลุ่มเด็ก สตรี และคนชรา-เมียวดี, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2559)  
    หากพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น  มีการประกอบธุรกิจสินค้าพื้นบ้าน ชุมชน 
เช่น กลุ่มผู้ผลิตของสินค้าโอทอป  ผู้ประกอบการเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผลิตสินค้าตามฤดูกาล เป็น
ลักษณะสินค้าภูมปัญญาชาวบ้าน ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการผลิตและน าเทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ และจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก  จึงเห็นว่าการส่งเสริมการลงทุน
ตามสิทธิประโยชน์ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจระดับรากหญ้า (พรรณทิพย์ ไชยชนะ ประธาน
เครือข่ายโอทอปจังหวัดตากและภาคเหนือ, สมบูรณ์ อ่อนพินา  กลุ่มโอทอปอ าเภอพบพระ, ภาวนา 
เหล็กเพ็ชร กลุ่มโอทอป อ าเภอแม่ระมาด, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15-16 กรกฎาคม 2559) 
  
  รูปแบบกิจกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เน้นการพัฒนาแบบสร้างเมืองใหม่ การ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจและนิคมอุตสาหกรรม เน้นกิจกรรมด้านการผลิต ด้านการค้า โลจิสติกส์  และการ
พัฒนา ท่องเที่ยว เป็นหลัก  และความเคลื่อนไหวภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 มีการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก มีจ านวน 679 โรงงาน เงินลงทุน 18,621 ล้านบาท และมี
จ านวนแรงงาน 51,889 คน (อรุณี คันธมาลา, นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ, การสื่อสารส่วน
บุคคล,  8 กรกฎาคม 2559)  ข้อมูลนิติบุคคลตั้งใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559 ใน 3 
อ าเภอ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีจ านวน 90 ราย ทุนจดทะเบียน 272.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสถิติ
ทั้งปี 2558 มีมูลค่าเพียง 335.5 ล้านบาท (ภาณุ ขันแก้ว, พาณิชย์จังหวัดตาก, การสื่อสารส่วนบุคคล,          
8 กรกฎาคม 2559) 
  หากพิจารณาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้า 
ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ และการลงทุน ซึ่งปัจจุบันด่านสะเดา-ปา
ดังเบซาร์เป็นจุดที่ท ารายได้มากที่สุดของประเทศจากสถิติมูลค่าการค้าชายแดน ปี 2559 สูงถึง 
507,566.46 ล้านบาท  โดยเขตเศรษฐกิจสงขลาจะเน้นอุตสาหกรรมการบริการ ด้านการท่องเที่ยว 
การบริการโรงแรม  เพราะให้ความส าคัญด้านความมั่นคงเป็นหลัก ประกอบกับประเทศมาเลเซีย 
สิงคโปร์จะนิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทย  โดยเข้ามาทางด่านชายแดนในจังหวัดสงขลา   (มาลิน สืบ
สุข รอง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, 24 กุมภาพันธ์ 2560)  และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนมเน้นการพัฒนาเส้นทางเพื่อรองรับด้านโลจิสติกของเศรษฐกิจตามเส้นทาง R 12 เพื่อ
เชื่อมต่อประเทศลาว –เวียดนาม-จีน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับภาครัฐ เอกชน ประชาชน
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ในพื้นที่ส าหรับใช้เป็นจุดพัก โดยมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีเป็นจุดขาย 
(ชาญยุทธ อุปพงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม,  22 พฤศจิกายน 2559)  
 
4.2 องค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบ
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการรูปแบบ PA-POSDCoRB การบริหารองค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization : HPO) และการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม (Public-
Private Collaboration) ประกอบด้วย 
  นโยบายรัฐบาลต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
  พบว่ารัฐบาลก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ของประเทศเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยใช้ประโยชน์ด้านคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนเชื่อมโยงภูมิภาค  ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนา
ความพร้อมของเมืองชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน  ด้านพัฒนาศักยภาพด้วยการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs  ให้ได้ประโยชน์จากการพัฒนา  และการพัฒนา
ระบบการเงินการธนาคารในบริเวณพื้นที่ชายแดน   ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงพื้นที่ใกล้ เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ถนน รถไฟ ท่าเรือ สะพาน   ด้านการอ านวย
ความสะดวกเป็นการด าเนินงานตามความตกลงการขนส่งข้ามพรม แดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
การตรวจลงตราเดียวหรือ Single VISA การน าเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการ Contract 
Farming และการด าเนินงาน National Single Window และ Single Stop Inspection  ด้านการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่  ได้แก่ การก าหนดแผนการพัฒนาและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม  
การวางผังเมือง และผังเฉพาะจัดท า Zoning  การพัฒนาการบูรณาการเตรียมการรองรับผลกระทบ
เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดระเบียบแรงงานข้ามพรมแดน  และการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกและจัดระบบการตรวจปล่อยคนและสินค้า ณ ด่านพรมแดน อาทิ ที่ท าการของศุลกากร 
  นอกจากนี้ยังก าหนดนโยบายการส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศไทยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันแล้ว  ประเทศไทยยังมีบทบาทในด้านความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่  การร่วมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ร่วมป้องกัน
ภัยจากการก่อการร้ายอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ การแพร่ระบายโรค  ร่วมมือเพื่อสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  เร่งรัดการใช้ประโยชน์
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จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานธุรกิจในเอเชียและสนับสนุน
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร  และปรับปรุง สร้างความเข็มแข็งของภาคี
การพัฒนาในท้องถิ่น  โดยรัฐก าหนดให้มีกิจกรรมส าคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 10 กิจกรรม 
ได้แก่  (1) จัด Zoning ประเทศและพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพโดยจัด Zoning พื้นที่เกษตรอุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาเมืองหลักที่มีศักยภาพ   (2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคต และรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม (3) พัฒนาด่านชายแดน  เช่น ด่านบ้านพุน้ าร้อน ด่านเชียง
ของ ด่านนครพนม ด่านไทย-มาเลเซีย 9 แห่ง (4) พัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการค้า
การลงทุนและตามพันธกรณี (5) ส่งเสริมธุรกิจของย่อม (SMEs) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น 
(OTOP) โดยพัฒนาผลิตภาพผู้ประกอบการของ SMEs  และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP  (6) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประตูการค้า  อาทิ รถไฟ
ทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง  (7) พัฒนาการศึกษา  มีการ
พัฒนาหลักสูตรรองรับอาเซียน เพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้องความต้องการของตลาด รวมถึงเลื่อนการ
เปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับอาเซียน  (8) การจัดท า Software เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ภาค
บริการของไทย เช่น Talking dictionary หรือ Software ส าหรับแท็กซี่  (9) ส่งเสริมการลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากการเปิดประชาคมอาเซียน (10) ปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ โดยลดขั้นตอนการให้บริการด้วย e-Service  การปรับโครงสร้างบุคลากรภาครัฐ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้บุคลากรภาครัฐรองรับอาเซียน    ผ่านกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ระดับชาติในรูปของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (กนพ.) ไปสู่หน่วยงานระดับ
พื้นที่ คือ จังหวัดตาก 
  อ านาจหน้าท่ีขององค์กรการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
  พบว่าจังหวัดตาก สงขลา และนครพนม  มีรูปแบบเหมือนกัน โดยเป็นหน่วยราชการที่
ปกครองส่วนภูมิภาค  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  มีฐานะเป็นนิติบุคคลประกอบขึ้นด้วยอ าเภอหลายอ าเภอ โดยในจังหวัดหนึ่งๆ มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
กระทรวง และกรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชนและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ในบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ    ทั้งนี้ราชการส่วนภูมิภาค 
ของกระทรวง ทบวง กรม แบ่งแยกออกไปด าเนินการจัดท าตามเขตการปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
ทางราชการส่วนกลาง ที่ได้รับแต่งตั้งออกไปประจ าตามเขตการปกครองต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคเพื่อ
บริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลางโดยมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเพราะ
ถือเป็นเพียงการแบ่งอ านาจการปกครองออกมาจากการบริหารส่วนกลาง การบริหารราชการส่วน
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ภูมิภาค เป็นการบริหารราชการตามหลักการแบ่งอ านาจ  โดยส่วนกลางแบ่งอ านาจในการบริหาร
ราชการให้แก่ภูมิภาค อันได้แก่จังหวัด ให้มีอ านาจในการด าเนินกิจการในท้องที่แทนการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ลักษณะการมอบอ านาจในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไป
ประจ าปฏิบัติงานในภูมิภาค   
 ปัจจุบันอ านาจหน้าที่ขององค์กรในการบริหารของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เนื่องจากยังเป็นองค์กรระบบราชการในการให้
อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายก ากับดูแล และรวมถึงการ
ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้แม้ก าหนด
เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมาประจ าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่ออ านวยความสะดวก แต่ เป็น
เพียงการท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับค าร้อง/รับเร่ืองเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเบื้องต้น  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากไม่สามารถใช้อ านาจหรือดุลยพินิจในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ได้ทั้งระบบแต่อย่างใด หากแต่ท าหน้าที่เป็นเพียงหน่วยรับค าร้องและส่งต่อให้
หน่วยงานระดับกรม กระทรวงผู้มีอ านาจบังคับใช้ตามกฎหมายแต่ละฉบับเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ล าดับสุดท้าย  
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวางแผน, ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, การประสานงาน, การ
รายงาน, การงบประมาณ  และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
  พบว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  อยู่ระหว่างขั้นการเตรียมความพร้อมด้านการวาง
นโยบายจากส่วนกลางเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการน า
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ   ในขณะที่ด้านอ านาจหน้าที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  ในการก าหนด
กฎเกณฑ์ โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอ านาจในการบังคับใช้กฎเกณฑ์หรือความสามารถในการอนุญาต
ให้บางสิ่งบางอย่างในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีข้อจ ากัดภายใต้กฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน  เนื่อง จากอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ปกครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขัดแย้งกับ
กฎหมายหลายฉบับ และยังไม่มีกฎหมายรองรับการให้อ านาจบริหารจัดการ ถึงแม้ ร่าง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... (ที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) มอบหมายให้รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  ก าหนดให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่  มีบทบาท   แต่ทั้งนี้เป็นเพียงผู้ก ากับดูแลและประสานงาน
เพื่อให้ เป็นไปตามแผนแม่บท รายงานความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาในการด าเนินการ และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ  รวมถึงให้อ านาจ
ลักษณะให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอ านาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วย
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การนั้น เป็นเพียงพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ
ในหลักการเท่านั้น   หากแต่การด าเนินการหรือการกระท าใดภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมาย
อ่ืน กฎหมายบัญญัติให้ผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าต้องได้รับอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาต หรือขอความ
เห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายนั้น   หากพิจารณาด้านการวางแผน การจัดองค์การ การ
บุคลากร การอ านวยการ การงบประมาณ ซึ่งจ าเป็นต้องมีในลักษณะสามารถบริหารจัดการคน เงิน 
งบประมาณได้เบ็ดเสร็จ  และเมื่อพิจารณาด้านการประสานงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นเพียงการรายงานไปยังกระทรวง ทบวง กรม
ต่าง ต้นสังกัด เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  
  โดยสรุปจากการลงส ารวจพื้นที่ พบว่าการบริหารจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เป็น
ลักษณะการท างานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานกระทรวง ทบวง กรมเดิม  ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาแล้ว
เห็นว่า  การบริหารจัดการลักษณะดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม หรือเอ้ือต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  เพื่อให้ได้ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลก าหนดไว้  เนื่องจากรูปแบบการบริหารงาน
ของระบบราชการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นไปในลักษณะที่ก าหนดให้หน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลมาประกอบกัน ซึ่งการ
กระท าลักษณะดังกล่าวไม่สามารถขับเคลื่อนได้ รวมถึงการก าหนดให้ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐใน
ส่วนภูมิภาค เป็นตัวแทนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา มีประเด็นเกี่ยวกับการตั้งโยกย้ายตามระบบ
ราชการ ดังนั้นการฝากความหวังไว้กับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจไม่ต่อเนื่องในการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะของตัวแทนหน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาร ในฐานะผู้แทนหน่วยงานยังมีผลทางบวกและลบต่อการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตากอีกทางหนึ่ง 
 
  การจัดองค์กรของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
  พบว่าคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในระดับพื้นที่ ด าเนินการ
ขับเคลื่อนสอดคล้องตามนโยบาย  โดยแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก เพื่อขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ตามกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม เพื่อก าหนดแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ถือปฏิบัติ รวมถึงก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่   หากพิจารณาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและนครพนม  พบว่า
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา  เพื่อขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ตามกลุ่มภารกิจ 3 คณะท างาน เพื่อก าหนด
แนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ถือปฏิบัติ รวมถึงก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการ
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ด าเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนมแต่งต้ังคณะท างานขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆ ตามกลุ่มภารกิจ 5 คณะกรรมการ เพื่อ
ก าหนดแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ถือปฏิบัติ รวมถึงก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
  จากรูปแบบองค์กรปัจจุบันของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษตาก  และเขตพื้นที่ อ่ืนให้
ความส าคัญหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเป็นหลัก ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาประเด็นรูปแบบ
ดังกล่าวเป็นข้อก าจัดในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เนื่องจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ควรก าหนดรูปแบบองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะที่มีความคล่องตัว  ยืดหยุ่น ต่อการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งรูปแบบองค์กรที่ยึดโยงตามระบบราชการในการบริหารแบบระบบราชการที่สั่งการจาก
บนสู่ล่าง ซึ่งไม่สามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการจากพื้นที่  โดยปัจจุบันมีลักษณะการท างาน
ตามขอบเขตหน้าที่เป็นการท างานแยกส่วนออกจากกันไม่มีการบูรณาการร่วมกัน  โดยมีรายงาน
ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ได้รับอ านาจหน้าที่บริหารจัดการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเมื่อประชุมแต่ละคร้ัง  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นบอร์ดระดับชาติ ทราบและสั่งการเพื่อให้การขับเคลื่อนสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ผู้บริหารที่น าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจไม่มีประสบการณ์หรือ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารกิจกรรมทางธุรกิจมากเพียงพอ ซึ่งจะมีผลต่อการน าพาเศรษฐกิจตาม
นโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าพาความเจริญไปสู่ความส าเร็จได้อย่างสูงสุดตามความมุ่ง
หมาย  ประกอบกับการร่วมมือของภาคเอกชน นักธุรกิจในพื้นที่ไม่มีความหลากหลาย มีเพียง
ตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สมาคม
ธนาคารจังหวัดตาก  ดังนั้นผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์กรปัจจุบันอาจไม่ใช่องค์กรที่ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากสภาพความเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มีเพียงแค่ 3 อ าเภอน าร่อง (แม่สอด พบพระ แม่ละมาด) เท่านั้น ดังนั้นในปัจจุบันที่เตรียมการบริหาร
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังขาดประสิทธิภาพเพราะใช้ระบบราชการซึ่งมีความไม่คล่องตัว ควร
มีองค์กรใหม่ที่มีความคล่องตัวมากกว่านี้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ควรให้
ความส าคัญภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ ในการพัฒนา
พื้นที่ของตนเองอย่างแท้จริง  
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4.3  ปัจจัยความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ 3 กรณีศึกษา  
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น : จีน  เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์: 
มาเลเซีย  และเขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์  แล้วน ามาสังเคราะห์เป็น
ต้นแบบการบริหารจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดังนี้ (1) วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (2) 
รูปแบบและกิจกรรม (3) มาตรการสิทธิประโยชน์ และ (4) รูปแบบกลไกการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
  ธนาคารโลก (World Bank) ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยว ข้องกับเขต
เศรษฐกิจ พิเศษทั่วโลกมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี และเสนอแผนแม่บทมาตรฐานระหว่างประเทศใน
การจัดตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ศึกษา วิเคราะห์ และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในแต่ละประเทศให้ประสบผลส าเร็จ โดยพิจารณาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ  สังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ  ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบ 
สนองเป้าหมายทางนโยบาย อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  (Sez’s : Performance,Lesson learned and 
Implication for zone development: World Bank, 2008, p. 13)  (1) เพื่อดึงดูดการลงทุนข้ามชาติ (2) 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาการว่างงาน  (3) เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการส่งเสริม และท าให้ประเทศเน้นการส่งออก
มากขึ้น การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยลดปัญหาข้อจ ากัด เกี่ยวกับการส่งออกและยังช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสินค้าส่งออกของแต่ประเทศ  (4) เพื่อเป็นการทดลองส าหรับนโยบายและ
แนวคิดทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ 
  ธนาคารโลกให้ความหมายทั่วไปของ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ว่าเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่
ได้รับการปักปันขอบเขตบริหารจัดการโดยหน่วย งานเดียว มีกระบวนการเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องมีที่ตั้งทางกายภาพอยู่ในเขตพิเศษเป็นพื้นที่ที่พิธีการ
ศุลกากรแยกต่างหาก ค าทั่วไปของเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับ  ส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายด้านความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับความแตกต่างกันของ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ตลาด  และกิจกรรมที่ด าเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จึงเป็นที่มาของ
การแบ่งประเภทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 
  ประเภทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ได้ถูกจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา รูปร่างทาง
กายภาพลักษณะพิเศษของที่ตั้ง  กิจกรรมที่เข้าคุณสมบัติ  และตลาด เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ (1) เขต
การค้าเสรี (Free Trade Zone/ FTZ) เป็นเขตเสรีทางพาณิชย์ที่มีพื้นที่ปลอดภาษี (Duty-Free Area) มี
โกดังเก็บสินค้า (Warehousing)  คลังพักสินค้า (Storage) ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อการค้า (Distribution 
Facilities for Trade) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Transshipment) และมีปฏิบัติการ ส่งออก (Re-
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Export Operation)  ตัวอย่างเช่น เขตการค้าเสรีชั้นน าของโลก  “เขตเสรีโคลอน”  (Colon Free Zone) 
ในประเทศปานามา 
  เขตการผลิตเพื่อส่งออก (Export Processing Zone /EPZ) เป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่มีจุดมุ่งหมาย
เบื้องต้นส าหรับต่างประเทศ เขตการผลิตเพื่อการส่งออกพันธ์ทาง (Hybrid  EPZ) จะเป็นเขตที่มี
ลักษณะพิเศษโดยมีการแบ่งเขตทั่วไปส าหรับอุตสาหกรรม  และแยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง ส าหรับ
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export-Oriented) และสถานประกอบการที่จดทะเบียน ตัวอย่าง เขตการ
ผลิตเพื่อส่งออก ได้แก่ เขตการผลติเพื่อการส่งออกการาจี ประเทศปากีสถาน และการผลิตเพื่อ
ส่งออกพันธ์ทาง ได้แก่ เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประเทศไทย 
  เมืองท่าเสรี (Freeport)  เขตที่มีเอกลักษณ์ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มีผู้ประกอบ การทุก
สาขา รวมถึงการท่องเที่ยว ร้านค้าปลีกและส่ง 
   เขตวิสาหกิจ (Enterprise Zone) เขตที่มีจุดมุ่งหมายในการปลุกและฟื้นฟูพื้นที่ชนบท (Rural)  
และเขตเมือง (Urban) ให้มีความเจริญ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  มาตรฐานระหว่างประเทศในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมี
ความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐ สิ่งจูงใจ รวมทั้งที่ตั้งการพัฒนาและการบริหารของเขตนั้นๆ  
ดังนั้นจึงต้องสร้างนโยบายในทางปฏิบัติที่ดี สิ่งจูงใจที่สามารถดึงดูดใจนักลงทุน ข้อก าหนดที่
หลากหลาย  และการด าเนินงานของส่วนราชการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ดังนี ้
  นโยบายขั้นพื้นฐาน ได้แก่  (1) แนวคิดของอาณาเขต การได้สิทธิพิเศษบางอย่าง  เช่น การ
อยู่นอกเขตอ านาจของพิธีการศุลกากรที่ใช้กับคนในประเทศ ได้หนังสือส าคัญแสดงต้นก าหนดของ
สินค้าของประเทศมีส่วนร่วม  โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงและการจัดการทางการค้าของประเทศเป็นต้น 
(2) สิทธิประโยชน์ไม่มีข้อก าหนดขั้นต่ าส าหรับการส่งออก เป็นได้ทั้งผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม   และการบริหาร ได้สิทธิประโยชน์ทั้งผู้ประกอบท้องถิ่นและต่างชา) สามารถขยาย
กิจการได้  และเอกชนสามารถเป็นผู้พัฒนาเขตพิเศษได้ (3) การเป็นเจ้าของกิจการระหว่างนักลงทุน
ท้องถิ่นกับต่างชาติ  ต้องไม่มีข้อจ ากัดในเร่ืองการเป็นเจ้าของกิจการ  รัฐต้องปฏิบัติกับนักลงทุน
ต่างชาติและนักลงทุนท้องถิ่นในเร่ืองดังกล่าวนี้โดยเท่าเทียมกัน (4) การพัฒนาเขตพิเศษเอกชน  ต้อง
มีการก าหนดให้ชัดเจนในกฎหมายว่าเอกชนสามารถพัฒนาเขตพิเศษได้ มีหลักเกณฑ์ที่ระบุเจาะจง
ของเขตพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดสามารถแข่งขันกับเขตพิเศษที่ด าเนินการ
โดยรัฐได้บนพื้นฐานเดียวกัน (5) ขายสินค้าให้แก่ตลาดท้องถิ่น  การเปิดเสรีให้สามารถบังคับใช้ได้
กับทุกกรณีจะมีผลดีกว่าการปรับใช้เป็นบางกรณี  โดยปฏิบัติเสมือนว่ามีการน าเข้าไปยังตลาดถิ่น
และอยู่ภายใต้ภาษีและอากรการน าเข้า  (6) ซื้อสินค้าจากตลาดท้องถิ่น ให้ปฏิบัติเสมือนว่ามีการ
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ส่งออกจากตลาดท้องถิ่น วิสาหกิจ สามารถมีสิทธิประโยชน์ส าหรับการส่งออกโดยอ้อม (7) นโยบาย
ด้านแรงงาน  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และมีกลไก
พิเศษในการระงับข้อพิพาทด้านแรงงาน 
  สิ่งจูงใจของเขตเศรษฐกิจพิเศษ พิจารณาจากการปฏิรูประบอบการบริหารของเขตพิเศษ 
สร้างโอกาสเข้าสู่หลักการของแรงจูงใจด้านภาษีเงินได้  โดยท าให้นโยบายการเก็บภาษีเงินได้ในเขต
พิเศษเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับของประเทศโดยรวม  มีการใช้ระบอบ การบริหารของเขตพิเศษเพื่อลด
การผูกขาด  ผ่อนปรนกฎระเบียบของการสื่อสารโทรคมนาคม หรือหน่วยงานสาธารณูปโภคอ่ืน  
และมีการออกแบบสิ่งจูงใจให้สอดคล้องกับ WTO  โดยขจัดข้อผูกพันในเร่ืองการส่งออกและ
อนุญาตให้วิสาหกิจที่อยู่ในเขตพิเศษเข้าสู่ตลาดในประเทศได้อย่างเต็มที่ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การจ่ายอากร 
  กฎระเบียบ ส่วนมากเขตพิเศษจะให้ความสนใจกับสิ่ง  จูงใจด้านภาษี แต่กลับมองข้ามการ
ผ่อนปรนกฎระเบียบให้แก่นักลงทุน ภาพของเขตเศรษฐกิจที่ประสบความส าเร็จมัก จะมีกฎระเบียบ ที่
ผ่อนปรนให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ แนวโน้มที่ส าคัญของโลกในเร่ืองเกี่ยวกับกฎระเบียบ คือ
การมีบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อรวบรัดและย่นเวลาในการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานของรัฐ 
  การจัดการด้านบริหาร  มีวัฒนาการมาโดยตลอดตามประเภทของหน่วยงานที่จะมาท าการ
พัฒนาบริหารเขตพิเศษ การวางแผน ส่งเสริม รวมถึงการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
เขตพิเศษ โดยที่กรอบการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องในการออกระเบียบ พัฒนา และบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีหลายลักษณะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการจะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐแต่ต่างกระทรวงกัน  แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายประเทศโดยยอมให้
ภาคเอกชนมาเป็นผู้พัฒนาเขตพิเศษ  และหน่วยงานของรัฐได้เปลี่ยนบทบาทมาท าหน้าที่ก ากับดูแล
กฎระเบียบ วางแผนและส่งเสริมเขตพิเศษ และท าหน้าที่ในการก ากับดูแลเขตพิเศษที่บริหารโดย
ภาคเอกชน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่จะหนุนช่วยให้ประสบความ 
ส าเร็จ คือความเป็นอิสระ ความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการพิเศษ  
ประกอบด้วย (1) การให้อิสระในการมีอ านาจบริหารเขตพิเศษ โดยเฉพาะด้ านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ การจัดท านโยบาย (2) มีอ านาจที่เพียงพอโดยจัดตั้งคณะกรรมการอิสระจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน และขึ้นตรงต่อหัวหน้ารัฐบาล (3) จัดต้ังส านักงานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยออกเป็น
กฎหมาย เพื่อจัดให้มีหน่วย งานที่มีอ านาจของหน่วยงานภาครัฐรวมอยู่ ณ จุดเดียว  ในพื้นที่อันเป็น
ศูนย์กลาง (4) หน่วยงานที่ไม่ได้ท าหน้าที่ส าคัญ ภายในเขตพิเศษมีการจ้างเหมาโดยให้เอกชน เป็น
ผู้ด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกฎระเบียบและการอ านวยความสะดวกที่ดี 
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  กรณีศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจาก เซินเจิ้น : จีน อินกันดาร์: มาเลเซีย  และ
ประเทศฟิลิปปินส์     เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่าน
มาโดยมีประเทศที่จัดต้ังเพิ่มจาก 25 ประเทศ คลอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษกว่า 79 แห่งทั่วโลกในปี 
ค.ศ.1975 เพิ่มเป็น 130 ประเทศ และครอบคลุมกว่า 3,500 เขตเศรษฐกิจในปี ค.ศ.2006 โดยจีนใช้
เศรษฐกิจพิเศษมากที่สุดและเกิดการจ้างงานสูงสุด และเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่มีการพัฒนาใน
ประเทศแถบเอเชีย นอกจากนี้การจ้างงานภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสูงถึง 66 ล้านคนในปี ค.ศ.
2006 โดยกว่า  26 ล้านคน คิดเป็นการจ้างงานภายในประเทศจีน (World Bank, 2008, pp.  23-60) 
และจากการเติบโตของเอเชียดังกล่าว  จึงสนใจทบทวนกรณีศึกษา  3 ประเทศ  ได้แก่ ประเทศจีน 
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นตัวอย่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็น
ระดับมาตรฐานสากล เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่มีความหลากหลาย สามารถสะท้อนมุมมองที่แตกต่าง
กันในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและบริบทพื้นฐาน
ของแต่ละประเทศ  และมีคุณสมบัติบางประการ เช่น มีการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จและเป็น
ต้นแบบการพัฒนาให้แก่ประเทศอ่ืน หรือมีบริบทพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับไทย เช่น  มีการจัดตั้ง
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน  หรือมีข้อควรระวังจากประสบการณ์การพัฒนาโดยแต่ละประเทศมี
เหตุผลและที่มาของการเลือกศึกษา   ดังนี ้
  เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น: จีน  เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีตัวอย่างการบริหาร 
จัดการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวส าหรับวิสาหกิจขนาดใหญ่  และ
รัฐบาลกลางมีการจัดท ากรอบนโยบายพิเศษ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรมของเมือง  รวมทั้งจากท าเลที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนติดกับท่าเรือและฮ่องกง ซึ่งจะเป็น
บทเรียนส าหรับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประเทศไทย 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ (Iskandar) : มาเลเซีย  เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็น
ศูนย์รวม (Hub) 9 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมส าคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านการเงิน อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์  โลจิสติกส์  การท่องเที่ยว  การศึกษา  สุขภาพ  การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ปิโตรเคมี
การเกษตร-อาหารแปรรูป  และที่ส าคัญเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการเติบโตรวดเร็วมากที่สุดของ
ประเทศมาเลเซีย 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ : ฟิลิปปินส์  เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก  และส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศบาง
ประเภท เช่น การท่องเที่ยว การแพทย์-ท่องเที่ยว  ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจบางประการ
ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย 
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  จากการทบทวนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกรณีศึกษา 3 ประเทศ ตามกรอบการศึกษาใน
ประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่  เป้าหมายการใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษในการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต าแหน่งที่ต้ังที่เหมาะสม  มาตรการและสิทธิประโยชน์  และรูปแบบ
กลไกการบริหารจัดการ  โดยที่ผู้วิจัยได้น าผลมาวิเคราะห์บทเรียนและปัจจัยสู่ความส าเร็จ โดยมี
องค์ประกอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ดังแสดงในตารางที่  4.1 
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ตารางท่ี 4.1  สรุปวัตถุประสงค์แนวทางและรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 

