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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน 

ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็นการคาดการณ์ภาพอนาคตของพื้นท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากท่ีมีผลต่อความมั่นคงชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์  

3 ประการ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอนาคตภาพ 

ด้านความม่ันคงของพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก (2) เพือ่คาดการณ์อนาคตภาพ

ของความร่วมมือด้านความมัน่คงอย่างบรูณาการในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดั

ตากในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า และ (3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาและ 

เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างบูรณาการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตากในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้

กระบวนการการมองอนาคต (Foresight) ซึง่เป็นเทคนคิหนึง่ของการวจิยัเชงิอนาคต 

(Futures Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงาน 

ในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามรูปแบบการเก็บข้อมูล  

คอื กลุม่ที ่1 เป็นกลุม่ของผูท้รงคณุวฒุแิละผูบ้รหิารหน่วยงานหรอืองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้ 3 ภาคส่วนเป็นตวัแทนจากหน่วยงานในภาคส่วนความมัน่คง หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคเอกชน และภาคส่วนสังคมและประชาชน ศึกษาและ

ด�าเนินการวิจัยด้วยกระบวนการจัดท�าภาพอนาคตโดยใช้เทคนิค Foresight 

วิเคราะห์เนื้อหาในมิติความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) และ

การส�ารวจสภาวะแวดล้อมของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ในมิต ิ

ความมัน่คงท่ีสมัพนัธ์กบับรบิทของมิตสิงัคมและมิตเิศรษฐกิจ ด�าเนนิการวจิยัระหว่าง
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ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอนาคตภาพด้าน

ความม่ันคงของพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุม่ คอื 

กลุ่มที่ 1 Critical Scenario Drivers ได้แก่ การย้ายขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ  

ความเหลือ่มล�า้ การสือ่สารและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและการขบัเคล่ือน

การบริการสาธารณะโดยภาครัฐ  กลุ่มที่ 2 Critical Planning Issues ได้แก่  

ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กลุ่มที่ 3 Important Planning 

Issues ได้แก่ เสถียรภาพด้านความมั่นคงตลอดแนวพรมแดนไทย-เมียนมา การจัด

ต้ังเมืองใหม่ “ชเวโก๊กโก่” การมีส่วนร่วม (Participation) การตระหนักรู้ด้าน 

สิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness) และการดูแลด้านสาธารณสุข  

(Health Care) และกลุ่มที่ 4 Monitor ได้แก่ ค่านิยมพ้ืนฐาน (Basic Values)  

ทางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยมท้องถ่ินของประชาชนในจังหวัดตาก (2)  

ภาพอนาคตของความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก  

ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า คณะผู้วิจัยได้ภาพอนาคตที่เกิดจากการตัดกันของความ

เหลื่อมล�้ากับการขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดยภาครัฐ เกิดเป็นภาพอนาคต  

4 ภาพ ซึ่งภาพที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต้องสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการกัน

ทกุภาคส่วนเพ่ือให้เกดิความมัน่คงในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากคอื ภาพที่ 

1 “โตไปด้วยกัน”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากที่ทุกภาคส่วน  

มีการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษไปด้วยกัน ส่งผลให้

เศรษฐกิจก้าวหน้า คนในสังคมมีความเป็นอยู่ดี สังคมมีความมั่นคงและปลอดภัย 

และภาพที่ 3 “SEZ ขั้นวิกฤติ”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากที่

ไม่เกดิการบรูณาการความร่วมมอืกนัของท้ัง 3 ภาคส่วน ไม่ได้ตระหนกัถึงผลกระทบ 

ต่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ เขตเศรษฐกิจพิเศษจะกลายเป็น

แหล่งเสื่อมโทรมและเป็นแหล่งบ่มเพาะของปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด คนตกงาน 

และอาชญากรรม (3) ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ 

ด้านความมั่นคงอย่างบูรณาการในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ก�าหนด

กลยุทธ์ในระยะสั้น (3-5 ปี) และระยะยาว (5-10 ปี) ได้ 4 ประเด็น คือ ประเด็น 



ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ประเด็นที่ 2 การขับเคลื่อนโดย

ภาครัฐที่ชัดเจนและเป็นธรรม ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องที่ 

และประเด็นที่ 4 การออกกฎ ระเบียบในเรื่องสิทธิประโยชน์ในพื้นที่ SEZ ตาม

ลกัษณะเฉพาะของพืน้ที ่โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ 3 มติ ิคอื ภาครฐั ภาคธรุกจิ 

และภาคสังคมในพื้นที่เป็นผู้เล่นหลักและท�างานร่วมกันในเชิงบูรณาการ ขณะที่

หน่วยงานในระดับกระทรวงและระดับรัฐบาลจะท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน

ค�ำส�ำคัญ:  ความร่วมมอืด้านความมัน่คงชายแดน, เขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวดัตาก, 

กระบวนการการมองอนาคต, Foresight, วิจัยเชิงอนาคต, Futures 

Research





ค�ำน�ำ
การก�าหนดภาพอนาคตด้านความมั่นคงในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ตาก ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อการวางแผนระยะยาวตั้งแต่ระดับองค์กรกระทั่ง
ถึงระดับประเทศ ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบของแนวโน้ม (Trend Impact 
Analysis)  และการสร้างภาพอนาคต (Scenarios Building) โดยใช้เทคนคิการมอง
อนาคต (Foresight) นั้น จะท�าให้ผู้ก�าหนดยุทธศาสตร์และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
สามารถคาดการณ์การวางยุทธศาสตร์ได้จากภาพอนาคตของประเทศมากกว่า  
๑ ภาพ ซึง่หมายรวมถึงภาพอนาคตทีด่ท่ีีสดุ (Best Case Scenario) และภาพอนาคต
ที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario) ด้วย ภาพอนาคตเหล่านี้จะถูกน�ามาสร้าง
เป็นยุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic Options) เพื่อรองรับภาพอนาคตแต่ละภาพ
ทัง้ในเชิงของการสนบัสนุน/ ผลกัดนัให้เกดิภาพทีต้่องการ และในเชงิของการป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาพที่เลวร้ายนั้นได้ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของไทยยังไม่นิยมน�าการ
มองอนาคต (Foresight) น้ีมาใช้กับการจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะยาว มีเพียงการใช้
กระบวนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Security Environmental 
Scanning) จากพลงัอ�านาจของชาต ิ(National Power) เป็นเครือ่งมอืในการจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจให้ภาพที่ไม่ละเอียด ไม่หลากหลาย และเป็นการคาดการณ์
ระยะสั้นระยะ 2-3 ปีเท่านั้น 

ดังนั้น ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ
หน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย จึงได้จัดท�างานวิจัยฉบับ
นีเ้พือ่น�าเสนอการน�าเทคนคิการมองอนาคต (Foresight) มาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู
และคาดการณ์ภาพอนาคตของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากที่มีผลต่อความ
ม่ันคงชายแดน เพื่อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย 
ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในการเสรมิสร้างคณุภาพชวีติของประชาชนให้สอด
รบักบัศกัยภาพของการเป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษและความมัน่คงของประเทศไทยด้วย

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 2563





สำรบัญ
                                             หน้ำ

บทคัดย่อ

ค�ำน�ำ

สำรบัญ 

บทที่ 1 บทน�ำ        1

 1.1 ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 1

 1.2 ค�ำถำมวิจัย:  5

 1.3  วัตถุประสงค์กำรวิจัย: 5

 1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 5

1.4.1  ด้านเนื้อหา 5

1.4 2  ด้านขอบเขตของพื้นที่ 6

1.4.3  ด้านช่วงเวลาในการศึกษา 6

 1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ: 6

 1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 7

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 9 

  2.1  ควำมหมำยของเขตเศรษฐกิจพิเศษ   9 

  2.2  เขตเศรษฐกิจพิเศษในต่ำงประเทศและในประเทศ 11

2.2.1  เขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ 11

ประเทศจีน 11

ประเทศฟิลิปปินส์ 15

ประเทศเวียดนาม 17

2.2.2  ประเทศไทย 21

องค์ประกอบของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 24

กลไกการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 24



บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)   

 หลักการด�าเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 24

การด�าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 25

2.2.3  ยทุธศาสตร์ แผน และกลไกการบรหิารจดัการทีเ่กีย่วข้อง 33

ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580): ด้านความมัน่คง 34

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  47

 (พ.ศ. 2561–2564)

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) 53

คณะกรรมการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) 56

กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 58

ระดับจังหวัด

 2.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก 59

    2.3.1  ข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ 59

    2.3.2  ข้อมูลพื้นฐานด้านการปกครอง/ประชากร 61

    2.3.3  ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 61

    2.3.4  ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 66

    2.3.5  กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจ 69

         พิเศษจังหวัดตาก

    2.3.6  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 70

         และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 2.4  ทฤษฎี แนวคิดอนำคตศึกษำ และกำรจัดท�ำภำพอนำคต  76

  (Foresight)

    2.4.1 ทฤษฎี แนวคิดอนาคตศึกษา 76

    2.4.2  การจัดท�าภาพอนาคต (Foresight) 77

    2.4.3  ฉากทัศน์ (Scenario) 80 



    2.4.4  ขั้นตอนการจัดท�าภาพอนาคต 82

    2.4.5  กระบวนการจัดท�าภาพอนาคต (Foresight) 83

 2.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 94

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย  101

 3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  101

 3.2  ขอบเขตในกำรวิจัย 103

 3.3  เครื่องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 104

    3.3.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 104

    3.3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  104

 3.4  ขั้นตอนกำรวิจัย   106

 3.5  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 108

บทที่ 4 ผลกำรวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1 เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ 109

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอนำคตภำพด้ำนควำมมั่นคงของพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก

 ขัน้ตอนท่ี 1  Strategic Challenges and Framing Questions 109

 ขัน้ตอนท่ี 2  Environmental Scanning & Driving Forces 110

  ประเด็นที่ 1 Social: ความมั่นคงทางสังคม 111

  ประเด็นที่ 2 Technology: ข้อมูล การสื่อสาร 112

  ประเด็นที่ 3 Economic: ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 113

  ประเด็นที่ 4 Environment: ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 114

  ประเด็นที่ 5 Politic + Military: การเมืองและความมั่นคง 115

 สรุปประเด็นที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  120



  ด้านสังคม (Social)   121

  ด้านเทคโนโลยี (Technology)  122

  ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  123

  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)  123

  ด้านการเมือง (Politic) และด้านการทหาร (Military)  124

 ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ำง Building Blocks of Scenarios 132

    (1) กลุ่ม Pre-determined (High Impact +  132

      Low Uncertainty)

    (2)  กลุ่ม Critical Uncertainties (High Impact + High  133

      Uncertainty)

    (3) กลุ่ม Wildcards 136

 วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 2 เพื่อคำดกำรณ์อนำคตภำพของ 143

ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงอย่ำงบูรณำกำรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตำก ในระยะ 5-10 ปีข้ำงหน้ำ 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรสร้ำง Scenario Frameworks 144

 ขั้นตอนที่ 5 กำรเขียนสถำนกำรณ์ (Scenario Stories) 145

  (1)  ภาพที่ 1 “โตไปด้วยกัน”  145

  (2)  ภาพที่ 2 “เกือบจะดีแล้วเชียว”  146

  (3)  ภาพที่ 3 “SEZ ขั้นวิกฤติ” 146

  (4)  ภาพที่ 4 “พลังรัฐผลักดัน” 147

 วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทำง 148

พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงอย่ำงบูรณำกำร

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำกในระยะ 5-10 ปีข้ำงหน้ำ



 ขั้นตอนที่ 6  Implications and Options 148

 ประเด็นที่ 1 : กำรเตรียมควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน 148

    ระยะสั้น (3-5 ปี)  148

    ระยะยาว (5-10 ปี) 149

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 150

 ประเด็นที่ 2 : กำรขับเคลื่อนโดยภำครัฐที่ชัดเจน และเป็นธรรม 150

    ระยะสั้น (3-5 ปี)  150

    ระยะยาว (5-10 ปี) 151

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 151

 ประเด็นที่ 3 : กำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนในท้องที่ 151

    ระยะสั้น (3-5 ปี)  151

    ระยะยาว (5-10 ปี) 152

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 152

 ประเด็นที่ 4 : กำรออกกฎ ระเบียบในเรื่องสิทธิประโยชน์ 152

  ในพื้นที่ SEZ

    ระยะสั้น (3-5 ปี)  152

    ระยะยาว (5-10 ปี) 152

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 153

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ  155

 5.1 บทสรุป    158

 5.2 ข้อเสนอแนะ  168

 5.3 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 171

บรรณำนุกรม        172



สำรบัญภำพและตำรำง
    หน้ำ

 ภำพ

  ภำพที่   1 รูปแบบการสร๎างภาพอนาคต หรือ GFM Model  79

   (Veros, 2003 อ้างถึงใน รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์. 2560)

  ภำพที่   2 กรอบแนวคิดในการจัดท�าภาพอนาคต  83

   (Foresight Framework)

  ภำพที่   3 การวิเคราะห์ Critical Uncertainties 87

  ภำพที่   4  รูปแบบของ Scenario Planning 89

  ภำพที่   5 Scenario Planning แบบ Inductive Scenario 89

  ภำพที่   6  Scenario Planning แบบ Deductive Scenario 90

  ภำพที่   7  แสดงชุดภาพอนาคตด้านความมั่นคงในพื้นที่เขต 144 

  เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ตำรำง

  ตำรำงที่ 1 แสดงมูลค่าการส่งออก-น�าเข้าของการค้าผ่านแดน 71

   ในช่วงปี พ.ศ.2558-2562

  ตำรำงที่ 2 แสดงการคัดแยกประเด็นโดยการวิเคราะห์ 121

   ภายใต้กรอบของ STEEP-M

  ตำรำงที่ 3 แสดงค่า DF เพื่อก�าหนดค่าผลกระทบ (Impact)  125

   จากต�่า ปานกลาง และสูง

  ตำรำงที่ 4 แสดงค่า DF เพื่อก�าหนดค่าความไม่แน่นอน  127 

  (Uncertainty) จากต�่า ปานกลาง และสูง

  ตำรำงที่ 5 แสดงการก�าหนดค่าผลกระทบ (Impact) และค่าความ 130

   ไม่แน่นอน (Uncertainty) จากต�่าปานกลางและสูง

  ตำรำงที่ 6 แสดงการจ�าแนก Impact-Uncertainty  137

   Classification



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 1

บทที ่1

บทน�ำ

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนนอกจากจะต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมอืงแล้ว ความมัน่คงกเ็ป็นอกีมติหินึง่ทีต้่องให้ความส�าคญัและพฒันาควบคู่

กันไป โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีต้ังอยู ่บริเวณชายแดน

ประเทศไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่นอกจากจะเป็นพืน้ทีอ่่อนไหวทางความมัน่คง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และชาติพันธุ์แล้ว กฎ ระเบียบ หรือข้อยกเว้นบาง

ประการจากการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็ยังอาจเป็นช่องทางให้เกิดการไหล

บ่าของภัยคุกคามรูปแบบใหม่เข้าสู่พื้นที่และลุกลามสู่ตอนในของประเทศได้ โดย

เฉพาะภัยคุกคามที่มาพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น มาตรการดึงดูด 

นักลงทุนต่างชาติ แรงงานต่างด้าว สินค้า บริการ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

เป็นต้น ซึง่ล้วนแต่ส่งผลต่อการมวิีถีชีวิตท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ เมือ่วถิชีวีติเปลีย่น 

จึงส่งผลให้โครงสร้างของสังคมไทยที่ประกอบด้วย ประชาชนกลุ่มหรือสถาบันทาง

สังคม และรูปแบบการด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงไป การสร้างความรู้สึก

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการสร้าง

ความมั่นคงพื้นฐานจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

จากการที่ประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ด้าน 

มีความยาวรวมกันประมาณ 5,665 กิโลเมตร โดยติดต่อกับมาเลเซีย 647 กิโลเมตร 

กัมพูชา 798 กิโลเมตร สปป.ลาว 1,810 กิโลเมตร และเมียนมา 2,401 กิโลเมตร 

ท�าให้การก�าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดนเป็นทั้ง

โอกาสในการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การกินดีอยู ่ดีให้กับ

ประชาชนในหวัเมอืงชายขอบ แต่ขณะเดยีวกันกอ็าจกลายเป็นพ้ืนทีสุ่่มเส่ียงต่อการ

เกิดปัญหาความมั่นคงไม่ตามแบบ (Non-Traditional Security) จากการผ่านเข้า
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ออกของผู้คนจากทุกสารทิศ เช่น การลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ แรงงาน

เถื่อน อาชญากรรม ปัญหาด้านสาธารณสุขต่าง ๆ และการอพยพย้ายถิ่นฐานของ

แรงงานทีจ่ะทวคีวามรนุแรงและมคีวามสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ ซึง่ในอนาคตอาจส่ง

ผลกระทบต่อประชาชนและสังคมในพ้ืนที่ตอนในของประเทศได้ หากไม่สามารถ

บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในมมุมองด้านโอกาส วตัถปุระสงค์ของการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพิเศษตาม

ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  ระบุไว้  คือ การดึงดูด

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ การเพิม่ขดีความสามารถของประเทศ การกระจาย

ความเจรญิสูภ่มูภิาคเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน

และแก้ปัญหาความมัน่คง ภายใต้หลกัเกณฑ์สนบัสนนุการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

4 ข้อ  คอื (1) การให้สทิธปิระโยชน์ทางการลงทุน (2) การให้บริการจุดเดียวเบด็เสร็จ 

(One Stop Service) (3) การก�าหนดมาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว 

และ (4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ทั้งนี้มีการมุ่งเน้นกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น พื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่ง เป็นต้น1

จากประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ (กนพ.) ที่ 

1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(Special Economic Zone)  ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร 

ตราด และสงขลา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มระยะแรกนั้น ในส่วนของ 

จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ในการวิจัยคร้ังน้ี มีการก�าหนดให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ครอบคลุมในพื้นที่ 3 อ�าเภอ คือ 1) อ�าเภอแม่สอด 2) อ�าเภอพบพระ และ 3) อ�าเภอ

แม่ระมาด รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 886,875 ไร่ (1,419 ตร.กม.) เนื่องจากตั้งอยู่บนเส้นทาง

ของระเบยีงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor (EWEC) ทีเ่ชือ่งโยงระหว่าง
1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน: เหรียญสองด้านที่พึง

ตระหนกั, 10 สถานการณเ์ด่นในรอบป.ี รายงานสุขภาพคนไทย 2558. หนา้ 69-73. https://www.hiso.or.th/

hiso5/report/report2015T.php 
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ทะเลจนีใต้กบัมหาสมทุรอนิเดยี (ทะเลอนัดามนั) เริม่ต้นจากท่าเรือดานงั ในประเทศ

เวียดนาม ผ่าน สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัดมุกดาหาร ตัดผ่านเป็นเส้น

ตรงมาถึงจังหวัดตากและไปสิ้นสุดท่ีท่าเรือเมาะละแหม่ง ในประเทศเมียนมา จาก

รายงานผลการส่งออกสนิค้าไทยผ่านด่านแม่สอดไปยงัเมอืงเมยีวดี พบว่า มกีารขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่าการส่งออก 4,075 ล้านบาท 

ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 4,179 ล้านบาท2 และภาพรวมในปี 2560 มีมูลค่ารวม 1.13 

แสนล้านบาท ซึง่ถอืว่าเป็นมลูค่าสงูสดุเมือ่เปรยีบเทยีบการค้าชายแดนไทย-เมยีนมา

ผ่านทางด่านชายแดนอื่นทีม่พีรมแดนตดิกบัเมียนมา โดยเป็นการคา้ชายแดนมลูค่า

รวม 8.3 หมื่นล้านบาท เป็นการส่งออก 7.7 หมื่นล้านบาท น�าเข้า 5,400 ล้านบาท 

และเป็นการค้าข้ามแดน 3 หมื่นล้านบาท3

ด้วยเหตุน้ี งานด้านความมัน่คงจงึเป็นส่วนประกอบส�าคญัอกีชิน้หนึง่ทีจ่ะ

ท�าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด�าเนินไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ หน่วยงาน

ความมัน่คง (Security sector) รวมถึงกองทัพจงึต้องมกีารปรบักระบวนทศัน์ในการ

บรหิารจดัการความม่ันคงชายแดน ให้สามารถสนับสนนุภาคเศรษฐกจิได้ แต่ในขณะ

เดยีวกนัก็จะต้องด�ารงไว้ซึง่ได้ด้วยเช่นกนั ประเดน็เหล่านีเ้ป็นส่ิงท้าทาย (Challenge) 

ต่อการก�าหนดกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนของกองทัพ

ในอนาคตอย่างมาก ท่ีส�าคัญการปรับเปลี่ยนเชิงกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะส่งผล

โดยตรงต่อการปรบักลไก แนวทางบรหิารจดัการ และการก�าหนดโครงสร้างองค์การ 

ซึ่งเรียกรวมกันว่า “การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน” ด้วย

ประกอบกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภายใต้นโยบายของรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาบริเวณชายแดน ซึ่ง

เน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนจากทุกภาคส่วน โดยพยายามเพ่ิม

บทบาทให้ท้องถิน่และภาคส่วนต่าง ๆ  ในพืน้ทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการปัญหา
2 ฐานเศรษฐกิจ. นักลงทุนเฮโลยึด‘เมียวดี’รับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนติดแม่สอด. หนังสือพิมพ์, ปีที่ 37 

ฉบับที่ 3,257, 30 เม.ย.- 3 พ.ค.60 
3 โพสทูเดย์. แม่สอดสะพัดแสนล้าน คาดปี’61โต10%. ข่าวประชาคมอาเซียน. 17 กุมภาพันธ์ 2561. https://

www.posttoday.com/aec/news/540573
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ด้วยตนเอง ควบคู่กับการสร้างความไว้ใจกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ดีกว่าการใช้

ก�าลังทางทหารซึ่งเป็น Hard Power เพียงอย่างเดียว

การก�าหนดภาพอนาคตด้านความมั่นคงในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ตาก ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้าโดยใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight) ในการ

วางแผนระยะยาวท่ีตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับประเทศ ผ่านการวิเคราะห ์

ผลกระทบของแนวโน้ม (Trend Impact Analysis)  และการสร้างภาพอนาคต 

(Scenarios Building) เพื่อท�านายอนาคตของประเทศทั้งภาพอนาคตที่ดีที่สุด  

(Best Case Scenario) และภาพอนาคตที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario) 

จะท�าให้สามารถวางแผนเพื่อให้เกิดภาพที่ต้องการ และวางแผนป้องกันไม่ให้เกิด

ภาพท่ีเลวร้ายน้ันได้ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของไทยยังไม่นิยมน�าการมอง

อนาคต (Foresight) มาใช้มีเพียงการใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทาง

ยุทธศาสตร์ (Security Environmental Scanning) จากทุกพลังอ�านาจของชาติ 

(National Power) เป็นเครื่องมือในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 2 - 20 ปี 

ซึ่งอาจให้ภาพที่ขาดความแม่นย�า ไม่ละเอียด และเป็นการคาดการณ์ระยะสั้น  

ในช่วง 2-3 ปีเท่านั้น 

ดังนั้น ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ

หน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย จึงได้จัดท�างานวิจัยฉบับ

นีเ้พือ่คาดการณ์ภาพอนาคตของพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัตากท่ีมผีลต่อความ

ม่ันคงชายแดนด้านเมียนมา เพ่ือเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือใน 

การบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจตากระหว่างกองทัพไทย ภาคประชาชน และภาค

เอกชน ซึ่งย่อมมีผลต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและศักยภาพของ

การเป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษ ซึง่แน่นอนว่าหมายถงึ ความมัน่คงของประเทศไทยด้วย
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1.2 ค�ำถำมวิจัย:

 “ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า

ควรเป็นอย่างไร”

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย:
1. เพือ่วเิคราะห์ปัญหาและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัอนาคตภาพด้านความมัน่คง

ของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

2. เพื่อคาดการณ์อนาคตภาพของความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างบูรณา

การในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า 

3. เพือ่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาและเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความ

มัน่คงอย่างบูรณาการในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากในระยะ 5-10 

ปีข้างหน้า

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยในเรื่อง “การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก” นี้จะแบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้

ดังนี้

1.4.1 ด้ำนเนื้อหำ

(1) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ และกลไกในการบริหารจัดการพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษ 

(2) ศึกษานโยบายความมั่นคงในระดับชาติท่ีส�านักงานสภา 

ความม่ันคงแห่งชาติและกองทัพไทยเป็นรับผิดชอบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงชายแดนที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  

ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
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(3) ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่วิจัยในมิติ 

ความมั่นคงความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) ที่เกี่ยวข้องกับ

การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงในการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจ 

พิเศษจังหวัดตาก

(4) ศึกษาและด�าเนินการวิจัยด้วยกระบวนการจัดท�าภาพอนาคต

โดยใช้เทคนิค Foresight

1.4.2 ด้ำนขอบเขตของพื้นที่

  การวจิยัครัง้นีก้�าหนดพืน้ทีใ่นการวจิยั คอื เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดั

ตาก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 อ�าเภอ คือ อ.พบพระ อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด

1.4.3 ด้ำนช่วงเวลำในกำรศึกษำ

การวิจัยครั้งนี้ก�าหนดระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563)

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ:

1. การจัดล�าดับความส�าคัญของภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจแฝงมาพร้อม

กบัการพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดน เพือ่หาวธิกีารป้องกนัและแก้ไขได้อย่าง

ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ

2. การเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติท่ี

ครอบคลุมทุกมิติตอบสนองภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างกองทัพไทย  

ภาคประชาชน ภาคเอกชน และประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้ในระดับทวภิาคแีละพหภุาคี 

ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา เป็นเอกภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้าง 

ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. ท�าให้เห็นภาพอนาคตของการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการก�าหนด
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ทิศทางและการปรับใช้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทย กองทัพไทย 

และหน่วยงานด้านความมั่นคงให้สอดรับกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน 

ในอนาคต

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ

กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environmental Scanning)

  หมายถึง การติดตาม รวบรวม และประมวลผลจากสถานการณ์ ปัจจัย

ภายนอกตามหลักการ STEEP-M ที่ประกอบด้วย ข้อมูลหรือสถานการณ์ด้านสังคม 

(Social) ด้านเทคโนโลย ี(Technology) ด้านเศรษฐกจิ (Economic) ด้านสิง่แวดล้อม 

(Environment) ด้านการเมอืง (Politic) และด้านการทหาร (Military) รวมท้ังข้อมลู

ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ควำมมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) 

  หมายถึง ความอยูร่อดปลอดภยัความเจรญิก้าวหน้า ตลอดจนความเป็นปึก

เเผ่น พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบได้ นอกเหนือจากความมั่นคง

ทางการเมอืงและการทหาร ซึง่มทีัง้ความมัน่คงภายในเเละความมัน่คงภายนอก และ

จ�าเเนกได้เป็นด้านต่าง ๆ คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคมเเละ

สิ่งเเวดล้อม ความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม ความมั่นคงทางพลังงานและ

เทคโนโลยี เป็นต้น

ภำพอนำคต (Foresight)

  หมายถึง ภาพท่ีเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคตร่วมกันของคนหลายกลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์แตกต่างกัน 

ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ถึงสิ่งที่จะเกิดและไม่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจ�าลองภาพ

ของอนาคตผ่านเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์หาตัวผลักดัน 

(Driving Forces) ทีท่�าให้เหตกุารณ์เหล่านัน้เกิดขึน้ อย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนชดัเจน 
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และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ไม่ใช่การท�านาย 

(forecast) ภาพอนาคตทีเ่กิดขึน้อาจเป็นทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ

การก�าหนดและปรับยุทธศาสตร์เพื่อรองรับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs)

 หมายถงึ เขตพืน้ทีท่ีจ่ดัตัง้ขึน้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพือ่ประโยชน์ต่อ

การส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการ

ในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ 

หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขต

เศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอด

ภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป)

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก

 หมายถึง พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาใน อ.แม่สอด อ.พบพระ และ 

อ.แม่ระมาด ทีจ่ดัตัง้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีด่านแม่สอดเป็นจุดผ่านแดนที่ติดต่อกับเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา และตั้งอยู่บนเส้นทางส�าคัญ  

2 เส้นทาง ได้แก่ ระเบยีงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic 

Corridor : EWEC) ซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่เมืองมะละแหม่ง–เมียวดี (เมียนมา)-แม่สอด-

กาฬสินธุ์ (ไทย)-สะหวันนะเขต-ลาวบ่าว (สปป.ลาว)-เว้–ดานัง (เวียดนาม) และ

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ที่เชื่อม

โยงระหว่างไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน ในเส้นทางหลวงสายเอเชียสาย 1 (Asian 

Highway : AH1) ที่มีจุดตัดกับ EWEC อยู่ที่จังหวัดตาก 
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บทที ่2

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

การศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องในหลากหลาย

มิติจะเป็นส่วนประกอบส�าคัญที่สนับสนุนที่มาของภาพอนาคตที่ได้ ตลอดจนเป็น

ตวัแปรส�าคญัทีช่ีใ้ห้เหน็แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีอาจจะท�าให้ภาพนัน้มกีารเบีย่งเบน

หรอืเปลีย่นไปจากภาพท่ีคาดการณ์ไว้ พบว่า การศกึษากระบวนทศัน์ด้านความมัน่คง

ในเชงิบรูณาการความร่วมมอืทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิชายแดนนัน้ 

มีองค์ประกอบที่ส�าคัญและควรทราบ ดังนี้

2.1  ความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2.2  เขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศและในประเทศไทย

2.3  เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

2.4 ทฤษฎี แนวคิดอนาคตศึกษา และการจัดท�าภาพอนาคต

(Foresight)

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ควำมหมำยของเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
The United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD)4 ได้ให้ความหมายของค�าว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 

Zone: SEZs) ไว้ว่า หมายถึง พืน้ทีท่ี่มกีารก�าหนดเขตทางภมูศิาสตร์ภายใน ซ่ึงรัฐบาล

ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่กิจการด้านอุตสาหกรรมผ่านแรงจูงใจทางการเงิน  

การคลัง กฎระเบียบ และให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ 

4 UNCTAD. World Investment Report 2019 Special Economic Zones. P.XII-XIII. https://unctad.

org/en/PublicationChapters/WIR2019_Key_Messages.pdf
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ปัจจุบันทั่วโลกมีเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่า 5,400 เขต กระจายอยู่ใน 

147 ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.2014 กว่า 1,400 เขต และมากกว่า 500 เขต

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในเส้นทางท่อก๊าซ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นนับว่า

เป็นส่วนหน่ึงของคล่ืนลกูใหม่ในนโยบายด้านอตุสาหกรรมและการขยายตัวทางการ

แข่งขันด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ  

เขตเศรษฐกิจพิเศษถูกออกแบบมาในหลากหลายประเภท ซ่ึงพ้ืนฐาน

ของการเป็นเขตปลอดอากร (free zone) จะมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ คือ การอ�านวย

ความสะดวกด้านการขนส่ง (โลจิสติกส์) ทางการค้า ซึ่งจะพบมากที่สุดในประเทศที่

พฒันาแล้ว ขณะทีป่ระเทศก�าลงัพฒันา เขตเศรษฐกจิพเิศษมแีนวโน้มทีจ่ะถูกใช้แบบ

บูรณาการ คือ ผสมผสานไปกับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย 

เป็นอตุสาหกรรมเฉพาะทาง หรอืมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาความสามารถด้านนวตักรรม 

ซึ่งระดับและประเภทของความเชี่ยวชาญนั้นจะเชื่อมโยงกับระดับและประเภทของ

อุตสาหกรรมในประเทศอย่างใกล้ชิด โดยมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นขั้น

ตอนหนึ่งของการพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ

Adam Barone (2020)5  นักสื่อสารมวลชน ได้ให้ความหมายของ 

ค�าว่า “เขตเศรษฐกิจพเิศษ” ไว้ในบทความวชิาการออนไลน์ ว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” 

คอื พืน้ทีใ่นประเทศทีม่ลีกัษณะทางเศรษฐกจิแตกต่างจากภมูภิาคอืน่ ๆ  ในประเทศ

เดียวกัน คือ มีกฎหรือระเบียบทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน ้มเ อ้ือประโยชน ์

แก่นกัลงทนุ ผูป้ระกอบการในประเทศ และดงึดดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

โดยใช้มาตรการทางภาษี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) เหล่านี้ถูก

สร้างขึน้เพือ่อ�านวยความสะดวกให้การเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

จุดประกายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศที่

ประสบความส�าเร็จสูงสุดในการใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดเงินทุนจากต่าง

ประเทศ

5 ADAM BARONE. Special Economic Zone (SEZ). Aug 26, 2020. (ข้อมูลออนไลน์) https://www.in-

vestopedia.com/terms/s/sez.asp
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ส�านักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (2559)6  ให้ค�าจ�ากัดความว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเทศไทย” คือ บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(กนพ.) ก�าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงรัฐจะสนับสนุนโครงสร้าง 

พื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้

บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จและการบริการอื่นที่จ�าเป็น

2.2  เขตเศรษฐกิจพิเศษในต่ำงประเทศและในประเทศ

2.2.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษในต่ำงประเทศ

ประเทศจีน

Crane, Albrecht, Duffin และ Albrecht (2017) ซึ่งด�าเนินการ

วิจัย เรื่อง “China’s special economic zones: an analysis of policy to 

reduce regional disparities” ได้อธบิายถงึการรเิริม่เขตเศรษกิจพิเศษในประเทศ

จีนว่า สืบเนื่องจากในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1949-1960s ประเทศจีนได้มีการ 

ปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิโดยให้มีการวางแผนจากส่วนกลาง กระทัง่ในช่วงปลายของ 

ค.ศ.1970 จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ่งขั้นตอนแรกและ

ส�าคัญท่ีสุดที่รัฐบาลจีนด�าเนินการในกระบวนการนี้ คือ การกระจายอ�านาจ

ทรัพยากรของรัฐบาลให้เกิดขึ้นตามแนวภูมิภาค (Lin & Liu, 2000 และ Qian, 

2000) แทนการสั่งการจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว เป็นผลให้พ้ืนท่ีชายฝั่งมีการ 

กระจายอ�านาจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศ และ

น�าไปสู ่การแปรรูปทรัพยากรพร้อมกับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  

ให้แตกต่างจากเขตการค้าแบบดั้งเดิม (Zeng, 2010) โดยเน้นให้มีการก�าหนดการ

6 สำานักงานยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันาพืน้ที ่สำานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ. สงิหาคม 2559. 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย. กรุงเทพฯ.(ข้อมูลออนไลน์) https://thailand.opendevelopmentme-

kong.net/th/topics/special-economic-zones/
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จัดการตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ผลประโยชน์ของท้องถิ่น กระบวนการ

ศุลกากร และการบริหารที่มีการด�าเนินงานภายใต้กฎหมายและนโยบายเศรษฐกิจ

ที่เสรีมากขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนอื่น ๆ ของประเทศ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของประเทศจีนเริ่มก่อต้ังระหว่างปี ค.ศ.

1949-1979 (พ. ศ. 2492-2522) ซึ่งในช่วงปลายปี ค.ศ.1979 ระบบเศรษฐกิจที่มี

การวางแผนจากส่วนกลางได้สนบัสนนุการขยายตวัทางอตุสาหกรรมทีเ่กดิขึน้อย่าง

รวดเร็ว ในขณะที่ยังคงพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างต�่า (Fujita & Hu, 

2001) แต่เมื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) จึงได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนจาก

ระบบทีว่างแผนจากส่วนกลางเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสงัคมนยิม ซึง่ในปี ค.ศ. 

1979–80  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้น ใน 2 มณฑล คือ เซินเจิ้น จู

ไห่ และซัวเถาในมณฑลกวางตุ้ง และเซียะเหมินในมณฑลฝูเจี้ยน ต่อมาในปี ค.ศ.

1988 ก็ได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มอีก 1 แห่ง ในมณฑลไห่หนาน (Yitao & 

Meng, 2016) ซ่ึงพ้ืนที่เหล่านี้ถูกเลือกเนื่องจากแยกออกจากอ�านาจทางการเมือง

ของปักกิ่งและจะได้รับการแทรกแซงน้อยกว่า นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มี

ประวัติศาสตร์การติดต่อกับภายนอกและตั้งอยู่ในใกล้ฮ่องกงด้วย

เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น 7

เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน มีภูมิประเทศอยู่ทาง

ชายฝ่ังทางตอนใต้ของประเทศจนี ตดิกบัแม่น�า้จเูจยีง(Pearl River) ทางทศิตะวนัตก 

และใกล้กับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 1,952.84 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ  

8.5 ล้านคน การใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น เป็นกรณีศึกษานโยบายเปิดประเทศ

ของจีนตามระบบกลไกตลาดในยุคแรกท่ีจีนเริ่มเปิดประเทศ จากเมืองหมู่บ้านชาว

7 กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้นกับทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย. มกราคม 2558. 

(ข้อมูลออนไลน์) https://thaibizchina.com/กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ประมงขนาดเล็ก สามารถพัฒนามาเป็นเมืองที่ทันสมัยระดับต้น ๆ ของเอเชีย และ

สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลกลางกว่า 200,000 ล้านหยวนต่อปี มี GDP คิดเป็น 22% 

ของมูลค่า GDP ของมณฑลกวางตุ้ง และ 2.7% มูลค่า GDP ของทั้งประเทศ

เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2523 เป็น

หนึ่งในนโยบายส�าคัญการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศจีนสู่ตลาดโลกในสมัย

นั้น จนถึงปัจจุบันเซินเจิ้นมีการเจริญเติบโตของ GDP โดยเฉลี่ย 28% ต่อปี ต่อเนื่อง

มากว่า 28 ปี โดยการพัฒนาเมืองเซินเจิ้นถ้าแบ่งตามการเติบโตของ GDP สามารถ

แบ่งได้เป็น 4 ช่วงเวลาใหญ่ คือ

(1) ช่วงปี 2523 – 2529 เซินเจิ้นมีการเติบโตของ GDP 44% ต่อปี

(2) ช่วงปี 2530 – 2538 เซินเจิ้นมีการเติบโตของ GDP 29% ต่อปี

(3) ช่วงปี 2539 – 2546 เซินเจิ้นมีการเติบโตของ GDP 19% ต่อปี

(4) ช่วงปี 2547 – ปัจจุบัน เซินเจิ้นมีการเติบโตของ GDP 15% ต่อปี 

และถงึปัจจบุนัเซนิเจิน้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทีป่ระสบความส�าเรจ็ทีส่ดุในประเทศจนี

 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น

 ปัจจยัที ่1 ซึง่มคีวามส�าคญัทีส่ดุ คอื รัฐบาลกลางจีนได้ให้สิทธใินการออก

นโยบายพิเศษส�าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจ้ิน ที่ช่วยให้สามารถริเริ่มการ

สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่พิม่ศกัยภาพในการแข่งขันของเมอืง โดยเฉพาะการดงึดดูเงนิ

ลงทนุส�าหรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ เซนิเจิน้ได้รบัการเงนิลงทนุ

ที่เพิ่มขึ้นปีละมากกว่า 10% ทุกปี 

 ปัจจัยที่ 2 เซินเจิ้นเป็นเมืองแรกในการน�าร่องการปฏิรูปในรูปแบบต่าง ๆ  

เช่น การน�าระบบภาษนิีตบิคุคลทีแ่ตกต่างกนัมาใช้ส�าหรับผู้ประกอบการต่างประเทศ 

และผู้ประกอบการจีน กล่าวคือ บริษัทต่างประเทศจะเสียภาษีในอัตราเพียง 15% 

ในขณะทีผู่ป้ระกอบการจีนเสยีภาษถึีง 33% (ตัง้แต่ปี 2551 อตัราภาษนีติิบคุคลของ

จีนได้ปรับเป็น 25% เท่ากัน ส�าหรับผู้ประกอบการทั้งจีนและจากต่างประเทศ แต่

ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมไฮเทคโนโลยแีละบรษิทัขนาดเล็กในเมอืงจะได้รับสิทธิ

พิเศษเช่นเดิม)
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 ปัจจัยที ่3 เซนิเจิน้เปรยีบเหมอืนบ้านส�าหรบัชาวจนีจากมณฑลอืน่ ๆ  ชาว

ต่างประเทศ เป็นเมืองที่มีผู้อพยพจากต่างประเทศรวมถึงชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก

พักอาศัยอยู่ ซึ่งประชากรจากต่างถ่ินน้ีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของจ�านวน

ประชากรทัง้หมดในเมอืงเซินเจิน้ เพือ่เป็นการพฒันาเศรษฐกจิและดงึดดูบคุลากรที่

มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลกด้วยการให้สัญชาติจีน ปัจจุบันเมืองเซินเจิ้น 

มีประชากรทีม่อีายุต�า่กว่า 16 ปี อยูป่ระมาณ 21% อายรุะหว่าง 17-24 ปีมปีระมาณ 

13% ผู้มีอายุระหว่าง 25-44 ปี มีประมาณ 49% และผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีมี

ประมาณ 6% ของประชากรทั้งหมด

 ปัจจัยที่ 4 เซินเจิ้นสามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินเพื่อสร้าง 

ความมั่นใจส�าหรับสถาบันการเงินจากต่างประเทศ รวมถึงการลดความเสี่ยงในการ

ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน

 ปัจจัยที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานในเมืองเซินเจิ้นที่พร้อมรองรับการพัฒนา  

โดยท่าเรือเมืองเซินเจิ้นจัดเป็นท่าเรืออันดับ 4 ในการเป็นเมืองท่าที่ส�าคัญของโลก 

สนามบินเซินเจิ้นที่จัดอยู่ในอันดับ 4 ของสนามบินภายในประเทศจีนที่มีผู้โดยสาร

ทั้งปีมากถึง 20 ล้านคน รวมถึงความพร้อมของถนน ระบบโทรคมนาคม และระบบ

สาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับการขนส่งใน

ระบบต่าง ๆ ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของเมือง

 ปัจจัยที่ 6 เซินเจิ้นมีท�าเลที่มีศักยภาพ เช่น มีสถานที่ตั้งติดทะเลบริเวณ

จีนตอนใต้และอยูต่รงข้ามเกาะฮ่องกง ซึง่จะได้รบัประโยชน์จากการพฒันาของเกาะ

ฮ่องกงอีกด้วย ซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงแรกจะมาจากเกาะฮ่องกงเป็น

ส่วนใหญ่

 ปัจจัยที่ 7 การบริหารงานโดยรัฐบาลของเซินเจ้ินเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและปฏิรูปการด�าเนินงานอยู่เสมอ เพ่ือจะสนับสนุนส่ง

เสริมผู้ประกอบการให้เป็น “one stop service” ส�าหรับผู้ประกอบการต่าง ๆ ใน

เมืองเซินเจิ้น เน้นความโปร่งใสของการบริหารงาน เช่น แผนพัฒนาเมืองเซินเจิ้นที่

ต้องได้รบัการอนมุตัจิากรฐับาลกลาง ควบคูก่บัการเพิม่ความโปร่งใสและประสทิธผิล
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ในกระบวนการการตดัสนิใจของรฐับาลท้องถ่ิน ในประเดน็ต่าง ๆ  รวมถงึกระบวนการ

ท�าธุรกิจในเซินเจ้ินที่ไม่ซับซ้อนและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว 

กระบวนการขัน้ตอนการขออนมุตัอิยูภ่ายใต้การสอบทานและตรวจสอบเพือ่ให้เป็น

มิตรต่อการด�าเนินธุรกิจ (business-friendly)

 ปัจจัยที่ 8 ความยืดหยุ่นของกฎหมายแรงงาน

 ปัจจัยที่ 9 มีการเช่ือมโยงอย่างแนบแน่นระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษกับ

เศรษฐกิจในประเทศ

 ปัจจยัที ่10 มกีารจงูใจทางนโยบายทางการคลงัในเขตเศรษฐกจิพิเศษโดย

เฉพาะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ อุตสาหกรรมและเขต

เศรษฐกิจพิเศษได้

 ประเทศฟิลิปปินส์ 8

 ฟิลิปปินส์ถือเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนหลาย

ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเอื้อ

ประโยชน์ต่อธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ เช่น เหมืองแร่ 

การค้าวัสดุก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง อีกทั้งมีตลาดรองรับขนาดใหญ่ด้วย

ประชากรราว 100 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย 

ประกอบกับการมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีของชาวฟิลิปปินส์จึงช่วยให้การ

สือ่สารระหว่างผูป้ระกอบการต่างชาตแิละลกูจ้างท้องถ่ินเป็นเร่ืองง่าย ขณะท่ีในด้าน

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็มีการบริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

ให้มีความพร้อมมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ พร้อมกับมีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจหลาย

ประการ

 เขตเศรษฐกจิพเิศษของฟิลปิปินส์อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ Philippine 

Economic Zone Authority (PEZA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย 

Special Economic Zone Act of 1995 ทัง้นี ้ในปี 2559 ฟิลปิปินส์มเีขตเศรษฐกจิ

8  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย มีนาคม 2557. ถนนสู่ AEC: ลงทุนในฟิลิปปินส์... 