จีน 

Spatial  Development  :  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่  ตามแผนพัฒนาของรัฐบาลที่ต้องการทดสอบการเปิดประเทศ 
-  ทดสอบนโยบายที่ใช้ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ          
-  แต่ละพื้นที่มุ่งเน้นไปยังต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ   
-  ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่มากกว่า 100 ตารางกิโลเมตร 
-  4+1 พื้นที่ซึ่งใกล้กับฮ่องกง  มาเก๊า  และไต้หวัน  (เซินเจิ้น จูไห่ ซัวเถา เซี่ยเหมิน ไห่หนาน)  
-  เน้นการผลิตและการถ่ายโอนสินค้าในช่วงแรก                     

มาเลเซีย 

Spatial  Development  :  เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่โดยรัฐเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้เอกชนลงทุน 
-  ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10                        -  มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาค                    
-  สร้างความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบให้แต่ละพื้นที่                           -  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
-  มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล                           
-  มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ใน 5 ภูมิภาค (ตอนเหนือ ตะวันออก อิสกันดาร์ ซาราวัก ซาบาห์)   

ฟิลิปปินส์ 

Industry or Cluster Development  :  พัฒนาจากรัฐเป็นผู้ด าเนินการเป็นเอกชน และให้เป็นกลไกการตลาด 
- การสร้างอุสาหกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
- มีมากกว่า 195 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ 
- รูปแบบกิจกรรม : เขตอุตสาหกรรมเกษตร, การผลิต,  IT, การท่องเที่ยว,  การแพทย์, การท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์และหมู่บ้านเกษียณอายุ 

  ท่ีมา:  ผู้วิจัย 
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 1)  เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ประเทศจีน  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเร่ิมมาจากแนวคิด การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจ ให้กลายเป็นประเทศที่เปิดรับการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ  
และต้องการทดสอบการเปิดประเทศ โดยการใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเคร่ืองมือ โดยมีประวัติความ
เป็นมา  ดังนี ้
 ปี ค.ศ. 1949-1978 จีนเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่
น าโดย เหมาเจ๋อตุง ซึ่งสมัยนั้นมีทัศนคติต่อการบริหารประเทศ คือ การปิดประเทศและเปลี่ยน
รูปแบบเศรษฐกิจมาเป็นแบบการพึ่งพาตัวเอง (Self-resilicncy) ตามลัทธิ์มาร์คซิสต์ อย่างเคร่งครัด  โดย
มีปัจจัยส าคัญคือ การปรับปรุงระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด โดยรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ที่ดินใน
ชุมชนเมือง (Urban area) เป็นของรัฐ  ส่วนที่ดินในเขตนอกเมือง เป็นของทุกคนร่วมกัน (Collective 
ownership ) นอกจากนี้ จีนยังแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ระดับ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,  
ฝ่ายพัฒนากฎหมาย, 2546 , น. 1-5) ดังนี้ (1) ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วยสภาประชาชน 
(National People’s Congress : NPC) คณะกรรมการบริหารสภาประชาชนและคณะรัฐมนตรี   
(2) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมณฑล (Province) ระดับเมือง 
(Municipa])  ระดับอ าเภอ (District)  ระดับแขวง (Street Office) และระดับหมู่บ้าน (Town) 
 ปี ค.ศ. 1978-1979 ระบอบการปกครอง ภายใต้การบริหารของเติ้งเสี่ยวผิง เลขาธิการของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ได้เปลี่ยนแปลงท าให้จีนผ่อนคลายการพัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเองมาประกาศใช้
นโยบายสี่ทันสมัย (Four Modernization) มีเป้าหมายเพื่อให้จีนสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับ
ตะวันตก ได้ภายในปี ค.ศ.1999 และปรับใช้เศรษฐกิจระบบทุนนิยม ผ่านการพัฒนาสี่ด้าน ได้แก่ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยรัฐบาลจีนได้ให้ความส าคัญ
บทบาทของการลงทุน และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี จึงมีการออกกฎหมายบรรษัทข้ามชาติ ( Joint 
venture laws) เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการชาวจีนได้  รวมถึงจัดท า
แผนปฏิรูปเศรษฐกิจ (Ruadjustment economy) เพื่อเป็นแนวทางผลักดันให้นโยบายสี่ทันสมัย
ประสบความส าเร็จ  โดยสาระส าคัญของแผนปฏิรูป คือ การถ่ายโอนอ านาจของรัฐบาลกลางให้แก่
รัฐบาลท้องถิ่นในการผลักดันให้การถ่ายโอนอ านาจดังกล่าวเกิดขึ้นจริง  พร้อมเสนอให้มีการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น และให้รัฐบาลกลางมอบอ านาจในการจัดตั้ง การก ากับดูแลเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแก่รัฐบาลท้องถิ่น  โดยในปี ค.ศ. 1979 จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษน าร่องขึ้น 4 เมือง คือ เซิน
เจิ้น (Shenzhen)  ซัวเถา (Shantou)  จูไห่(Zhuhai) และเซี่ย เหมิน (Xiamen) โดยทั้ง 4 เมืองมี
ลักษณะร่วมกันคือ เป็นพื้นที่ติดทะเล  ภายหลังปี ค.ศ. 1984 ประกาศให้เมืองไห่หนาน (Hainan) 
เป็นเมืองน าร่องในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกแห่งหนึ่ง และทั้ง 5 เมือง ล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งการเลือกพื้นที่ที่จะมาเปิดเป็นเขต SEZ  ได้ค านึงถึงลักษณะทางกายภาพ 
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ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ที่ตั้งในเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่เป็นส าคัญ  ดังนี้ (1) เซินเจิ้น (Shenzhen) อยู่
ในมณฑลกวางตุ้ง ขนาดพื้นที่ 316 ตร.กม. สภาพพื้นที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีอาชีพประมงเป็นหลัก  มี
ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้ฮ่องกงและท่าเรือ (2) ซัวเถา (Shantou)  อยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ขนาดพื้นที่ 234 ตร.กม. 
สภาพพื้นที่มีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว และ เป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอกของบรรดา
นักธุรกิจจีนโพ้นทะเลที่ประสบความส าเร็จในภูมิภาคเอเชีย (3) จูไห่ (Zhuhai)  อยู่ในมณฑลกวางตุ้ง  
ขนาดพื้นที่ 121 ตร.กม. สภาพพื้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  อยู่ติดกับมาเก๊า  (4) เซี่ยเหมิน (Xiamen)  
อยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน  ขนาดพื้นที่ 130 ตร.กม สภาพเป็นจุดการแลกเปลี่ยนสินค้า และอยู่ใกล้กับ
ไต้หวัน (5) ไห่หนาน (Hainan) อยู่ในมณฑลไห่หนาน  ขนาดพื้นที่ 340 ตร.กม สภาพเป็นพื้นที่ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนา  เป็นพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเป็นไปตามนโยบายสี่ทันสมัย ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางของจีน (Decentralization) จากข้างบน (Top down) ให้พื้นที่ที่ รัฐบาลกลางเล็ง
ความส าคัญในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เฉพาะอ านาจในการอนุมัติโครงการส าคัญทาง
เศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาท่าเรือเชื่อมต่อจีนและฮ่องกง ได้แก่ ท่าเรือ Louhu  ท่าเรือ Wenjindu  ท่าเรือ 
Huanggang ท่าเรือ Shatoujiao  ท่าเรือ Futian  การพัฒนาเส้นทางรถยนต์ ได้แก่ Guangshen expressway  
และ Hong Kong-Shenzhen Western expressway และการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ได้แก่ Beijing -
Kowloon  railway  และ Beijing-Guangzou High speed railway ที่ผ่านเมืองเซินเจิ้นทั้งสิ้น   เพื่อสร้าง
ความคล่องตัวและลดขั้นตอน ท าให้รัฐบาล เหล่านั้นเกิดความคิดริเร่ิมในเชิงนโยบาย และคิดค้น
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการแข่งขัน กันในการดึงดูดทุนจากต่างชาติ  
การเปิดเขต SEZ ของจีนจึงมีความเป็น “พิเศษ” ในแง่ของการให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์
จากระบบตลาดได้เต็มที่กว่าพื้นที่อ่ืนๆ ของจีน และเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาประเทศ, 2554, น. 36-37) 
 วัตถุประสงค์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น    เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น มีแรง
ขับเคลื่อนมาจากนโยบายของรัฐ การเมือง การปกครอง และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศที่มาจาก
ภาครัฐเพื่อเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจ จากเดิมให้เข้าสู่ระบบทุนนิยม  ดังนี้  
 ปี ค.ศ. 1979-1985 ถูกจัดตั้งเพื่อเป็นพื้นที่ทดลองเพื่อตอบสนองเป้าหมายต่างๆ ดังนี้ (1) การ
สร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนของชาวต่างชาติ การพัฒนา อุตสาหกรรมที่ เน้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) การเข้าสู่โลกาภิวัฒน์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง และ
วัฒนธรรมอย่างเต็มตัว และ (3) ทดลองการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น เพื่อให้
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเมือง (Urban planning) และเพื่อให้การสร้างปัจจัยรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจสามารถวางแผนได้โดยไม่ต้องผ่านส่วนกลาง และด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดย
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รัฐบาลได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเซินเจิ้น (Master Layout Plan of Shenzhen)  ก าหนดให้
เป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชายแดนของ
ประเทศจีน อันมีรากฐานการพัฒนามาจากการผสมผสานและพัฒนาของเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม”  ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 
เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว พร้อมกับการใช้พื้นที่  ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ทันสมัยเพื่อดึงดูนักลงทุน  
 ปี ค.ศ.1982 รัฐบาลได้จัดท าแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเมือง  เซินเจิ้น (Shenzhen Social 
and Economic Outline Plan : SSEOP)  เพื่อการพัฒนาเซินเจิ้นให้เป็นเมืองทางเศรษฐกิจทางด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-Tech industry) และกิจกรรมที่ใช้เคร่ืองจักเป็นหลัก 
(Capital intensive activities) พร้อมก าหนดให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้จากในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมีเพียงพอส าหรับการบริโภคของคนในเมืองเซินเจ้ินและฮ่องกง  
 ปี ค.ศ. 1986-1995 รัฐบาลเซินเจ้ินออกแผนพัฒนาเซินเจิ้น 5 ปี (ค.ศ.1986-1990) เพื่อก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปิดประเทศ การสร้างความเข็มแข็งในการ
บริหารจัดการ การสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีรากฐานจากการ
ส่งออก  และออกแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเซินเจิ้น ฉบับที่ 2 เพื่อออกแบบพื้นที่ส าหรับการเป็น
เมืองน าสมัย (Outward looking metropolitan city) ที่มีอุตสาหกรรม ท่าเรือ การค้า การท่องเที่ยว 
การเงิน ภายใต้หลักการ "การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขนส่ง การ
พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้เซินเจิ้นเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นหน้าต่างของ
ประเทศจีนสู่โลกกว้าง”   ขณะเดียวกันมีคนอพยพเข้ามาท างานเพิ่มมากขึ้น จาก 330,000 คน ในปี 
ค.ศ.1980 พุ่งสูงถึง 880,000 คนในปี ค.ศ.1985 รัฐจึงมุ่งเน้นการสร้างบริการและการอ านวยความ
สะดวกส าหรับการใช้ชีวิตในชุมชนเมือง (Urban services) เพื่อมากขึ้น และได้ออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้รองรับประชากรได้ถึง 1,500,000 คน และมีการขนส่งที่รองรับได้ถึง 200,000 คน 
นอกจากนั้นปัญหาอ่ืนที่พบคือ มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ปี ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน เป้าหมายการพัฒนาคือ การเป็นเมืองชั้นน าระดับโลก (World class city) 
โดยในแผนพัฒนา5 ปี (ค.ศ.1996-2000) มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีระดับสูงเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาบุคลากร การปรับโครงสร้างการบริหารการ
จัดการ และการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ต่อมาแผนพัฒนา 5 ปี 
(ค.ศ.2001-2005) มุ่งเน้นการผลักดันให้เมืองเซินเจิ้นมีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจโลก มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง กับในภูมิภาค และการส่งเสริมเศรษฐกิจที่พึ่งพาเครือข่ายข้อมูล 
(Information base technology) ด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน  และเพื่อควบคุมดูแล 
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จึงจัดตั้งหน่วยงานวางแผนพัฒนาเมืองและที่ดินแห่งเซินเจิ้น(Shenzhen Urban Planning and Land 
Administration)    ต่อมาแผนแม่บทการพัฒนาเมือง ฉบับที่ 3 เน้นย้ าถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมๆ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่
ประชากรสามารถเข้าถึงได้  การอนุรักษ์คุณภาพมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในเมือง  การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่สื่อถึงความน าสมัย  
 รูปแบบกิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน มี 8 รูปแบบ ได้แก่  
 Special Economic Zone (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) เป็นการพัฒนาพื้นที่ครอบ คลุมหลายด้าน เช่น 
การพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมือง การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน
อย่างเต็มรูปแบบ 
 Economic and Technological Zone (ETDZ) เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เน้น
การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยจะตั้งอยู่ห่าง
จะพื้นที่ตัวเมืองไม่มาก เน่ืองจากมีความต้องการแรงงาน การพัฒนาองค์ความรู้ การเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
 High-Tech Industrial Development Zone (HTDZ) เป็นการพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้
ความส าคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศ การน าเข้าทางองค์ความรู้ และการวิจัยพัฒนา เช่น IT  
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยา การพัฒนาวัสดุ 
 Free Trade Zone (FTZ) เป็นการพัฒนาที่เน้นกิจกรรมการค้า  ด้านการผลิต การให้บริการสินค้า 
โลจิสติกส์ การให้ค าปรึกษา การค้าระหว่างประเทศ 
 Bonded Logistic Zone (BLZ) เป็นการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับ โลจิสติกส์โดยเฉพาะ เช่น การ
เก็บรักษาสินค้า การจัดแสดงสินค้า การส่งผ่านสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งต่างจาก Free Trade Zone ที่
เน้นกิจกรรมภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 Export Processing (EPZ) เป็นการพัฒนาที่เน้นกิจกรรมด้านการผลิตเพื่อการส่งออก เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดการจ้างงาน การผลิต และการส่งออกสู่ต่างประเทศ โดยสินค้าที่ผลิตภายในเขตจะต้องส่งออก
สู่ต่างประเทศเท่านั้น 
 Cross-Border Economic Zone (CBEZ) เป็นการพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีการด าเนินการและมี
แนวทางการพัฒนาร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือพื้นที่
ชายแดนเพื่อให้ติดต่อและส่งผ่านสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านได้โดยสะดวก   