อย่ามองข้ามเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ข้อมูลออนไลน์) https://www.ryt9.com/s/exim/1862012



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก16

พิเศษมากกว่า 300 แห่ง ซึ่งรวมท่ีเปิดด�าเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

กระจายอยู่ทั่วประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่บนเกาะลูซอนซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรุงมะนิลา  

เมืองหลวงของฟิลิปปินส์) 

 การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษฟิลิปปินส์ มีการอ�านวยสิทธิประโยชน์ 

ที่นอกจากความสะดวกสบายทางโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีและค่าธรรมเนียมแก่นักลงทุนรวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น  

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทของโครงการ เช่น โครงการน�าร่อง  

ยกเว้นภาษีฯ ให้ 6 ปี โครงการที่ไม่ใช่โครงการน�าร่อง ยกเว้นภาษีฯ ให้ 4 ปี และ

โครงการลงทุนเพื่อขยายงาน ยกเว้นภาษีฯ ให้ 3 ปี ซึ่งภายหลังจากช่วงเวลาที่ได้รับ

การยกเว้นภาษี จะเสียภาษใีนอตัราร้อยละ 5 ของรายได้ การได้รบัการอ�านวยความ

สะดวกในขั้นตอนการน�าเข้า-ส่งออก และสามารถจ้างชาวต่างชาติมาท�างานใน

ฟิลิปปินส์ในต�าแหน่ง Supervisor ได้

 ในส่วนของการซื้อขายสินค้าในท้องถ่ิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ PEZA)  

นกัลงทนุจะได้รบัวซ่ีาพเิศษ จะได้รบัการยกเว้นภาษ ีค่าธรรมเนยีมการขอใบอนญุาต 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้รัฐบาลท้องถิ่น (ไม่ครอบคลุมถึงภาษีที่ดินและ 

โรงเรือน หากอยู่ในช่วงเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ) และให้สิทธิ์ในการเดินทาง

เข้า-ออกฟิลิปปินส์ได้หลายครั้ง

 แต่ปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการลงทุนในประเทศ

ฟิลิปปินส์ เน่ืองจากจะมีการยกเลิกการยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลในเขตเศรษฐ

พิเศษ โดยจะน�ามาตรการ Corporate Income Tax and Incentives 

Rationalization Act (CITIRA) หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลมาใช้แทน ซึ่งอยู่ระหว่าง

การพิจารณาในวุฒิสภาเมื่อเดือน ต.ค.ท่ีผ่านมา ภาษีรายได้นิติบุคคลของประเทศ

ฟิลิปปินส์ในปัจจุบันอยู่ที่ 30% ถือว่าสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน แต่ก็จะมีการลดถึง 

20% ภายในปี 2572
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 ประเทศเวียดนำม 9 

 ประเทศเวยีดนาม จากรายงานปี 2558 ของ United Nations Industrial 

Development Organization-UNIDO ได้รายงานว่า ประเทศเวยีดนามใช้นโยบาย

การเพิ่มจ�านวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

หรือเอฟดีไอ ในปี 2558 มีจ�านวน 295 เขต แต่จะเพิ่มจ�านวนเป็น 400 เขต ภายใน

ปี 2563 มูลค่าของการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศเข้าประเทศเวยีดนาม ระหว่าง

ปี 2543 ถึง 2557 มีมูลค่าถึง 85.993 พันล้านดอลลาร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถ

ดงึดดูการลงทนุได้มากกว่า 40% ของเอฟดไีอทัง้หมด ซึง่มมีลูค่า36.98 พนัล้านดอลลาร์

 เขตเศรษฐกิจพเิศษทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศ จึงให้

ความส�าคัญกับนโยบายด้านการยกเว้นภาษีและการถือครองท่ีดิน เพ่ือเป็นการ

กระตุน้แรงจงูใจให้กบัผูเ้ริม่ต้นด�าเนนิธุรกจิซึง่จะมกีารมอบสิทธ ิประโยชน์ให้กบันกั

ลงทุนและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีจ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

 (1) เขต Van Don Special Economic Zone เป็นเขตเศรษฐกิจภาค

เหนือ อยู่ที่เขตชายฝั่งของเมือง Van Don จังหวัดกว๋างนิญ (Quang Ninh) ห่างจาก

กรุงฮานอย 175 กิโลเมตร และห่างจากไฮฟอง 50 กิโลเมตร เป็นเขตเศรฐกิจพิเศษ

ประเภทการท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ การท่องเทีย่วทางทะเล การเกษตรทีใ่ช้เทคโนโลยี

ทีท่นัสมยั จดุเด่น คอื มีกฎหมายพเิศษในการปกครอง การยกเว้นภาษเีงนิได้นติบุิคคล

เป็นระยะเวลา 5 ปี

 (2) เขต Van Phong Special Economic Zone อยู่ที่เมือง Bac Van 

Phong จังหวัดคั้ญฮหว่า (Khanh Hoa) เป็นเขตเศรษฐกิจภาคกลาง ซึ่งตั้งอยู่ทาง

ตอนเหนอืของเขตเศรษฐกจิ Van Phong เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษประเภทท่าเรือน�า้

ลึกด้านโลจิสติกส์ ศูนย์การแพทย์ การกลั่นน�้ามันและปิโตรเคมี การขนส่ง

คอนเทนเนอร์และบริการขนส่งปิโตรเลียม จุดเด่น คือ มีกฎหมายพิเศษในการ

ปกครอง และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

9 สำานักงานสง่เสรมิการค้าในตา่งประเทศ ณ กรุงฮานอย. เขตเศรษฐกจิของเวียดนาม. พฤศจกิายน 2560. (ข้อมลู

ออนไลน์) https://ditp.go.th/contents_attach/207688/207688.pdf 
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 (3) เขต Phu Quoc Special Economic Zone อยู่ที่เกาะ Phu Quoc 

จังหวัดเกียนซาง (Kien Giang) เป็นเขตเศรษฐกิจภาคใต้ ตั้งอยู่บนเกาะPhu Quoc 

จังหวัดเกียนซาง (Kien Giang) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษประเภทการท่องเที่ยวและ

การบริการแหล่ง ช็อปปิ้งระดับโลก และอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ จุดเด่น คือ 

มกีฎหมายพเิศษในการปกครอง และการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล 5 ปีระยะเวลา 5 ปี

 การลงทนุในเขตเศรฐกจิพเิศษเวยีดนาม นกัลงทนุจะได้รับสิทธปิระโยชน์

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 (1) ด้านภาษี

 ได้รบัการยกเว้นภาษกีารค้า และภาษมีลูค่าเพ่ิม (VAT) รวมท้ังภาษี

น�าเข้าสินค้าส�าหรับกิจการใน Export Processing Zone

 ได้สิทธิการยกเว้นการเก็บภาษีที่ซ�้าซ้อน

 การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 

10-20 จากอัตรา ปกติร้อยละ 25 ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของแต่ละ

กิจการ

 (2) ด้านที่ดิน

 สิทธิในการเช่าท่ีดินระยะยาวโดยเสียค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดิน 

และได้รับสิทธิในการใช้ที่ดิน

 สูงสุด 50-70 ปี หรืออาจขยายถึง 90 ปี หากเป็นโครงการลงทุน

ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ

 เช่าช่วงต่อ (Sub-lease) ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้

 (3) ด้านการคุ้มครองการลงทุน

 นักลงทุนได้รับความคุ้มครองทั้งกิจการ และทรัพย์สิน

 ปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน อุตสาหกรรม และผลประโยชน์ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวียดนาม

 การปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสมเหตุสมผล
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 สทิธใินการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าและทรัพย์สนิทางปัญญา

ในเวียดนาม เพื่อป้องกันการ

 ละเมิดลิขสิทธิ์

 การคิดค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่เท่าเทียมของต่างชาติและชาว

เวียดนาม

 (4) ด้านการโอนเงินออกนอกประเทศ

 ส่งผลก�าไรกลับประเทศได้อย่างเสรี โดยรัฐบาลเวียดนามได้

ประกาศยกเลกิการเก็บภาษจีากผลก�าไรทีโ่อนกลับประเทศ (Profit 

Remittance Tax) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ดังนั้นเมื่อนักลงทุน

ช�าระภาษใีนเวยีดนามครบถ้วนแล้ว สามารถน�าหลกัฐานการช�าระ

ภาษีดังกล่าวมาแสดงเพื่อขอโอนก�าไรกลับประเทศได้โดยไม่ต้อง

เสียภาษีอีก และนักลงทุนสามารถโอนก�าไรกลับประเทศได้ปีละ  

4 ครั้ง หรือรายไตรมาส

 (5) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 

 ระยะเวลาในการอนุมัติการลงทุนใช้เวลาประมาณ 15 วัน เทียบ

กับการลงทุนนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งใช้เวลาประมาณ 60 วัน

 สามารถด�าเนินการผลิตได้อย่างเสรี

 สามารถคัดเลือกและจ้างแรงงานต่างชาติได้ ในกรณีที่ไม่สามารถ

หาแรงงานชาวเวียดนามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้

 ธุรกิจก่อสร้าง สามารถเริ่มด�าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ

แบบการก่อสร้าง

 เปิดบญัชกีบัธนาคารต่างชาตเิพือ่ประกอบการกูย้มืเงินในกรณทีีผู้่

ให้กู้ต่างชาติระบุเงื่อนไขดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก

ธนาคารกลางของเวียดนาม (State Bank of Vietnam) ก่อนจึง

จะเปิดบัญชีได้
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 และล่าสุดในปี 2562 ส�านักงานบริหารเขตเศรษฐกิจของเวียดนาม  

ระบุว่า จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการลงทุนมีความชัดเจนและ

โปร่งใสมากขึ้น และต้องพิจารณาในการเลือกโครงการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงเป็น

โครงการที่มีส่วนต่องบประมาณของรัฐ ปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และ

ป้องกันสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ส�านักงานฯ จะศึกษาและเสนอต่อหน่วยงานผู้มีอ�านาจ 

เพือ่จัดท�าและออกกฎหมายเกีย่วกบันคิมอตุสาหกรรมภายใต้พระราชกฤษฎกีาทีว่่า

ด้วยการควบคุมการจัดการเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม และ

โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มี

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียากล�าบาก จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก 

งบประมาณส่วนกลาง

 

 จำกตัวอย่ำง การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษใน 3 ประเทศ จะเหน็ว่ามกีาร

ใช้มาตราการและการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในหลายรูปแบบเพื่อผลักดันให้

เกิดการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่จากบทความของศูนย์ข้อมูลเพ่ือ

ธุรกิจไทยในจีน ได้อธิบายให้เห็นว่า ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละ

ประเทศนั้น ก็มีปัจจัยและบทเรียนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม่ประสบ

ความส�าเร็จ10  ด้วยเหมือนกัน เช่น

(1) การพัฒนาบริการ ข้ันตอน และการควบคุมภายในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่

(2) การขาดเสถียรภาพทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงนโยบาย

ต่าง ๆ ที่บ่อยเกินไป

(3) นโยบายที่ไม่สามารถแข่งขันได้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ได้

(4) การขาดการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเมือง

10   กรณศีกึษาเขตเศรษฐกจิพเิศษเมอืงเซินเจ้ินกับทางเลือกในการพฒันาเศรษฐกจิประเทศไทย. มกราคม 2558. 

(ข้อมูลออนไลน์) https://thaibizchina.com/กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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(5) ท�าเลท่ีตั้งท่ีไม่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า การบริการ และ

การขนส่ง

(6) การไม่จูงใจหรือไม่สามารถเข้าถึงทุนทางที่ดินอย่างพอเพียง

(7) การพัฒนาที่ช้า ไม่เหมาะสมและไม่ทันต่อการด�าเนินธุรกิจ

(8) การขาดความน่าเชื่อถือของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบราง เป็นต้น

(9) การมีอัตราการก่ออาชญากรรม การคอร์รัปชั่น การบริหารงานที่

ไม่มีอิสระ และยากต่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์

2.2.2 ประเทศไทย

ส�าหรับประเทศไทย แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ไม่ใช่

เรื่องใหม่ เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาลักษณะเดียวกันนี้ในรูปแบบต่าง 

ๆ  ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate: IE) เป็นรูปแบบการพัฒนาของ

พื้นที่เฉพาะ เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) 

เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองใกล้ท่าเรือหรือสนามบิน คลังสินค้าทัณฑ์บน 

(Bonded Warehouse: BW) หรือร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop: DFS) 

และเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone : FTZ) หรือเขตการค้าปลอดภาษี (Duty 

Free Port) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองท่า และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(Special Border Economic Zone: SBEZ) เป็นรูปแบบการพัฒนาของพื้นที่ตาม

แนวชายแดน

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย  

เริ่มจากการผลักดันของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 

ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 

2541 โดยก�าหนดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใส่ในแผนปฏิบัติการเพ่ือ

การเปลี่ยนระเบียงการขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ 

(Economic Corridors) โดย ADB ได้ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อเสนอแนะ 
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เชิงเทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างและด�าเนินการเขตเศรษฐกิจอนุภาค ตลอดจน

ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อสร้างโครงสร้างท่ีจ�าเป็นในการเชื่อมโยเศรษฐกิจ

พิเศษไปยัง ท่าเรือ จุดกระจายสินค้า และตลาดปลายทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 

ประกอบกับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 

2559) ได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง

ภูมิภาค สร้างเครือข่ายระบบการผลิตร่วมท่ีสร้างสรรค์ เพี่อบรรลุผลประโยชน ์

ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง รวมถึงตั้งเป้าหมายการขยายตัวมูลค่า

การค้าชายแดนของไทยให้เท่ากับร้อยละ 15 ต่อปีจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า พ้ืนท่ีเมือง

ชายแดนถือว่ามีความส�าคัญในเชิงการค้า การลงทุน การค้าบริเวณชายแดนจึงควร

มีการพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน ซึ่งการพัฒนาเมืองชายแดนอย่างมี

ประสทิธิภาพต้องด�าเนินการด้วยความร่วมมอืจากหลายฝ่ายเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพ

พืน้ทีช่ายแดนของไทยและเพือ่นบ้านพร้อม ๆ  ไปกบัการรกัษาผลประโยชน์และการ

อยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่การพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการ

แข่งขนัของพืน้ทีส่ร้างประโยชน์จากความเชือ่มโยงกบัฐานการผลิตหลักของประเทศ

ภาค และประเทศในภูมภิาค ดงึดดูการลงทุนจากในและต่างประเทศ และตอบสนอง

ต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์

พ้ืนที่และการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน และมี

ประสทิธภิาพ คุณภาพชวีติของคนในพืน้ทีด่ขีึน้ มกีารจ้างงานและเพิม่รายได้ให้ชมุชน 

รวมถึงมีกฎ ระเบียบ และแนวทางการก�ากับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ

สังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง มีการแก้ปัญหาข้อจ�ากัดเดิมในพื้น

ที่่และการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ เช่น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไร้ทักษะ 

ปัญหา สิ่งแวดล้อม หรือความแออัดของด่านพรมแดน เป็นพื้นที่ล�าดับความส�าคัญ

สูงที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและ งบประมาณ และการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานจากภาครฐัสามารถเสรมิสร้างศกัยภาพความแขง็แกร่งของหน่วยงาน ภาคเอกชน 

และชมุชนในพืน้ท่ีตัง้แต่การวางแผน บรหิารจัดการ และการตดิตามประเมนิผล
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แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษให้

เป็นรูปธรรม เริ่มมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ โดยได้มีค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

72/2557 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม 2557 โดยมหีวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ในขณะนัน้เป็น

ประธาน ให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดตาก (2) จังหวัด

สระแก้ว  (3) จังหวัดตราด (4) จังหวัดมุกดาหาร และ (5) จังหวัดสงขลา เพื่อเป็น

จงัหวดัน�าร่องและรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนเมือ่ปี 2558 ตามประกาศคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 ลงวันท่ี 

19 มกราคม 2558 เรื่องการก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1

ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นราธิวาส 

เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่องการก�าหนด

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2

ยทุธศาสตร์การด�าเนนิการทีส่�าคญัของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ คอื 

การท่ีรฐับาลเป็นผูล้งทนุสร้าง โครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั เช่น ถนนและด่านศลุกากร 

เพือ่เอือ้อ�านวยต่อการขนส่งสนิค้าข้ามชายแดน การจดัหาทีดิ่นราคาถกูให้แก่หน่วย

งานภาครัฐและเอกชนเช่าในอัตราค่าเช่าท่ีไม่แพง การปรบัแก้กฎ ระเบยีบให้แรงงาน

ข้ามชาติให้สามารถเข้ามาท�างานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษได้สะดวกขึ้น รวมทั้งการ

ออกประกาศสทิธิประโยชน์ด้านภาษอีากรเช่าทีด่นิในระยะในระยะยาวแก่นกัลงทนุ

ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ การด�าเนินยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นไป

เพื่อหวังผลให้้เกิดการลงทุนเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยไม่ค�านึง
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ถึงผลกระทบที่คาดไม่ถึงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู ้คนในท้องถิ่นในมิติเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสุขภาวะเท่าใดนัก

องค์ประกอบของกำรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(1) การก�าหนดพื้นที่ที่ชัดเจนในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน
(2) การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแก่นักลงทุน
(3) การจดัตัง้ศนูย์บรกิารจดุเดยีวเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service: OSS) 

ด้านการลงทุน
(4) การบรหิารจดัการด้านแรงงานข้ามชาติและการจัดตัง้ศููนย์บริการ

เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน
(5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

กลไกกำรขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจชายแดน

ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 
โดยมีคณะอนุกรรมการ 6 คณะ  
ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีและ
ข้าราชการระดับปลัดกระทรวง 
อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ข้าราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะ
อนกุรรมการเหล่านีเ้ป็นกลไกหลกั
ในการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานใน
แต่ละด้าน และช่วยผลักดันให้้
นโยบายไปสูู่่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

หลักกำรด�ำเนินงำนเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
 (1)  กำรด�ำเนินงำนภำยใต้กรอบกฎหมำยปัจจุบัน: โดยมีกฎหมายหลัก
ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงาน 
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กฎหมายการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม

 (2)  กำรก�ำหนดบทบำทภำครัฐ เอกชน และประชำชนอย่ำงชัดเจน:  

โดยภาครัฐเป็นผู้ให้สิทธิประโยชน์ จัดเตรียม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ

ปรบัปรงุกฎระเบยีบภาคเอกชนเป็นผูล้งทนุ และภาคประชาชนมส่ีวนร่วมและได้รบั

ประโยชน์จากการพัฒนา

 (3)  กำรก�ำหนดพื้นที่พัฒนำตำมเขตปกครอง: ในขอบเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอ 

หรอืต�าบลบล เพือ่ให้มจีดุยดึโยงทางภมูศิาสตร์ทีชั่ดเจน และสามารถตรวจสอบข้อมลู

ร่วมกัน

 (4)  กำรด�ำเนินกำรพัฒนำต้องมีควำมยืดหยุ่น: โดยสามารถปรับเปลี่ยน

ได้ตามสถานการณ์ เพื่อให้้เกิดการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาอย่างมีประสิิทธิภาพ

และประสิทธิผล

 (5)  กำรพัฒนำต้องไม่ส่งผลกระทบทำงลบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ  

สิ่งแวดล้อม สังคม และควำมมั่นคงของประเทศ: สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการบริการจัดการ และเสริมสร้าง

ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

กำรด�ำเนินกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ในการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลมียุทธศาสตร์ในการ

ด�าเนินการที่ส�าคัญ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ การ

พัฒนาจุดบริการเบ็ดเสร็จ การก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้านการลงทุนแก ่

ผู้ประกอบการ โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2557 - 2559 รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้ง 10 จังหวัด ดังนี้

(1) กำรก�ำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ : ทั้ง 2 ระยะ รวม 10 จังหวัด

(2) กำรจัดหำที่ดินและกำรบริหำรจัดกำร : หลังจากรัฐบาลประกาศพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษออกไป ส่งผลให้้ราคาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 พื้นที่  
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มีราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ท�าให้ต้นทุนด้านที่ดินของนักลงทุนเพิ่มขึ้นมาก มีนัก

ลงทนุซือ้ทีดิ่นเองค่อนข้างน้อย จนท�าให้เกดิความล่าช้าในการลงทุน รฐับาลจงึใช้ค�า

สั่ง คสช. สั่งการเรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์ส�าหรับการพัฒนาพื้นที่ ทั้ง

ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ด่านศุลกากร และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ

ให้ภาคเอกชน เช่าด�าเนินกิจการ การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์

(3) กำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุน : 

สิทธิประโยชน์ส�าหรับนักลงทุน 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ครอบคลุมทัง้สทิธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (กกท.) ที่ 

2/2557 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ที่ให้สิทธิประโยชน์

ส�าหรับการลงทุนโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

กรณีเป็นกิจกำรทั่วไปตำมประกำศ 

กกท. ที่ 2/2557

กรณีเป็นกิจกำรเป้ำหมำยตำมที่ 

กนพ. ก�ำหนด

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม

เติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่

รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 

ปี (จ�ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100)

หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ 

A2 (ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว) ให้ได้ 

รับการลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 

ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย

ละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี หักค่าขนส่ง 

ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็น

ระยะ เวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมี

รายได้จากการประกอบกิจการ
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หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่ง

อ�านวยความสะดวกได้ร้อยละ 

25 ของเงินลงทุน นอกเหนือ

จากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

นิติบุคคล

หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวย

ความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน นอกเหนือจากการหักค่า

เสื่อมราคาปกติ

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้

ผลิตเพื่อส่งออกเป็นเวลา 5 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิต

เพื่อส่งออกเป็นเวลา 5 ปี

อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้

ฝีมือ

อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้

ฝีมือ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี

อากร เช่น การน�าช่างฝีมือ

ต่างด้าวมาท�างาน การถือ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน การส่งออกเงิน

ตราต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี

อากร เช่น การน�าช่างฝีมือต่างด้าว

มาท�างาน การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

การส่งออกเงินตราต่างประเทศ
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กิจกำรเป้ำหมำยของกำรลงทุนในขตเศรษฐกิจพิเศษ
13 กลุ่มกิจกำรเป้ำหมำย

 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง  

    และกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. เซรามิกส์

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 

และเครื่องหนัง

4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน

5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง

ประดับ

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์

7. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

    เครื่องจักรและชิ้นส่วน

8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

    และอิเล็กทรอนิกส์

9. การผลิตพลาสติก

10. การผลิตยา

11. กิจการโลจิสติกส์

12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

13. กิจการเพื่อสนับสนุน

     การท่องเที่ยว

ประเภทกิจกำรเป้ำหมำยที่ประกำศ

เพิ่มเติม

กลุ่มที่ BOI ให้กำรส่งเสริมในปัจจุบัน

1. กิจการอบพืชและไซโล

2. กิจการผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือ

เศษวัสดุทางการเกษตร

3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับงาน

ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม

4. กิจการผลิตส่ิงพิมพ์ท่ัวไป

กลุ่มท่ี BOI ยกเลิกกำรส่งเสริมแล้ว แต่

น�ำกลับมำให้ใหม่เฉพำะใน SEZ

1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม

อาหารสัตว์

2. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�าหรับงาน

สาธารณูปโภค

3. กิจการผลิตส่ิงปรุงแต่งส�าหรับประทิน

ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 

เคร่ืองส�าอางค์

4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับ

สินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก

5. กิจการผลิตส่ิงของจากเย่ือหรือกระดาษ 

เช่น กล่องกระดาษ

6. กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับโรงงาน 

หรือคลังสินค้า
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สิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศ กกท.ที่ 

4/2557 โดยมีเงื่อนไขส�าหรับ SMEs ประกอบด้วย

•	 ต้องมเีงินลงทนุขัน้ต�า่ของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่

ดนิและทนุหมนุเวยีน

•	 ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด

ทะเบียน

•	 ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1

•	 เมื่อรวมกิจการทั้งหมด ทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผูู้

ขอรับการส่งเสรมิต้องมสีนิทรพัย์ถาวรสทุธ ิหรอืเงนิลงทนุไม่รวมค่าทีด่นิ และ

ทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

•	 อนญุาตให้น�าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการทีข่อรับการส่งเสริม

ได้ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะค�านวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วใน

ประเทศโดยมูลค่าตามบญัช ีและต้องลงทนุใหม่ในเครือ่งจกัรหลกัเป็นสดัส่วน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
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มาตรการด้านภาษีและสินเชื่อ

•	ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) จัดวงเงิน

สนิเชือ่ระยะยาว 15 ปี อตัราดอกเบ้ียพิเศษในปีท่ี 1 เท่ากับ Prime Rate - 2.50% 

ต่อปี  ในปีที ่2-8 เท่ากบั Prime Rate - 1.50% ต่อปี และปีที ่9-15 เท่ากบั Prime 

Rate -1.00% ต่อปี และภายใต้บรกิารนีจ้ะได้รบัวงเงนิหมุนเวยีนระยะสัน้เพ่ิมด้วย

•	 กรมสรรพากรให ้สิทธิประโยชน ์

ส�าหรบักจิการทัว่ไปทีไ่ม่ได้อยูใ่นข่าย

ได ้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม

ประกาศ กกท. ในการปรับลดอัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 

เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 

รอบระยะเวลาบัญชี

•	 กรมศุลกากร ลดทุนจดทะเบียน

ของผู้ขอจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์์บน

ทั่วไป จาก 10 ล้านบาท เหลือ 5 

ล้านบาท
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สิทธิประโยชน์ด้านการเช่าทีดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิประโยชน์ด้านการเช่าท่ีดินส�าหรับนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ก�าหนดให้เช่าที่ดินได้ในระยะเวลา 50 ปี และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี 

โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ดังนี้

จังหวัด อัตรำค่ำเช่ำปี

แรก

(บำท/ไร่/ปี)

ค่ำธรรมเนียม

กำรจัดให้เช่ำ 

(บำท/ไร่/ 50 ปี)

หมำยเหตุ

ตาก 36,000 200,000 •	อัตราค่าเช่า; ระยะเวลาการเช่า 

50 ปี และอาจเช่าต่อได้อีก 50 

ปี อัตราค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ 15 

ทุก 5 ปี

•	ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า; 

160,000-300,000 บาท ผ่อน

ช�าระ 5 ปี โดยจ่ายปีที่ 6-10 

สระแก้ว 32,000 225,000

ตราด 24,000 160,000

มุกดาหาร 24,000 160,000

หนองคาย 24,000 160,000

สงขลา 40,000 300,000

นครพนม 8,400 140,000 •	อัตราค่าเช่า; ระยะเวลาการเช่า 

50 ปี และอาจเช่าต่อได้อีก 50 

ปี อัตราค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ 9 

ทุก 3 ปี

•	ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า; 

20,000-140,000 บาท ผ่อน

ช�าระ 5 ปี โดยจ่ายปีที่ 6-10 

กาญจนบุรี 1,200 20,000

(4). กำรจัดตั้งศููนย์บริกำรเบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุน (One Stop 

Service: OSS)

ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษระยะที ่1 และ 2 รวม 10 พ้ืนที ่ประกอบ

ด้วย ตาก มกุดาหารสระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย กาญจนบรุ ีนครพนม หนองคาย 

และนราธวิาส มกีารจัดตัง้ศนูย์บรกิารเบ็ดเสรจ็ด้านการลงทนุ (One Stop Service: 
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OSS) ขึน้มาในแต่ละพืน้ทีเ่ช่ือมโยงกบัศนูย์ประสานการบริการด้านการลงทนุ (One 

Start One Stop Investment Center: OSOS) ของส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการลงทุน ที่อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร

(5). กำรจัดระบบแรงงำนข้ำมชำติ 

รัฐบาลได้ออกประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�าหนดท้องท่ี 

สัญชาติ ประเภทหรือลักษณะงานช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล หรือเงื่อนไขที่คนต่าง

ชาตอิาจขอรบัใบอนุญาตตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตักิารท�างานของคนต่าง

ชาติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน

ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ 10 จงัหวดั ท�าให้แรงานกมัพชูาและเมยีนมาสามารถเข้า

มาท�างานในลักษณะไป-กลับ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของ

คนต่างชาต ิพ.ศ. 2551 ได้ โดยให้แรงงานกมัพชูาได้รบัอนญุาตให้ท�างานในสระแก้ว 

ส�าหรับแรงานเมียนมาได้รับอนุญาตให้ท�างานในลักษณะไป-กลับ ในพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ตาก และกาญจนบุรี

กรมการจัดหางานได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน 10 จังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงาน ครอบคลุมงานด้าน

สาธารณสุข ตรวจคนข้าเมือง การจัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการให้

บริการจดทะเบียนแรงงาน

ขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดมาตรการตรวจสุขภาพและ

ประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ ส�าหรับคนต่างชาติ 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) คนต่างชาติ

ในประเทศไทยพร้อมผู้ติดตาม 4 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

และ (2) คนต่างชาติตามแนวชายแดนแบบไป-กลับ พร้อมทั้งก�าหนดเงื่อนไขให้

แรงงานต่างชาติในไทยทุกราย ต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสถาน

บริการของรัฐ และท�าประกันสุขภาพ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่

อนุญาตให้ท�างานในประเทศไทย รวมทั้งมีการออกประกาศก�าหนดอัตราค่าบริการ

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพของแรงานต่างชาติในกลุ่มเป้าหมาย 
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(6). กำรลงทุนด้นโครงสร้ำงพื้นฐำนและด่ำนศุลกำกร

รัฐบาลเห็นชอบแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ปี 2557-

2565 รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะท่ี 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หนองคาย และได้เร่งด�าเนินการตั้งแต่ 2558 รวมทั้งได้จัดเตรียมแผนโครงสร้างพื้น

ฐานและด่านศุลกากร ปี 2558-2567 รองรบัพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนระยะ

ที่ 2 ปัจจุบันมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ดังนี้

1) การพัฒนาโครงการส�าคัญในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ระยะที่ 1

2) การพัฒนาโครงการส�าคัญในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ระยะที่ 2

(7). กำรจัดท�ำผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน

คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาท่ีดินและบริหารจัดการ ได้ให้กรม

โยธาธิการและผังเมืองจัดท�าผังเมืองรวมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนครอบคลุม

พืน้ทีใ่นต�าบลและอ�าเภอทีไ่ด้ประกาศเป็นพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน ระยะที่ 

1 และ 2 มีการจัดท�าผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และผังคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการ

ออกแบบวางผงัพืน้ทีเ่ฉพาะเขตเศรษฐกจิชายแดน ได้แก่ การก�าหนด Zoning ระดับ

ย่าน พร้อมวางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียด

โครงการ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้สอดคล้อง

ตามศักยภาพพื้นที่ และสอดรับกับโอกาสขยายตัวในอนาคต

2.2.3 ยุทธศำสตร์ แผน และกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้อง

การขบัเคลือ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษของแต่ละประเทศจะมกีารตราเป็น

กฎหมายเฉพาะ เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการพืน้ที ่เช่นเดยีวกบัการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิ

พเิศษของประเทศไทยทีจ่�าเป็นจะต้องมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือความคล่องตัว
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ในการบรหิารจัดการพืน้ทีแ่ละการดงึดูดนกัลงทนุ แต่ขณะเดยีวกนัก็ต้องสอดรบักบั

กฎหมายและยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายความ

เจรญิไปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่โดยมแีผนปฏบิตังิานและกลไกในการขบัเคล่ือนรองรับตามระดับ

ลดหล่ันลงไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ได้ท�าการศึกษาโดยพิจารณาจากการก�าหนด

ยทุธศาสตร์ชาต ิแผน และกลไกการบรหิารจดัการท่ีเกีย่วข้องกบัการพัฒนาและการ

บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย

2.2.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580): ด้านความมั่นคง

2.2.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.

2561–2564)

2.2.3.3 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

2.2.3.4 คณะกรรมการการพัฒนาเขตศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)

2.2.3.5 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับ

จังหวัด

2.2.3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580): ด้ำนควำมมั่นคง

ยทุธศาสตร์ชาติ11 เป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอย่างย่ังยืนตาม

หลกัธรรมาภิบาลเพือ่ใช้เป็นกรอบการจดัท�าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบรูณาการ

เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู ่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2561-2580 ซ่ึงต้องน�าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ 

ให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้าง

สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 

ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
11 สำานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำานักงาน 

ป.ย.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580). (ข้อมูลออนไลน์) https://sto.go.th/th/about/poli-

cy/20-year-strategic-plan
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(1) ด้านความมั่นคง

(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(5) ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ในการวิจัยครั้งนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

มากที่สุด คือ ด้านความมั่นคง คณะผู้วิจัยจึงขอน�าเสนอรายละเอียดเฉพาะเนื้อหา

ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ดังนี้

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

“ประเทศชาตมิัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ เน้นการบริหารจดัการสภาวะแวดล้อม

ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช อธิปไตย และมีความสงบ

เรียบร้อยในทุกระดับ”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นก

รอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป มีเป้าหมายการพัฒนาที่

ส�าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะ

แวดล้อมของประเทศให้มคีวามมัน่คง ปลอดภยั มเีอกราช อธปิไตย และมีความสงบ

เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 

เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัย

คกุคามและภยัพบิตัไิด้ทกุรปูแบบและทกุระดบัความรนุแรง ควบคูไ่ปกบัการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทีม่ีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้

กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 

และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐาน

ของหลักธรรมาภิบาล
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และมตีวัชีว้ดัผลส�าเรจ็โดยการประเมนิจาก (1) ความสุขของประชากรไทย 

(2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้าน

ความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคง

ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความ

มั่นคงแบบองค์รวม

สาระส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประกอบด้วยประเด็น

ส�าคัญ 5 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบ

เรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัย

ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ

1.1. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง  

มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่า

เทยีม มคีวามพร้อมรองรบัการเปลีย่นแปลงในทกุมติ ิมจีติสาธารณะเหน็แก่ประโยชน์

ส่วนรวม เข้าใจปัญหาส�าคญัของสงัคม มคีวามรกัความสามคัค ีตระหนกัและให้ความ

ส�าคัญกับความม่ันคงของชาติ พร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 

ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ�านวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและ

ครอบคลุม ปลูกฝัง จิตส�านึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูป

ธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม

และประเทศชาติตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนท้ังประชาชน ต�ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความ 

มั่นคงอื่น ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงกา



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 37

รด�าเนินการอื่น ทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยา่งต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลส�าเร็จ

เป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน

1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

เพื่อให้คนในชาติมีจิตส�านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดีพร้อมธ�ารงรักษาไว้ซ่ึง

สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่ง

เดียวกันของคนทั้งชาติโดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของ

สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

และชาติไทยผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ 

น้อมน�าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง

แนวทางพระราชด�ารต่ิาง ๆ  ให้เกดิความเข้าใจอย่างถ่องแท้และน�าไปประยกุต์ปฏบิตัิ

ใช้อย่างกว้างขวาง จัดกจิกรรม เฉลมิพระเกียรตแิละพระราชกรณยีกจิอย่างสม�า่เสมอ 

ตลอดจนส่งเสริมให้ยดึถอืหลกัค�าสอนซ่ึงเป็นแก่นแท้หรอืค�าสอนท่ีถกูต้องของศาสนา

มาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครอง พระพุทธศาสนาอันเป็น

ศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การศกึษาและการเผยแผ่หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาทีจ่ะช่วยพัฒนาทัง้จิตใจและ

ปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท�าลาย

พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในกา

รด�าเนินมาตรการหรอืกลไกดงักล่าวด้วย ตลอดจนอุปถมัภ์ค�า้จนุศาสนาอืน่ให้มุง่เน้น

การสัง่สอนคนให้เป็นคนดีรกัความสงบสนัตสิขุ พร้อมทัง้มส่ีวนร่วมในการสร้างความ

ม่ันคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู ่ร ่วมกันของ 

คนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง

1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุทีม่เีสถยีรภาพและมธีรรมาภบิาล เหน็แก่ประโยชน์

ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและ

การปกครองประเทศตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้
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อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก�าหนด รวมทั้งได้ผู ้น�าและนักการเมืองท่ีเป็นคนดี  

คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทยส่งเสริม 

ให้นักการเมอืงมคีณุภาพ เป็นคนดี มคีณุธรรม มีความรูค้วามสามารถ เหน็ประโยชน์

ของประเทศชาตมิากกว่าประโยชน์ส่วนตวัและของพรรคพวกเพ่ือนพ้อง เสรมิสร้าง

พรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหาร

จดัการทีด่มีปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบ

การเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม 

มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัด

กรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศ

ให้มุง่ ไปสูก่ารปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 

ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย

1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุ

ของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส�าคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจง 

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้ง

ปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง  

และท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและ

หน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีอยู่เดิม เช่น กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

เป็นต้น หรือที่ต้องออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับปัญหาความมั่นคง

ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้ทุกมิติ ก�าหนดและเสริมสร้างบทบาทของหน่วย

งาน องค์กร หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบวิธีกา

รด�าเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติให้สอดคล้อง เกื้อกูล และต่อเนื่องกัน ตลอด

ไปจนถึงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่สาเหตุได้อย่างแท้จริง
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2. ป้องกนัและแก้ไขปัญหำผลกระทบต่อควำมมัน่คง เพือ่แก้ไขปัญหาเดิม

ทีม่อียูอ่ย่างตรงประเดน็จนหมดไปอย่างรวดเรว็ และป้องกนัไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึน้

อันจะส่งผลให้การบริหาร จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด�าเนินการ

ไปได้อย่างต่อเนือ่งและราบรืน่ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็นกญุแจ

ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีีอยู่ได้

รบัการแก้ไขอย่างจรงิจงั จนยติุลง หรอืไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาตริวมทัง้ให้การ

บรหิารและการพฒันา บ้านเมอืงเดนิหน้าไปได้อย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธิภาพ โดย

ผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่าง

เป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการ

ผนึกก�าลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้าง 

ความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานหลกัและรองในการป้องกนั แก้ไขปัญหา และช่วย

เหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ  เช่น การ

ก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์การหลบหนีเข้า

เมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยา

เสพตดิ การขยายอ�านาจหรอืแข่งขนักนัทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรง รวมไปถงึ ปัญหา

การรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุน

และแรงงานข้ามชาติที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของ

มนุษย์ปัญหาภัยพิบัติส�าคัญที่ท�าให้จ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวม

ไปถึงการส่งเสรมิผลักดันหลักการนโยบาย ยุทธศาสตร์ตลอดถึงโครงการส�าคัญของ

ประเทศให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด

2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 

เพือ่ให้ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภยัคกุคามในอนาคต

ได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไป รวมทั้งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหาร

และพัฒนาประเทศโดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านทั้ง 

คน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงาน



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก40

ด้าน การข่าวกรอง เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ  

ของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานรองตั้งแต่ข้ันการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน  

วิเคราะห์ก�าหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงข้ันการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่

ส�าคัญต่าง ๆรวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน 

เสรมิสร้างพลงัของประชาชนและชมุชนให้ร่วมกบัก�าลังต�ารวจ ทหาร และหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาส�าคัญต่าง ๆ อาทิ 

ภยัคกุคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาตกิารแผ่อทิธพิลทาง

เศรษฐกิจของมหาอ�านาจและการย้ายถ่ินของทุนข้ามชาตทิีอ่าจกระทบต่อความมัน่คง 

ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ด�าเนินการไป

ตามเป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่ก�าหนดอย่างราบรื่น

2.3 การสร้างความปลอดภยัและความสนัติสุขอย่างถาวรในพ้ืนทีจั่งหวัด

ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ

แก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย

ทัง้ในชีวิตและทรพัย์สนิ อยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุในสงัคมพหวัุฒนธรรม รวมทัง้ได้รบั

การพฒันาอย่างเท่าเทยีมกนักบัภาคอ่ืน ๆ  โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาทีส่่งผลกระ

ทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ

บูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการด�า

เนินงาน การลงมือ ปฏิบัติตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่าง

สอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริม และอ�านวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพใน

การเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัด

ปัญหาความขดัแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคม

พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังส�าคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทาง

สันติวิธีผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึด

ถือค�าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต พร้อมดูแล และ
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ป้องกนัมใิห้มกีารบดิเบอืนค�าสอนของศาสนาไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง อนัจะน�าไปสู่การ

ปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความ

มัน่คงของประเทศ มกีารส่งเสรมิ ให้ภาคประชาสงัคมร่วมมอืกับภาครฐัในการพฒันา

พื้นที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชน

โดยเฉพาะเยาวชน ตามยทุธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสใน การ

เข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ

2.4 การรกัษาความมัน่คงและผลประโยชน์ทางทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล สามารถด�ารงอยู่ได้มีความอุดม

สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอย่างยั่งยืน  

โดยส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพ หน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาค

ประชาชนให้สามารถพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ ปกป้อง และดูแลรักษาผล

ประโยชน์ทั้งมวลของชาติเสริมสร้างและบริหารจัดการความมั่นคงท้ังชายแดนทาง

บก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะของไทยอย่างบรูณาการและเป็นระบบ 

รวมไปถงึการพฒันาระบบเฝ้าตรวจติดตาม ระบบตรวจ คนเข้าเมอืง การส�ารวจและ

จัดท�าหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเล  

สร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการด�าเนิน

การต่าง ๆ และสอดส่อง ดูแลอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดพื้นที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและ

เป็นระบบ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องการให้ความส�าคัญกับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็น

ธรรม ตลอดถึงแนวพระราชด�าริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูป้องกัน และดูแลรักษา 

ทรพัยากรธรรมชาตจินเกดิความรกั หวงแหน และมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการต่าง ๆ 

อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
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3. กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบ

ต่อควำมมั่นคงของชำติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงาน

ด้านความม่ันคงท้ังระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษา

อธิปไตยของประเทศ รวมท้ังสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหา 

ความมัน่คงทกุมิติทกุรปูแบบและทกุระดบัแบบบูรณาการให้มคีวามพร้อม และเพยีง

พอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง

3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพื่อให้สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและ

ภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่นย�า 

และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงาน

ข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทัน

สถานการณ์ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและระบบข้อมูล

ขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนือ่ง มกีารบรูณา

การข้อมูลและน�าผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความ

มั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาค

ประชาชนในรูปแบบประชารฐั และประชาคมข่าว กรองต่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น

3.2 การพฒันาและผนกึพลงัอ�านาจแห่งชาตกิองทพัและหน่วยงานความ

ม่ันคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ

ประเทศ และเผชญิกบัภัยคกุคามได้ทกุมติทิกุรปูแบบและทกุระดบั เพือ่ให้ทรพัยากร

ที่ส�าคัญและจ�าเป็นทั้งปวงของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้รับการพัฒนา 

เสริมสร้างศักยภาพให้มีความพร้อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรมท้ังคน เคร่ืองมือ

ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการป้องกันประเทศและการป้องกันภัย

คุกคามทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดจนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั สามารถระดมทรพัยากรได้อย่างเป็นระบบและมข้ัีนตอนชดัเจน 

ส่งผลให้สามารถปกป้องอธิปไตยและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบ

และทุกระดับ โดยการจัดท�าแผนพัฒนาและผนึกก�าลังทรัพยากรรวมถึงขีดความ
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สามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ทีมี่ประสทิธภิาพเป็นรปูธรรมชัดเจน มกีารประเมนิขดีความสามารถ

ของแต่ละหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอย่างจรงิจงั พร้อมพฒันาคน โครงสร้างก�าลงัรบ และ

ยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมเพียงพอ เป็นรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ 

ทกุมติทิกุรปูแบบและทกุระดบัความรนุแรง ยกระดบัการฝึกร่วมให้เป็น แบบบรูณาการ

ที่ทันสมัย มีความสมบูรณ์พร้อมน�าไปปฏิบัติได้กับสถานการณ์จริง เสริมสร้างความ

สัมพันธ์ในการปฏิบัติการร่วมและการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงกับเพื่อน

บ้านและมิตรประเทศ มิให้เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและ

อาณาเขตทางทะเล พร้อมทั้งมีกลไกแก้ไขปัญหา ความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง 

ผ่านทางการเจรจาและมาตรการทางการทตู ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมการวจัิยและ

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ การพลังงานทหาร กจิการอวกาศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างหลักประกันให้

ประเทศไทยก้าวไปสู่การมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบอัจฉริยะในอนาคต  

มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแข่งขันและลดการพ่ึงพาหรือน�าเข้าจากต่าง

ประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้สามารถสนบัสนนุนโยบายและยทุธศาสตร์ส�าคญั

ของประเทศได้

3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย

คุกคามให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้มคีวามพร้อมเผชญิกบัสภาวะไม่ปกติภยัคุกคามทกุ

มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง

แท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอด

ถงึแผนการปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้องทัง้ปวงให้ชดัเจน มปีระสทิธภิาพ ครอบคลุม และพร้อม

รองรบัภัยทกุประเภททัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ผลกัดนัให้ทกุภาคส่วนมกีารฝึกร่วม

กันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วม

มือกันอย่างบูรณาการ ของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มี

ประสทิธิภาพชัดเจนเป็นรปูธรรม ยกระดบัการแบ่งปัน ข้อมลู ทรพัยากร การพฒันา

เทคโนโลยแีละการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรูจ้กัและเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบติัต่าง ๆ  อย่าง
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แท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไป

จนถึงระดับท้องถ่ิน ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง

ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

4. กำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืด้ำนควำมมัน่คงกบัอำเซยีนและนำนำชำติ 

รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความ

มัน่คง และความเจรญิก้าวหน้าให้กบัประเทศชาต ิภมูิภาค และโลกอย่างยัง่ยนื รวม

ทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้

4.1 การเสรมิสร้างและรกัษาดลุยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

เพื่อให้เกิดความสันติสุข มั่นคง และสมดุลส�าหรับทุกฝ่ายให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามี

ส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมุ่ง

แบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร ด้านความมั่นคงร่วมกัน อันจะน�า 

ไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างราบรื่นและยั่งยืน โดยส่งเสริม

ปฏสิมัพนัธ์ในทกุระดบัและทกุด้านกบันานาประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอ�านาจ

และประเทศ ที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ อย่างสมดุล พัฒนาและ

เสริมสร้างระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็น

ประโยชน์กบัประเทศไทยให้สามารถด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสิทธภิาพ สนบัสนนุการ

แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง ร่วมกัน

อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง ผลักดันการหารือท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุก

ระดับ อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึง

ความตระหนักรู้ในการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ พร้อมท้ังลดความหวาดระแวงระหว่าง

กัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลก

เปลีย่นความคดิเหน็ จนท�าให้บรรยากาศการด�าเนนิการระหว่างประเทศในทกุเรือ่ง

ทุกขั้นตอนด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง

4.2 การเสริมสร้างและธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

เพ่ือให้ประเทศในภมูภิาคอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกนัได้และ

ร่วมมอืกนั เพือ่การพฒันาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื โดยส่งเสริม
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ความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซยีน และความเป็นแกนกลางของอาเซยีนอย่าง

จริงจังและต่อเน่ือง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุก

ระดับ ท�าการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุก 

ๆ ด้าน ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม การเมอืงและความมัน่คง วทิยาศาสตร์

เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมิตรประเทศ ซ่ึงได้แก่ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังหมด ประเทศส�าคัญในภูมภิาค และนานาประเทศทัว่โลก 

รวมท้ังกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริม

เสถยีรภาพในภมูภิาค ตลอดจนผลกัดนัและเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้เป็นที่เข้าใจและมีการน�าไปประยุกต์ใช้

อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่งในภมูภิาคอนัจะน�าไปสูเ่ป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ร่วมกันต่อไป