Coastal Economic Open Zone (CEOZ)  เป็นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งของจีนโดยเฉพาะทางใต้
และทางเมืองเก่าแก่ เพื่อให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายฝั่งและชายแดนมากยิ่งขึ้น 
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 มาตรการสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น (Shenzhen government online)  
 1. ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate income tax)  ดังนี ้
 กิจการทั่วไป (General industry)ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 0% ใน 2 ปีแรก และปีที่เหลือ
ได้รับการลดหย่อนจากปกติ 30% เหลือ 15%  
 กิจกรรมทั่วไปที่มีการส่งออกมากกว่า 70% ของสินค้าที่ผลิต และกิจการที่ได้รับการยืนยันว่าใช้
เทคโนโลยีตามที่ก าหนด (State of art technology) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 0% ใน 2 ปี
แรก จากนั้นได้รับการลดหย่อนภาษีเหลือ 10% ในอีก 3 ปีถัดมา 
 กิจกรรมทั่วไปที่เป็นการให้บริการ(Service sector) ที่มีเงินทุนมากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐและ
ด าเนินการมามากกว่า 10 ปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 0% เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากปีที่มี
ก าไร และลดหย่อนเหลือ 15% ในอีก 2 ปีถัดมา 
 กิจกรรมการผลิตเต็มรูปแบบ (Integrated circuits industry) มีการด าเนิน การมามากกว่า 15 ปี 
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 0% เป็นเวลา 5 ปี นับจากปีที่มีก าไรและลดหย่อนเหลือ 15% 
ในอีก 5 ปีถัดมา 
 กิจกรรมซอฟแวร์ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 0% เป็นเวลา 2 ปีนับจากปีที่มีก าไร 
และลดหย่อนเหลือ 15% ในอีก 3 ปีถัดมา แต่หากเป็นกิจกรรมซอฟแวร์ที่สอดคล้องกับประเภทที่
เมืองเซินเจิ้นก าหนดจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 0% เป็นเวลา 5 ปี นับจากปีที่มีก าไร
และลดหย่อนเหลือ 15% ในปีถัดมา 
 กิจกรรมการให้บริการทางการเงิน ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และด าเนินการ
มามากกว่า 10 ปี  จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 0% เป็นเวลา 1 ปี นับจากปีที่มีก าไร และ
ลดหย่อนเหลือ 15% ในอีก 2 ปีถัดมา ส่วนรายได้ที่มาจาก Financial business จะได้รับการยกเว้นเงิน
ได้นิติบุคคล 0% เป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันแรกที่เร่ิมกิจการ 
 กิจกรรมภายใน Free Zone ที่เป็นการผลิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 0% เป็นเวลา 
2 ปี นับจากปีที่มีก าไร และลดหย่อนเหลือ 15% ในอีก 8 ปีถัดมา  ส่วนกิจการที่ที่มีการส่งออก
มากกว่า 70% ของสินค้าที่ผลิตจะได้รับการลดหย่อนเหลือ 10% 
 2. ภาษีธุรกิจ (Business tax) ที่มาจากการให้บริการต่างๆ และการขายอสังหาริมทรัพย์จะถูก
เรียกเก็บในอัตรา 3-10% ส าหรับกิจการที่ต้ังอยู่ใน Free Zone 
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value added tax : VAT) จะสามารถขอคืน (Refund) ได้ หากกิจการมีการ
ลงทุนในการวิจัยพัฒนา การขยายการผลิต (Expanded reproduction) โดยเฉพาะในกิจการซอฟแวร์ 
ส่วนกิจการที่ตั้งอยู่ใน Free Zone ไม่มีการเรียกเก็บ VAT อยู่แล้ว 
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 4. อากรน าเข้าสินค้า  กิจการที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการยกเว้นอากรการน าเข้า
สินค้า 0% และภาษีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า รวมไปถึงเคร่ืองจักรการผลิต วัตถุดิบ เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการผลิต 
 5. การให้เงินอุดหนุน  มีให้ส าหรับกิจการบางประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกิจการนั้นๆ เช่น 
กิจการที่ให้บริการทางการเงินสามารถขอรับทุน (Special purpose fund) เป็นจ านวน 1,000 หยวน 
ในทุกๆ 1 ตารางเมตรของการก่อสร้างอาคารตึก หรือกิจการการลงทุน (Venture investment) 
สามารถขอรับเงินทุนการประกันความเสี่ยงเป็นจ านวนเงิน 5% ของเงินได้  นอกจากนี้กิจการที่จัดตั้ง
โดยนักศึกษาต่างชาติภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามารถขอรับกองทุนการจัดตั้งบริษัทที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีขั้นสูงได้ 
 6. การคิดค่าเสื่อมราคา  มีการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษส าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
การผลิตเต็มรูปแบบ อุตสาหกรรมซอฟแวร์ 
 7. การสนับสนุนการเข้าถึงที่ดิน  มีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินให้เหลือคร่ึงหนึ่งส าหรับ 
กิจกรรมทั่วไปกิจการที่ใช้เทคโนโลยี ตามที่รัฐบาลก าหนดจะได้รับ การยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา   
5 ปี ส่วนกิจกรรมการผลิตเต็มรูปแบบจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้
กิจการบริการด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ 6 แห่งหลักของเซินเจิ้นจะได้รับการลดหย่อนค่าเช่าที่ดินตั้งแต่ 
20%-75%  และรัฐบาลเมืองอนุญาตให้นักลงทุนเข้าถึงทุนทางที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วย
การให้เช่าระยะยาวนานถึง 90 ปี 
 8. การสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตร  รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นให้เงินสนับสนุนค่าจดสิทธิบัตรถึง 
1,500 หยวน จากค่าจดทะเบียน 2,200 หยวน นอกจากนี้ยังมีการให้เงินทุนส าหรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรและการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO9000  T19000 เป็นต้น 
 9. การอนุญาตให้บริษัทต่างชาติส่งก าไรกลับประเทศได้บริษัทต่าง ชาติที่ลงทุนในประเทศจีน
โดยไม่จ ากัดว่าต้องตั้งอยู่ภายในเซินเจิ้น สามารถส่งก าไรกลับประเทศได้ โดยยื่นใบค าขอการโอน
ก าไรและหลักฐานแสดงการเสียภาษีให้แก่ส านักงานบริหารเงินตราต่างประเทศ  
 10. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา  ค่าใช้จ่ายการวิจัยพัฒนาสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้  มีการ
จัดตั้งกองทุนส าหรับการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์และกิจกรรมการผลิตเต็มรูปแบบสามารถ
ก าหนดให้ 15% ของรายได้ในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมได้ 
 11. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นมีบริการในการคัดเลือกสถาบันการ 
ศึกษาส าหรับชาวต่างชาติ และให้เงินสนับสนุนส าหรับผู้เรียนปริญญาเอก (Post doctoral scientific 
research) ในสาขาวิทยาศาสตร์ 
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 12. การสนับสนุนการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นมีบริการการจัดหาที่อยู่อาศัย
ให้แก่ชาวต่างชาติสามารถรับบริการต่างๆ เช่น การเช่าที่พักอาศัย การเข้าถึงสถาน พยาบาล การจับ 
จ่ายซื้อของในอัตราเดียวกับคนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเต็มรูปแบบและอุตสาหกรรมซอฟแวร์ และครอบ 
ครัวและบุตรของพนักงานในอุตสาหกรรมซอฟแวร์สามารถเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองเซินเจิ้นได้ 
 13. การสนับสนุนการประกอบการทางธุรกิจ  มีการจัดตั้งบริการให้ค าปรึกษาพิเศษและช่องทาง
ด าเนินธุรกิจพิเศษส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีรายได้มากกว่า 3 พันล้านหยวนต่อปี หรือเป็นบริษัท
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 100 อันดับแรกของจีน หรือเป็นบริษัทด้านบริการทางการเงินที่มีส านักงานใหญ่
ในเซินเจิ้น หรือเป็นบริษัทอื่นๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา นอกจากนี้กิจการโลจิสติกส์
สามารถใช้ “Green channel”  เพื่อการขออนุมัติการจัดตั้งบริษัทอย่างรวดเร็วได้  กิจการการลงทุน 
(Venture investment) สามารถขอรับเงินสนับสนุนมากถึง 3 ล้านหยวน ในการพัฒนาสิ่งก่อสร้าง เช่น 
เครือข่ายโทรคมนาคมและเคร่ืองมือสมัยใหม่ มีการจัดสรรเงินลงทุนพิเศษการพัฒนาเทคโนโลยี 
 การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)  การให้บริการทางการค้าการลงทุน
ส าหรับต่างชาติในแต่ละมณฑลมีความแตกต่างกันตามแนวทางการลงทุนที่คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนก าหนด รวมถึงการให้บริการในแต่ละมณฑลเพื่อก่อให้เกิดการ
ให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการ ณ จุดเดียวเสร็จที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมบริการสอดคล้อง
แต่ละพื้นที่  ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น มีรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งรูปแบบการ
ให้บริการจะแตกต่างจากที่อ่ืน เนื่องจากรัฐบาลเมืองมีอ านาจในการบริการ จัดการและปกครองเมือง
ด้วยตนเอง ท าให้ One Stop Services ที่ให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐนั้นอยู่ภายใต้ความดูแลของ
รัฐบาลเมืองเซินเจ้ินทั้งหมด โดยการบริการมีความครอบคลุม (BOI : คู่มือการลงทุนจีน, 2556) ดังนี้ 
(1) บริการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบกิจการภายในเขตเศรษฐกิจ  (2) บริการอ านวย
ความสะดวกการน าเข้าส่งออก โดยเป็นการออกใบอนุญาตการค้าพิเศษเซินเจิ้น (Shenzhen special 
trade license) ให้แก่นักลงทุน (3) บริการการอ านวยความสะดวกด้านภาษี โดยลงทะเบียนกับศูนย์
การให้ บริการภาษี (Taxation center) ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ (4) ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินและอนุมัติ โดยรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นตั้ง
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและการตกลงกับคนในพื้นที่ (Human settlement and Environment 
commission)  (5) บริการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ รวมถึงการอนุญาตให้ครอบ ครัวแรงงาน
ต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด  (6) บริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ (Business 
consultant) โดยเฉพาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ (7) บริการให้ค าปรึกษาและการจดทะเบียนด้าน
การคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญาและสิทธิผู้บริโภค 
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 ผลความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ เกิดจากแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจ “ฉันทา
มติเป่ยจิง”  (Beijing Conseneus) ที่ให้ความส าคัญ 3 ด้าน (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนาประเทศ , 2554 : 39-54)  คือ (1) การให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและการทดลอง  เน้น
แนวทางการพัฒนาที่ได้ผลต้องมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่
และสภาพที่แตกต่าง เพราะไม่มีชุดนโยบายใดๆ ที่ใช้ได้เป็นสัจธรรมในทุกที่ ทุกเวลา เช่น นโยบาย
รัฐที่เข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ เป็นผู้ชี้น าตลาด แทนที่จะปล่อยให้กลไกตลาดเสรีท างานอย่าง
เต็มที่ หรือ นโยบายลูกคนเดียว (One Child Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่อาจถูกมองว่ามีปัญหาในเชิง
จริยธรรม แต่กลับใช้ได้ผลในกรณีของจีน (2) การให้ความส าคัญกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่
หลากหลาย  ไม่เน้นเฉพาะการเติบโตของตัวเลขผลผลติประชาชาติต่อหัวประชากร (GDP per 
capita) เพียงอย่างเดียว  แต่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาในมิติอ่ืนๆ เช่น ความยั่งยืนของการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมล้วนเป็นจุดหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
เช่น นายกรัฐมนตรีเวินเจียเป่า ประกาศนโยบายการสร้างความสมดุลที่หลากหลาย ได้แก่  1. ความ
สมดุลระหว่างเมืองและชนบท  2.ความสมดุลในการพัฒนาระหว่างพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ  3.ความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม  4.ความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ภายในประเทศกับการเปิดสู่โลกภายนอก (3) มีอ านาจการตัดสินใจอย่างอิสระ (Self determination)  
เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ สามารถคงความหลายหลายทางการเมืองและวัฒนธรรมไว้ใน
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกันได้ง่าย 
 นอกจากนั้น ฉันทามติเป่ยจิง ยังหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ หลัก 10 ประการ ได้แก่ 1. การหยิบยืม
แนวทางที่เป็นเลิศมาปรับเข้ากับเงื่อนไขท้องถิ่น (Localization of Best Practices boorowed) 2.การ
ผสมผสานระบบตลาดและระบบวางแผน (Combination of market and plan) 3. การใช้วิธีการที่
ยืดหยุ่นแตกต่างเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายปลายทางเดียวกัน (Flexible means to a common end) 4. การมี
สิทธิในการก าหนดนโยบายด้วยตนเอง (Policy rights) 5.การมีบรรยายกาศทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ 
(Stable political environment) 6. การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) 7. การยกระดับอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง(Constantly upgrading industry) 8. การพัฒนานวัตกรรมของท้องถิ่นตนเอง(Indigenous 
liberalization) 9. การเปิดเสรีทางการเงินอย่างระมัดระวัง (Prudent financial liberalization) 10. การ
เติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อสังคมสมานฉันท์ (Economic growth for social harmomy)  
 
 กลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น การบริหารจัดการในช่วง ค.ศ.1980-1991
กลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่งแรก ที่จัดตั้งขึ้นอยู่ภายใต้สภา State Council 
ร่วมกันและมีตัวแทนจากแต่ละพื้นที่เป็นสมาชิกหลัก โดยสภามีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาและมี
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อ านาจในการปฏิบัติงานสามารถประเมินและพิจารณาโครงการลงทุนในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติจากรัฐบาลส่วนกลาง เป็นผู้รับจดทะเบียนจากบริษัทที่ต้องการเข้ามาลงทุน รวมถึงประสาน 
งานระหว่างสถาบันการเงิน และหน่วยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความดูแลด้านแรงงาน และเป็นผู้
ก ากับดูแลการด าเนินงานทั้งหมดภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย 

 การบริหารจัดการตั้งแต่ ค.ศ.1992 ถึงปัจจุบัน State Council ได้มีมติให้เมืองเซินเจิ้น 
(Shenzhen Municipal) มีอ านาจตรากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นแทน 
Guangdong Province Committee for Administering Specila Economic Zone : GPC  ซึ่งถ่ายโอน
อ านาจในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น คืนให้แก่เมืองเซินเจิ้น โดยมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาประชาชน เมื่อ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1992  โดยกลไกการบริหารมี
รัฐบาลเมืองเป็นผู้น าในการพัฒนาและปกครองของเมืองอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้เซินเจิ้นเป็นที่หมาย
การลงทุนของนักลงทุนและเป็นการพัฒนาความเจริญของเมืองในขณะเดียวกัน ซึ่งการบริหาร
จัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น  แบ่ง 2 รูปแบบ คือ (1) องค์กรบริหารจัดการรายหน้าที่ของ
หน่วยงาน (Function) คือหน่วยงานรัฐบาลเมืองเซินเจิ้น (General Office of Shenzhen Municipal 
People’s Government) เป็นผู้น าการพัฒนา ซึ่งได้แก่ นายกเทศบาล (Mayor) และรองนายกเทศบาล 
(Deputy mayor and Vice Mayor) เป็นประธาน และมีหน่วยงาน (Department) ปฏิบัติการอยู่ภายใต้ (ฝ่าย
กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา, 4-10) และ (2) องค์กรบริหารจัดการรายพื้นที่ (District) 
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีผู้น าของแต่ละมณฑลมีส่วนร่วมองค์กร และแต่ละมณฑลอาจมีการ
จัดท า แผนพัฒนารายมณฑลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen Government 
online) ตามภาพที่ 2.8  
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                                                                    จัดท าแผนพัฒนา/อนุมัติงบประมาณเงินลงทุน 
                             

 

 

 
                                                                      

                     
                                                                                         สนับสนุนการให้บริการ SEZ /บริการสาธารณะ 
                                                                         

  

          
                  จัดท าแผนพัฒนา                                                               จัดท าแผน Master plan  

                  โครงสร้างพ้ืนฐานรายพ้ืนที่                                  การพัฒนาเมืองเซินเจิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.1 : กลไกการบริการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจ้ิน ประเทศจีน 

 
 ผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น  ส่วนใหญ่เกิดจากการประชากรที่เข้ามาเพื่อเป็น
แรงงานในพื้นที่จ านวนมาก ท าให้เกิดผลกระทบ ด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพ อาชญากรรม และแนวโน้ม
ความต้องการแรงงานทักษะสูง โดยเมืองเซินเจิ้นได้เห็นความส าคัญจึงได้จัดตั้งสถาบันการศึกษา
ใหม่ๆ เพื่อผลิตบุคลากร รวมถึงใช้มาตรการสิทธประโยชน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น 
การให้เงินทุนส าหรับนักศึกษาในการจัดตั้งกิจการ และจากการเติบโตด้านการผลิตท าให้เกิดปัญหา
มลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้เมืองเซินเจิ้นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable development)  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    และจาก
ปัญหาการขยายตัวของประชากรและเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่สามารถรองรับการขยายตัวในพื้นที่ได้อีก 
ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาเมืองช่วงต่อมาจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา โครงสร้างทางสังคม 
(Social infrastructure) และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ที่
อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาความเจริญของเมือง 

 กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศจีน ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษในมณฑล
กวางตุ้ง (Regulations on special economic zones in Guangdong province) เป็นกฎหมายระดับมณฑล 
ส าหรับการจัดต้ังและก ากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซิน
เจ้ิน ซูไห่ และซัวเถา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 

General Office of Shenzhen Municipal People’s Government 

แผนมณฑล/จังหวัด แผนระดับชาติ 

Public administration 
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กับต่างประเทศ และส่งเสริมโครงการสังคมนิคมทันสมัย (Socialist Modernization Program) โดย
คณะกรรมการมณฑลกวางตุ้งเพื่อการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหน้าที่ (1) จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2) ตรวจสอบและอนุมัติโครงการของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (3) ควบคุมการจดทะเบียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม และการใช้ที่ดิน (4) ประสานความร่วมมือ
ของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการธนาคาร การประกันภัย การจัดเก็บภาษีอากร พิธีการ
ศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การไปรษณีย์และการสื่อสาร และหน่วยงานอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (5) จัดหาพนักงานและคนงานให้แก่ผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษและคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานและคนงาน (6) จัดตั้งสถาบัน การศึกษาและวัฒนธรรม จัดหาบริการ
สุขภาพ และบริการสาธารณะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (7) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ   นอกจากนี้ยังก าหนดให้จัดตั้งบรรษัทเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
มณฑลกวางตุ้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจสืบเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ของบรรษัทครอบคลุมการกู้ยืมเงิน การลงทุน การร่วมทุนกับ
ผู้ประกอบการเพื่อประกอบธุรกิจสืบเนื่องกับธุรกิจที่ท าในเขตเศรษฐกิจ รับเป็นตัวแทนในการซื้อ
ขายสินค้ากับคนจีน และให้บริการติดต่อทางธุรกิจ (ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ)  
 