4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวม

ถงึองค์กรภาครฐัและทีม่ใิช่ภาครฐั เพือ่ให้ความมัน่คงในภาพรวมทัง้ในระดบัประเทศ 

ภมูภิาค และโลก มกีารพฒันา ไปสูส่นัตสิขุอย่างแท้จรงิ เป็นรปูธรรม และยัง่ยนื โดย

ผลกัดนัส่งเสรมิให้การด�าเนนิการและความร่วมมอืระหว่างประเทศเป็นไปตามหลกั

การปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมค�านึงถึงความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้าง

เสรมิความร่วมมอืกบันานาชาตใินการป้องกนัและระวงัภยัคกุคามทุกรูปแบบ พร้อม

พฒันาความร่วมมอืและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในทกุระดับของอนภุมิูภาคแม่น�า้โขง 

อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส�าคัญ อาทิ ความ

อดอยาก ภยัพบัิตขินาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสรมิบทบาทของไทยในเวทคีวามมัน่คงระหว่าง

ประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและ

ให้การยอมรับถึงความส�าคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวกหรืออ�านาจแบบนุ่ม

นวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรม 

ประเพณีไทย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถี

ไทย สินค้าไทยฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง
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5. กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้

กลไกส�าคญัต่าง ๆ  ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถส่งเสรมิและสนบัสนนุการ

บริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล 

และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหา

การทจุรติและประพฤตมิชิอบอย่างจรงิจงั เกดิความมัน่ใจได้ว่า หน่วยงานรบัผดิชอบ

ทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมส�าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 

ป้องกนั และแก้ไขปัญหาความมัน่คงแบบองค์รวมอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ให้เกดิความ

พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่วงเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

และมีเอกภาพ โดยเสริมสร้างพร้อมทั้งยกระดับกลไก หน่วยงาน เช่น กองทัพไทย 

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติใน

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น และกฎหมายที่มีอยู่เดิม หรือที่

พฒันาขึน้ใหม่ ผ่านทางการบรูณาการความร่วมมอืและการปฏบิติักบัทกุภาคส่วนมี

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความ

พร้อมในทกุ ๆ  ด้าน ก�าหนด หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบในทกุระดบั พร้อมฝึกรองรบั

ปัญหา สมัมนาระดมความคดิเหน็ ตลอดจนให้การสนบัสนนุในทุกด้านอย่างต่อเนือ่ง

จรงิจังตัง้แต่ยามปกตหิรอืยามสงบมกีารตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนือ่งตาม

หลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุคสมัย พร้อมทั้ง

สามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือ

ข่ายที่เก่ียวข้อง และให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

และมีประสิทธิภาพ 

5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาประเทศ

ในมิติอื่น ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้

ตามแผนอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นรปูธรรม และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ  ต่อความมัน่คง

ของชาติโดยพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนาน แบบบูรณาการให้สอดคล้อง 

รองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ  ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศ ที่เกี่ยวข้องในทุก
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มิติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการ 

ตลอดถงึการบูรณาการการด�าเนนิการในทกุด้านให้ประสานสอดคล้องและสามารถ

ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและ

ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ 

ในทุกมิติอย่างยั่งยืน 

5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความ

มั่นคง เพ่ือให้การด�าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลส�าเร็จ 

อย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายท่ีก�าหนด โดยให้ 

ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาตพิฒันาและเสรมิสร้างหน่วยงาน บุคลากร เคร่ือง

มือ ระบบการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความม่ันคงที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความร่วมมือของ

ทุกภาคส่วน รวมทั้งมีความพร้อม มีขีดความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ 

และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทส�าคัญใน

การรบัผดิชอบดแูลปัญหาความมัน่คงทกุมติใินระดบันโยบาย พร้อมรองรับบริบทที่

จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลส�าเร็จ

ได้ตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดอย่างแท้จริง

2.2.3.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพือ่เสริมควำมมัน่คงของชำต ิ(พ.ศ. 2561–2564)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561–

2564) เป็นยทุธศาสตร์ภายใต้การก�ากบัดแูลของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานอย่างบูรณาการใน

กระบวนการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันประเทศ ให้สามารถงานร่วมกัน

ได้อย่างประสานสอดคล้องเพื่อพัฒนาความเป็นอยู ่ของคนและชุมชนในพื้นที่ 

เป้าหมาย พร้อมกับเสรมิสร้างความมัน่คงให้ประเทศ ยทุธศาสตร์นีจึ้งมกีารขบัเคล่ือน

แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติที่ยึดแนวพระราชด�าริการพัฒนา

เพ่ือเสรมิความมัน่คง ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และยทุธศาสตร์แนวทางด�าเนนิงาน 
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“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามศาสตร์พระราชาเป็นกรอบการด�าเนินงาน รวมทั้ง

แนวทางการพัฒนาที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายและแผน

ระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560–2564) และแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) โดยมี

กรอบแนวคิดในกำรด�ำเนินกำร ประกอบด้วย 

 กำรปรบักระบวนควำมคดิ ให้เหน็ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

และตระหนักถึงความสมดุลมั่นคงยั่งยืนของการพัฒนาทุกมิติ 

 กำรด�ำเนินงำนโดยยึดพ้ืนที่เป้ำหมำยเป็นหลัก โดยมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง และมุ่งพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่

 กำรบรูณำกำรงำนกำรพฒันำและงำนควำมมัน่คง ทัง้งานพฒันา

และงานความมั่นคงอย่างเป็นองค์รวมทุกมิติ ทุกระดับ อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

 กำรมีส่วนร่วมตำมแนวทำงประชำรัฐ การผสานก�าลังร่วมกัน

ป้องกนัแก้ไขปัญหาความมัน่คง ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนทัง้ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์ 

“คน ชุมชน และพื้นท่ีเป้าหมายมีการพัฒนา มีจิตส�านึกความมั่นคง  

มีภูมิคุ้มกัน สามัคคีปรองดอง สามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้าน เพ่ือความ

มั่นคง ปลอดภัย และประโยชน์สุขของประชาชน”

ประเด็นยุทธศำสตร์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์การสบืสานเรยีนรูแ้ละขยายผลการ

พัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพและ

ภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและป้องกันเพื่อจัด

ระเบียบพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และชุมชนพื้นที่สูง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนา

เพื่อเสริมความมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้วยมิติ

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่6 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างฐานความมัน่คงของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือด้าน

ความมั่นคงและการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ

แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ

การขบัเคลือ่นแผนการพฒันาพืน้ท่ีเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาติ (พ.ศ. 2561 

– 2564) ไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนด มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีเอกภาพและมี

ประสทิธภิาพในทกุระดบั โดยการแปลงประเดน็ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์สู่การปฏบิติั

อย่างเป็นขัน้เป็นตอน โดยใช้ “แผน” เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการขบัเคลือ่น โดยแบ่ง

การด�าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้

(1) กำรน�ำแผนสู่กำรปฏิบัติ

(1.1) กำรเสรมิสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแผนประเดน็ยทุธศำสตร์และ

กลยุทธ์

1) เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบัหน่วยงานและเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิ

งานทุกระดับได้รบัทราบและเข้าใจเป้าประสงค์ของแผนและแนวทางด�าเนนิงานทีช่ดัเจน

ตรงกนั รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันาบุคลากร เพือ่ให้การด�าเนนิงานพฒันาเสรมิความ

มั่นคงของชาติมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2) ประชาสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภาครฐั ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 

และส่วนท้องถิ่นให้รับทราบถึงแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ
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อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเจตนารมณ์ เป้าหมาย และแนวทางการด�าเนินงาน ให้เกิด

การรบัรู ้เข้าใจ อันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ

อย่างเป็นรูปธรรม

3) ประชาสัมพันธ์กับภาคเอกชน ประชาชน และผู้น�าชุมชน เพ่ือ

สร้างการยอมรบัและการมส่ีวนร่วมในการด�าเนินการตามแผนทีส่อดคล้องกบัปัญหา

และความต้องการของคน ชุมชน และพื้นที่อย่างแท้จริง และเข้ามาช่วยผลักดันการ

ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมาย

(1.2) กำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ 

จัดท�าแผนงาน โครงการ รองรับการปฏิบัติ ดังนี้

1) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

2) แผนปฏิบัติงานประจ�าปี

(1.3) แหล่งที่มำของงบประมำณด�ำเนินงำน

การด�าเนินการตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของ

ชาติ(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน

2) งบประมาณเชิงพื้นที่ (งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผน

พัฒนาภาคและพื้นที่)

3) งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล และองค์การบริหารส่วน

ต�าบล

4) งบประมาณเฉพาะเรื่อง เช่น งบประมาณ กปร. งบประมาณตาม

นโยบายพิเศษต่าง ๆ  เช่น งบประมาณตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ
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5) งบประมาณอืน่ ๆ  เช่น งบประมาณภาคเอกชน งบประมาณความ

ร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และงบประมาณความร่วมมือกับต่างประเทศ

(2) กลไกบริหำรงำน 

(2.1) ยึดกลไกบริหำรงำนตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย

กำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงของชำติ พ.ศ.2558 ซึ่งมี 3 ระดับ ดังนี้ 

2.1.1) ระดับนโยบาย

(1) คณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการพัฒนาเพื่อเสริม 

ความม่ันคงของชาต ิ(นพช.) มนีายกรฐัมนตรีหรอืรองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็น

กรรมการและเลขานุการ โดยมีส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ

อ�านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.) เป็นหน่วยงานภายใน

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของ นพช. 

(2) คณะอนุกรรมการอ�านวยการและประสานการพัฒนาเพื่อ

เสริมความมั่นคงของชาติ (อปพ.) มีรองผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราช

อาณาจกัรเป็นประธานอนกุรรมการ และผูอ้�านวยการส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์

ความมั่นคง กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็น

อนกุรรมการและเลขานกุาร โดยมสี�านกังานเลขานกุารคณะอนกุรรมการอ�านวยการ

และประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.อปพ.) เป็นหน่วยงาน

ภายในกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท�าหน้าท่ีเป็น

ส�านักงานเลขานุการของ อปพ.

2.1.2) ระดับภาค

(1) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นท่ีในเขต

กองทพัภาคที ่1 – 4 (พมพ.ทภ. 1– 4) โดยมแีม่ทพัภาคเป็นประธาน และมสี�านกังาน

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในระดับพื้นท่ีในเขตกองทัพภาคที่ 

1 – 4 (สล.พมพ.ทภ. 1 – 4) ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของพมพ.ทภ. 1 – 4
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(2) คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความมัน่คงในระดบัพืน้ทีใ่นเขตทพั
เรือภาคที่ 1 – 3 (พมพ.ทรภ. 1– 3) โดยมีผู้บัญชาการทัพเรือภาคเป็นประธาน และ
มสี�านกังานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาเพือ่ความมัน่คงในระดบัพืน้ทีใ่นเขตทพั
เรือภาคที่ 1 – 3 (สล.พมพ.ทรภ. 1 – 3) ท�าหน้าท่ีเป็นส�านักงานเลขานุการ 
ของพมพ.ทรภ. 1 – 3 และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่กอง
บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (พมพ.กปช.จต.) โดยมีผู้บัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธาน และมีส�านักงานเลขานุการคณะ
กรรมการพฒันาเพือ่ความมัน่คงในระดับพืน้ทีก่องบญัชาการป้องกนัชายแดนจนัทบรุี
และตราด (สล.พมพ.กปช.จต.) ท�าหน้าทีเ่ป็นส�านกังานเลขานกุารของ พมพ.กปช.จต.

2.1.3) ระดับจังหวัด 
คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด  

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ก.น.จ.) และ 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

(2.2)  ยึดกลไกบริหำรงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
2.2.1) หน่วยงานประสานหลกั มหีน้าทีป่ระสานงานกบัหน่วยงาน

ด�าเนินการในแต่ละกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือบูรณาการขับเคล่ือนการ
ด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนทั้งเป้าหมายการด�าเนินงานและ 
เป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีหน้าที่ติดตาม รวบรวม และรายงาน 
ผลการด�าเนินงานดังกล่าว

2.2.2) หน่วยงานด�าเนนิการ มหีน้าทีด่�าเนนิงานตามกลยทุธ์ต่าง ๆ 
ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้ง
มีหน้าที่ในการรายงานผลการด�าเนินการให้หน่วยงานประสานหลักทราบ

(2.3)  ยึดกลไกตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ 
พระราชบัญญตัริะเบียบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2550 

พระราชบญัญัตเิมืองพทัยา พ.ศ. 2542 และระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการ

บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
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(3) กำรติดตำมประเมินผล

(3.1) กำรติดตำมผล 

3.1.1) การรายงานผล รอบ 6 เดือน และผลประจ�าปี

3.1.2) การติดตามผลในภาพรวม ติดตามผลความก้าวหน้า 

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

3.1.3) การตรวจและติดตามผลเฉพาะกรณี การติดตามการ

ด�าเนินงานในพื้นที่ส�าคัญ

(3.2) กำรประเมนิผล ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นหน่วยงาน

หลักในการด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวง

มหาดไทย และส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ โดยอาจด�าเนนิการใน

ลักษณะของการนิเทศงานในทุกระดับ และการใช้งานศึกษา วิจัย

(3.3) ตัวชี้วัดร่วม ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงาน

หลกัในการจดัท�าตวัชีว้ดัการด�าเนนิงานในภาพรวมร่วมกบัทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

โดยมุ่งเน้นการวัดผลลัพธ์และผลกระทบในการด�าเนินงาน

2.2.3.3 คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)12

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) คณะกรรมการ

ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตาม ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลง

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศตาม

นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้าน

คมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน

12  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. (ข้อมูลออนไลน์) https://

th.wikipedia.org/wiki 
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อ�านาจหน้าที่ของ กนพ. มีดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ

สนับสนุนการจัดตั้งและด�าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนร่างแผน

แม่บท แผนงานหรือโครงการและแผนปฏิบัติการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) ก�าหนดแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติเ พ่ือให้การพัฒนา 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนหรือ

ข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกจิอืน่ หรอืการค้าบรเิวณพรมแดนระหว่างประเทศไทย

กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(3) ก�ากบัดแูล ตดิตามและประเมินผลการด�าเนนิงานตามแผนแม่บท 

ตลอดจนให้ค�าแนะน�าหรอืข้อเสนอแนะเพือ่แก้ไขปัญหาหรอือปุสรรคในการด�าเนนิการ

ตามแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการหรือแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการ

ด�าเนินงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานได้ตามความเหมาะสม

(5) เชญิเจ้าหน้าท่ี บุคคล หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาชีแ้จง หรอืเรยีก

เอกสารจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตาม

ความจ�าเป็น

(6) ออกระเบียบ ประกาศ และค�าสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามค�าสั่งนี้

(7) เสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้มีกฎระเบียบ 

หรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีจ�าเป็นต่อการจัดตั้งและด�าเนินการเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

(8)  ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งนี้ หรือตามที่คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

แต่ในช่วงต้นปี 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้

ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ท�าให้แผนการ
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พัฒนาพื้นที่ภายใต้อ�านาจของ กนพ. ชะลอตัวลงเนื่องจากขาดคณะกรรมการฯ  

ในการพิจารณาและสั่งการ พร้อมทั้งสั่งการให้ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ยกร่างระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรขีึน้ใหม่ เพือ่เป็นกลไก

ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการ ก�ากับติดตาม และสนับสนุน

การด�าเนนิงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง กระทัง่ในเดอืน

มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 และระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

พ.ศ.2558 โดยได้พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเขตศรษฐกิจพิเศษ  

(กพศ.) แทนคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) ทีถ่กูยบุเลกิไป 

โดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีอ�านาจหน้าที่ครอบคลุมทั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเดิม และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตาม

แผนการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ ทั้งก�าหนดนโยบาย มาตรการ 

แนวทางการด�าเนินงาน และการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้ความเห็นชอบ

และประกาศก�าหนดพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ อตุสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกจิ

พิเศษและสิทธิประโยชน์แก่ผู ้ประกอบกิจการเช่นเดียวกับการอนุมัติแผนงาน 

โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะเดียวกันยัง

สามารถด�าเนินการตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ พร้อมก�ากับดูแลและติดตาม

การด�าเนนิงานของหน่วยงานตามแผนพฒันา รวมท้ังพจิารณาส่ังการหรือให้ข้อเสนอ

แนะการด�าเนินงาน ให้ความเห็นชอบ ปรับปรุง หรือยุบเลิกแผนพัฒนา แผนงาน

และโครงการ หรือยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเสนอแนะต่อที่ประชุม ครม.เพื่อ

ให้มีกฎระเบียบ หรือปรับปรุงแก่ไข กฎระเบียบที่จ�าเป็นต่อการจัดตั้งและด�าเนิน

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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2.2.3.4 คณะกรรมกำรกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)

คณะกรรมการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เป็นกลไกใน

ระดบันโยบายและระดบัพืน้ท่ีในการบรหิารจัดการ ก�ากบัติดตาม และสนบัสนนุการ

ด�าเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะท�าให้การ

บริหารจัดการและขับเคลื่อนพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดอย่างบูรณาการ  

มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั้งพื้นที่ท่ีด�าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และพื้นที่ที่มี

ศักยภาพเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ควำมหมำย

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ว่าหมายถึง พื้นที่ดังต่อไปนี้

1.1 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง ได้แก่

(1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

(3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
(5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (6) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

(7) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

(9) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (10) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

1.2 พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic 

Corridor: SEC)

1.3 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic 

Corridor: NEC-Creative LANNA)

1.4 พื้น ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(Northeastern Economic Corridor: NeEC-Bioeconomy)

1.5 พืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคกลาง - ภาคตะวนัตก (Central-

Western Economic Corridor: CWEC) และบริเวณพื้นที่อื่นใดที่ก�าหนดเพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี
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ประกาศก�าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และให้ถือว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ท่ีด�าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน

สามารถด�าเนนิการต่อไปได้ โดยให้ระเบยีบ ส�านกันายกรัฐมนตรีฯ นีไ้ม่มผีลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวก่อนวันที่

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ นี้ใช้บังคับ

2. คณะกรรมกำร

คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ” เรียกโดยย่อว่า “ กพศ.” ประกอบด้วย

2.1 นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

2.2 รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรอง

ประธานกรรมการ

2.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ

ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณชิย์ รฐัมนตรว่ีา การกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่า การกระทรวง

อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ

2.4 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง

ชาต ิเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวันออก เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้อ�านวยการ

ส�านักงบประมาณ เป็นกรรมการ

2.5 ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
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2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ�านวนไม่เกินสามคน

เป็นกรรมการ ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น

กรรมการและเลขานกุาร รองเลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน และเจ้าหน้าท่ี สศช. ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน เป็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้ สศช. ท�าหน้าที่เลขานุการของ กพศ. รับผิดชอบ

ในด้านวิชาการและธุรการ ตลอดจนอ�านวยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ กพศ. และ

ปฏิบัติการอื่นตามที่ กพศ. มอบหมาย

3. อ�ำนำจหน้ำที่

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอ�านาจหน้าที่

หลักในการก�าหนดนโยบายแนวทางการด�าเนินงานและการบริหารการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 พื้นที่

2.2.3.5  กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับจังหวัด

กลไกการขบัเคลือ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษระดบัจงัหวดั มคีณะกรรมการ

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิศษ (กนพ) เป็นกลไกในการบริหารจัดการสูงสุดในการ

ก�าหนดและตดัสนิใจเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ อ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการที่ส�าคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่าง 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสนบัสนนุการจดัตัง้และด�าเนนิการเขตเศรษฐกจิ ตลอดจนร่าง

แผนแม่บท แผนงานหรอืโครงการและแผนปฏบิตักิารต่อรฐับาลเพ่ือพจิารณาอนมุตัิ 

และก�าหนดแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัตเิพ่ือให้การพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษรวม

ทัง้การส่งเสรมิการค้าเสรภีายใต้กรอบอาเซยีนหรอืข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกจิอืน่ 

หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นไปโดย

เหมาะสมละมปีระสทิธภิาพ รวมถงึก�ากบัดแูล ติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงาน

ตามแผนแม่บท ตลอดจนให้ค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

ในการด�าเนินการตามแผนแม่บท แผนงาน หรือโครงการหรือแผนปฏิบัติการ และ

รายงานผลการด�าเนินงานต่อรัฐบาล และออกระเบียบ ประกาศ และค�าสั่ง เพื่อ
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ปฏบัิตกิารตามค�าสัง่นี ้ปฏบัิตกิารอืน่ใด เพือ่ให้เป็นไปตามค�าสัง่นี ้หรอืตามทีร่ฐับาล

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มติเมื่อวันที่ 

15 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก  

มกีารก�าหนดขอบเขตพืน้ทีใ่นระดับต�าบลท่ีอยูต่ดิชายแดนและไม่ทับซ้อนพ้ืนท่ีป่าไม้

ของจังหวัดตาก จ�านวน 14 ต�าบล รวม 886,875 ไร่ (1,419 ตารางกิโลเมตร)  

ในพื้นที่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะ

น�าร่องและเป็นพืน้ทีห่ลกัในการวจิยั โดยจงัหวดัตากเป็นพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเฉพาะและ

เหมาะสมต่อการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายมิติ ดังนี้

2.3.1 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนภูมิศำสตร์

จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 

16,406.65 ตารางกโิลเมตร เป็นจังหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของประเทศและ

เป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 426 กิโลเมตร 

สภาพภมูปิระเทศของจงัหวดัตากส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีตามแนวเทอืกเขาท่ีถกูแบ่งออก

เป็น 2 ส่วนใหญ่โดยมเีทือกเขาถนนธงชัยกัน้กลาง จงึท�าให้ลกัษณะภมูอิากาศมคีวาม

แตกต่างกัน เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัว

ปะทะมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ท่ีพดัมาจากมหาสมทุร

อนิเดยีและทะเลอนัดามนั ท�าให้ซกีตะวนัออกได้รบั

ความชุ่มชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มท่ี สภาพแห้งแล้ง 

ส่วนฝั ่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

มากกว่าท�าให้ปริมาณฝนตกมีความชุ ่มชื้นโดย

เฉพาะในที่ที่อยู่ในเขตภูเขา  
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•	 อาณาเขตภายในจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ

            ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย 4 อ�าเภอ  ได้แก่ อ�าเภอเมืองตาก อ�าเภอ

บ้านตาก อ�าเภอสามเงา และอ�าเภอวังเจ้า สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและ

ท่ีราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น�้าปิงและแม่น�้าวัง ท�าให้เกิดพื้นที่

ราบแคบริมสองฝั่งของแม่น�้า

 ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย 5 อ�าเภอ ได้แก่อ�าเภอแม่สอด อ�าเภอพบพระ 

อ�าเภอแม่ระมาด  อ�าเภออุ้มผาง และอ�าเภอท่าสองยาง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพล 

มาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน มีความชุ่มชื้น  ฝนตกมากกว่าซีกด้าน

ตะวันออก

•	 อาณาเขตโดยรอบ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนตดิต่อกบัเชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง สุโขทยั 

ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี และเมียนมา ยาวประมาณ 540 กม. 

(แม่น�้าเมย 170 กม.  เทือกเขาตะนาวศรี 370 กม.)

•	 สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ด้านตะวันออก ประกอบด้วย ภูเขาสูง ประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่ ซึ่งปกคลุมป่า

โปร่งและป่าเบญจพรรณ และด้านตะวันตก ประกอบด้วย ภูเขาสูงประมาณร้อยละ 

80 ของพื้นท่ี ปกคลุมไปด้วยป่าโปร่ง ป่าดงดิบ และป่าสน มีภูเขาที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ภเูขาถนนธงชยั เขาหลวงและเขาพระเมนิ แหล่งน�า้ท่ีส�าคัญได้แก่ แม่น�า้ปิง แม่น�า้วงั  

แม่น�้ากลอง แม่น�้าเมย คลองวังเจ้า และห้วยแม่ละเมา มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่า 

แร่ธาตุที่ส�าคัญได้แก่ แร่แกรนิต สังกะสี และหินปูน

•	 พื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ ซ่ึงเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับ

ประเทศเมียนมา มีการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมามาต้ังแต่อดีต ลักษณะ

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีต้องการด�าเนินการ คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(Special Border Economic Zone) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบหนึ่งที่มี

เขตพื้นที่ติดชายแดน โดยจะมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รวมทั้ง

อุตสาหกรรมอื่น ๆ การจัดตั้งศูนย์บริการด้านศุลกากร แบบ One Stop Service 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับการส่งออกและน�าเข้าสินค้าชายแดน คลังสินค้า 
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อาคารพาณชิย์ และส่งเสรมิสทิธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษเีช่นเดียวกบันคิมอตุสาหกรรม

ทั่วไป (General Industrial Estate) การยกเว้นภาษีน�าเข้า การยกเว้นภาษีเงินได้ 

การตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและศูนย์กระจายสินค้าด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งมีการสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็น เช่น การขยายถนนเส้นทางคมนาคม และสนามบิน

แม่สอด เป็นต้น

2.3.2 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรปกครอง/ประชำกร

 จงัหวัดตากมจี�านวนประชากรทัง้สิน้ 665,000 คน13 แบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 9 อ�าเภอ  ดังนี้

นอกจากนี้ ใน

ส่วนของการปกครองท้อง

ถิ่น สามารถจ�าแนกเป็น 1 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 

1 เทศบาลนคร 1 เทศบาล

เมือง 17 เทศบาลต�าบล 

และ 49 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล

2.3.3 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนเศรษฐกิจ

 จากลกัษณะภูมศิาสตร์ท่ีเป็นพืน้ท่ีชายแดน14 และเป็นพืน้ทีท่ีมี่มศีกัยภาพ

พอสมควรในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค รวมถึงความเข้มแข็ง

ทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนดังนั้น ลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่

ต้องการด�าเนินการ คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic 

Zone) ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษรปูแบบหนึง่ทีม่เีขตพ้ืนท่ีติดชายแดน โดยส่วนใหญ่
13 หอการค้าแม่สอด, 2562.
14  http://www.taksez.com/th/page/takpotential.html 

ที่มำ: http://www.realist.co.th

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 :

 จากที่ท�าการปกครองจังหวัดตาก
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ก�าหนดไว้ส�าหรบัการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู หรอือตุสาหกรรมส่งเสรมิ 

และกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรือ 

อตุสาหกรรมส่งเสรมิ ภายในเขตดงักล่าวประกอบด้วยศนูย์บรกิารด้านศลุกากร แบบ 

One Stop Service เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับการส่งออกและน�าเข้าสินค้า

ชายแดน คลังสินค้า และอาคารพาณิชย์ และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีเช่น

เดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Estate) การยกเว้นภาษี 

น�าเข้า การยกเว้นภาษเีงนิได้ การตัง้คลงัสนิค้าทณัฑ์บนและศนูย์กระจายสินค้าด้าน 

Logistics เป็นต้น

 ศักยภาพและความพร้อมในการลงทุน

 ศักยภาพและความพร้อมของเมืองท้ังในด้านเศรษฐกิจ การลงทุนภาค

อุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการท่องเที่ยว ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนใน

พื้นที่ร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นท่ีแม่สอดสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

พิเศษเมียวดี (Myawaddy Trade Zone) ของสหภาพเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ห่างออก

ไปเพยีง 10 กิโลเมตร และมพีืน้ตัง้อยูป่ลายแนวเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ  (East-West  

Economic Corridor :  EWEC) เป็นจุดตัดระหว่างแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  

North-South  Economic  Corridor  (NSEC)  มีโครงข่ายการคมนาคมทางบกที่

สนับสนนุการขนส่งทัง้ผู้โดยสารและสนิค้า สนามบินพาณชิย์ เป็นแหล่งผลติทางการ

เกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ตลอดจนเป็นประตู

สู่อันดามัน และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง คือ เมียนมา จีน และสามารถ

เชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าขายเป็นประตูสู่ยุโรปได้ ประกอบกับมีมูลค่าการค้าขาย

ชายแดน ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาท และเพ่ิมมากข้ึนหลังเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ เช่น จีน 

มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม สนใจมาลงทุนในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด ด้านการค้าขาย 

ด้านอตุสาหกรรม ด้านการท่องเทีย่ว ด้านค้าอญัมณ ีด้านเกษตรกรรม และโดยเฉพาะ

กลุ่มนักธุรกิจจีน มีความสนใจท่ีจะมาลงทุนหรือร่วมทุนกับรัฐบาลไทยในโครงการ
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ขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบินแห่งท่ี 2 โครงการขดุเจาะอุโมงค์ถนนสาย

เอเชีย (แม่สอด-ตาก)  โครงการศูนย์อุตสาหกรรม รวมไปถึงด้านเกษตรกรรม แต่

ทั้งนี้พ้ืนที่แม่สอดจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องระเบียบกฎหมาย ผังเมืองรวมเมือง

แม่สอดจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนา มีการก�าหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ที่ชัดเจน

ภาคเกษตรกรรม

ประชาชนส่วนใหญ่ ในจงัหวดัตากมอีาชพีทางด้านการเกษตร โดยการท�า

นาข้าวเป็นหลักและมีการเพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ อ้อย มันส�าปะหลัง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเขียว โดยพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมด 10.2 ล้านไร่ เป็นพื้นที่

ถือครองเพ่ือการเกษตร 1.4 ล้านไร ่ สัดส่วนพื้นที่ เกษตรต่อพื้นที่ทั้งหมด 

คิดเป็น ร้อยละ 13.97 (ปี 2557) มพีืน้ทีป่ลกูข้าวนาปี 0.2 ล้านไร่ พ้ืนทีป่ลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 0.09 ล้านไร่ และมันส�าปะหลัง 0.02 ล้านไร่ เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ

ที่ส�าคัญ ซึ่งให้ผลผลิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังตาราง ต่อไปนี้
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 ทีม่า: จากส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตาก, 2559

ภาคอุตสาหกรรม

การลงทุนภาคอุตสาหกรรมประเภทเน้นการใช้แรงงานสูง (Labor 

Intensive Industry) เพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ติดกับชายแดนของจังหวัด เพื่อใช้

แรงงานค่าแรงถกูจากประเทศเมยีนมา ในปัจจบุนัจงัหวดัตากมโีรงงาน 628 โรงงาน 

เงินลงทุนทั้งสิ้น 15,958 ล้านบาท จ�านวนแรงงาน 57,374 คน แบ่งเป็น

- โรงงานขนาดเล็ก 66 โรงงาน

- โรงงานขนาดกลาง (เงินทุนมากว่า 10 ล้านบาท) 99 โรงงาน
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- โรงงานขนาดใหญ่ (เงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท) 463 โรงงาน

ก่อให้เกิดการจ้างงาน 53,000 คน โดยโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น

โรงงานขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท

ภาคก�าลังแรงงาน

ในปลายปี 2558 จังหวัดตากมีก�าลังแรงงาน 267,646 คน ท�างานใน

จังหวัด 266,231 คน แบ่งเป็นผู้ท�างานในภาคเกษตร 120,271 คน ผู้ท�างานนอก

ภาคเกษตร 145,960 คน ผูท้�างานในภาคอตุสาหกรรมการผลติ 23,956 คน ทีเ่หลอื

ท�างานในภาคบรหิารอืน่ ๆ  นอกจากนี ้จังหวดัตากยงัมแีรงงานข้ามชาต ิสญัชาตเิมยี

นมา ลาว กัมพูชา จ�านวน 65,730 คน ท�างานในสถานประกอบการ 1,792 แห่ง  

สะท้อนให้เหน็ว่า แรงงานจงัหวดัตากส่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตรและบริการ ส่วน

ในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแรงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ 15

ภาคการท่องเที่ยว 

จากการจดักลุม่จังหวดัด้านการท่องเท่ียวของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

จังหวัดตากจัดอยู่ในกลุ่มเมืองรอง โดยในปี 2561-62 มีจ�านวนนักท่องเที่ยว ดังนี้

ประเภทกำรท่องเที่ยวในจังหวัดตำก 2019 2018 % 

Change
อัตราการเข้าพัก 73.14 74.63 -1.49
จ�านวนผู้เข้าพัก (คน) 173,683 174,667 -0.56
จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (คน)  21,934 216,244 +2.63
จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (คน) 218,158 212,470 + 2.68  
จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (คน)  3,776  3,774 + 0.05  
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้านบาท)  774.1  758.1 + 2.11  
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (ล้านบาท)  748.79  732.9 +2.17
รายได้จากผู้เย่ียมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านบาท)  25.35  25.22 +0.52

 ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

15 สำานักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
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2.3.4 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสังคม

(1) การศึกษา16

จังหวัดตากมีสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานทั้งหมด 247 แห่ง นักเรียน 78,042 คน และครู 3,858 คน คิดเป็น

อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 20 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

จ้านวน 22 แห่ง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดโอกาสให้สามารถจัดการศึกษา

ได้อย่างหลากหลายรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงมีการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมหรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส่งผลให้ประชากรวยัเรียน ผู้ด้อยโอกาส สามารถ

เข้าถึงการรับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

(1.1) ระดับการศึกษาปฐมวัย

ประชากรวยัเรียนกลุม่อาย ุ4–5 ปีได้รบัการเตรยีมความพร้อม

ก่อนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการจัดประสบการณ์เด็ก

ก่อนประถมศึกษาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

(1.2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(1.2.1) ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 คิดเป็นร้อยละ 100

(1.2.2) นักเรียนที่จบชั้น ป.6 จากสถานศึกษาในสังกัด สพป. 

ตาก เขต 1 เข้าเรียนชั้น ม.1 คิดเป็นร้อยละ 100

(1.2.3) นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปี ในสังกัด สพป. เข้าเรียนชั้น 

ม.ปลาย (สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า) ปี คิดเป็นร้อยละ 98.36

(1.2.4) นักเรียนท่ีเรียนจบชั้น ป.6 ภายในเวลาที่หลักสูตร

ก�าหนด (6ปี) คดิเป็นร้อยละ 99.19 และใช้เวลาเรยีนมากกว่า 6 ปี คดิเป็นร้อยละ 0.81

16  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และ เขต 2 , สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 38
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(1.2.5) นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.3 ภายในเวลาที่หลักสูตร

ก�าหนด (3 ปี) คิดเป็นร้อยละ 99.73 และใช้เวลาเรยีนมากกว่า 3 ปี คดิเป็นร้อยละ 0.27

(2) วัฒนธรรม 17

จังหวัดตากเป็นแผ่นดิน “สี่มหาราช” ที่มีพระมหาราชเจ้าได้เสด็จมา

ชุมนุมกองทัพที่เมืองตากถึง 4 พระองค์ คือ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช เป็นดินแดนแห่งชนเผ่าที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมประเพณี 

วฒันธรรมประเพณทีีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัตาก ได้แก่ ประเพณกีระทง

สาย ไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก เป็นงานประเพณีที่น�าหลักค�าสอนทาง

พระพุทธศาสนา ภูมิปัญญา ชาวบ้านและงานศิลปะวัฒนธรรมมาหล่อหลอมจนเกิด

เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีหนึ่งเดียวในโลก และประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 อ�าเภอ

บ้านตาก แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท่ีส�าคัญ ได้แก่ ตรอกบ้านจีน  

เป็นชุมชนโบราณที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเกินกว่า 100 ปี และพิพิธภัณฑ์

เมืองเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอเมืองตาก วัดพระบรมธาตุ อ�าเภอบ้านตาก วัดไทย

สามัคค ีอ�าเภอแม่สอด และพระพทุธรปูหนิอ่อน วดัดอนแก้ว อ�าเภอแม่ระมาด ศลิปะ

การแสดงทีส่ร้างชือ่เสยีง ได้แก่ ระบ�าเกลยีวเชอืกของชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง บ้านขนุห้วย 

แม่ท้อ อ�าเภอแม่ระมาด ซึ่งจัดแสดงในช่วงวันปีใหม่

(3) การสาธารณสุข 18

สถานพยาบาล จังหวัดตากมีสถานพยาบาล รวม 301 แห่ง แบ่งเป็น

โรงพยาบาลของรัฐ 9 แห่ง ครอบคลุมทุกอ�าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

จ�านวน 115 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ 

อีก77 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 

17 สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, 2563 
18 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
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 1) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 9 แห่ง โดยแยก

เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป ระดับมาตรฐาน จ�านวน 2 แห่ง 

ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Active bed = 310) และ 

โรงพยาบาลแม่สอด (Active bed = 365)  และประเภทโรงพยาบาลชุมชน จ�านวน 

ทั้งสิ้น 7 แห่ง แบ่งเป็นระดับแม่ข่าย 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลท่าสองยาง (Active 

bed = 79) โรงพยาบาลอุ้มผาง (Active bed = 65) โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2 แห่ง 

ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ระมาด (Active bed = 100) และโรงพยาบาลพบพระ (Active 

bed = 50) โรงพยาบาลขนาดกลาง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านตาก (Active 

bed = 60) และโรงพยาบาลสามเงา (Active bed = 30) และโรงพยาบาลขนาด

เล็ก 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลวังเจ้า

2) สถานบรกิารสาธารณสขุในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ จ�านวน 292 แห่ง 

ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (115 แห่ง) ศนูย์สุขภาพชมุชนเมอืง 

(3 แห่ง) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (28 แห่ง) สุขศาลา (29 แห่ง) Health Post 

(4 แห่ง) Malaria Post (112 แห่ง) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง (1 แห่ง) 

3) ภาคเอกชน จังหวัดตากมีโรงพยาบาลเอกชน จ�านวน 2 แห่ง คือ  

โรงพยาบาลแม่สอดราม (100  เตียง) และโรงพยาบาลแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 

(37 เตียง) สถานพยาบาล จ�านวน 150 แห่ง และสถานที่ขายยา/ผลิตยา จ�านวน 

109 แห่ง 

4) บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดตาก มีบุคลากรทางการแพทย์และ

บุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นกลุ่มวิชาชีพส�าคัญ 

รวม 2,068 คน เป็นแพทย์ 151 คน ทันตแพทย์ 42 คน เภสัชกร 77 คน พยาบาล

วิชาชีพ 1,029 คน และสายวิชาชีพอื่น ๆ รวม 769 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน

ของบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มวิชาชีพ : จ�านวนประชากรแล้ว พบว่า จ�านวนบุคลากรทั้ง 

5 กลุ่มวิชาชีพยังคงอยู่ในภาวะขาดแคลน

(สัดส่วนแพทย์ 1:3,628 คน /ทันตแพทย์ 1:11,690 คน /เภสัชกร 

1:11,116 คน / พยาบาล 1: 622 คน/ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 1:43 คน)
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2.3.5 กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก

เพือ่ให้การขบัเคลือ่นนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรฐับาลและ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสทิธภิาพ จงัหวดั

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก เพื่อก�าหนดแนวทางให้ทุก

ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีถ่อืปฏบิตั ิรวมถงึก�ากับดแูล ติดตาม และประเมนิผลการ

ด�าเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะท�างานขบั

เคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก ในด้านต่าง ๆ ตามกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม ได้แก่

1. ด้านขอบเขตพื้นที่และการจัดหาที่ดิน

2. ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง

3. ด้านสิทธิประโยชน์

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า ประปา) และด่านศุลกากร

5. ด้านการส่งเสริมอาชีพ การฝึกทักษะ และการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชนในพื้นที่

6. ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิวฒันธรรมประเพณ ีและการสาธารณสขุ

7. ด้านการบริหารส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ศูนย์บริการจุดเดียว

เบด็เสรจ็ (One Stop Service: OSS) และศนูย์ประสานงานบ้านพีเ่มอืงน้อง (Sister 

City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี

 ทัง้นี ้เพือ่ให้การตดิตามผลการด�าเนนิงานและปัญหา อปุสรรค ในการขบั

เคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของคณะท�างานแต่ละกลุ่มภารกิจ (Cluster) 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงัหวดัจึงก�าหนดจดัประชมุคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ และให้แต่ละกลุ่มภารกิจจัดการ

ประชุมเพือ่สรปุประเดน็ก่อนน�าเสนอในการประชมุคณะกรรมการฯ ประจ�าสปัดาห์
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2.3.6 โอกำสและอุปสรรคในกำรพัฒนำพื้นที่ชำยแดนและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ19

1. โอกาสการพัฒนาพื้นที่แม่สอดเชื่อมโยงเมียวดีและเมืองส�าคัญอื่น ๆ 

ของเมียนมา

  (1) การค้าผ่านแดนและการค้าชายแดน การค้าชายแดนผ่านด่าน

ศุลกากรแม่สอดมีมูลค่าสูงที่สุดในภาคเหนือและมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ของด่าน

การค้าชายแดนไทย-เมียนมารองจากด่านสังขละบุรี โดยมีช่องทางการค้าที่ส�าคัญ 

ได้แก่ (1) ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 และ (2) ท่าข้าม

รมิแม่น�า้เมย รวม 22 แห่ง ทีเ่ปิดตามกฎหมายศลุกากร ม.5 ทว ิการค้าทีผ่่านสะพาน

มติรภาพฯ และท่าข้ามแม่น�า้เมย โดย 5 ด่านการค้าชายแดนไทย-เมยีนมา ทีม่มีลูค่า

สงูสดุ ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สอด (40%) ด่านศลุกากรสงัขละบรีุ (39%) ด่านศลุกากร

ระนอง (11%) ด่านศุลกากรแม่สาย (6%) ด่านศุลากากรเชียงแสน (2%) ด่านอื่น ๆ  

(2%) ปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก-น�าเข้า ดังตารางต่อไปนี้ 

ที่มา: ส�านักงานจังหวัดตาก, 2559

ส�าหรับสินค้าส่งออกส�าคัญ ได้แก่ เบียร์ น�้ามันเบนซิน โทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์ น�้ามันดีเซล และผ้าฝ้าย ส่วนสินค้าน�าเข้าส�าคัญ ได้แก่ โคและกระบือ
มีชีวิต ถั่วลิสง ถั่วเขียว เฟอร์นิเจอร์/ผลิตภัณฑ์ไม้ และแร่พลวง

19 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานการสำารวจศักยภาพพื้นที่ชายแดน

และเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-เมียนมา จังหวัดตาก, 2557. 
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(2) การคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์ อ�าเภอแม่สอดเป็นประตเูศรษฐกจิ
เช่ือมโยงไทย-เมียนมาบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor: EWEC) ทีส่ามารถเชือ่มโยงไปยงัเมอืงส�าคญัของรัฐกะเหร่ียง
และรัฐมอญ อาทิ ผะอัน และเมาะละแหม่ง รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงกรุงย่างกุ้ง ใน
ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-เมียนมายังคงมีปัญหาในเร่ืองการจราจร
บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 และ 2 ที่แออัดเนื่องจากเป็นจุดผ่าน
แดนของกลุม่แรงงานรายวนัและรถบรรทกุสนิค้า แต่ในส่วนของการเดนิทางเข้าเมยี
นมาช่วงบนเขาตะนาวศร ีทีแ่ต่เดมิเป็นถนนทีแ่คบมากจนต้องจัดให้มกีารเดินรถทาง
เดียวสลับช่องทางในวันคู่และวันคี่ โดยประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินให้
เปล่าแก่เมียนมาเพื่อพัฒนาเส้นทางนี้ให้ได้มาตรฐาน โดยก่อสร้างเส้นทางตัดใหม่
สายเชิงเขา ตะนาวศรี-กอกะเร็ก ระยะ 28.20 กิโลเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงเส้นทาง
เดิม (สายเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี) ระยะทาง 17.24 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทาง 
45.446 กิโลเมตร และซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งท่ี 1 ท่ีตอม่อ
ทรุดตัวแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ การคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง

อ�าเภอแม่สอด-อ�าเภอเมืองตาก และอ�าเภอแม่สอด-อ�าเภออุ้มผาง ยังมีข้อจ�ากัดใน

เรือ่งของเส้นทางคดเคีย้วไม่ปลอดภัย ทางจงัหวดัจงึอยูร่ะหว่างการผลักดันให้มกีาร

ศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างอุโมงค์รถ/รถไฟในช่วงแม่สอด-ตาก และการ

พจิารณาทางเลอืกในการก่อสร้างถนนก�าแพงเพชร-อุม้ผาง หรอืการเปิดด่านเพือ่ให้

มีการสัญจรระหว่างอ�าเภออุ้มผาง-อ�าเภอแม่สอดผ่านเส้นทางในเมียนมา

(3) การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการผลิตข้ามพรมแดน  

ในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สอด มีการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์จาก

แรงงานในพื้นที่ อาทิ โรงงาน T.K. Garment Maesod Co., Ltd. (ไทยลงทุน/ผลิต

เสื้อผ้าส�าเร็จรูปส่งออกไปยังประเทศในเอเชียและยุโรป) และโรงงานห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด แม่สอด เซรามิค (ผลิตสินค้าเซรามิคเพื่อส่งออกไปยังตลาดในสหรัฐอเมริกา

และยโุรป) ในขณะทีเ่มอืงเมยีวดีมกีารจดัตัง้เขตการค้าชายแดน พืน้ทีร่วม 1,128.38 ไร่ 

ห่างจากชายแดนประมาณ 10 กิโลเมตรส�าหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  
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ศูนย์กระจายและขนถ่ายสินค้า ตรวจสอบสินค้าและช่องทางส�าหรับพิธีการด้าน

ศุลกากรครบวงจร โรงแรมและอาคารพาณิชย์อื่น ๆ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่ง

สนิค้าน�าเข้า และฝ่ังสินค้าส่งออก โดยในฝ่ังสนิค้าน�าเข้าจากไทยจะมปีรมิาณรถมาก 

มีบริการจัดเก็บภาษีและการขอใบอนุญาต ซึ่งด่านชายแดนสามารถออกใบอนุญาต

ให้ผูข้นส่งสนิค้าทีไ่ม่เกิน 200,000 บาท หากเกนิกว่านีต้้องขอใบอนญุาตจากนครเน

ปิดอว์ ในขณะทีฝ่ั่งสนิค้าออก ปรมิาณรถน้อย และมนัีกธรุกจิไทยได้เข้ามาเช่าอาคาร

คลังสินค้าเพ่ือเก็บสินค้าส�าหรับส่งต่อไปยังเมืองเมาะละแหม่ง ผะอัน และย่างกุ้ง 

นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเมียวดี (Myawaddy 

Industrial Zone) ซ่ึงเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร 

และอัญมณี

  2. อุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

  (1) ด้านการศึกษา

 การพฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ จ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กมี