 2. เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ (Iskandar) ประเทศมาเลเซีย  มีแนวทางการค้าการลงทุน
มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชนของประเทศ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาคในชื่อ “Regional Economic Corridor” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 9 และฉบับ
ที่ 10  ที่มีกลยุทธ์ คือ การวางแผนการพัฒนาระยะเวลา 20 ปี เพื่อดึงดูดเอกชนเข้ามาลงทุนใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมายในแต่ละ Corridor ที่รัฐบาลกลางก าหนด หรือมีความได้เปรียบของ
พื้นที่โดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยมีองค์กรความร่วมมือจากรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น
เป็นผู้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา 
 รูปแบบและกิจกรรม  แบ่งออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเฉพาะอย่างตามที่
กระทรวงพาณิชย์สนับสนุน เช่น Free Industrial Zone  และเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่เพื่อการ
พัฒนาที่เป็น Regional Economic Corridor   รัฐบาลมาเลเซียได้คัดเลือก 5 พื้นที่ส าหรับพัฒนาเป็น
ระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ  โดยระบุโอกาสการลงทุนและให้สิทธิประโยชน์ในอัตราที่สูงกว่า
ปกติ เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและการวาง แผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
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ประเทศรายได้สูง โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในฝั่งมาเลเซียตะวันตก 3 พื้นที่ และฝั่งมาเลเซียตะวันออก 2 พื้นที่  
(1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar  อยู่ในรัฐยะโฮร์ ตอนใต้ฝั่งมาเลเซียตะวันตก ตั้งขึ้นในปี 2549 โดย
จัดตั้งเป็นพื้นที่แรกจากทั้งหมด 5 แห่ง เน้นการพัฒนาการบริการที่ใช้แรงงานวิชาชีพ (ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการ ด้านธุรกรรม
ทางการเงิน) และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมีทักษะ (ปิโตรเคมีและไบโอดีเซล อิเล็กทรอนิกส์ และ
การแปรรูปอาหารและวัตถุดิบทางเกษตร)  (2) เขตเศรษฐกิจ Koridor Utara  อยู่ทางตอนเหนือของ
ฝั่งมาเลเซียตะวันตก ตั้งขึ้นในปี 2550 เน้นการพัฒนาในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว (3) เขตเศรษฐกิจ East Coast อยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย ตะวันตกตั้งขึ้นในปี 
2551 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม (Oil & Gas) ปิโตรเคมี การท่องเที่ยว การศึกษา และเกษตรกรรม  
(4) เขตเศรษฐกิจ Sarawak  อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซียตะวันออก ตั้งขึ้นในปี 2551 เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ ามัน (Oil-based)  เหล็ก กระจก อะลูมิเนียม และวิศวกรรมทางน้ า (5) เขต
เศรษฐกิจ Sabah  อยู่ตอนเหนือของมาเลเซียตะวันออก ตั้งขึ้นในปี 2550 เน้นการพัฒนาด้านการ
เกษตรกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
 รัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าหมายให้เขตเศรษฐกิจอิสกันดาร์ (Iskandar Development Fegion : IDR)  
เป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
โดยใช้โอกาสจากที่ตั้งที่อยู่ติดกับสิงคโปร์  อีกทั้งเล็งเห็นข้อจ ากัดด้านกายภาพของสิงคโปร์ที่ไม่
สามารถขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศได้มากนัก ท าให้สถานการณ์ปัจจุบันผู้ประกอบการ
สิงคโปร์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ต่างวางแผนย้ายฐานการผลิตไปยังอิสกันดาร์  ที่
ค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าสิงคโปร์กว่าเท่าตัว ดังนั้น   จึงเกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการ
สิงคโปร์  โดยมีโรงงานผลิตอยู่ในอิสกันดาร์ ส่วนส านักงานอยู่สิงคโปร์ ปัจจุบัน  มีโครงการลงทุน
ของสิงคโปร์ในอินกันดาร์กว่า 300 โครงการ  มูลค่าลงทุนไม่ต่ ากว่า 2.000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์  จะ
เห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาอิสกันดาร์เป็นไปอย่างครบวงจร ทั้งการเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิ
สติกส์ในหลายรูปแบบ และกลายเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ จากต่างประเทศ 
รวมถึงรองรับโอกาสการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อีกด้วย (ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย, 2556) (P.6, Capitalizing on Iskandar Malaysia’s growth as a 
pro-business destination for companies, February 2014) 
 ปัจจัยส าคัญที่เกื้อหนุนให้เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ (IDR) มีศักยภาพ ที่จะศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและเมืองท่าพาณิชย์ที่ส าคัญแห่งใหม่ของโลก ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อิสกันดาร์ “การเป็น
มหานครระดับโลกอย่างยั่งยืน” (Strong Sustainable Metropolis of International Standing) ตาม
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แผนการพัฒนา (Development Phases) เสริมความแข็งแกร่งและสร้างการการเติบโต ตลอดจน
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการลงทุนที่มีความยั่งยืนในช่วงที่ 2 (2554-2558) และการสร้างความยั่งยืนและ
คิดค้นนวัตกรรม ช่วงที่ 3 (2559-2568)  คือ  
 1) ท าเลที่ตั้งเหมาะสม ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมาเลเซียในรัฐยะโฮร์ห่างจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์ 
กลางขนส่งสินค้าทางเรือและศูนย์กลางธุรกิจบริการชั้นน าของโลก เพียง  1 กิโลเมตร และเดินทาง
โดยรถยนต์จากสนามบิน Changi International Airport ของสิงคโปร์  เพียง  55 นาที และ 3 ชั่วโมง 
จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ด้วยเหตุของท าเลที่ตั้งอันเหมาะสมท าให้รัฐบาล
ก าหนดให้ IDR เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-สิงคโปร์  เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลและช่วยเหลือกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การค้า  การลงทุน และการขนส่ง นอกจากนี้  IDR ตั้งอยู่ใกล้กับสิงคโปร์มากนั้น ท าให้คาดว่าจะมี
การขยายธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมจากสิงคโปร์มายัง IDR  เน่ืองจากการจัดตั้งธุรกิจใน IDR มี
ต้นทุนต่ ากว่า ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน รวมถึงท าเลที่ตั้งที่ติดอยู่กับช่องแคบมะละกา 
เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก  ท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นท่าเรือ
พาณิชย์ที่ไม่ด้อยไปกว่าท่าเรือพาณิชย์ในสิงคโปร์  อีกทั้ง IDR  ยังตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางการขนส่ง
ทางอากาศท าให้การเดินทางโดยเคร่ืองบินไปยังเมืองส าคัญหลายแห่งของโลก อาทิ บังคาลอร์ 
(อินเดีย)  ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตสฺ)  โซล(เมืองหลวงของเกาหลีใต้)  ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ (จีน)  
ไต้หวัน โตเกียว (เมืองหลวงของญี่ปุ่น) ใช้เวลาสั้นเพียง 6-8 ชั่วโมงเท่านั้น  
 2) โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง  มีเครือข่ายการคมนาคมครบครันและทันสมัย ทั้งระบบ
คมนาคมภายในภายใน IDR ที่มีทางน้ า เป็นที่ตั้งของท่าเรือพาณิชย์ส าคัญ 2 ท่า คือ ท่าเรือ Tanjung  
และ ท่าเรือ Pasir Gudong หรือท่าเรือ Johor ซึ่งมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล  ทาง
อากาศมี ท่าอากาศยานนานาชาติ Senai International Airport ที่เชื่อมกับท่าเรือทั้ง 2 แห่งทางบก 
รัฐบาลมาเลเซียมีแผนก่อสร้างทางหลวงและรถไฟเชื่อมโยงระบบการขนส่งเพื่ออ านวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้า  เครือข่ายภายในประเทศ และการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
มาเลเซียกับสิงคโปร์ ผ่านรัฐยะโฮร์ 2 เส้นทาง คือ The John Bahru-Singapore Causeway และ The 
Singapore Second Crossing  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 3) เขตพัฒนาน าร่อง  รัฐบาลมาเลเซียมีแผนส่งเสริมนักลงทุนในการเข้าไปลงทุนในพื้นที่  5 
เขต คือ Zone A (Johor Bahru City Centre)  เน้นการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าและ ธุรกิจบริการ
สถานบันเทิงสามารถเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ, Zone B 
(Nusajaya)  เน้นพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการเงิน บริการ ทางการศึกษา และสวนอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์, Zone Western Gate Development  เน้นการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการ



109 
 
 

ขนส่งและกระจายสินค้าบริเวณท่าเรือ  Tanjung Pelepas ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสิงคโปร์ผ่านทางด่วน 
The Singapore Second Croosing, Zone  East Gate Development  เน้นการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งและกระจายสินค้าบริเวณท่าเรือ Tanjung Pelepas  ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสิงคโปร์ผ่าน The Johor 
Bahru-Singapore Causeway และจัดต้ังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม การบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร 
อาทิ บริการด้านคลังสินค้า บริการรับบรรจุสินค้า บริการขนส่งภายในประเทศ เป็นต้น, Zone Senai / 
Skudai  เน้นการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศบริเวณท่าอากาศยาน Senai International 
Airport  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งทางบก และทางเรือภายใน  IDR 
 4) สิทธิพิเศษด้านการลงทุน ก าหนดให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนใน IDR เน้นการพัฒนาการบริการ
ที่ใช้แรงงานวิชาชีพ 6 สาขา (1) บริการด้านสุขภาพ (Healthcare Services) (2) บริการการศึกษา 
(Educational Services) (3) บริการที่ปรึกษาด้านการเงิน (Financial Advisory and Consulting Services)  
(4) บริการขนส่งโลจิส ติกส์ (Logistics Services)  (5) การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism 
and  Related  Activities)  และ(6) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)   และอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานมีทักษะ 3 สาขา  คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical & Electronics) ไบโอดีเซล 
และปิโตรเคมี (Oleo- & Petro-chemicals)  และการแปรรูปอาหารและวัตถุดิบการเกษตร (Food & 
Agro-Processing)  (wk10_Iskandar _development, 2013)  โดยการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา
พื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการบริการและการขนส่งของประเทศ  ต้องยื่นขอรับอนุมัติโครงการ
ลงทุนจาก  Iskandar Regional Development Authority : IRDA ซึ่งเป็นหน่วยงานท าหน้าที่ดูแลด้าน
การลงทุน IDR โดยสิทธิพิเศษที่ได้รับ (1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 10 ปี นับแต่เร่ิม
ด าเนินการหากเข้ามาลงทุนภายในปี 2558 (2) ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) จากรายได้
ค่าสิทธิ (Royalty) และค่าธรรมเนียมทางเทคนิค  เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เร่ิมด าเนินกิจการ (3) 
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของมาเลเซียบางประการ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน เช่น ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ให้บริษัทที่จดทะเบียนในมาเลเซีย
ต้องมีชาวมาเลย์หรือชาวพื้นเมืองของมาเลเซียถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% เป็นต้น  และสิทธิประโยชน์
จากรัฐบาลกลาง (1) การลงทุนจ าเพาะในแต่ละพื้นที่เพื่อดึงดูด นักลงทุนให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ 
Greenfield sites เช่น ย่านธุรกิจ Medini ในโซน B  (2) มาตรการลดภาษีเงินได้ส าหรับแรงงานมีภูมิรู้ 
(Knowledge Workers) เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในพื้นที่  (3) การ
พัฒนาโครงการ Flagship  เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนแบบรวมกลุ่ม คลัสเตอร์ของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่ โดยรวมถึงให้นักลงทุนและ
ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้ (Freehold) (Investing in Iskandar Malaysia, IRDA 2013) 
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5) กลไกการบริหารจัดการ IDR อาศัยกลไกรูปแบบคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาล
ท้องถิ่นและภาคเอกชนโดยรับมอบอ านาจให้รับผิดชอบการบูรณาการแผนแม่บทการพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับชาติ  และได้มาตรฐานระดับโลก ภายใต้กฎหมายเฉพาะ (IRDA Act)  
เพื่ออ านวยความสะดวก ส่งเสริมการลงทุน วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบบริการ
เบ็ดเสร็จ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูล เป็นตัวกลางประสานและอ านวยความสะดวกระหว่างรัฐบาลและเอกชน 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโดยเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลัก และบริหารจัดการโดย Iskandar 
Regional Development Authority : IRDA   มีนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย และผู้ว่าการรัฐยะโฮร์ เป็นประธาน 
กรรมการร่วม  มีคณะกรรมการ (Members of  IRDA Authority)  รวม 10 คน ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ
ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นของรัฐยะโฮร์  ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน  โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักงาน IRDA เป็นเลขานุการ  ปัจจุบันส านักงาน IRDA  มีเจ้าหน้าที่รวมประมาณ 250 คน 
(Investing in Iskandar Malaysia, 2013)   ตามภาพที่ 4.2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ภาพท่ี  4.2   กลไกการบริการจัดการเขตเศรษฐกิจอิสกันดาร์ มาเลเซีย   
                     ท่ีมา:  Iskandar Regional Development Authority : IRDA (2013)  
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อ านาจหน้าท่ีของ IRDA  ตาม IRDA Act 2007  คือการอ านวยความสะดวก ส่งเสริม วางแผน และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ โดยบูรณาการแผนแม่บทเพื่อพัฒนาไปสู่
มาตรฐานระดับโลก ดังนี้ (1) การวางแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่โดยออกแบบผังเมืองและการ
คมนาคมขนส่ง แผนพัฒนาทางสังคม การวางคลัสเตอร์กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 
ด้านนโยบายและมาตรการต่างๆ (2) การส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในอิสกันดาร์ 
โดยเสนอมาตรการจูงใจการลงทุนเป็นกรณีพิเศษในโครงการส าคัญที่รัฐบาลกลางพิจารณาอนุมัติ (3) 
การอ านวยความสะดวก และประเมินผลการพัฒนาทั้งระบบรวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Centre : OSC) พร้อมขับเคลื่อนงานโดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอิสกันดาร์ 
(Iskandar Service Centre : ISC)  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสาน งานและ
อ านวยความสะดกระหว่างนักลงทุนกับหน่วยงานรัฐอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งกระบวนการ
ขออนุมัติใบอนุญาตและการจ้างงานในพื้นที่ (Economic Intelligence in Iskandar Malaysia, IRDA 2013) 
 เป้าหมายการพัฒนา  รัฐบาลมาเลเซียก าหนดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ช่วยเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐยะโฮร์ให้สูงขึ้น 4.5 เท่า  และตั้งเป้าหมายการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเร่ิม
ด าเนินการเต็มรูปแบบภายในปี 2568  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจ ส าคัญที่จะยกระดับให้เป็น
ประเทศพัฒนาที่มีรายได้สูงโดยเป้าหมายตัวชี้วัดในปี 2568  คือ (1) ประชากรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63 ต่อปี (จากเดิม 1.6 ล้านคนในปี  2549)  (2) รายได้ต่อหัวประชากร (GDP 
per capita) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78 ต่อปี โดยเพิ่มขึ้นเป็น 31,100 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
964,100 บาท)  (จากเดิม 14,790ดอลลาร์ สหรัฐ หรือประมาณ 458,000บาทในปี 2549) (3) ปริมาณ
แรงงาน (Labor Force) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.46 ล้านคน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ต่อปี (จากเดิมมีแรงงาน 
0.62 ล้านคนในปี 2549)  (4) การจ้างแรงงาน (Employment) คาดว่าจะมีการจ้างงาน 1.43 ล้าน
ต าแหน่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ต่อปี (จากเดิมมีการจ้างงาน 0.61 ล้านต าแหน่งในปี 2549)  
 ผลการด าเนินงาน ปัจจัยความส าเร็จปัญหาและอุปสรรคการลงทุนใน IRD ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 
(2559) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 129.42 ล้านริงกิต (ประมาณ 1.1 พันล้านบาท)  เป็นการลงทุน
โดยตรงของภาครัฐเพียงร้อยละ 8.31 ของการลงทุนทั้งหมด  ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุน
สะสมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 45.68  รองลงมาคือ ภาคอ่ืนๆ ได้แก่ การท่องเที่ยว การบริการ การศึกษา 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และโลจิสติกส์ มีการลงทุนสะสมรวมร้อยละ 41.78  และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
ร้อยละ 33.66 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด  ทั้งนี้พบว่ามียอดการน าเงินลงทุนคิดเป็นมูลค่า 56.32 
ล้านริงกิต (ประมาณ 484 ล้านบาท) และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 35  นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ Iskandar ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68  ที่เหลือเป็น
นักลงทุนต่างประเทศ ได้แก่ นักลงทุนจากสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ สเปน ญ่ีปุ่น 
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สหรัฐอเมริกา  เนเธอร์แลนด์  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ออสเตรีย  เลบานอน  ฝร่ังเศส และจีน 
ตามล าดับ (ที่มา Investment  Challenges & Strategies in  Iskandar Malaysia, IRDA 2013)  
 ปัจจัยความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์  มีดังนี ้
 1) ท าเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมีพื้นที่ติดกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก จึงได้รับโอกาสในการพัฒนาอันเนื่องมา จากข้อจ ากัดทาง ด้าน
พื้นที่และค่าครองชีพที่สูงของประเทศสิงคโปร์  ส่งผลให้อิสกันดาร์ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจากสิงคโปร์สู่มาเลเซีย 
 2) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
กลางและรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ า ระบบไฟฟ้า ถนนและ
สาธารณูปโภค ต่างๆ ให้พร้อมรองรับการพัฒนาไว้ล่วงหน้า  อีกทั้งยังมีแผนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์กับ
สิงคโปร์ให้สามารถรองรับการขนส่งมวลชนได้สูงสุดถึงวันละ 4 แสนคน 
 3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ของ IRDA จากการ
ด าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัดในการพิจารณาอนุมัติให้สิทธิประโยชน์เฉพาะแก่ธุรกิจที่สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงไม่มีสิทธิประโยชน์
ใดๆ เป็นการป้องกันปัญหาการเก็งก าไรที่ดิน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยาย ตัวของการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม (real industrial sector) ในอนาคต 
 4) ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวของนโยบายระดับสูง (รัฐบาลกลาง) ระดับรัฐยะโฮร์ และระดับพื้นที่ (รัฐบาลท้องถิ่น) อัน
ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น 
และการยกระดับการพัฒนาประเทศมาเลเซีย สู่การเป็นประเทศรายได้สูง (High-income Developed 
Nation) โดยด าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการจัดท าผังรัฐยะโฮร์ 
และการวางผังเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ (Special Area Plan : SAP) เป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาการก าหนดยุทธศาสตร์ในระดับพื้นมีความชัดเจน สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ระดับประเทศ
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัญหาและอุปสรรคของเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์  มีดังนี ้
 1) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตต้องใช้เงินลงทุนสูง ต้อง
อาศัยการวิเคราะห์ประมาณการความต้องการในอนาคตที่แม่นย าและมีการพัฒนาที่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ดังนั้น  หากขาดการลงทุนจริงจากภาคเอกชนตามคาดการณ์  อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
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ในลักษณะหนี้สาธารณะของรัฐหรือหากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงต่อความต้องการอาจ
กลายเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคตได้ 
 2) การจราจรในระบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนทางบกและการผ่านแดนส าหรับผู้ที่เดินทางไป-
กลับระหว่างประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ต้องใช้เส้นทางเดียวกับรถบรรทุก สินค้า  ส่งผลให้เกิดปัญหา
การจราจรด้วยข้อจ ากัดของเส้นทางถนน จ านวนสะพาน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง  ท า
ให้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการผ่านแดน จึงอาจลดความน่าสนใจในการข้ามมาพักอาศัยในฝั่ง
มาเลเซียของผู้ที่ต้องเดินทางไปท างานในสิงคโปร์ 
 3) ปัญหาด้านความปลอดภัยของมาเลเซีย เนื่องจากมาเลเซียมีระบบการตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่
เข้มงวดและยังเป็นระบบน้อยกว่าสิงคโปร์อีกทั้งอัตราการเกิดอาชญากรรมของมาเลเซียยังสูงกว่า
สิงคโปร์หลายเท่าตัวจึงไม่น่าสนใจส าหรับชาวต่างชาติ (Expatriate) หรือนักลงทุนที่ให้ความส าคัญ
กับประเด็นความปลอดภัยสูง (รายงานการศึกษาดูงาน IRD, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
 กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศมาเลเซีย พระราชบัญญัติเขตเสรี 1990 (Free Zone Act 
1990) เป็นกฎหมายสมาพันธ์รัฐ (Federal Law) เพื่อจัดตั้งเขตเสรีในประเทศมาเลเซีย บริเวณ
ชายแดน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน สนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านการค้าอุตสาหกรรมและ
ศูนย์กลางการกระจายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเพื่อที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก มีพิธีการศุลกากร
ที่แยกต่างหาก ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีบัญชีรายชื่อ
เขตพาณิชย์เสรี (Free Commercial Zone) จ านวน 16 เขต และเขตอุตสาหกรรมเสรี (Free Industrial 
Zone) จ านวน 15 เขตแนบท้ายพระราชบัญญัติ  (ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ) และเมื่อพิจารณาพบว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้า
องค์ประกอบแม่แบบมาตรฐานการการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของธนาคารโลกครบถ้วนทั้งในด้าน
นโยบายพื้นฐาน สิ่งจูงใจ การลดกฎระเบียบ การบริหารจัดการ ได้แก่ (1)เป็นเขตเสรีที่มีการปักปันที่
ชัดเจน (2)มีพิธีการศุลกากรที่แยกต่างหากจากพิธีการศุลกากรของประเทศ (3) เอกชนสามารถพัฒนา
และเป็นผู้บริหารเขตเสรีได้ (4) การขายสินค้าให้แก่ตลาดท้องถิ่นถือว่ามีการน าเข้าไปยังตลาด
ท้องถิ่น (5)การซื้อสินค้าจากตลาดท้องถิ่นถือว่ามีการส่งออกจากตลาดท้องถิ่นและมีสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษี ศุลกากร อากรสรรพสามิต ภาษีขาย และภาษีบริการ ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนี้
ไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคล (6) อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอน ASEAN Single Window   
นอกจากนี้การจัดจัดตั้งสามารถท าได้หลากหลายทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งยังให้ความส าคัญกับ
รัฐบาลท้องถิ่น 
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 3. เขตเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการปฏิรูปหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์เดิม
ให้สอดคล้องกับความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and 
Trade : GATT)  และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศและรวบรวมระบบสิทธิประโยชน์เดิมให้มี
มาตรฐานรวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
อุตสาหกรรมหนัก และภาคบริการสามารถจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้   ได้แก่ การผลิตเพื่อการ 
เกษตร การผลิต เทคโนโลยี การบริการ การท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงแพทย์  รวมถึงจัดตั้ง
คณะกรรมการดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งฟิลิปปินส์ (Philippines Economic Zone Authority : PEZA) 
ท าหน้าที่เฉพาะออกกฎ ระเบียบ ก ากับดูแล ส่วนการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่หรือก าหนดนโยบายและ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา จะอาศัย Regional Plan ของพื้นที่นั้นเป็นหลักในการก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาแทน ซึ่งปัจจุบันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในฟิลิปปินส์มากกว่า 277 พื้นที่  และส าหรับการจัดตั้ง 
เขตสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่คณะกรรมการดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งฟิลิปปินส์ก าหนดไว้ว่า
สามารถแปลงสภาพให้กลายเป็นเขตได้ โดยผู้ที่ต้องการจะจัดตั้งเป็นได้ทั้งรัฐบาลกลาง องค์กรท้องถิ่น
หรือเอกชนได้  หากกรณีหน่วยงานรัฐขอจัดตั้ง จะขอให้คณะกรรมการพิจารณาที่จะเวนคืนที่ดิน
ดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมายเวนคืนของประเทศฟิลิปปินส์  แต่กรณีเอกชนจะต้องด าเนินการขอให้
คณะกรรมการ ประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจเท่านั้นไม่สามารถจะขออ านาจคณะกรรมการช่วยเวนคืน
ที่ดินส าหรับ การจัดตั้งเขตได้   และปัจจุบันท าเลที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ประเทศฟิลิปปินส์ มีจ านวนมากกว่า 277 แห่ง กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ PEZA ได้วางแผนให้มีการ
พัฒนาทั่วประเทศ (Philippines Economic Zone Authority, 2559) 
 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง คือ (1) เพื่อท าการแปลสภาพพื้นที่ที่ก าหนดให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการ
พัฒนาในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว การธนาคาร 
ศูนย์กลางทางการเงิน ซึ่งสามารถที่จะฝึกฝนแรงงานให้มีทักษะ ความช านาญและมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับกิจการ (2) เพื่อดึงดูดเงินลงทุนทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (3) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการดึงเงินกลับมาลงทุนในประเทศส าหรับนักลงทุนชาวฟิลิปปินส์ที่ไปลงทุนใน
ต่างประเทศ ผ่านการสร้างบรรยากาศในการลงทุน และสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลให้ในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (4) เพื่อกระตุ้นการบริหารจัดการทางการเงินและอุตสาหกรรมระหว่าง ประเทศฟิลิปปินส์และ
ประเทศอุตสาหกรรมด้วยภาคการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น เพื่อกระตุ้น ประเทศให้เจริญเติบโต
ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว และยังเพิ่มผลิตภาพในการผลิตจากเทคโนโลยีและความรู้ด้าน
การจัดการ (5) เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่ก าหนดมีสถานะของอาณาเขตศุลกากรแยก
ต่างหาก เพื่อที่จะสร้างความสะดวกในการด าเนินงานและให้สิทธิประโยชน์ (Philippine Republic 
Act 7916, 2559) 
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 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฟิลิปปินส์  เขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ไม่มีการจัดท า
แผนพัฒนาพื้นที่หรือก าหนดนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา เนื่องจากเป็นเขตที่ภาครัฐ
เป็นเพียงผู้ก าหนดกฎหมายการจัดตั้งและมีภาคเอกชนเป็นผู้ขอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย PEZA 
(Philippines Economic Zone Authority) เป็นองค์กรก ากับดูแล ได้ก าหนดต าแหน่งพื้นที่ส าหรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษบางรูปแบบ เช่น เขตที่ประกอบกิจกรรมด้าน IT จะต้องตั้งอยู่ในโซนนิ่งพื้นที่ที่
ก าหนดไว้  ทั้งนี้ต าแหน่งพื้นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ หรือ Regional Plan เพื่อ
สนับสนุนให้การพัฒนาพื้นที่มีความสอดคล้องกันระหว่างการใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาพื้นที่ 
 รูปแบบและกิจกรรมของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศฟิลิปปินส์ หรือ 
ECOZONE คือพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งการผลิตทางเกษตรกรรม-อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเงิน โดยแบ่งตามประเภทลักษณะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ดังนี้  (1) เขตเศรษฐกิจพิ เศษด้านเกษตรกรรมแปรรูป (Agro-industrial Export 
Manufacturing) พัฒนากิจกรรมการผลิต ท าเกษตรกรรมหรือการประมงแปรรูปที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือทางเคมีทางสินค้า ด าเนินการโดยบริษัทที่จะทะเบียนเป็น  
“Agro-Industrial Economic Zone Export Enterprise” (2) เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก (Export Manufacturing) พัฒนาเพื่อส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออกโดยผลผลิตจากในโซนจะต้อง
ส่งออกมากกว่า 70% มีกิจกรรมการประกอบหรือผลิตสินค้าด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อ
เปลี่ยนลักษณะทางกายภาพหรือทางเคมีของสินค้า ด าเนินการโดยบริษัทที่จดทะเบียนเป็น 
“Economic Zone Export Manufacturing Enterprise” (3) เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านเทคโนโลยี 
(Information Technology Service Export) พัฒนาเพื่อส่งเสริมการลงทุนของกิจกรรมทาง IT โดย
รายได้มากกว่า 70% จะต้องเป็นรายได้ที่มาจากลูกค้าต่างประเทศมีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้าน IT ทั้งหมด เช่น Call Center การเขียนโค้ดข้อมูล การแปลงข้อมูลทาง  IT  การพัฒนาซอฟแวร์ 
การเขียนโปรแกรม การค้าออนไลน์ การศึกษาและบันเทิงที่ท าผ่านออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งด าเนินการ
โดยบริษัทที่จดทะเบียนเป็น “IT Enterprise”  (4) เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์ 
(Medical tourism) พัฒนาเพื่อด าเนินกิจกรรมด้านการแพทย์ทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง
สาธารณสุข ครอบคลุม การรักษาพยาบาล การศัลยกรรม การตัดต่อพันธุกรรม กุมารเวชศาสตร์    ทัน
ตกรรม จักษุแพทย์ สปา การบ าบัด ยาเสพติด โดยบริษัทที่จดทะเบียนเป็น “Medical Tourism 
Enterprise”  ในพื้นที่ของภาครัฐได้  (5) เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยว  พัฒนา เพื่อให้บริการใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่พักสถานพักผ่อนหย่อนใจ การจัดประชุม ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ที่มีลูกค้าต่าง 
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ประเทศเป็นหลัก ด าเนินการโดยบริษัทที่จดทะเบียนเป็น “Tourism Economic Zone Locator 
Enterprise” 
 นอกจากนี้กฎหมายฟิลิปปินส์ยังกล่าวถึงรูปแบบเขตเศรษฐกิจรูปแบบอ่ืนๆ คือ  (1)  Industrial 
Estate (IE) คือพื้นที่ที่มีการพัฒนาภายใต้การบริหาร จัดการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน การสร้างตึกโรงงานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อบริการชุมชนหรือบริการกิจกรรมการผลิต (2) Export Processing Zone (EPZ) คือพื้นที่ 
IE ที่มีการด าเนินการ อยู่นอกเหนือ อ านาจของฝ่ายศุลกากรเพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับการผลิตเพื่อส่งออก
สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ภายใน EPZ สามารถน าเข้าวัตถุดิบการผลิต และเคร่ืองจักรการผลิตได้
โดยไม่เสียภาษี หรือเป็นอิสระจากข้อบังคับการน าเข้าต่างๆ (3) Free Trade Zone คือพื้นที่ที่ตั้งอยู่
ใกล้ท่าเรือ ท่าน าเข้าสินค้า หรือท่าอากาศยานที่สามารถขนส่งสินค้าได้ทันที่เพื่อการเก็บรักษา การ
แปลงบรรจุภัณฑ์ หรือการด าเนินการอ่ืน โดยไม่เสียภาษีน าเข้าแต่หากมีการสขนย้ายสินค้าจาก FTZ 
ไปนอกเขต ผู้ประกอบการจะต้องเสียอากรน าเข้า 
 สิทธิประโยชน์การลงทุนของฟิลิปปินส์ รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้สิทธิประโยชน์แตกต่างกันตาม
รูปแบบกิจกรรม (Fiscal Incentives to PEZA)  ดังน้ี 
 1) อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Economic Zone Export Manufacturing Enterprise)  คือ  (1) ภาษี 
เงินได้นิติบุคคล ได้รับ 4 ปี ส าหรับกิจการเก่า และ 6 ปี ส าหรับกิจการใหม่ ได้รับ 8 ปี หากมีรายได้
จากต่างประเทศ ผลิตผล ต้นทุนต่อแรงงาน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้รับเพิ่มอีก 3 ปี  (2) อากรน าเข้า 
0% ส าหรับน าเข้าเคร่ืองจักร วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ (3) อากรส่งออก ลด 0% ยกเว้นค่าธรรมเนียม  
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลด 0%  (5) การลดหย่อนภาษีท้องถิ่น ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล นักลงทุน
สามารถเลือกจ่ายภาษีพิเศษที่อัตรา  5% ของรายได้สุทธิแทนการจ่ายภาษีระดับชาติและพื้นที่ได้ซึ่งไม่
รวมภาษีที่ดิน รวมถึงผู้ลงทุนใน IT สามารถน าค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมครึ่งหนึ่งมาหักลบภาษีพิเศษได้ 
(6) การยกเว้นค่าธรรมเนียมท้องถิ่น อาทิ การขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ การขออนุญาตจากเทศมนตรี 
การรับรองสุขภาพ การตรวจสุขภาพ เป็นต้น  (7) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลด 0% (8) การสนับสนุนอ่ืนที่นัก
ลงทุนต่างชาติได้รับ Special investor’s  resident visa 
 2) เทคโนโลยี (Information Technology Enterprise)  คือ  (1) ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับ 4 ปี 
ส าหรับกิจการเก่าและ 6 ปี ส าหรับกิจการใหม่ (2) อากรน าเข้า 0% ส าหรับน าเข้าเคร่ืองจักรวัตถุดิบ
และชิ้นส่วนประกอบ (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดหย่อน 0% (4) การลดหย่อนภาษีท้องถิ่น ภายหลังจากหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลนักลงทุนสามารถเลือกจ่ายภาษีพิเศษที่อัตรา  5% ของรายได้สุทธิแทนการจ่าย
ภาษีระดับชาติและพื้นที่ได้ซึ่งไม่รวมภาษีที่ดินรวมถึงผู้ลงทุนใน IT สามารถน าค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
คร่ึงหนึง่ มาหักลบภาษีพิเศษได้  (5) การยกเว้นค่าธรรมเนียมท้องถิ่น อาทิ การขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ 
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การขออนุญาตจากเทศมนตรี การรับรองสุขภาพ การตรวจสุขภาพ (6) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลดหย่อน 0%  
(7) การสนับสนุนอ่ืนนักลงทุนต่างชาติได้รับ Special investor’s  resident visa   
 3) การท่องเที่ยว (Tourism Economic Zone Locator Enterprise) คือ (1) ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 
รับ 4 ปี พื้นที่ทั่วไป และ6 ปี ส าหรับพื้นที่ด้อยพัฒนา  (2) อากรน า เข้า  0%  ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ
การท่องเที่ยว (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดหย่อน 0% (4) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลดหย่อน 0%  (5) การสนับสนุนอ่ืนที่
นักลงทุนต่างชาติได้รับ  Special investor’s  resident visa 
 4) การท่องเที่ยวเพื่อการการแพทย์ (Medical Tourism Enterprise) คือ (1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้รับ 4 ปี ส าหรับรายได้จากลูกค้าต่างชาติ เท่านั้น (2) อากรน าเข้า 0% ส าหรับอุปกรณ์ชิ้นส่วนเกี่ยว 
กับการแพทย์ (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดหย่อน 0% (4) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ลดหย่อน 0% (5) การสนับสนุนอ่ืน 
นักลงทุนต่างชาต ิได้รับ Special investor’s  resident visa 
 5) เกษตรกรรมแปรรูป (Agro-Industrial Economic Zone Enterprise) คือ  (1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ได้รับ 0% เป็นเวลา 4 ปี (2) อากรน าเข้า 0% ส าหรับเคร่ืองจากและอุปกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป (3) อากรส่งออก ลด 0% และยกเว้นค่าธรรมเนียม  (4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลด 0% (5) การ
ลดหย่อนภาษีท้องถิ่น ภายหลังจาก ITH แล้ว นักลงทุนสามารถเลือกจ่ายภาษีพิเศษที่อัตรา  5% ของ
รายได้สุทธิแทนการจ่ายภาษีระดับชาติและพื้นที่ได้ ซึ่งไม่รวมภาษีที่ดิน รวมถึงผู้ลงทุนใน IT สามารถ
น าค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมคร่ึงหนึ่งมาหักลบภาษีพิเศษได้  (6) การยกเว้นค่าธรรมเนียมท้องถิ่น อาทิ 
การขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ การขออนุญาตจากเทศมนตรี การรับรองสุขภาพ การตรวจสุขภาพ เป็น
ต้น (7) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลดหย่อน 0%  (8) การสนับสนุนอ่ืน นักลงทุนต่างชาติได้รับ Special investor’s  
resident visa 
 การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service) PEZA เป็นหน่วยงานภาครัฐที่
ให้บริการโดยหน่วยงานมอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้ามาท างานภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
ให้บริการผู้ลงทุน เช่น บริการจดทะเบียน ออกใบอนุญาตประกอบกิจการภายในเขต การอ านวย
ความสะดวกการน าเข้าส่งออก ด้านภาษี  บริการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ  
 กลไกการบริหารจัดการ  PEZA บริหารงานภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมในฐานะเป็น
หน่วยงานหนึ่งในกระทรวง ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยราชการโดยภายในหน่วยงานจะมีคณะบริหาร
ท างานร่วมกับเลขาธิการของ PEZA  มีหน่วยงานย่อยที่ท าหน้าที่ในการก าหนดทิศทางขององค์กร 
(PEZA Organization)  ทั้งนี้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ ก าหนดให้ PEZA มีหน้าที่
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Philippine Republic Act 7916) ดังนี้ (1) เป็นผู้วางแผนการพัฒนา 
Ecozones  โดยส ารวจความต้องการและศักยภาพพื้นที่ ก าหนดแผนพัฒนาและต าแหน่งของพื้นที่ของ
ในแต่ละประเภทและอนุมัติงบประมาณส าหรับการพัฒนา  (2) เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของ 
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Ecozones โดยท าหน้าที่ก าหนดการจัดตั้งการด าเนินงาน โดยก าหนดส าหรับ Ecozones Industrial 
Estate EPZ และ Free trade Zone เป็นผู้ตรวจสอบข้อเสนอการจัดต้ังที่ยื่นเสนอโดยภาครัฐและ เอกชน 
พร้อมทั้งก ากับดูแลการก่อตั้ง การด าเนินงาน การสร้าง รวมถึงออกกฎระเบียบภายใน(3) เป็นผู้จัดสรร
บริการ One Stop Service โดยก าหนดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมอบหมายตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้ามา
ท างานภายใน Ecozones เพื่อให้บริการแก่ผู้มาขอรับการลงทุน นอกจากนี้ยังก าหนดให้อธิบดีของ 
PEZA ท าหน้าที่ (1) เป็นผู้ดูแลที่ดิน สถานก่อสร้าง (2) ตรวจสอบรายได้ของ Ecozones ให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ (3) ก ากับ ดูแลการท างานของภาคเอกชนและนักลงทุนในภาพรวม (4) เป็นผู้ให้
ข้อมูลและน าเสนอต่อ Board of Director  (5) เป็นตัวแทนเซ็นสัญญาและให้ค าอนุมัติต่างๆ  ดัง 
แสดงในภาพที่ 2.10 
 