แนวโน้มเพิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมปัีจจยัท่ีไม่สามารถควบคมุได้ คอื อตัรา

การเกิดที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องรวมท้ังข้อจ�ากัดของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ 

ครูไม่ครบชั้น งบประมาณไมเ่พยีงพอเนื่องจากได้รบัจัดสรรงบประมาณตามจ�านวน

รายหัวของนักเรียนท่ีมีจ�านวนน้อยการบริหารขาดความคล่องตัวยึดหยุ่นเมื่อเทียบ

กับโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษาที่เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพได้ยาก ทั้งนี้ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แก้ปัญหา โดยก�าหนด

แนวทางการพัฒนาในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเชื่อมโยงบูรณาการที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า คะแนนเฉลี่ย ร.ร.ขนาดเล็ก ใน 8 

กลุ่มสาระ ผลการประเมินฯ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 0.84 เมื่อ

จ�าแนกรายกลุ่มสาระ พบว่า ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ ยกเว้นกลุ่ม

สาระภาษาไทย มีค่าเฉลีย่ต�า่กว่าระดับชาต ิส�าหรบัผลการเปรยีบเทยีบกบัระดับเขต
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พืน้ที ่พบว่า ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ระดบัเขตพ้ืนที ่-0.34 เมือ่จ�าแนกราย

กลุ่มสาระ พบว่า ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าระดับเขตพ้ืนท่ี ยกเว้นกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ 

 การขยายโอกาสทางการศึกษา ในการยกระดบัการบรหิารจัดการ

ศึกษา ผู้เรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จ�านวน 2 กลุ่มสาระคือ กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เท่ากับ 25.72 และกลุ ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เท่ากับ 38.78 เพื่อเป็นการส่งต่อ

นักเรยีนให้ได้รบัการศกึษาอย่างต่อเน่ืองได้มกีารลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง

สถานศึกษาในสังกัดกับสถานศึกษาสังกัดอื่นที่เปิดสอนสายอาชีพ โดยมีหน่วยงาน

มาร่วมท�าข้อตกลงร่วมมอืการจดัการศกึษา คอื วทิยาลยัเทคนคิตาก วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากวิทยาลัยไฮเทค-เทคโนโลยีตาก 

ตลอดจนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ้านวน 31 โรงเรียน ส่งผลให้

นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น

ร้อยละ 100 และนกัเรียนทีเ่รยีนจบระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเรยีนต่อสายสามญั

และสายอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 98.36

  (2) ด้านสาธารณสุข

จากข้อมลูสดัส่วนประชากรแยกตามกลุม่อาย ุพบว่า ประชากรจังหวดั

ตากเกือบ 2 ใน 3 เป็นกลุ่มประชากรวัยท�างาน (15 - 59 ปี) คิดเป็นร้อยละ 61.94 

ซึ่งหมายถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ในการให้บริการสาธารณสุข โดยปัญหา

สาธารณสุขในกลุ่มเหล่านี้มีหลากหลายและที่ส�าคัญคือ โรคเรื้อรัง (มะเร็ง หลอด

เลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) และผลกระทบที่ตามมา

ปัญหาสุขภาพเฉพาะของกลุ่ม อาทิ กลุ่มสตรี เป็นต้น รองลงมา คือ กลุ่มเด็กเล็ก  

(0 - 5 ปี) และเด็กวัยเรียน (6 - 14 ปี) คิดเป็นร้อยละ 22.05 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน

มาของประชากรท้ังหมด โดยทัว่ไปกลุม่เป้าหมายกลุม่นีม้คีวามเสีย่งด้านสขุภาพตาม

ลักษณะธรรมชาติอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายมีน้อย อีกทั้งยัง
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เป็นส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพของกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มที่ส�าคัญ

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในภาพรวม คือ กลุ่มผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป) คิดเป็น 

ร้อยละ 11.22 ของประชากรท้ังหมด เพิม่ขึน้จากปีท่ีผ่านมา โดยทัว่ไปกลุม่เป้าหมาย 

กลุ่มนี้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นเดียวกับกลุ่มเด็กเล็ก คือ เป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกัน

ร่างกายน้อย เป็นส่วนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพของกลุ่มอื่น ๆ  

รวมทัง้ปัญหาโรคเรือ้รังท่ีมมีาตัง้แต่วยัท�างาน รวมท้ังภาวะทพุลภาพทีอ่าจมแีนวโน้ม

มากขึ้นจากความเสี่ยงที่มีเพิ่มขึ้นเหล่านี้

  (3) ข้อจ�ากัดในพื้นที่

 โครงสร้างพืน้ฐานไม่ได้มาตรฐาน (1) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ทัง้ในไทยและเมยีนมายงัไม่ได้มาตรฐานและบางจุดไม่ปลอดภยั ได้แก่ ช่วงแม่สอด-ตาก 

ช่วงแม่สอด-อุม้ผาง และเส้นทางส่วนใหญ่ในเมยีนมา โดยเฉพาะช่วงเมยีวดี-กอกะเร็ก 

บนเขาตะนาวศร ี(2) สภาพการจราจรพืน้ท่ีบรเิวณด่านพรมแดนเชงิสะพานมติรภาพ

ไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 แออัดมาก 

 ขาดการก�าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่อ�าเภอแม่สอดที่ชัดเจน 

การเตบิโตของกิจกรรมทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ในพืน้ทีท่�าให้โครงสร้างพืน้ฐานที่

มีอยู่เดิมและการบริหารจัดการของหน่วยงานใน อ.แม่สอดไม่สามารถรองรับการ

พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดทิศทางการพัฒนา

และโครงการพัฒนาในพื้นที่ให้เหมาะสม

 ไทยและเมียนมายังไม่มีความร่วมมือในการอ�านวยความสะดวก

การขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างกัน ไทยและเมียนมายังไม่สามารถด�าเนินการเชื่อม

โยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ (National Single Window: NSW) และ

ภายในอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของเมียนมายังไม่

เป็นสากล อาทิ การที่เมียนมาให้ออกใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าที่ย่างกุ้ง
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2.4 ทฤษฎ ีแนวคดิอนำคตศกึษำ และกำรจดัท�ำภำพอนำคต (Foresight)

  2.4.1 ทฤษฎี แนวคิดอนำคตศึกษำ

  การศึกษาอนาคตเป็นการน�าข้อมูล และข้อเท็จจริงจากอดีตและปัจจุบัน 

มาท�าการทบทวนเพ่ือคาดการณ์ อนาคตท่ีไกลออกไป ยิง่มกีารศกึษาย้อนอดตีไปได้

ไกลเท่าไร ก็จะท�าให้การคาดการณ์อนาคตมีความชัดเจนและแม่นย�ามากขึ้น 

  Slaughter, Richard A. (1995)20 อนาคตศึกษา (futures studies) เป็น

วิชาท�านายเหตุการณ์ท่ียังไม่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการ เหตุผล การเปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบัน รวมทั้งประวัติศาสตร์ในการท�านายและวิเคราะห์อนาคต หลักการและวิธี

การในอนาคตศาสตร์ จะพิจารณาจากความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลง

หรือการด�าเนินของเหตุการณ์ในปัจจุบันทางสังคมผ่านหลักการทางเศรษฐศาสตร์ 

สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา รวมทั้งเทววิทยาด้วย

  อภิวัฒน์ รัตนวรำหะ (2019)21 อนาคตศึกษา (Futures Studies) เป็น

ศาสตร์ทีว่่าด้วยกระบวนการคาดการณ์ ก�าหนด และตัง้รับกับอนาคตอย่างเป็นระบบ

มากขึน้ ซ่ึงในปัจจุบนัได้รบัความสนใจมากขึน้ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นวงกว้าง และมีความไม่แน่นอนสูง การมองอนาคต ไม่ใช่

ศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ เพราะในอดีต การมองอนาคต คือ ศาสตร์ของการท�านายและ

การพยากรณ์ แต่ปัจจุบัน ‘อนาคตศึกษา’ เป็นศาสตร์ท่ีคิดและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

อนาคตอย่างเป็นระบบมากข้ึน มีการน�ากระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์

ร่วมกับความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

20 Slaughter, Richard A. Futures for the Third Millennium. Prospect Media, St. Leonards, NSW, 

Australia. 1995.
21 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ. ผศ.ดร. มองอนาคต ‘เมือง’ ไทย ผ่านสายตานักอนาคตศึกษา 2019. สืบค้นจาก  

https://www.the101.world/apiwat-interview-2019/
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  ประโยชน์ของอนาคตศกึษา คอื ท�าให้เกดิการวางแผนท่ีสามารถตอบรับกบั

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูงได้ดีขึ้น ซึ่งวิธีการวางแผนแบบเดิม

อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป อนาคตศึกษาจึงช่วยตีกรอบความคิดในการวิเคราะห์อดีต 

ปัจจุบัน และอนาคตได้ว่า ในอนาคตจะมีโอกาส ความท้าทายอะไรเกิดข้ึนได้บ้าง  

เพื่อให้สามารถวางแผนตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ ที่ส�าคัญคือ ในปัจจุบัน 

กระบวนการศึกษาและใช้อนาคต ไม่ได้เป็นแบบบนลงล่าง (Top down) เหมือนใน

อดีต แต่เป็นการศึกษาอนาคตท่ีกระบวนการมีการเปิดกว้างให้คนจากหลากหลาย

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น

  2.4.2 กำรจัดท�ำภำพอนำคต (Foresight)

  การจดัท�าภาพแนวโน้มในอนาคตเป็นการน�าประเดน็ทีม่คีวาส�าคญัและเป็น

ที่ยอมรับร่วมกัน (common ground key issues) ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ มาท�าการวิเคราะห์ผ่านแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้

ฉากทศัน์ในอนาคต (Future Scenario) ของสถานการณ์ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในระยะ

เวลาทีก่�าหนด ดังนัน้ เราจงึต้องวางแผนเป็นฉากๆ ไว้ แล้วเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัทกุ

ฉากทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

  รักษ์พงศ์ วงศำโรจน์ (2560)22  แนวคิดการมองภาพอนาคต (Foresight) 

เป็นแนวคิดที่มีต้นก�าเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศตวรรษที่ 16 

แต่ถูกพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นระบบในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหาร

ของกองทพัสหรฐัอเมรกิา (Fahey & Randall, 1998; Malaska & Virtanen, 2005)

เมื่อช่วงปี ค.ศ.1950-1960 ซึ่งต่อมา เฮอร์แมน คาน (Herman Kahn) นักอนาคต

ศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มน�าแนวคิดเรื่องการมองภาพอนาคตมาประยุกต์ใช้ใน

การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ได้ร่วมวางแผนจนิตนาการอนาคตทางการทหารของกอง

22  รกัษพ์งศ์ วงศาโรจน.์ การถา่ยทอดองคค์วามรูโ้มเดลการพยากรณ์เชิงยทุธศาสตร์รองรับอนาคต: มติดิา้นความ

มัน่คง. โครงการจดัการความรูแ้ละถา่ยทอดเทคโนโลยจีากผลงานวิจัยและนวตักรรม. สำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ. 2560. 
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ทัพอากาศและได้ถอดองค์ความรู้ชุดนี้จากประสบการณ์ โดยประยุกต์ไปสู ่

การพยากรณ์อนาคตในภาคการเมอืง เศรษฐกจิ กระทัง่ได้รบัยกย่องเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านอนาคตศาสตร์ระดับต้นของโลก (Fahey & Randall, 1998; Malaska & 

Virtanen, 2005)

  หลังจากนั้นแนวคิดนี้จึงถูกน�ามาปรับปรุงและพัฒนาข้ึนใหม่ เป็นเทคนิค

การสร้างภาพอนาคตส�าหรบัวางแผนพฒันาองค์กรในอุตสาหกรรมพลังงาน จากนัน้

ภาครัฐบาลและภาคธุรกิจจึงน�าแนวคิด Foresight มาศึกษาเพื่อใช้ในการวางแผน

การลงทุนเก่ียวกับเทคโนโลยี และพัฒนาขึ้นใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อการคาดการณ์พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technology 

Foresight) ต่อมาในยุคหลังทศวรรษท่ี 1990 จึงได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวให้

ครอบคลมุกจิกรรมในภาคเศรษฐกิจ เพือ่สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนั และ

ในเวลาต่อมาจึงเพิ่มประเด็นทางสังคมเข้ามา ท�าให้การมองอนาคตในยุคปัจจุบันมี

การใช้ข้อมูลทางการทหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมผสม

ผสานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาพอนาคต 1 สถานการณ์

  Joseph Veros (2003) ได้พัฒนารูปแบบการสร้างภาพอนาคต เรียกว่า 

Generic Foresight Model (GFM) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นการสร้างภาพอนาคต 

(Scenarios) ทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคตระยะยาว โดยการสร้างภาพอนาคต (Foresight) 

ในกระบวนการน้ีจะแตกต่างจากการพยากรณ์ (Forecast) ซึ่งเป็นการท�านายผล

จากความถีข่องการเกดิข้อมลูนัน้ ๆ  ในอดตีแล้ววาดภาพอนาคตว่าน่าจะเป็นอย่างไร 

แต่การวาดภาพอนาคตตามกระบวนการ Foresight จะเป็นการคาดการณ์ว่า 

สถานการณ์ข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไร โดยมีปัจจัยน�าเข้า (Input) ที่เป็นเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ (Analysis)  หา

แนวโน้ม ของสถานการณ์หรือภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เช่น การ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพอากาศ โดยมีการประเมินความน่าจะเป็นของ
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ฉากทัศน์ (Scenario) ตามโอกาสในการเกิดว่า ในภาพอนาคต (Foresight) ที่ได้ มี

ฉากทัศน์ใดที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนจริง (Interpretation) และมีฉากทัศน์ใดที่อาจจะ

เพยีงแค่มีโอกาสเกดิข้ึน (Prospection) เพือ่น�าฉากทศัน์นัน้มาก�าหนดนโยบายหรอื

แนวทางที่ต้องปฏิบัติ โดยนโยบายหรือแนวทางปฏิบัตินี้ ก็คือ ผลลัพธ์ (Output) 

นั่นเอง ซึ่ง GFM Model เป็นดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1  รูปแบบการสร้างภาพอนาคต หรือ GFM Model (Veros, 2003 อ้างถึงใน รักษ์พงศ์ 

วงศาโรจน์. 2560)
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 2.4.3 ฉำกทัศน์ (Scenario)

 อภิวัฒน์ รัตนวรำหะ (2019)23  ฉากทัศน์ (Scenario) เป็นแนวคิดและวิธี

การแบบหน่ึง จากหลายๆ แนวคดิและวธิกีารทางอนาคตศกึษา โดยเป็นการวเิคราะห์

ว่า ปัจจัยหรือเหตุการณ์อะไรบ้างที่มีผลกระทบสูงต่อเมือง ประเทศ ครอบครัว ตัว

เอง แต่ก็จะมีความไม่แน่นอนสูงในแง่ที่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่

 สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (IFI) ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน) กระทรวง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับวิทยำลัยสห

วิทยำกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2562)24 ได้จัดท�าเอกสารวิชาการ เร่ือง 

“เครือ่งมอืการมองอนาคต (Foresight tools)” ขึน้ ซึง่ได้อธบิายถงึฉากทศัน์อนาคต ว่า

 ความหมาย

 ฉากทัศน์ (Scenario) หมายถึง มโนภาพเก่ียวกับสถานการณ์ในอนาคต 

ที่มี“ความเป็นไปได้ (Probability)” ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับค�าว่า “วิสัยทัศน์ 

(Vision)” แต่มีคุณลักษณะส�าคัญที่แตกต่างกัน 2 ประการ คือ 

 (1) “วิสัยทัศน์” จะให้ความส�าคัญกับสถานการณ์ในอนาคตที่พึงประสงค์ 

แต่ “ฉากทัศน์” จะให้ความส�าคญักับ “ความไม่แน่นอน (Uncertainty)” และปัจจยั

ต่าง ๆ  ที่ส่งอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนสถานการณ์ปัจจุบันไปสู่อนาคต ซึ่งจะส่งผลให้

สามารถระบุและวิเคราะห์ “ฉากทัศน์ทางเลือก (Alternative Scenario)” จนน�า

ไปสู่การก�าหนดเป็น “กลยุทธ์” หรือ “นโยบาย” เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงได้

อย่างเหมาะสม

23 อภวิฒัน ์รตันวราหะ. ผศ.ดร. มองอนาคต ‘เมอืง’ ไทย ผ่านสายตานกัอนาคตศกึษา 2019. สบืคน้จาก https://

www.the101.world/apiwat-interview-2019/

 
24  สถาบันการมองอนาคตนวตักรรม (IFI) สำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เครื่องมือการมองอนาคต (Foresight 

tools). 2562.
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 (2) ฉากทัศน์เป็นมโนภาพที่ถูกก�าหนดขึ้นโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างรอบคอบทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพจนเกิดเป็นมโนภาพท่ีสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเกื้อหนุน

และปัจจัยความท้าทายต่ออนาคตอย่างชัดเจน

 นักอนาคตศาสตร์จะมีค�าจ�ากัดความและวิธีการใช้ประโยชน์จากฉากทัศน์

ที่หลากหลาย บางสถานการณ์นักอนาคตศาสตร์ใช้ฉากทัศน์เป็นเครื่องมือก�าหนด

แนวความคดิใหม่ หรอืเป็นจดุเริม่ต้นของการถกเถยีงอภปิรายท�างเลือกและข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายเพื่อตกผลึกเป็นฉันทามติหรือแนวปฏิบัติของคณะต่อไป นอกจาก

นี ้นกัอนาคตศาสตร์ยงัสามารถใช้ฉากทศัน์เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการมองอนาคต 

(Foresight Process) ร่วมกับเครื่องมือมองอนาคตอื่น ๆ เพื่อให้วิเคราะห์และคาด

การณ์อนาคตได้อย่างรอบด้าน เช่น ใช้ร่วมกบัเทคนคิการสร้างวสิยัทัศน์ (Visioning) 

และเรื่องเล่าเกี่ยวกับอนาคต (Future Narratives) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ

ส�ารวจความเป็นไปได้ของอนาคตมากกว่า 1 สถานการณ์ 

 ประเภทของฉากทัศน์

 ฉากทัศน์ แบ่งตามคุณลักษณะข้างต้นได้ 2 ประเภท คือ (1) ภาพพื้นฐาน

ประวัติศาสตร์ (Historically-based Scenario หรือ Future History) เป็นฉาก

ทัศน์ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากอดีตและ

สถานการณ์ปัจจุบันว่าจะน�าไปสู่อนาคตได้อย่างไร (2) ภาพแห่งอนาคต (Images 

of the Future) เป็นฉากทัศน์ที่กล่าวถึงสถานการณ์ในอนาคตเพียงอย่างเดียวโดย

ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับโอกาส ความท้าทาย และปัจจัยที่น�าไปสู่อนาคต

  สิ่งที่จ�าเป็นในการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์

  (1) ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือประเด็นที่

เกีย่วข้องกับฉากทศัน์ทีต้่องการสร้าง เช่น ข้อมลูด้านเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีและแนว

โน้มรสนิยมของผู้บริโภค โดยข้อมูลเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่าง

ครอบคลุมทุกมิติ ก่อนเริ่มกระบวนการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์
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  (2) ความมุ่งมั่น (Commitment) ของผู้น�าองค์กรทั้งในเชิงงบประมาณ 

เวลา และพนัธสญัญาในการน�าผลวเิคราะห์ไปก�าหนดเป็นแผนกลยุทธ์หรอืนโยบาย

  (3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถประสานความร่วมมือและระดม

พลังความคิดของสมาชิกภายในองค์กร ในการณีการสร้างฉากทัศน์ชุมชน และ

นโยบายระดบัประเทศ หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบต้องมกีลยทุธในการสือ่สารสาธารณะ

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถประสานความร่วมมือและระดมสรรพก�าลังของทุกภาค

ส่วนเพื่อก�าหนดฉากทัศน์ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติมากที่สุด 

  2.4.4 ขั้นตอนกำรจัดท�ำภำพอนำคต

 ศนูย์ศกึษำยุทธศำสตร์ 25การจดัท�าภาพอนาคต (Foresight) มจีดุมุง่หมาย

เพือ่มุง่แสวงหาแนวทางในการบรหิารจดัการสถานการณ์ หรือความไม่แน่นอนทีอ่าจ

เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในอนาคตด้วยการเตรียมทางเลือกที่เหมาะสม โดย

กระบวนการจัดท�าภาพอนาคตเปรียบได้กับการท�า Strategic Thinking ซึ่งผลลัพธ์

สุดท้ายที่จะได้จากกระบวนการจัดท�าภาพอนาคต คือ ทางเลือกท่ีเหมาะสม หรือ 

Strategic Option ซึ่งจะเป็นทางเลือกส�าหรับผู้บริหาร องค์การ กองทัพ หรือ

ประเทศในการตัดสินใจที่อยู่ภายใต้ Possible Scenarios ดังนั้น การจัดท�าภาพ

อนาคต (Foresight Framework) จึงเชื่อมโยงกับการจัดท�ายุทธศาสตร์ (Strategy) 

ดังภาพ

25 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. คู่มือการกำาหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation Handbook) ปรับปรุงฉบับ 

2563. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. (2563)
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ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการจัดท�าภาพอนาคต (Foresight Framework) (Veros,2003  

อ้างถึงใน รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์. 2560

 2.4.5 กระบวนกำรจัดท�ำภำพอนำคต (Foresight)

กระบวนการจัดท�าภาพอนาคต (Foresight) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. Strategic Challenges and Framing Questions

คือ ข้ันตอนของการตั้งค�าถามท่ีเป็นขอบเขตของสถานการณ์ (Framing 

Questions) และก�าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) ที่

ต้องการ โดยพิจารณาว่า

Foresight
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ตัวอย่ำง

 (1). เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge): 

ภาพอนาคตของอาเซียนในมิติความมั่นคง ในอีก 2 ทศวรรษหน้า 

(Foresight ASEAN Defence Security in two decades)

 (2). ขอบเขตของสถานการณ์ (Framing Question): 

สถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิอาเซียนในห้วงปัจจุบันถึง........... 

(Something about ASEAN Security)

- อะไรคือความท้าทาย/ปัญหาที่องค์กรก�าลังเผชิญ

- อะไรคือความท้าทาย/ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

- อะไรคือสิ่งที่อยากรู้
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2. Environmental Scanning & Driving Forces

คือ กระบวนการหาแนวโน้มและความไม่แน่นอน (Horizon scanning) โดย

การสแกนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและปัจจุบันที่สัมพันธ์หรือมีความเกี่ยว

เนื่องกับ Strategic Challenges ที่เราก�าหนดไว้ โดยการประเมินสภาวะแวดล้อม 

(Environmental Scanning) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดย

ใช้หลกัการของ STEEP-M  ซึง่เป็นข้อมลูหรอืเหตุการณ์ทางสงัคม (Social) เทคโนโลยี 

(Technology) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) การเมือง 

(Politic) และการทหาร (Military) โดยการประเมินสภาวะแวดล้อมต้องเริ่มจาก

ทัง้นี ้ข้อมลูในการประเมนิสภาวะแวดล้อมให้พจิารณาจากข้อมลูเชงิทติุยภมูิ 

(Secondary Research/ Desk Research) ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สามารถเชื่อ

ถอืและอ้างองิได้ หรอืเป็นแหล่งข้อมลูทีม่าจากสถาบัน/ งานวจัิยทีม่กีารวเิคราะห์ไว้

แล้ว เช่น US National Intelligence Council, Singapore Horizon Scanning, 

Trend watching firms (Futures Company, Trend watching) เป็นต้น 
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สรปุว่ำ การประเมนิสภาวะแวดล้อมให้วเิคราะห์ภายใต้ STEEP-M Framework 

และวเิคราะห์หา Driving Forces ทีส่มัพนัธ์กบั Strategic Challenge และ Framing 

Question ที่ตั้งไว้

ตัวอย่ำง

Workshop 1: ตารางวิเคราะห์ Driving forces ที่มีผลกระทบต่อ (เป้าหมาย

ทางยุทธศาสตร์)ๆๆๆๆ

ด้าน S: สังคม

1. ……………………………………………………......  11. …………………………………………......