 
 

                       ภาพท่ี  4.3   กลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งฟิลิปปินส์   
                       ท่ีมา :  Philippine Economic Zone Authority : PEZA  
 

กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศฟิลิปปินส์  ที่บังคับใช้ Special Economic Zone Act 1995 
เป็นกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่บังคับใช้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศฟิลิปปินส์ จ านวน  36 
เขต มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) คัดสรรแปลงพื้นที่ส าหรับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการ 



119 
 
 

พัฒนาอย่างสูง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การธนาคาร และศูนย์กลางทางการเงิน (2) 
ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักลงทุนทั้งชาวต่างชาติและคนท้องถิ่นเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานและความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมภายในและโดยรอบเขตเศรษฐกิจ (3) 
ส่งเสริมการส่งเงินลงทุนของคนฟิลิปปินส์โพ้นทะเลให้กลับประเทศโดยจัดให้มีบรรยากาศที่ดึงดูด
ความสนใจและสิทธิประโยชน์ส าหรับการด าเนินธุรกิจ (4) จัดให้มีเขตศุลกากรแยกต่างหากโดยมี
พื้นที่ที่ถูกก าหนดให้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษเบื้องต้น จ านวน 37 พื้นที่  ตามมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติ และเมื่อพิจารณาพบว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าองค์ประกอบแม่แบบมาตรฐาน
การการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของธนาคารโลกครบถ้วนทั้งในด้านนโยบายพื้นฐาน สิ่งจูงใจ การ
ลดกฎระเบียบ การบริหารจัดการ ได้แก่ (1) เป็นเขตเสรีที่มีการปักปันที่ชัดเจน (2)มีพิธีการศุลกากรที่
แยกต่างหากจากพิธีการศุลกากรของประเทศ (3) เอกชนสามารถพัฒนาและเป็นผู้บริหารเขตเสรีได้ 
(4) การขายสินค้าให้แก่ตลาดท้องถิ่นถือว่ามีการน าเข้าไปยังตลาดท้องถิ่น (5)การซื้อสินค้าจากตลาด
ท้องถิ่นถือว่ามีการส่งออกจากตลาดท้องถิ่นและมีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ศุลกากร อากร
สรรพสามิต ภาษีขาย และภาษีบริการ ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนี้ไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคล (6) 
อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอน ASEAN Single Window   นอกจากนี้การจัดจัดตั้งสามารถท าได้
หลากหลายทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งยังให้ความส าคัญกับรัฐบาลท้องถิ่นสิ่งจูงใจครบถ้วน (ฝ่าย
พัฒนากฎหมาย ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ) 
 ปัจจัยความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศฟิลิปปินส์  คือ (1) มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และจุดแข็งของประเทศที่แรงงานราคาถูกและมีทักษะ ท าให้ดึงดูดนักลงทุนเกิด
การเติบโตของการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเน่ืองซึ่งสามารถตอบเป้าประสงค์ในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยพิจารณาได้จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ปี 2014 ที่ 6.1%  ปี 2015 ที่ 5.8%  
รวมทั้งการให้เอกชนเป็นผู้พัฒนา แทนรัฐบาลด้วยที่ของเอกชนเอง ท าให้การด าเนินงานของเขตมี
ประสิทธิภาพรัฐลดค่าใช้จ่ายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ (2) การน า Regional Plan มาเป็น
ส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจท าให้เกิดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐต้องการใน
พื้นที่ที่ต้องการได้ด้วยเงินลงทุนจากเอกชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายด้วย  (3) 
การน าภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพสูงมาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่
สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศที่มีศักยภาพสูง มีรายได้และลูกค้าจาก
ต่างประเทศเป็นหลักให้เข้ามาลงทุนและช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ปัญหาและอุปสรรคของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ลักษณะภูมิประเทศอยู่บนแผ่นเปลือกโลกของวงแหวน
แห่งไฟ ท าให้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และมีสภาพเป็นเกาะจ านวนมาก  การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีมีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นท่ี จะท าให้มีต้นทุนในการขนส่งสูง และ
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รัฐบาลยังไม่มีแนวทางการสนับสนุนทางด้านโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรม  ท าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฟิลิปปินส์จึงเน้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
 สรุปผลการศึกษาการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ประเทศจีน, อิสกันดาร์ 
ประเทศมาเลเซีย และเขตเศรษฐกิจ ประเทศฟิลิปปินส์  มีกิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  
 วัตถุประสงค์การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ  
 ไทย : เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการกระจายความเจริญไป
ยังภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเพิ่มการจ้างงานและความเป็นอยู่ที่
ดี แก้ไขปัญหาความมั่นคง  มีกลยุทธ์คือ  เน้นสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่บริเวณชายแดน จัด
ระเบียบการบริหารแรงงานต่างด้าว  มีสิ่งจูงใจให้เอกชนมาลงทุนในกิจกรรมเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 
โดยมีที่ตั้งเมืองเศรษฐกิจชายแดนระเบียงเศรษฐกิจ/ แหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน / พื้นที่แรงงานต่างด้าว 
 จีน :  เป็นเคร่ืองมือในการเร่งการพัฒนาตามนโยบายสี่ทันสมัย (Four Modermization) มีกลยุทธ์
คือ แผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ในระดับท้องถิ่นและมีสิ่งจูงใจภาคเอกชนจากต่าง ประเทศเข้ามาลงทุน
ในอุตสาหกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา และให้อ านาจภาครัฐท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ในขอบเขตพื้นที่ของตนเอง โดยรัฐบาลกลางของจีนก าหนดให้เซินเจิ้นเป็นพื้นที่จัดตั้ง เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่มีท าเลติดกับฮ่องกงที่มีก าลังซื้อ / มีท่าเรือ แลกเปลี่ยนสินค้า(Treaty port) 
 มาเลเซีย : เป็นเคร่ืองมือการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคภายใต้โครงการ Regional Economic 
Corridor กลยุทธ์  แผนพัฒนาระยะเวลา 20 ปี เพื่อดึงดูดเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจกรรมเป้าหมายด้วย 
สิ่งจูงใจ โดยรัฐบาลมาเลเซีย ก าหนดให้อิสกันดาร์เป็นพื้นที่จัดตั้งเนื่องจากมีท าเลติดกับสิงคโปร์ที่มี
ก าลังซื้อ/ มีช่องแคบมะละกาเป็น ช่องทางผ่านของเรือ 1 ใน 3 ของโลก / มีท่าเรือแลก เปลี่ยนสินค้า  
 ฟิลิปปินส์ : เป็นเคร่ืองมือในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นการลงทุนโดยรัฐบาลเพื่อ
ปฏิรูประบบสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่เดิม กลยุทธ์  มีแรงงานทักษะราคาถูก มีสิ่งจูงใจให้เอกชนมา
ลงทุนในกิจกรรมเป้าหมายแต่ละพื้นที่ โดยที่ตั้งเป็นไปตามความเหมาะสม โดยกิจกรรมด้านการ
ผลิตอยู่บริเวณมะนิลาและเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุน การขนส่ง ส่วนกิจกรรมด้านการ
บริการอยู่ตามพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
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 รูปแบบและกิจกรรม  (Type) 
 ไทย : พัฒนาแบบสร้างเมืองใหม่ (Spatial Development) / การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจและนิคม
อุตสาหกรรม (Cluster Development) / การพัฒนาเชิงเดี่ยว(Stand alone) เน้นกิจกรรมด้านการผลิต 
ด้านการค้าและโลจิสติกส์ และการพัฒนาท่องเที่ยว 
 จีน : พัฒนาแบบสร้างเมืองใหม่ (Spatial Development)เน้นพัฒนาครบวงจรทั้งอุตสาหกรรม
หลัก/สนับสนุนและพื้นที่สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 มาเลเซีย : พัฒนาแบบสร้างเมืองใหม่ (Spatial Development) เน้นพัฒนาครบวงจรทั้ง
อุตสาหกรรมหลัก/สนับสนุน และพื้นที่สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในและภายนอกเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 ฟิลิปปินส์ : พัฒนาแบบกลุ่มวิสาหกิจและนิคมอุตสาหกรรม (Industry of Cluster Development)  
เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก/สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน  
  
 มาตรการและสิทธิประโยชน์ (Measures and Incentives) 
 ไทย (ตาก สงขลา นครพนม) : สิทธิประโยชน์ทางภาษี ยกเว้นอากรขาออก ส่วนขาเข้าเฉพาะ
เคร่ืองจักรและวัตถุดิบ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล, หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า น้ าประปา  2 
เท่า, หักค่าติดตั้ง ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี 
ให้ต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการได้บางส่วน, สามารถโอนย้ายก าไรกลับประเทศ  สามารถจ้างช่างฝีมือ 
และผู้ช านาญการ/นักลงทุนถือครองกรรมสิทธ์ที่ดิน หรือต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการได้ 
 จีน : สิทธิประโยชน์ทางภาษี ยกเว้นอากร ขาออก ส่วนขาเข้าเฉพาะเคร่ืองจักรวัตถุดิบ/ นักลงทุน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 ปีแรก ลดหย่อนเหลือ 15% ในปีถัดไป/ยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ม-การขาย-
ธุรกิจ-หัก ณ ที่จ่าย กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีต่างชาติเป็นเจ้าของ
กิจการได้ทั้งหมด/โอนย้ายก าไรกลับประเทศ /สนับสนุนการวิจัย /จ้างแรงงานต่างด้าว /การพัฒนา
ทักษะและสนับสนุนคุณภาพชีวิตแรงงาน /One Stop service 
 มาเลเซีย  : สิทธิประโยชน์ทางภาษียกเว้นอากรขาออก ส่วนขาเข้าเฉพาะเคร่ืองจักรวัตถุดิบ / นักลงทุน 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปีแรก ลดหย่อนสูงสุดเหลือ 30% ในปีถัดไป / ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม -
การขาย-ธุรกิจ-หัก ณ ที่จ่าย กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีต่างชาติ
เป็นเจ้าของกิจการได้ทั้งหมด/โอน ย้ายก าไรกลับประเทศ/สนับสนุนวิจัย/จ้างแรงงานต่างด้าว/
สนับสนุนคุณภาพชีวิตแรงงาน/One Stop service /นักลงทุนถือครองที่ดิน 
 ฟิลิปปินส์ : สิทธิประโยชน์ทางภาษียกเว้นอากรขาออก ส่วนขาเข้าเฉพาะเคร่ืองจักรและ
วัตถุดิบ/นักลงทุนต่างชาติยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  4-6 ปี/ยกเว้นภาษีมูลค่า เพิ่ม-การขาย-ธุรกิจ-
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หัก ณ ที่จ่าย กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี ต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการ
ได้ทั้งหมด/โอนย้ายก าไรกลับประเทศ /จ้างแรงงานต่างด้าว /One Stop service 
  
 กลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและในต่างประเทศ 
 ไทย  : บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ) ภายใต้กรอบการท างานของตนเอง 
 ผลจากการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบไม่เป็น
ทางการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษตาก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม  รวมถึงสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์กับตัวแทนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  เพื่อน ามาพัฒนาและเสนอเป็นรูปแบบ
โครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และอาจน าไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อ่ืนของประเทศไทย  ดังมีรายละเอียดสรุป
ได้ดังนี ้
 การบริหารจัดการ :  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สงขลา และนครพนม  บริหารจัดการแบบ
บูรณาการโดย คณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
มีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ) ภายใต้กรอบการท างาน
ของตนเอง  
 โครงสร้างองค์กร :  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สงขลา และนครพนม  มีการบริหารจัดการ
จากส่วนกลางไปยังพื้นที่ ประกอบด้วย (1) คณะท างานระดับนโยบาย  คือ คณะกรรมการ นโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ท าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานและก าหนดแนวทางแผนแม่บท  แผนปฏิบัติ
การ การปรับปรุงและร่างกฎหมายใหม่ เพื่อการพัฒนา รวมถึงควบคุมกลไกการบริหารจัดการ  
ผลักดันการพัฒนาโครงส ร้างพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้อง   โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นหน่วยงานหลักในการช่วย งานด้านธุรการและ
วิชาการ (2) คณะกรรมการระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองพิเศษระดับพื้นที่ จ านวน 10 เขต ที่มี
เอกภาพควบคุมการบริหารจัดการตามเท่าที่ส่วนกลางก าหนดให้ส าหรับการใช้อ านาจหน้าที่ 
งบประมาณ และบุคลากรของตนเอง  (3) หน่วยงานบริหารจัดการเขต เป็นองค์กรที่บริหารจัดการ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบการ  เพื่อควบคุมและก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 กฎหมาย :  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, สงขลา และนครพนม มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ.2556 เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจ
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พิเศษมีหน้าที่วางแผนการพัฒนาพื้นที่ เน้นการการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่
ภาษี การอ านวยความสะดวกแบบ One Stop Service การผ่อนปรนให้ใช้แรงงานต่างด้าวและการท า
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ  รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้า การผ่านแดน การใช้แรงาน
ต่างด้าวให้เอ้ือต่อการลงทุน 
 ประเภทกิจกรรม :  :  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, สงขลา และนครพนม พัฒนาแบบสร้าง
เมืองใหม่/ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจและนิคมอุตสาหกรรม (Cluster Development) / การพัฒนา
เชิงเดี่ยว(Stand alone) เน้นกิจกรรมด้านการผลิต ด้านการค้าและโลจิสติกส์  และการพัฒนา
ท่องเที่ยว 
 
 จีน : บริหารจัดการรูปแบบผู้ปกครองเขต (SEZ Governor) ที่บริหารจัดการเขตจัดท า
แผนพัฒนา  ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการปกครองเมืองและให้บริการ 
 การบริหารจัดการ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเป็นไปตามนโยบายสี่ทันสมัย ซึ่งเป็น
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางของจีน (Decentralization) จากข้างบน (Top down) ให้พื้นที่ที่
รัฐบาลกลางเล็งความส าคัญในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เฉพาะอ านาจในการอนุมัติ
โครงการส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาท่าเรือเชื่อมต่อจีนและฮ่องกง ได้แก่ ท่าเรือ Louhu  
ท่าเรือ Wenjindu  ท่าเรือ Huanggang ท่าเรือ Shatoujiao  ท่าเรือ Futian  การพัฒนาเส้นทางรถยนต์ 
ได้แก่ Guangshen expressway  และ Hong Kong-Shenzhen Western expressway และการพัฒนา
เส้นทางรถไฟ ได้แก่ Beijing -Kowloon  railway  และ Beijing-Guangzou High speed railway ที่ผ่าน
เมืองเซินเจิ้นทั้งสิ้น   เพื่อสร้างความคล่องตัวและลดขั้นตอน ทั้งนี้การเปิดเขต SEZ ของจีนจึงมีความ
เป็นพิเศษในแง่ของการให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบตลาดได้เต็มที่กว่าพื้นที่
อ่ืนๆ ของจีน และเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ (สถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาประเทศ, 2554 : 36-37)  

โครงสร้างองค์กร : การบริหารจัดการตั้งแต่ ค.ศ.1992 ถึงปัจจุบัน State Council ได้มีมติให้
เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen Municipal) มีอ านาจตรากฎหมายและระเบียบต่างๆ ภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจิ้นแทน Guangdong Province Committee for Administering Specila Economic Zone : 
GPC  ซึ่งถ่ายโอนอ านาจในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น คืนให้แก่เมืองเซินเจิ้น โดย
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาประชาชน เมื่อวันที่   1 กรกฎาคม ค.ศ.1992  โดย
กลไกการบริหารมีรัฐบาลเมืองเป็นผู้น าในการพัฒนาและปกครองของเมืองอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้
เซินเจิ้นเป็นที่หมายการลงทุนของนักลงทุนและเป็นการพัฒนาความเจริญของเมืองในขณะเดียวกัน 
ซึ่งการบริหารจัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ (1) องค์กรบริหาร
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จัดการรายหน้าที่ของหน่วยงาน (Function) คือหน่วยงานรัฐบาลเมืองเซินเจิ้น (General Office of 
Shenzhen Municipal People’s Government) เป็นผู้น าการพัฒนา ซึ่งได้แก่ นายกเทศบาล (Mayor) 
และรองนายกเทศบาล (Deputy mayor and Vice Mayor) เป็นประธาน และมีหน่วยงาน (Department) 
ปฏิบัติการอยู่ภายใต้ (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ, 2551) และ 
(2) องค์กรบริหารจัดการรายพื้นที่ (District) มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีผู้น าของแต่ละมณฑล
เป็นส่วนร่วมขององค์กร และแต่ละมณฑลอาจมีการจัดท าแผนพัฒนารายมณฑลของตนเองที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นการบริหารจัดการรูปแบบผู้ปกครองเขต (SEZ 
Governor) ที่บริหารจัดการเขต จัดท าแผนพัฒนา  ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการปกครองเมือง
และให้บริการ (Shenzhen Government online)     

กฎหมาย : กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศจีน ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในมณฑลกวางตุ้ง (Regulations on special economic zones in Guangdong province) เป็นกฎหมาย
ระดับมณฑล ส าหรับการจัดตั้งและก ากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ซูไห่ และซัวเถา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับต่างประเทศ และส่งเสริมโครงการสังคมนิคมทันสมัย ( Socialist 
Modernization Program) โดยคณะกรรมการมณฑลกวางตุ้งเพื่อการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  มีหน้าที่ (1) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2) ตรวจสอบและอนุมัติ
โครงการของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) ควบคุมการจดทะเบียนพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม และการใช้ที่ดิน (4) ประสานความร่วมมือของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวกับ
การธนาคาร การประกันภัย การจัดเก็บภาษีอากร พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การ
ไปรษณีย์และการสื่อสาร และหน่วยงานอ่ืนที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (5) จัดหาพนักงานและ
คนงานให้แก่ผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานและ
คนงาน (6) จัดต้ังสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรม จัดหาบริการสุขภาพ และบริการสาธารณะในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (7) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ   นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้จัดตั้งบรรษัทเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในมณฑลกวางตุ้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจ
สืบเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
บรรษัทครอบคลุมการกู้ยืมเงิน การลงทุน การร่วมทุนกับผู้ประกอบการเพื่อประกอบธุรกิจสืบเนื่อง
กับธุรกิจที่ท าในเขตเศรษฐกิจ รับเป็นตัวแทนในการซื้อขายสินค้ากับคนจีน และให้บริการติดต่อทาง
ธุรกิจ (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ, 2551)  
 ประเภทกิจกรรม : พัฒนาแบบสร้างเมืองใหม่   เน้นพัฒนาครบวงจรทั้งอุตสาหกรรมหลัก/
สนับสนุนและพื้นที่สนับสนุน   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 มาเลเซีย  : มี IRDA บริหารจัดการรูปแบบผู้วางแผนเขต (SEZ Planner) เป็นผู้บริหารจัดการและ 
จัดท าแผน พัฒนาควบคู่กัน คือ หน้าที่เป็นผู้พัฒนานโยบาย / ผู้ให้บริการภายในเขต /ผู้ก ากับดูแล /
ผู้ให้ บริการ One Stop Service  /ให้ค าแนะน าต่อรัฐบาลในการสร้างโครงสร้างที่จ าเป็น /ประสานงาน 
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  รวมถึงการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ   โดย 
มีหน่วยงานด้านสิทธิประโยชน์ในเขต มี 2 ส่วน คือ  ส่วนกลาง (MIDA) เป็นหน่วย งานหลักในการ
ให้สิทธิ เน้นการให้สิทธิทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงื่อนไขและส่วนท้องถิ่น ที่เน้นการให้สิทธิ
เฉพาะสาขาที่ต้องการส่งเสริมเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีน าเข้า เงินสนับสนุนการก่อสร้าง   
 
 ฟิลิปปินส์ : บริหารจัดการรูปแบบผู้จัดการเขต  (SEZ Manager) เป็นผู้ดูแล ควบคุม และให้ 
บริการ One Stop Service โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้พัฒนาหลัก ในฐานะผู้ลงทุนพัฒนาและผู้ให้เช่า
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการบริหารจัดการภายในเขตที่คล่องตัวและความสามารถในการ
แข่งขันสูงกว่าการด าเนินการโดยรัฐ 
 การบริหารจัดการ : บริหารจัดการรูปแบบผู้จัดการเขต เป็นผู้ดูแล ควบคุม และให้ บริการ One 

Stop Service  และให้ภาคเอกชน เป็นผู้พัฒนาหลัก ในฐานะผู้ลงทุนพัฒนาและผู้ให้เช่าภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการบริหารจัดการภายในเขตที่คล่องตัวและความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า
การด าเนินการโดยรัฐ  

โครงสร้างองค์กร : หน่วยงานบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศฟิลิปปินส์  มี  
Philippine Economic Zone Authority: PEZA  เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ (Government-

Owend Corporation) มีหน้าที่วางแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 277  แห่ง  ของ
โครงสร้างพื้นฐานเท่าที่จ าเป็น, วางนโยบายและออกกฎระเบียบ ก ากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

กฎหมาย : กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่บังคับใช้ Special Economic Zone Act 1995 เป็น
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่บังคับใช้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศฟิลิปปินส์ จ านวน 36 เขต มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) คัดสรรแปลงพื้นที่ส าหรับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
อย่างสูง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การธนาคาร และศูนย์กลางทางการเงิน ( 2) 
ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักลงทุนทั้งชาวต่างชาติและคนท้องถิ่นเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานและความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมภายในและโดยรอบเขตเศรษฐกิจ (3) 
ส่งเสริมการส่งเงินลงทุนของคนฟิลิปปินส์โพ้นทะเลให้กลับประเทศโดยจัดให้มีบรรยากาศที่ดึงดูด
ความสนใจและสิทธิประโยชน์ส าหรับการด าเนินธุรกิจ (4) จัดให้มีเขตศุลกากรแยกต่างหากโดยมี
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พื้นที่ที่ถูกก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษเบื้องต้น จ านวน 37 พื้นที่  ตามมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติ และเมื่อพิจารณาพบว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าองค์ประกอบแม่แบบมาตรฐาน
การการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของธนาคารโลกครบถ้วนทั้งในด้านนโยบายพื้นฐาน สิ่งจูงใจ การ
ลดกฎระเบียบ การบริหารจัดการ ได้แก่ (1) เป็นเขตเสรีที่มีการปักปันที่ชัดเจน (2)มีพิธีการศุลกากรที่
แยกต่างหากจากพิธีการศุลกากรของประเทศ (3) เอกชนสามารถพัฒนาและเป็นผู้บริหารเขตเสรีได้ 
(4) การขายสินค้าให้แก่ตลาดท้องถิ่นถือว่ามีการน าเข้าไปยังตลาดท้องถิ่น (5)การซื้อสินค้าจากตลาด
ท้องถิ่นถือว่ามีการส่งออกจากตลาดท้องถิ่นและมีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี  ศุลกากร อากร
สรรพสามิต ภาษีขาย และภาษีบริการ ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนี้ไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคล (6) 
อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอน ASEAN Single Window   นอกจากนี้การจัดจัดตั้งสามารถท าได้
หลากหลายทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งยังให้ความส าคัญกับรัฐบาลท้องถิ่นสิ่งจู งใจครบถ้วน (PEZA, 
The Special Economic Zone Act of 1995) (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน
ระหว่างประเทศ, 2551)  

ประเภทกิจกรรม : พัฒนาแบบกลุ่มวิสาหกิจและนิคมอุตสาหกรรม (Industry of Cluster 
Development)  เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก/สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน 
จากการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย (ตาก สงขลา นครพนม),จีน, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์  
พบว่าโครงสร้างการจัดต้ังองค์กรของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว   มีรูปแบบโครงสร้างแตกต่างกัน
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ที่มีอิทธิพลมาจาก  ด้านการปกครองที่ภาครัฐต้องมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
พื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างจริงจัง (Political view and policy support) ผ่านทางการ
สนับสนุนในการปรับใช้กฎหมาย โครงสร้างพื้นฐานและมาตรการต่างๆ,  ด้านนโยบายการพัฒนา
ประเทศที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศใน
องค์รวม (Correspond to national development goal) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนประเทศ,  
ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสอดคล้องกับจุดแข็งของพื้นที่ (Build on country’s comparative 
advantage)  เพื่อความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) หรือความได้เปรียบใน
การแข่งขัน (Competitive advantage) ของพื้นที่ ดังเช่น Iskandar: Malaysia ที่ก าหนดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป้าหมายเป็นการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทางด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่ติดกันและเป็นตลาดหลักของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของอิสกันดาร์,  ด้านต าแหน่งพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic advantage of the location)  เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่สามารถเข้าถึงตลาดสินค้า บริการได้โดยสะดวก มีโครงข่ายการคมนานมระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญของประเทศเพื่อนบ้าน ตลาดภูมิภาคหรือ
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ตลาดโลก ที่ใกล้เคียงกับแหล่งปัจจัยการผลิตที่มีศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจดังเช่น 
Shenzhen: China มีที่ตั้งอยู่ติดฮ่องกงที่มีก าลังซื้อ/มีท่าเรือบริเวณจุดแลกเปลี่ยนสินค้าค้า (Treaty 
port)  Iskandar: Malaysia มีช่องแคบมะละกาเป็นช่องทางผ่านของเรือ 1 ใน 3 ของโลกและท่าเรือ
แลกเปลี่ยนสินค้า (Treaty port) ฟิลิปปินส์มีกิจกรรมด้านการบริการอยู่ตามเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพ , ด้านกลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความคล่องตัว (Efficient management 
model)  ที่สามารถบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการร่วมมือกัน
พัฒนาเขตเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง    ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
เหมาะสม ควรมีโครงสร้างการบริหารจัดการในหมวดต่างๆ  ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  ภาพรวมโครงสร้างองค์กรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ/ประเทศไทย 
 

การจัดองค์กร 
ไทย 

(ตาก สงขลา นครพนม) 
จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์

รัฐบาล         

กระทรวงการค้าและ 

อุตสาหกรรม 

  

    
  

ระดับพื้นที ่         

คณะกรรมการ         

ที่ปรึกษา         

ภาคประชาสังคม      

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ไทย 

(ตาก สงขลา นครพนม) 
จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์

ภาครัฐ     

ภาคเอกชน     

กฎหมาย 
ไทย 

(ตาก สงขลา นครพนม) 
จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์

แผนพัฒนาระดับชาต ิ     

แผนพัฒนาระดับพื้นที ่  
   

 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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 ปัจจัยความส าเร็จ 
 ไทย  : อยู่ระหว่างจัดท าโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ 
 จีน : ภาครัฐมีความตั้งใจที่ชัดเจนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศโดยประกาศใช้
นโยบายสี่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมตะวันตกผ่านแผน พัฒนา Master Layout Plan of 
Shenzhen / Shenzhen Five-Year Plan / Shenzhen Social and Economic Outline Plan และมีท าเล
ที่ตั้งใกล้กับฮ่องกง ซึ่งเป็นเมืองท่า แหล่งตลาดที่มีก าลังซื้อ มีปัจจัยการผลิตด้านแรงงานจ านวนมาก 
ท าให้ดึงดูดและและสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีอ านาจเบ็ดเสร็จใน
การตัดสินใจพัฒนาและบริหารจัดการ  
 มาเลเซีย : ภาครัฐมีความต้องการชัดเจนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจประเทศ  โดยประกาศการ
จัดตั้ง 5 เขตเศรษฐกิจ  เพื่อกระจายความเจริญผ่านทางการดึงดูดเงินลงทุนจากเอกชนภายใต้แผน 
การพัฒนาของรัฐบาลรวมถึงอิสกันดาร์ที่ประกาศ ให้เป็นโครงการส าคัญของรัฐบาล โดยบรรจุแผน
อยู่ใน Malaysia National Plan ฉบับที่9, ฉบับที่ 10 The Third  Industrial Master Plan (IMP3) และ
The Comprehensive Development Plan (CDP) for Iskandar  และประกาศ จะให้อิสกันดาร์เป็นเขต
เศรษฐกิจแห่งแรกที่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   อีกทั้งมีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้
กับสิงคโปร์ที่เป็นนักลงทุนส าคัญ ที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณคร่ึงหนึ่งของอิสกันดาร์ พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกการค้าการลงทุนเพื่อให้ติดต่อได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงอยู่ในต าแหน่งของช่อง
แคบมะละกาที่มีเรือ 1ใน 3 ของโลก ที่มีการวางแผน Regional Plan พัฒนาเขตเศรษฐกิจ ระยะยาว 
20 ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ  และสุดท้ายการสนับสนุนเงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้น 
ฐานของรัฐบาลท าให้อิสกันดาร์สามารถพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจที่ประสบความส าเร็จ (Off - site 
infrastructure)  พร้อมทั้งน าภาคเอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท าให้เกิดการลงทุนในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ฟิลิปปินส์ : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพชัดเจน ที่ส่งเสริมจุดแข็งของประเทศที่
แรงงานถูกและมีทักษะ โดยการน า Regional Plan มาพิจารณาจัดตั้งเขต ท าให้เกิดการสร้างโครง 
สร้างพื้นฐานที่รัฐบาลต้อง การในพื้นที่ที่ต้องการด้วยเงินลงทุนจากเอกชนและน ามาสู่การพัฒนา
กลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมาย 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ไทย  : กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขัดแย้งกับอ านาจการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงยังไม่
มีกฎหมายรองรับการให้อ านาจบริหารจัดการ รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์
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น้อย ควรให้สิทธิเต็มที่ในเร่ืองการยกเว้น ลดหย่อน ผ่อนปรน ภาคอุตสาหกรรม รายเก่า รายใหม่ 
โดยไม่ต้องขอรับการส่งเสริมการลง ทุนทั้งการค้าขายปลีกการท่องเที่ยว 
 จีน : การเคลื่อนย้ายแรงงานมีมาก เกิดความแออัดเนื่องจากประชากรมีจ านวนมากเกินกว่า
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่มีอยู่  ส่งผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพและอาชญากรรม ประกอบ
กับรัฐไม่สามารถรองรับการขยายตัวของประชากรได้ รัฐจึงเน้นความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคม  รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานมีมากเกิดความแออัดเนื่องจากประชากรมีจ านวน
มากเกินกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่มีอยู่ส่งผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพ และอาชญา 
กรรม ประกอบกับรัฐไม่สามารถรองรับการขยายตัวของประชากรได้ รัฐจึงเน้นความส าคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (Social infrastructure)  และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการ
สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย 
 มาเลเซีย : เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประเทศ เนื่องจากรัฐ ให้ความส าคัญและ
ลงทุนในอิสกันดาร์อย่างมาก ลดการพัฒนาพื้นที่อ่ืน เกิดการซื้อที่พักอาศัยในอิสกันดาร์จ านวนมาก 
ท าให้เกิดปัญหาการ จราจร ด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดนทางบกและการเดินทางข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งมีการใช้เส้นทางเดียว ท าให้เกิดความแออัดในการจราจรมากขึ้น 
จึงควรพัฒนาเส้นทางข้ามแดนในรูปแบบอ่ืน หรือแยกระบบการขนส่งสินค้า คนออกจากกัน 
 ฟิลิปปินส์ : ลักษณะภูมิประเทศอยู่บนแนวแผ่นเปลือกโลกของวงแหวนแห่งไฟ (Ring of fire) 
จึงเป็นพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยคร้ัง และเป็นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในประเทศรวมถึง
พื้นที่เป็นเกาะจ านวนมากท าให้ขาดการลงทุนโครง สร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เนื่องจาก
ต้นทุนสูง  ดังนั้นเขตจึงเน้นการให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบกิจกรรม  
 
 ผลการศึกษาเขตเศรษฐกิจประเทศไทย (ตาก สงขลา นครพนม), จีน, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ,  สรุปกลไกการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  มีรายละเอียดดังน้ี  
 ประเทศไทย (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, สงขลา, นครพนม)  รูปแบบโครงสร้างเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้วางแผนเขตเศรษฐกิจพิเศษ   (สอดคล้องกับรูปแบบการ
บริหารของคณะกรรมการโนบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ.2556)  และเป็นผู้จัดท านโยบายโดยมีการก าหนดพื้นที่รูปแบบการพัฒนาการ
สร้างเมืองใหม่ เพื่อด าเนินการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมือง มีการจัดแผนพัฒนาพื้นที่
และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการปกครองเมืองและการให้บริการพร้อมกับการวางแผนพัฒนา
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พื้นที่ควบคู่กัน โดยกลไกการบริหารจัดการจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับพื้นในลักษณะระดับจังหวัด ท าหน้าที่เป็นเพียงน า
นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายระดับประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
การปกครองของเมืองเฉพาะส่วน   มีรูปแบบการพัฒนาเพื่อการสร้างเมืองใหม่ โดยมีคณะกรรมการ
ระดับชาติ  คือ คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการท า
หน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้ก ากับดูแล, ผู้พัฒนา, ผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ, ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค,  ทั้งนี้หน่วยงานระดับพื้นที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับพื้นที่/ระดับจังหวัด จ านวน 10 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก  สงขลา และนครพนม  ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในแผนแม่บท ด าเนินการท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสาน งานให้นักลงทุน
ผู้สนใจในกิจกรรมการ ให้บริการ (One Stop Service: OSS) เท่านั้น  หากแต่ผู้มีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณูปโภคจะเป็นการด าเนินการโดยภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง   
และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและ 
ภาคเอกชนร่วมมือกัน   
 ประเทศจีน : เซินเจิ้น  มีรูปแบบโครงสร้างองค์กรเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยภาครัฐท าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการทั้งหมด หรือผู้ปกครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเป็นทั้งผู้จัดท านโยบาย โดยมีการ
ก าหนดพื้นที่รูปแบบการพัฒนาการสร้างเมืองใหม่ เพื่อด าเนินการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเมือง มีการจัดแผนพัฒนาพื้นที่และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การปกครองเมืองและการให้ 
บริการพร้อมกับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ควบคู่กัน โดยกลไกการบริหารจัดการจะมีหน่วยงานภาครัฐ 
ระดับพื้นที่เป็นมณฑล มีอ านาจในการปกครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองทั้งหมด รวมถึงการ
ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐและจัดเก็บภาษี  ทั้งนี้จึงมีสถานะเป็นผู้ท าหน้าที่ทั้งในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและการปกครองของเมืองทั้งระบบอย่างเต็มรูปแบบ มีรูปแบบการพัฒนาเพื่อการ
สร้างเมืองใหม่ โดยมีรัฐบาลเซินเจ้ิน  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่นับแต่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย, 
ผู้ก ากับดูแล, ผู้พัฒนา SEZ, ผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใน SEZ, ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค,  ผู้
ให้บริการ One Stop Service: OSS  ภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้งระบบ ทั้งนี้เกิดจากภาครัฐของ
ประเทศจีนแสดงความตั้งใจในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสูงมากโดยเป็นผู้ลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างเต็มตัวและมีการลงทุนต่อเนื่องโดยมีภาคเอกชนเป็นผู้ประกอบ
กิจการภายใน 

  ประเทศมาเลเซีย : เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ มีรูปแบบโครงสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้วางแผนเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นผู้จัดท านโยบาย โดยก าหนดพื้นที่
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รูปแบบการพัฒนาการสร้างเมืองใหม่  เพื่อบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ การประสานงานด้าน
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ควบคู่กัน โดยกลไกการบริหารจัดการที่มีผู้
หัวหน้าคณะมนตรีของรัฐยะโฮร์ (Chief Minister of Johor) เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐระดับพื้น 
(Local Government)  เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรในการขับเคลื่อนแผน โดยการท าหน้าที่เป็น
ประธานของ  IRDA ร่วมกัน (Co-Chairmen) กับนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ซึ่งเป็นตัวแทน
รัฐบาลกลางของประเทศมาเลเซีย ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  มีรูปแบบการพัฒนาเพื่อการสร้างเมืองใหม่ โดยมี  IRDA ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ  ท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย,  ผู้ก ากับดูแล,  ผู้พัฒนา  ทั้งนี้ IRDA ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้
ประสานงานรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมตลอดถึงการอนุมัติ 
อนุญาตการพัฒนาต่างๆ ให้นักลงทุนผู้สนใจในกิจกรรมการให้บริการ (One Stop Service: OSS)  
หากแต่ผู้มีหน้าที่ให้บริการสาธารณูปโภคจะเป็นการด าเนินการโดยภาครัฐส่วนกลาง  รวมถึงให้
บทบาทนักลงทุนเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุนในอิสกันดาร์  ทั้งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในรูปแบบต่างๆ ทั้งเป็นการลงทุนเองและร่วมลงทุนกับรัฐบาลจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและภาคเอกชนร่วมมือกัน    
  ประเทศฟิลิปปินส์ : เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์  มีรูปแบบโครงสร้างเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยภาครัฐ ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อบริหารจัดการดูแลเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  มีอ านาจบริหารจัดการพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นผู้ดูแล 
ควบคุม/จัดสรรการบริการ โดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นหน้าที่ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ก าหนดให้เป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมี บทบาทหน้าที่ชัดเจนในการ
ให้บริการแต่ละส่วนที่จะสามารถท ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยโครงสร้างองค์กรอยู่ภายใต้
การบริหารงานของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมและเป็นหน่วยงานระดับ กรมหน่วยหนึ่งของ
กระทรวง มีคณะบริหารท างานร่วมกับเลขาธิการ Philippines Special Economic Authority: PEZA 
โดยก าหนด ให้ภาคเอกชนเป็นผู้พัฒนาหลักในฐานะผู้ลงทุนพัฒนา/ผู้ให้เช่าภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  มีรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นแบบกลุ่มวิสาหกิจและนิคมอุตสาหกรรม โดยมี  PEZA  เป็น
หน่วยงานภาครัฐ  ท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากับ และให้แนวทางการพัฒนาแต่ไม่จัดท า
แผน รวมถึงเป็นผู้ให้บริการ  หากแต่ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนหลักภายในพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งเป็น
นโยบายที่ต้องการให้การบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความคล่องตัวและมีความ 
สามารถในการแข่งขันสูงกว่าการด าเนินการโดยรัฐ  โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 
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     ภาพท่ี 4.4  โครงสร้างองค์กรเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย จีน มาเลเซีย และฟิลปิปินส์  
     ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 

 

 

 
                                                                                                                         

 
 

                                                                                                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
                                                                                                         

 

 

                                                                                     
 

  

 
 

                                                                                                                     
 

                                                                                                                              
 
                                                                                                                                     
 

คณะกรรมการระดับชาติ 

แผนพัฒนาระดับชาติ 

ภาครัฐพื้นที่/จังหวัด 

SEZ 

บริหารแผน/Law ทั้งระบบ 

น านโยบายไปปฏิบัติ 

ไทย 
 

แผนพัฒนาระดับชาติ 
 

SEZ 

คณะกรรมการบริหาร ก ากับ/ บริการ OSS 

ฟิลิปปินส์ 

 

ตัวแทนรัฐบาล 

 
ตัวแทนภาครัฐพื้นที่ 

แผนพัฒนาระดับชาติ 
 

SEZ 

มาเลเซีย 

แผนพัฒนาระดับชาติ 
 

ภาครัฐพื้นที่/มณฑล 

SEZ 

แผน 

บริหารจัดการ SEZ ทั้งระบบ 

จีน 



133 
 
 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 ภาพท่ี 4.5  กลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย  จีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์       
 ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

                                          
 

 
                                                                                                         
                                                                                                                                          
                                 

  
   

ฟิลิปปินส ์

 

ภาคเอกชน 
 

ภาครัฐ  

มาเลเซีย, 
ไทย 

จีน 

 

ก าหนดนโยบาย, ก ากับดูแล 
พัฒนา, ลงทุน  
  

ก ากับดูแล, โครงสร้างพ้นฐาน,  
ผู้ใหบ้ริการ OSS  
 
 

ก ากับดูแล,  ผู้ให้บริการ OSS  
 

 

 

 

ภาคเอกชนเปน็ผู้ประกอบ
กิจการภายใน SEZ 
 

 

ภาคเอกชนเปน็ผู้ประกอบ
กิจการภายใน SEZ, บริหาร
จัดการ, ลงทุน  
 

ภาคเอกชนเปน็ผู้ประกอบ
กิจการภายใน SEZ, บริหาร
จัดการ, ลงทุน, โครงสร้าง
พื้นฐาน 



บทที ่5   
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัย เร่ืองต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  สามารถอธิบาย
ได้ว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นรูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษที่ได้รับการกระจายอ านาจ
มาจากรัฐบาลภายใต้การก ากับดูแลของจังหวัด ในฐานะเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาคตามพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐาน
การผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียนและพัฒนาเมืองชายแดน โดยการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เน้นบริเวณ 
ชายแดนในการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานรวมถึงให้สิทธิประโยชน์การลงทุนและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  รวมถึงการสนับสนุน 
SMEs และการลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนโดยเฉพาะการบริหารแรงงานต่างด้าวรูปแบบไป-กลับ และอ่ืนที่จ าเป็น  ทั้งนี้การพัฒนา
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีลักษณะอย่างน้อย  ดังนี้ 
 
5.1  สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 
 เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยน าเสนอแนวทาง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโดย
วิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการรูปแบบ PA-POSDCoRB การบริหารองค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบมีส่วน
ร่วม (Public-Private Collaboration) คือ  
 นโยบายรัฐบาลต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการก าหนดให้เป็นประตู
การค้าด้านตะวันตก และรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก เชื่อมไปสู่ภาคตะวันตก 
ไปสู่ตะวันออกกลาง  ยุโรป และแอฟริกา  รวมถึงเป็นฐานผลิตหลักตามแนวทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ
นั้น ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาพื้นที่และเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ให้ประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาความมั่นคงโดยการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่
ตอนในของประเทศ  ปัญหาการลักลอบน าสินค้าการเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่ง
เป็นจุดแข็งที่ส าคัญ หากสามารถประสานความร่วมมือหรือท าความตกลงระหว่างประเทศเมียนมาร์
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ได้จะท าให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นพื้นที่ได้เปรียบเนื่องจากสามารถรองรับการขยายตัว
ไปสู่ภาคพื้นยุโรปได้ในอนาคต 
  อ านาจหน้าท่ีขององค์กรการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ผู้วิจัยน าเสนอแนว
ทางการใช้อ านาจหน้าที่ 2 กลุ่ม คือ  
  1) คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จ าเป็นต้องมีอ านาจในการวางนโยบายการ
บริหารงานภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและอ านาจการประสานงานภายนอกเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้องโดยอาจถ่ายโอนอ านาจจากหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละกระทรวง ทบวง 
กรมที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ.2556 
เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหน้าที่วางแผนการพัฒนา
พื้นที่ เน้นการการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี การอ านวยความสะดวกแบบ 
One Stop Service การผ่อนปรนให้ใช้แรงงานต่างด้าวและการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ  
รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้า การผ่านแดน การใช้แรงานต่างด้าวให้เอ้ือต่อการลงทุน 
  2) หน่วยจัดการ ได้แก่ ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและทีมงาน มีอ านาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนดให้ก าหนดให้ถือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากและแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ  
  การจัดองค์กรของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ก าหนดรูปแบบโครงสร้างองค์กรของเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยก าหนดให้มีการบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการ ที่มาจากผู้แทน 
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
เข้ามาช่วยการบริหารงานหรือคอยให้ค าแนะน าซึ่งจะท าให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มี 
การวางแผนและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ และทีมที่ปรึกษาสามารถให้ความกระจ่างและ 
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนรวมถึงท าให้การท างานใช้หลักเหตุและผลมากขึ้น  โดยมีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ที่เน้นให้ความส าคัญกับบุคลากรจากทั้ง 3 กลุ่ม 
คือ บุคลากรบริหาร บุคลากรจัดการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติ ดังนี ้
  1) บุคลากรบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร  มาจาก 
  (1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานส่วนกลาง  โดยคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวง มหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จ านวน 3 คน 
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพาณิชย์  และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  จ านวน 3 คน 
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  (3) ตัวแทนภาคเอกชน จ านวน 3 คน โดยมีเงื่อนไขไม่อยู่ระหว่างการด ารงต าแหน่ง ใน
องค์กรภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ หอการค้าจังหวัด เป็นต้น 
  (4) ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จ านวน 3 คน โดยมีเงื่อนไข
จะต้องไม่อยู่ระหว่างด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือในองค์กรเอกชน   เป็นต้น   
  คณะกรรมการ จ านวน 12 คน  ก าหนดให้มีอ านาจในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้อ านาจไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมมีระยะเวลาการตัดสินใจ  และบท
ก าหนดโทษอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  โดยก าหนดให้การรายงาน
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ก าหนดรูปแบบให้มีการรายงานทั้งภายในองค์กร  ซึ่งเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาจากผู้ปฏิบัติงานผ่านผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากไปยังคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสู่หน่วยงานภายนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่เป็นการรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลภาพรวมของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการรายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ อาทิ ก าหนด ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
ในการด าเนินการตัดสินใจ/แก้ไขปัญหาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  ทั้งนี้แนวทางการรายงานก าหนดเป็นท า เป็นหนังสือโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เพื่อน าเข้าหารือคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งเป็นคณะกรรมการ 
นโยบายระดับชาติโดยไม่ต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  หากแต่เป็นการน าเรียนเพื่อทราบเท่านั้น โดยเป็นการด าเนินการพร้อมกันทั้งในส่วน
ของการรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในลักษณะคู่ขนานไปได้
ในคราวเดียวกัน   โดยเหตุผลในการเสนอให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นที่เพื่อสามารถ
ท าหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา หากก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ เช่น  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมีภาระความรับผิดขอบมาก อาจ
ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มเวลาและเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งจะท าให้เกิดการท างานที่โปร่งใส
น่าเชื่อถือ อันเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทาง
หนึ่งด้วย   ขณะเดียวกันการก าหนดให้ผู้แทนภาครัฐและภาคประชารัฐ  มีจ านวน 6 คน เท่าๆ กันนั้น 
ผู้วิจัยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การท าให้เกิดการสานพลังในการร่วมมือแก้ไข
ปัญหาสาธารณะที่บุคคลฝ่ายต่างๆ ได้ เข้ามาท างานร่วมกัน  ในลักษณะ การบริหารจัดการบ้านเมือง



137 
 

แบบมีส่วนร่วม (Public-Private Collaboration) ที่ เป็น  “การร่วมกันคิด-ร่วมกันท า-ร่วมกัน
รับผิดชอบ” ย่อมจะก่อให้เกิดประสิทธิผลและความยั่งยืนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้ให้มีหน่วยงาน
สนับสนุน/อ านวยการในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  ด้านการค้าชายแดน  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน
การลงทุน  ด้านกฎหมาย  ด้านโลจิสติกส์ ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านประเพณีวัฒนธรรม  และด้าน
มวลชนสัมพันธ์  
  2) บุคลากรจัดการ คือ ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  มาจากผู้ว่าการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก และรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 5 คน  ที่มาจากการคัดสรรเพื่อ
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามมติคณะกรรมการบริหาร โดยหน่วยงานที่ท า
หน้าที่สนับสนุนแบ่งเป็นด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ทั้งการน า
องค์กร โดยพิจารณาจากการคัดสรรผู้น าองค์กรนับตั้งแต่คณะกรรมการบริหารจนถึงผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เพื่อน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละ
พื้นที่หลังจากคัดสรรผู้น าองค์กรแล้ว  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจ าเป็นต้องมีการวางแผนเชิง
ยุทธ์ศาสตร์   โดยก าหนดให้มีส านักยุทธศาสตร์ท าหน้าที่วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และ
ด้านการค้าการ ลงทุน และโลจิสติกส์   และให้มีส านักพัฒนาพื้นที่ท าหน้าที่ดูแลด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งระบบ โดยก าหนดให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก คนท่ี 1  จะเห็นได้ว่าการก าหนดยุทธศาสตร์และการวางโครงสร้างพื้นฐานนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงก าหนดให้มี
ส านักต่างประเทศ ท าหน้าที่ให้บริการนักลงทุน นักธุรกิจ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่าจะ
มาจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และแอฟริกา   และส านักชุมชนสัมพันธ์เพื่อ
ประสานความเข้าใจและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านทางสื่อสารสนเทศและการจัดให้มีกิจกรรมบ้านพี่-เมืองน้อง 
โดยก าหนดให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คนท่ี 4   โดย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสามารถวิเคราะห์และการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรในองค์กร
สามารถขับเคลื่อนและน าพาองค์ไปตลอดรอดฝั่ง  โดยก าหนดให้มีส านักทรัพยากรมนุษย์ท าหน้าที่
ดูแลอัตราก าลัง  สิทธิประโยชน์  และการพัฒนาความรู้ต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในโลกเศรษฐกิจตลอดเวลา  และส านักการคลังเพื่อการจัดสรรเงิน โดยก าหนดให้อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คนท่ี 3   และก าหนดให้มีการ
จัดการกระบวนการ โดยการควบคุมจัดการผ่านส านักสิ่งแวดล้อมที่ท าหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในและ
นอกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และส านักกฎหมายที่ท าหน้าที่ดูแลด้านการท าธุรกรรม
สัญญารวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายปกครอง และที่
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เกี่ยวข้องกับกฎหมายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยก าหนดให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คนท่ี  2   และสุดท้ายก าหนดให้มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท าหน้าที่ของบุคลกรในองค์กร เพื่อให้เกิดการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบเมื่อ
การด าเนินการสิ้นสุด  ซึ่งก าหนดให้มีส านักตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน
ในสังกัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและหรือที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยก าหนดให้อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คนที่ 5  
  3) บุคลากรผู้ปฎิบัติ คือ ผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ก าหนดให้มีการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์จากผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หรือที่ได้รับมอบหมาย    
  ทั้งนี้ภาวะผู้น าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นการก าหนดคุณลักษณะความเป็นผู้น า
ของ ผู้บริหาร คือ คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และผู้จัดการ คือ ผู้ว่าการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  โดยทั้งผู้บริหารและผู้จัดการจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะผู้น าที่มีความคิดริ  
มีความเชื่อมั่นในตนเองและมั่นใจในขีดความสามารถของตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีขีด
ความสามารถในการคิด  มีความรู้ทางธุรกิจ มีความสามารถในการจูงใจคน มีความยืดหยุ่น และมี
ความซื่อสัตย์และโปร่งใส  สามารถผสมผสานทั้งความสัมพันธ์กับคนและมุ่งทั้งผลงานของงาน
รวมทั้งระบบการบริหารงานบุคลากรในการคัดสรรบุคคลจ าเป็นต้องคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร และผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
โดยการคัดสรรจากผู้มีประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยผ่านการ
คัดสรรในระดับชาติเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ควรให้ความส าคัญกับคนในพื้นที่โดยน าบุคคลนอกพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะมาสอนและ
อบรมบุคลากรในพื้นที่ขณะเดียวกันบุคลากรในพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้เชิงพื้นที่ให้กับบุคลกร
ภายนอก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกันและเป็นการสร้างความสมดุลทั้งในทาง
วัฒนธรรมองค์กรและในชีวิตการท างานให้เป็นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน    
  การวางแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ผู้วิจัยเสนอให้ก าหนดเป็นแผน 20 ปี โดยมี
ระยะเวลา Sub Plan 2 ปี, 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี พร้อมทั้งการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหรือปรับแผน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นการก าหนดแผนงานเชิงนโยบายระดับ องค์กรหรือระดับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจตากเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับพื้นที่และระดับชาติ เท่านั้น  เนื่องจากการ
วางแผนเชิงนโยบายระดับชาติและการวางแผนเชิงนโยบายระดับพื้นที่ตาม กลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ ถูกก าหนดโดยรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งเป็น
คณะกรรมการระดับชาติ      
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  การประสานงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   ผู้วิจัยเสนอให้มีการประสานงาน
แบ่งเป็นการประสานงานภายในที่ระบบกลไกการประสานงานภายในองค์กรเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก   และระบบกลไกการประสานงานกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิด การ
บริหารจัดการบ้านเมืองแบบความร่วมมือ (Public-Private Collaboration)  ที่เป็นการร่วมมือผลัก
ก าลังระหว่างหน่วยงานภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตากกับภาคส่วนอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และนอก
พื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขตทั้งในแง่ทางตรงและทางอ้อมในลักษณะร่วมกัน
คิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ    
  การงบประมาณของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ผู้วิจัยน าเสนอที่มาของรายได้ อาทิ 
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตต่างๆรายได้ค่าสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มาจาก ระบบคมนาคม 
ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร ระบบควบคุมและบ าบัดมลภาวะ ระบบ
ขนส่งภายในพื้นที่  ระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนา  และหมวดรายได้จาก
งบประมาณสนับสนุนของรัฐบาล  โดยจัดสรรรายได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนแรก 20 %  น าส่ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ส่วนที่สอง 60 % เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ส่วนที่สาม 20% น าเข้ากองทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาสังคม  โดยการ
ก าหนดสัดส่วนดังกล่าวผู้วิจัยพิจารณาเห็นควรมีสัดส่วนการน ารายได้เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจมากกว่าสัดส่วนอ่ืนเนื่องด้วยอยู่ระหว่างเร่ิมต้นพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
จึงให้ความส าคัญกับการน าเงินมาเป็นเคร่ืองมือเพื่อการพัฒนาในแต่ละด้านที่ให้เกิดความคล่องตัว
เพื่อการบริการจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  แต่ทั้งนี้ไม่ได้เพิกเฉยโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ก าหนดให้น าเงินส่วนที่เป็นรายได้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินอีกทางหนึ่งด้วย   ตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ก าหนดให้เงินที่พึงช าระให้แก่รัฐบาลที่
เป็นภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้ หรือเงินอ่ืนใด ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้จัดเก็บหรือรับ
เงินมีหน้าที่ควบคุมเงินให้ส่งคลังจังหวัด  และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  ก าหนดให้เงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน 
หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ ให้ส่วนราชการนั้นน าส่งคลัง โดยก าหนดให้น าส่ง
หรือฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง          
  เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยเสเนอการบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา และ
สถาบันวิจัยต่างๆ ในพื้นที่ในการร่วมกันระดับความคิด ผนึกก าลังขับเคลื่อนเพื่อยกระดับนวัตกรรม



140 
 

และผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมาย กลไกการบริหาร การดึงดูดนักลงทุน การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)   
  บทสรุปภาพรวมของรูปแบบโครงสร้างองค์กรของเขตเศรษฐกิจพิเศษของตาก ที่ได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลทั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ประเทศจีน, เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ ประเทศมาเลเซีย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประเทศฟิลิปปินส์   
พบว่าเขตเศรษฐกิจของตาก และพื้นที่อ่ืนของไทยขับเคลื่อนผ่านระบบการบริการจัดการภาครัฐ 
(Administrative Management) ที่แม้จะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ แต่ยังคงเป็นรูปแบบองค์กร
ราชการ  ซึ่งท าให้มีความคล่องตัวในการพัฒนาได้ไม่มากนัก  เนื่องจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของไทยในปัจจุบันมี 10 พื้นที่ มีการด าเนินงานในลักษณะของการรอรับนโยบายและการสั่งการจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ  โดยมีลักษณะ
การท างานของหน่วยงานราชการที่ตอบสนองหรือมุ่งเน้นแก้ไขปัญญาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็นการเฉพาะด้าน  ทั้งนี้การบริหารงานยังคงเป็นตามไปโครงสร้างสายการ
บังคับบัญชาและหลักการแบ่งงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญช านาญการตามหน้าที่เฉพาะ ( functional 
specialization) ในขอบเขตความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ โดยการควบคุมและสั่งการ (command and 
control) ในลักษณะจากบนลงล่าง และการท างานข้ามหน่วยงาน (cross boundary) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การท างานเกี่ยวข้องเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนยังมีน้อยมาก   และหากพิจารณาการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศพบว่ามี
รูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายประเทศแม้จะมีความแตกต่างกันใน
รูปแบบการบริหาร หากแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศแต่อย่า งไร   ขณะที่
นโยบายรัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญการบริหารโครงสร้างองค์กรที่มีความร่วมมือ 
(Public-Private Collaboration) ในการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  เร่ิมจากฝ่ายการเมืองกับฝ่าย
ข้าราชการประจ าทางการบริหารปกครอง (multi-level governance) ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนมากขึ้น 
ไม่ซ้ าซ้อนเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการเข้าด้วยกัน (joined-up government) ในการรวมพลังร่วมกัน 
ทั้งนี้แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ของสังคม  ยังเน้นให้ภาครัฐเป็นผู้
เอ้ืออ านวยสนับสนุนมากกว่าเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง  โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการ
แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนในการแสวงหาความร่วมมือกันในพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ของไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ทั้งนี้แนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการ
บริหารจัดการ มีรายละเอียดตามตารางที่ 5.1 และภาพที่ 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1  ภาพรวมการเปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

การจัดองค์กร 

ไทย 
(ตาก สงขลา 
นครพนม) 

จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์

ตาก 
(รูปแบบที่ประสบ
ความส าเร็จ) 

รัฐบาล           

กระทรวงการค้าและ 

อุตสาหกรรม 

  

    
    

ระดับพื้นที ่           

คณะกรรมการ           

ที่ปรึกษา           

ภาคประชาสังคม  
     

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ไทย 
(ตาก สงขลา 
นครพนม) 

จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์

ตาก 
(รูปแบบที่ประสบ
ความส าเร็จ) 

ภาครัฐ      

ภาคเอกชน      

กฎหมาย 

ไทย 
(ตาก สงขลา 
นครพนม) 

จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์

ตาก 
(รูปแบบที่ประสบ
ความส าเร็จ) 

แผนพัฒนาระดับชาต ิ      

แผนพัฒนาระดับพื้นที ่  
    

ที่มา :  ผู้วิจัย   
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  จากผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงสร้างองค์กรเขตเศรษฐกิจพิเศษของตาก เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, จีน, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์  ควรจัด
โครงสร้างการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ดังรูปภาพที่ 5.1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพท่ี 5.1  โครงสร้างการบริหารจัดการต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
            ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

ส านักชุมชนสัมพันธ์ 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

- ฝ่ายดิจิตอล 

- ฝ่ายประเพณีและ 
  วัฒนธรรม 

ภาครัฐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลาง       3  คน 

ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานพื้นที่    3  คน 

ส านักยุทธศาสตร์ 
- ฝ่ายการค้า 

- ฝ่ายการลงทุน 

- ฝ่ายโลจิสติกส ์

ที่ปรึกษา 

ผู้ว่าการ TAK  SEZ 

ภาคเอกชน 

ตัวแทนภาคเอกชน                3  คน  
ตัวแทนภาคประชาชนพื้นที ่ 3  คน 

ทีมบริหารจัดการ 

- ด้านการค้าชายแดน      -  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     -  ด้านการลงทุน                         -  ด้านกฎหมาย 
- ด้านโลจิสติกส ์             -  ด้านสิ่งแวดล้อม                -  ด้านประเพณีวัฒนธรรม       -  ด้านมวลชนสัมพันธ์              
      

รอง ผวก. 1 รอง ผวก. 2 รอง ผวก. 3 รอง ผวก. 4 รอง ผวก. 5 

ส านักพัฒนาพ้ืนที่ 
- ฝ่ายผังเมือง 

- ฝ่ายที่ดิน 

- ฝ่ายไฟฟ้า 

- ฝ่ายประปา 

- ฝ่ายจราจรขนส่ง 

- ฝ่ายพลังงานทดแทน 

ส านักกฎหมาย 

- ฝ่ายธุรกรรม 

- ฝ่ายคดีอาญา 

- ฝ่ายคดีแพ่ง 

- ฝ่ายคดีปกครอง 

ส านักการคลัง 

- ฝ่ายการเงิน 

- ฝ่ายงบประมาณ 

- ฝ่ายบัญชี  

ส านักต่างประเทศ 

- ฝ่ายภูมิภาคเอเชีย 

- ฝ่ายภูมิภาคยุโรป 

- ฝ่ายภูมิภาคอเมริกา 

- ฝ่ายภูมิภาคออสเตรเลีย 

- ฝ่ายภูมิภาคแอฟริกา 

ส านักตรวจสอบ 

- ฝ่ายตรวจสอบ 1  
- ฝ่ายตรวจสอบ 2 
- ฝ่ายตรวจสอบ 3 

- ฝ่ายตรวจสอบ 4 

- ฝ่ายตรวจสอบ 5 

- ฝ่ายตรวจสอบ 6 

- ฝ่ายตรวจสอบ 7 

- ฝ่ายตรวจสอบ 8 
- ฝ่ายตรวจสอบ 9 

 

ส านักสิ่งแวดล้อม 

- ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

  พ้ืนที่ SEZ 

- ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

  นอกพ้ืนที่ SEZ  

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
- ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง 

- ฝ่ายอัตราก าลัง 

- ฝ่ายทะเบียน 

- ฝ่ายสิทธิประโยชน์ 
- ฝ่ายพัฒนาและอบรม 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
  จากโครงสร้างการน ารูปแบบโครงสร้างองค์กรส าหรับการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในอีก 9 เขต ที่เหลือ อันได้แก่  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว, 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส  โดยต้องก าหนดเป็นแผน 20 ปี โดยมีระยะเวลา 
Sub Plan 2 ปี, 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี พร้อมทั้งการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหรือปรับแผนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย   ทั้งนี้แนวทางการขยายผลการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้ประสบ
ความส าเร็จ มาจากสัดส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ท าให้เกิดครบถ้วน ที่มาจากการลงมติเป็นมติของประเทศ
ไทย (A) คิดเป็นอัตราส่วน 1ใน 4  มาจากการปกครองในชุมชน (B) 1 ใน 4 และอีก 1 ใน 4 คือ 
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ (C) รวมเป็น 3 ใน 4 ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด  และที่เหลือ 1 ใน 4 มา
จากกลุ่มนักธุรกิจที่มีเม็ดเงินมาลงทุนที่มาจาก 1) นักธุรกิจชุมชน (มาจากกลุ่ม C) 2) นักธุรกิจ
ระดับประเทศ ซึ่งมองผลประโยชน์ในระดับประเทศเป็นหลัก(มาจากกลุ่ม A และ B)   และ 3) นัก
ธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งมองธุรกิจที่ยุติธรรม/เหมาะสมในการค้าขาย การลงทุน    
 

           ก. ความส าคัญของคณะกรรมการบริหาร                          ข. ระยะเวลาการด าเนินการตามแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2  กระบวนการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้นแบบ 
                      ท่ีมา : ผู้วิจัย 

สภาพแวดล้อมภาพรวม 

ภูมิภาค 

ประเทศ 

จังหวัด 

เมือง 

ชุมชน 

บุคคล 

ครอบครัว 

แผน 

การพัฒนา 

5 ปี 
10 ปี 

15 ปี 

ขนาด 

SEZ 

การบริหารจัดการ 

โครงสร้างพื้นฐาน 

หน้าที่ 

A 

B 

C 

2 ปี 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง   ต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 

นักศึกษาผู้วิจัย  นางสาวสิรินพรรณ  สุขใยพัธน์ 

หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสยาม 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย์  ดร. ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ 

 

ค าชี้แจง 

 1. การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสยาม  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 2. แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก ที่มีต่อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบการกระจายอ านาจ

การบริหารจัดการ กระบวนการบริหาร ความร่วมมือ และความสามารถในการแข่งขัน 

 3. หัวข้อสัมภาษณ์   มีจ านวนทั้งสิ้น  21  ข้อ  

 4. ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คร้ังนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน

การศึกษาอย่างแท้จริง 
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หัวข้อในการสัมภาษณ์  เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

1. นโยบายการกระจายอ านาจการบริหารจัดการของรัฐ  ควรให้หน่วยงานระดับพื้นที่น านโยบายไป 

    ปฏิบัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีลักษณะอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 

2. รูปแบบการจัดองค์กรการกระจายอ านาจการบริหารจัดการของรัฐ ควรให้หน่วยงานระดับพื้นที่ 

    ด าเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีลักษณะอย่างไร ช่วยให้การด าเนินงานสะดวก 

    หรือไม่ 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่การกระจายอ านาจการบริหารจัดการของรัฐ  ควรให้หน่วยงานระดับพื้นที่มี  

    ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีความครอบคลุม ช่วยให้การด าเนินงานมี 

    ประสิทธิภาพหรือไม่ 

4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการวาง นโยบาย  เป้าหมาย 

    การด าเนินงานไว้อย่างไร 

5. ผู้บริหารของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ควรมีหลักการในการบริหารงานอย่างไร เพื่อให้เกิด 

    ประโยชน์สูงสุดกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

6. ผู้บริหารของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ควรมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างไร 

7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  มีแนวทางในการวางแผนงานอย่างไร และควรเปิดโอกาสให้ 

    ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานอย่างไร 

8. เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างไร จึงจะช่วยให้การท างาน 

    สะดวก  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  มีการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร  และควรมีแนวทางใน 

    การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างไร 

10. ผู้บริหารของเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  ควรมีแนวทางในการอ านวยการในการวินิจฉัย 

     สั่งการอย่างไร 

11. ผู้บริหารของเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  ควรมีแนวทางในการประสานงานอย่างไร    

12. เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ควรมีการรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร การรายงาน 

      ฐานะการทางการเงิน  และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางใด 



155 
 

13. เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานอย่างไร เป็นไป 

      อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมหรือไม่   

14. เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ควรมีแนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อน  

      บ้าน ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ  และประชาชนอย่างไร   

15. เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ควรมีการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

      ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร   

16. เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ควรมีแนวทางการพัฒนาของเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

      อย่างไร และมีโครงการเด่นด้านใด 

17. ท่านคิดว่ามุมมองและวิสัยทัศน์ต่อธุรกิจการค้าชายแดน ควรเป็นอย่างไร 

18. ท่านคิดว่ามีการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆ หรือไม่  

      อย่างไร 

19. การสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  

      ท่านคิดว่าควรเป็นอย่างไร  

20. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนมีหรือไม่  

      อย่างไร 

21. ท่านคิดว่ากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจการค้าชายแดนที่น าไปสู่ความส าเร็จ ควรเป็นอย่างไร 
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ภาคผนวก ข 

 

 รายงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแบบสอบถาม 

 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแบบสอบถาม 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี 

 อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสยาม 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ 

ภาครัฐ 

1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก 

 นายเอกอดุลย์  ป้อมเสมา  นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญพิเศษ  (แทน)   

2. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก     นายเถลิง พุ่มสุข    รักษาการปฏรูิปที่ดินจังหวัดตาก 

3. ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)   นายจงจิตร  เต็งยะ       

4. ผู้อ านวยการท่าอากาศยานแม่สอด  นายชูเกียรติ  เทมียะโก   นักวิชาการขนส่งช านาญการ (แทน)  

5. พัฒนาการจังหวัดตาก   นายอรรถวิทย์  ศิลาคุปต์     

6. แรงงานจังหวัดตาก     นายด ารง  แก้วทองค า          

7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  นางสาวปาณิสรา แก้วบุญธรรม  หัวงานสาธารณสุขชายแดน  

     ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (แทน) 

8. วัฒนธรรมจังหวัดตาก   นางอุทมพร  เรือนน้อย         

9. ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก   พ.ต.ต.อรพิณ  อุปค า       (แทน) 

10.  นายอ าเภอแม่สอด    นายธนยศ  ปานขาว      

12. นายอ าเภอพบพระ   นายประสงค์  หล้าอ่อน    

13. นายกเทศมนตรีนครแม่สอด   

     ว่าที่ พ.ต.ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (แทน) 

14. หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 4   พ.ท.กฤษฎา สุขสุวรรณ์  เลขาธิการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 4    

15. สรรพากรพื้นที่ตาก  นางสาวศุภิสรา  โกอินต๊ะ  นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ (แทน) 

16. พาณิชย์จังหวัดตาก   นายภาณุ  ขันธ์แก้ว     

17. อุตสาหกรรมจังหวัดตาก  นางอรุณี  คันธมาลา  นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ (แทน) 

18. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก   นายภพวิเชษฐ  ศิลป์ชูสรี    

19. ผู้อ านวยการส านักงานการค้าต่างประเทศเขต 8 (ตาก)  นายกอบ  ทวนค า    

20. นายด่านศุลกากรแม่สอด   นายราเชนท์  ตันติวิทย์    หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร  (แทน) 

21. ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาตาก เขต 2  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี   
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ภาคเอกชน 

22. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก   นายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงศ์ 

23. ประธานหอการค้าจังหวัดตาก   นายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก 

24. ประธานชมรมธนาคารนครแม่สอด  ว่าที่ ร.ต.บรรจง  เทพค าอ้าย  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย  

สาขาแม่สอด  

25. ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร ์   นางสาวพัชรีภรณ์   ยะค านะ 

ภาคธุรกิจ 

26. ตัวแทนกลุ่มธุรกิจภาคบริการ   

     นายสมศักดิ์ สายสวาท    ผู้จัดการโรงแรมเซนทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท 

27. ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ  ภาคบริการ  นายพรชัย  สิทธิวงษ์    ประธานสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก 

28. ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ  ภาคการค้า  นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ   ตัวแทนผู้ส่งออกผงชูรส 

29. ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ  ภาคการค้า  นายนิยม  ไวยรัชพาณิชย์    รองประธานสภาหอการค้าแห่ง 

     ประเทศไทย    กิจการรับเหมาก่อสร้างถนน และการค้าชายแดน 

30. ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ  ภาคการผลิต  นายเริงชัย  สุวรรณ    กิจการไซโลข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 

31. ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ  ภาคการผลิต  นางทองใบ  ยะค านะ   B.C.Y. Intertrade (1991) Co., Ltd 

32. ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ  ภาคบริการ (เมียนมาร์)  MR. CHO CHO AUNG     โลจิสติกส์ 

33. ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ  ภาคการค้า  (เมียนมาร์)  นางมะขิน   เจ้าของร้านทอง 5 สาขา จังหวัดเมียวดี 

34. ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ  ภาคบริการ  (เมียนมาร์)  นางมะเท    เจ้าของโรงแรมในจังหวัดเมียวดี 

ภาคประชาชน 

35. ตัวแทนชุมชนพื้นที่อ าเภอแม่สอด   

       นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ   ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดตาก/ภาคเหนือ  

36. ตัวแทนชุมชนพื้นที่อ าเภอแม่สอด  

  นางสมจิต  เตจามิตร  ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก 

37. ตัวแทนชุมชนพื้นที่อ าเภอพบพระ  นายสมบูรณ์  อ่อนพินา 

38. ตัวแทนชุมชนพื้นที่อ าเภอพบพระ  นางบัวจันทร์  เพ็ชรโนท 

39. ตัวแทนชุมชนพื้นที่อ าเภอแม่ระมาด  นายสุวรรณ  แก้วพุทธ 
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40. ตัวแทนชุมชนพื้นที่อ าเภอแม่ระมาด   นางภาวนา  เหล็กเพชร 

41. ตัวแทนประชาชนจังหวัดเมียวดี (เมียนมาร์)   กลุ่มเด็ก สตรี และคนชรา 

42. ตัวแทนประชาชนจังหวัดเมียวดี (เมียนมาร์)   นางมีมี่     

 

ตัวแทนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  

 นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

 ดร.มาลิน สืบสุข รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา 

 

ตัวแทนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

 ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

 นายชาญยุทธ อุปพงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวสิรินพรรณ  สุขใยพัธน์ 
วัน เดือน ปีเกิด  19  พฤษภาคม  2514 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดพิษณุโลก 

วุฒิการศึกษา  - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ประวัติการท างาน - ปลัดอ าเภอ ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, 2548 
   - หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองสิทธิ ส่วนการสอบสวนคดีอาญา 
      ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง, 2552  
   - หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ส่วนการสอบสวนคดีอาญา 

  ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง, 2554 
- นักการข่าวช านาญการ ส่วนการข่าว ส านักกิจการความมั่นคงภายใน  
  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, 2558 
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