2. ……………………………………………………......  12. …………………………………………......

3. ……………………………………………………......  13. ……………………………………………......

4. ……………………………………………………......  14. ……………………………………………......

5. ……………………………………………………......  15.  ……………………………………………......

6. ……………………………………………………......  16. ……………………………………………......

7. ……………………………………………………......  17. ……………………………………………......

8. ……………………………………………………......  18. ……………………………………………......

9. ……………………………………………………......  19. ……………………………………………......

10. ……………………………………………………......  20. ……………………………………………......

3. Building Blocks of Scenarios

คือ การสร้าง Blocks of Scenarios โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

3.1 Pre-determined 

คือ Driving Forces ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบสูง แต่มีความ

ไม่แน่นอนต�า่ (High Impact + Low Uncertainty) ซ่ึงเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้แน่ ๆ  และ

จะเกิดต่อไปในอนาคต จึงเป็น Driving Forces ที่สามารถหากลยุทธ์รองรับได้เลย 
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เช่น สังคมผู้สูงอายุของไทย, งบประมาณด้าน Health care service, 

อากาศยานไร้คนขับ, รถยนต์ไฟฟ้า, ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนามากขึ้นท�าให้ดึง

แรงงานกลับ, Climate Change เป็นต้น

3.2 Critical Uncertainties

คือ Driving Forces ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบสูง และมีความไม่

แน่นอนสูงหรือความผันผวนสูงเช่นกัน (High Impact + High Uncertainty) 

เช่น นโยบายของจีนที่มีต่อภูมิภาคอาเซียน (เหตุผลคือเราคาดเดาไม่ได้), 

สังคมไทยอยากเลือกตั้ง (ถ้าเลือกตั้งแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้จริงหรือไม่) 

ดังภาพ

Pre-determined Critical Uncertainties

ภำพที่ 3 กำรวิเครำะห์ Critical Uncertainties

3.3 Wildcards

คือ Driving Forces ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ไม่มีโอกาสเกิด เกิดได้ยาก หรือ

ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าเกิดแล้วจะให้ผลกระทบสูง เช่น Infectious disease 

pandemic, Fast-moving financial crisis, Technology breakthrough เป็นต้น

หลังจากนั้น จะเป็นการน�า Driving Forces มาจัดกลุ่ม แล้วให้คะแนน 

ซ่ึงอาจใช้การลงคะแนน (โหวต) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดล�าดับหา Driving 

Low Uncertainty High

Im
pa

ct

Low Uncertainty

High

High
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เช่น สังคมผู้สูงอายุของไทย, งบประมาณด้าน Health care service, 

อากาศยานไร้คนขับ, รถยนต์ไฟฟ้า, ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนามากขึ้นท�าให้ดึง

แรงงานกลับ, Climate Change เป็นต้น

3.2 Critical Uncertainties

คือ Driving Forces ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบสูง และมีความไม่

แน่นอนสูงหรือความผันผวนสูงเช่นกัน (High Impact + High Uncertainty) 

เช่น นโยบายของจีนที่มีต่อภูมิภาคอาเซียน (เหตุผลคือเราคาดเดาไม่ได้), 

สังคมไทยอยากเลือกตั้ง (ถ้าเลือกตั้งแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้จริงหรือไม่) 

ดังภาพ

Pre-determined Critical Uncertainties

ภำพที่ 3 กำรวิเครำะห์ Critical Uncertainties

3.3 Wildcards

คือ Driving Forces ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ไม่มีโอกาสเกิด เกิดได้ยาก หรือ

ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าเกิดแล้วจะให้ผลกระทบสูง เช่น Infectious disease 

pandemic, Fast-moving financial crisis, Technology breakthrough เป็นต้น

หลังจากนั้น จะเป็นการน�า Driving Forces มาจัดกลุ่ม แล้วให้คะแนน 

ซึ่งอาจใช้การลงคะแนน (โหวต) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดล�าดับหา Driving 

Low Uncertainty High

Forces ที่เป็น Critical Uncertainties โดยจะเลือก Driving Forces ที่มีคะแนน

สูงที่สุด 5 อันดับแรก มาใช้ในการสร้าง Scenario Frameworks

4. Scenario Frameworks

คอื การสร้างสถานการณ์ขึน้มาโดยอาศยัโครงเรือ่ง (plot) ทีม่าจากแนวโน้ม 

(trends) ทีเ่ห็นอยู่ในปัจจบัุนและความไม่แน่นอน (uncertainties) ทีอ่าจเกดิขึน้ได้

ในอนาคต ภาพสถานการณ์ท่ีได้จึงอาจมีได้หลายภาพ ขึ้นอยู่กับชุดแนวโน้มและ

ความไม่แน่นอนที่เลือกมาประกอบกันเป็นโครงเรื่อง จึงมักจะเลือกโครงเรื่องที่แตก

ต่างกนั แต่ครอบคลุมเหตกุารณ์ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคตได้มากทีสุ่ด ซึง่โดยทัว่ไปนยิม

เลือก 3-4 โครงเรื่อง 

ดังน้ัน สถานการณ์ จึงหมายถึง ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นจริงได้ 

(plausible) และเกีย่วข้องกบัประเดน็ท่ีสนใจ (relevant) โดยแต่ละภาพจะเป็นการ

ด�าเนินเรื่องเล่าที่อาจเป็นเหตุการณ์ที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ได้ แต่จะต้อง

ไม่มีความขัดแย้งกันเองภายในภาพ (กระบวนการสร้างสถานการณ์จะกระตุ้น

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทำาให้กล้าคิดนอกกรอบ กล้าหาวิธีการใหม่ใน

การแก้ไขปัญหาเดิม)

การสร้างสถานการณ์ท�าให้เข้าใจถงึการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างแรงผลกัดนัต่าง ๆ  

ซึ่งอาจเสริมกัน หักล้างกัน หรือชักน�าให้เกิดการตัดสินใจในประเด็นที่คาใจมานาน 

และน�าไปสูก่ารวางแผนกลยทุธ์ทีร่อบคอบกว่าเดมิ และโดยทัว่ไปแล้วการสร้างภาพ

สถานการณ์จ�าลองอนาคต (Scenario Planning) สามารถเขียนเล่าเรื่องราวได้  

4 รูปแบบตามภาพที่ 4 แต่ที่นิยมจะเป็นการเขียนสถานการณ์แบบ Inductive กับ

แบบ Deductive ดัง ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6
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ภำพที่ 5 Scenario Planning แบบ Inductive Scenario

 Inductive Scenario Creation เป็นการเขียนเรื่องราวจากการจัดกลุ่ม

ความไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่น่าสนใจ จากนั้นหาแนวโน้มภาพอนาคตที่เป็น

ไปได้มากที่สุด  

 

ภำพที่ 4 รูปแบบของ Scenario Planning
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ภำพที่ 6 Scenario Planning แบบ Deductive Scenario

Deductive Scenario Creation เป็นการเขียนโดยพิจารณา 2 Critical 

Uncertainties ที่มีความแตกต่างกัน จากนั้นน�ามาสร้างแกนตัดกัน 2 แกน เพ่ือ

สร้างภาพ 4 ภาพที่มีความแตกต่างกัน การพิจารณาหา driving forces ที่เป็น 

Critical Uncertainties จะใช้การจัดระดับความส�าคัญของ driving forces ทุกตัว

ที่เกี่ยวข้องเป็น 3 ระดับ คือ ต�่า (low) ปานกลาง (moderate) และสูง (high) เพื่อ

น�าไปจัดลงในตาราง 9 ช่อง ซ่ึงเป็นการจ�าแนกผลกระทบและความไม่แน่นอน 

(Impact-Uncertainty) ดังนี้
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หลังจากจัดระดับความส�าคัญของ driving forces ทุกตัวลงในตารางข้างต้น

ได้แล้ว จะเห็นว่าพื้นที่ในตาราง 9 ช่องข้างต้น มีช่องที่มีนัยส�าคัญอยู่ 4 ช่อง คือ ช่อง

หมายเลข 1-4 เนื่องจากเป็นช่องที่บรรจุ driving forces ที่มีผลกระทบสูง (High 

Impact) และมีความไม่แน่นอนในการเกิดอยู่ในระดับสูงและปานกลาง (High / 

Moderate Uncertainty) จึงเป็น driving forces ที่น่าสนใจ สามารถน�ามาใส่ใน

ตาราง Impact and Uncertainty Matrix เพื่อเขียนเป็นภาพอนาคตต่อไป

1 2

43
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5. Scenario Stories

การเขียนสถานการณ์ (Scenario Stories) เป็นการเรียบเรียงเหตุการณ์ใน

อนาคตออกมาในลักษณะของ “เรื่องเล่า”(Narrative) เพื่อให้สถานการณ์ที่เล่านั้น

มีความน่าสนใจ คล้ายกับการพาดหัวหนังสือพิมพ์ หรืออาจเป็นใช้การบรรยาย

เหตุการณ์โดยทั่วไปก็ได้ ที่ส�าคัญคือ หลังจากเขียนสถานการณ์เสร็จแล้ว ควรมีการ

ตรวจสอบความเป็นไปได้จากแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบด้วย และ

สุดท้ายจะต้องน�ามาทบทวนกลับไปว่า สถานการณ์ที่เขียนออกมานั้นเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับ Strategic Challenges และ Framing Question ที่ตั้งไว้ในขั้นตอน

ที่ 1 หรือไม่

กำรเขียนสถำนกำรณ์ โดยทั่วไปมีขั้นตอน ดังนี้

5.1 การก�าหนดขอบเขตของสถานการณ์ เมื่อทรัพยากรในแง่ของบุคคลและ

เวลามีจ�ากัด ผู้จัดท�าจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดขอบเขตของบริบทที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

เช่น (1) ต้องการสร้างสถานการณ์ในระดับใด (ระดับโลก ภูมิภาค อนุภูมิภาค หรือ

ภายในประเทศ/องค์กร) (2) ครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขวางเพยีงใด และ (3) มองอนาคต

ไกลเพียงใด (ระยะกี่ปี) หรือเจาะจงเฉพาะประเด็นใด เป็นต้น 

สิง่ทีต้่องพงึตระหนกั คอื การก�าหนดขอบเขตทีแ่คบมากอาจท�าให้ลงราย

ละเอียดในการวิเคราะห์ได้ลึก แต่ก็อาจไม่ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ในทางกลับกัน 

การก�าหนดขอบเขตที่กว้างไปก็จะท�าให้การวิเคราะห์ผลไม่สามารถลงลึกในราย

ละเอียดได้ ภาพที่ออกมาก็อาจจะคาดเคลื่อนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น 

คณะผูจ้ดัจงึควรก�าหนดขอบเขตทีเ่หมาะสม ซึง่ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของโครงการ

และทรัพยากรที่มีอยู่

5.2 การเชิญผู้เข้าร่วมระดมความคิด โดยท่ัวไปควรเชิญผู้มีส่วนร่วมเป็น

เจ้าของหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็น

ไปได้ ซึ่งจ�านวนของผู้เข้าร่วมระดมความคิดเพ่ือเขียนสถานการณ์ควรมีประมาณ 

25-30 คน แล้วแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 6-10 คน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านมี

โอกาสแสดงความคิดเห็น 
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5.3 การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมระดมความคิด ควรมีการสื่อสารให้

ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ว่าพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญใน

ประเด็นที่จะระดมความคิด ซึ่งจะเป็นผู้ให้ทั้งข้อมูล ความรู้ และความเห็นในการ

สร้างสถานการณ์ คณะผู้จัดอาจช่วยเตรียมความพร้อมโดยการจัดเตรียมข้อมูลพื้น

ฐานและสรุปประเด็นที่จะระดมความคิดให้ศึกษาล่วงหน้า

5.4 การจดัเตรยีมสถานทีป่ระชุมเชงิปฏบัิติการ ควรมสีิง่อ�านวยความสะดวก

ทีจ่ะให้คณะผู้เข้าร่วมระดมความคดิ สามารถด�าเนนิกจิกรรมได้ เช่น กระดาษบนัทกึ 

(Post it) ปากกา กระดานหรอืกระดาษขนาดใหญ่เพือ่สรปุประเดน็หรอืปัจจยัทีเ่ป็น

ภาพรวมของกลุ่ม เป็นต้น

5.5 การเริ่มประชุมเชิงเพื่อสร้างสถานการณ์ จะเริ่มจาก

(1) การสรุปประเด็นและขอบเขตของสถานการณ์ เพ่ือความเข้าใจตรงกัน 

อาจมีการน�าเสนอบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องบ้าง แต่ก็ไม่ควร

ใช้เวลาของที่ประชุมมากเกินไป 

(2) การระบุหาปัจจัยท่ีเป็นตัวผลักดัน (driving forces) ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน

ค่อนข้างจะแน่นอน กระทัง่สามารถท�านาย (Forecast) ในอนาคตได้ โดยการค�านวณ

จากตัวแบบต่าง ๆ (Models) หรือการคาดคะเนของผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงปกติมักจะ

พจิารณาแนวโน้มตวัผลกัดนัทีอ่ยูใ่นแต่ละมติขิอง STEEP-M ทีป่ระกอบด้วยมติิสังคม 

(Social) มิติเทคโนโลยี (Technology) มิติเศรษฐกิจ (Economics) มิติสิ่งแวดล้อม 

(Environment) มิติการเมือง (Politics) และมิติทางการทหาร (Military)  

(3) การระบุความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งเป็นปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่

ไม่แน่ใจว่าจะเกดิ หรอืไม่เกดิในอนาคต และไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรือ่งไม่ดีเสมอ แต่เป็น

ความไม่แน่นอนทีใ่นอนาคตยงัมแีนวโน้มทีส่ามารถพลกิผนัเหตุการณ์หรือ แนวโน้ม

ท่ีก�าลงัด�าเนนิอยูโ่ดยสิน้เชงิ ซึง่ปัจจุบนัอาจเป็นเพยีงสญัญาณอ่อน ๆ  พอสังเกตเหน็ 

แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญมาก 

 5.6 การก�าหนดประเด็นหลักของโครงเรื่องของสถานการณ์ ดังที่กล่าวมา

แล้วว่า โครงเร่ืองของสถานการณ์แต่ละภาพ ได้มาจากแนวโน้มและความไม่แน่นอน 
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3-4 ข้อเรยีกว่า ประเดน็หลกั (Scenario Logics) อาจใช้แนวโน้มหรอืความไม่แน่นอน

ข้อใดข้อหนึง่เป็นประเดน็หลกัของสถานการณ์ และใช้ข้ออืน่ ๆ  ประกอบเป็นประเดน็

รองก็ได้ 

 การเขียนสถานการณ์ สถานการณ์นั้นเป็นเรื่องเล่า (Narrative) เหตุการณ์

ในอนาคต เพือ่ให้เรือ่งเล่าเป็นทีน่่าสนใจอาจนกึถงึข่าวพาดหวัหนงัสอืพมิพ์ในวนัน้ัน 

ซึ่งอาจมีตัวละคร แล้วเล่าเหตุการณ์ที่ตัวละครน้ัน ประสบในวันหนึ่ง หรืออาจ

เป็นการบรรยายเหตุการณ์ โดยทั่วไปก็ได้ หลังจากเขียนสถานการณ์เสร็จแล้ว ควร

มีการตรวจสอบความเป็นไปได้จากข้อมูลและหลักฐาน 

 5.7 การเชือ่มโยงสถานการณ์กบัการวางแผนเชงิกลยทุธ์ การใช้สถานการณ์

ทุกภาพเป็นหลัง ฉากแสดงอนาคตต่าง ๆ ที่อาจเป็นจริงได้ ช่วยก�าหนดวิสัยทัศน์

และกลยุทธ์ โดยวิธีการแรก เป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุด เพราะไม่ได้ทิ้งสถานการณ์ภาพ

หนึ่งภาพใดไป จึงยังจะพิจารณาเหตุ ปัจจัยทุกอย่างได้ครบถ้วน ภายใต้ทรัพยากร

จ�ากัด เพื่อขยายผลสิ่งที่พึงประสงค์และป้องกัน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์มิให้เกิดขึ้น วิสัย

ทศัน์ทีผู่ม้ส่ีวนร่วมเป็นเจ้าของก�าหนดข้ึน เป็นเป้าหมายทีต้่องใช้กลยทุธ์ในการบรรลุ

และมีส่วนในการก�าหนดกลยุทธ์ด้วย

2.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ (2556) จากผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์  

ครัง้ที ่1/56 เรือ่ง “แนวทางบรหิารจดัการชายแดนต่อการรองรบัการเป็นประชาคม

อาเซียน” พิจารณาในบริบทของการก�าหนดนโยบายการวางแผน และการน�าไป

ปฏิบัติสามารถสรุปตามภาคส่วนต่างๆ ทั้งนโยบายในระดับของรัฐบาล (Political 

Direction) การวางแผนในระดับยุทธการ (Operational Level) สรุปได้ว่า ปัญหา

อุปสรรคที่ท�าให้การด�าเนินงานบริเวณชายแดนต้องประสบปัญหาในปัจจุบันตลอด

จนถึงอนาคตนั้น คือความไม่ชัดเจนของนโยบายในระดับยุทธศาสตร์ ที่จะส่งผลต่อ

การวางแผนในระดบัยทุธการ และการปฏิบัตกิารระดบัยทุธวธิใีนพืน้ที ่ตลอดจนการ
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ก�าหนดภารกิจทีเ่หมาะสมได้เนือ่งจากขาดการประเมนิสถานการณ์ภยัคกุคามต่างๆ 

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปตามความเป็นพลวตัรของโลก ดังนัน้ ขัน้ตอนของการก�าหนด

นโยบายทีช่ดัเจนในระดบัรฐับาล (Political Direction) จึงถอืเป็นกระบวนการแรก

เริม่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการก�าหนดจดุมุง่หมายสงูสดุของการก�าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 

กล่าวคือการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ (national interest) ที่ต้องอาศัยพลัง

อ�านาจของชาติในด้านต่างๆ มาสนับสนุน ตลอดจนน�าไปสู่การก�าหนดจุดมุ่งหมาย

ในการสร้างกรอบยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) จากผู้ด�าเนินการหลักอย่าง 

สขช. สมช. และ สศช. จะต้องค�านึงถึงการน�าหลักแนวคิดในการตรวจสอบสภาวะ

แวดล้อมเพือ่ให้ทราบสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตร่วมกบัการพจิารณาถงึขดีพลงั

อ�านาจของชาติ อันส่งผลให้การวางแผนในระดับยุทธการ (Operational level) 

สามารถสร้างความเชื่อมโยงประสานสอดคล้องกัน (orchestrates) ต่อการก�าหนด

ขัน้ตอนและกระบวนการในการด�าเนนิงานในหลายๆ รูปแบบ (series of campaign) 

เพ่ือให้การปฏิบัติการในระดับยุทธวิธี (Tactical level) หรือหน่วยเฉพาะกิจและ

ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึภาคเอกชนและภาคประชาสังคม สามารถปฏบิติังาน

ตามแผนในระดบัยทุธการได้อย่างบรรลวุตัถปุระสงค์และตอบสนองต่อความส�าเรจ็

ของนโยบายในระดบัรฐับาล (Political Direction) ความชดัเจนในระดับยทุธศาสตร์

จึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะน�าความชัดเจนไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ 

รวมไปถงึยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศ (defence strategic) และประเดน็ส�าคญั

อยู่ที่ว่า เมื่อมีการก�าหนดยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่ชัดเจนแล้ว ยุทธศาสตร์

การป้องกันประเทศนั้นจะต้องสามารถก�าหนดเป้าหมายให้กับยุทธศาสตร์ทหารใน

ส่วนของการเตรียมก�าลังและการใช้ก�าลังของเหล่าทัพต่างๆ ที่จะปฏิบัติการร่วมใน

ระดับยุทธการและในระดับยุทธวิธีต่อไป

 กรมกิจกำรชำยแดนทหำร (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยความส�าเร็จใน

การน�าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดน ไทย – กัมพูชา (ระดับ GBC) ไปสู่การ

ปฏบิตั ิ: ค�าแนะน�าแนวทางการปฏิบัตใินการเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คง

กับกัมพูชา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพื่อเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง 
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ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกัมพูชา และใช้เป็นตัวอย่างของโครงการน�าร่อง 

(Pilot Project) ในการศกึษาปัจจยัความส�าเรจ็ของการน�าข้อตกลงด้านอืน่ๆ ทีม่กีบั

ประเทศต่างๆ ไปสูก่ารปฏบิตั ิอกีทัง้ ยงัช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลปัจจัย

ความส�าเร็จของความตกลงฯ ในมิติต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปปรับปรุงให้มี

ความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากผลการศึกษา 

พบว่า ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ (Key Success Factors) ของการน�าความตกลง

ดังกล่าวไปปฏิบัติ จ�านวน 12 ปัจจัย พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และ

พฒันาการด�าเนนิงานตามความตกลงฯ ท้ังน้ีข้อมลูท่ีได้รบัจากการสมัภาษณ์ดงักล่าว 

สามารถน�ามาวเิคราะห์และแบ่งกลุม่ปัจจยัทัง้หมดออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปัจจัย

ท่ีควรแก้ไขปรับปรุง กลุ่มปัจจัยที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และกลุ่มปัจจัยที่ต้อง 

เสริมสร้างให้เกิดขึ้นในระยะยาว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อปัจจัยความ

ส�าเร็จของการด�าเนินงานตามความตกลงฯ พร้อมทั้งค�าแนะน�าทางการปฏิบัติใน

แต่ละกลุม่ เพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่างไทยกบักมัพูชา กล่าว

คือ 1) กลุ่มปัจจัยที่ควรแก้ไขปรับปรุง ควรมีการก�าเนินการในเรื่องของการตรวจ

สอบสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง การประชาสัมพันธ์ การก�าหนดภารกิจ/มอบ

หมายงาน การตรวจตรา/ประเมินผล และการวางแผน/การควบคุม 2) กลุ่มปัจจัย

ทีค่วรพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ ควรมกีารก�าเนนิการพฒันาในเร่ืองโครงสร้างของความตกลง

ว่าด้วยความร่วมมอืชายแดนฯ ด้านผูบ้รหิารและผูก้�าหนดนโยบายความตกลงฯ ด้าน

การประสานงานและความร่วมมือ ด้านหน่วยงาน/องค์กรที่เป็นผู้น�าความตกลงไป

ปฏบิตั ิด้านผู้ปฏิบตั ิด้านทรพัยากร 3) กลุม่ปัจจยัทีต้่องเสรมิสร้างให้เกดิข้ึนในระยะ

ยาว ควรมีการก�าเนินการพัฒนาในเรื่องความร่วมมือในภาคประชาสังคม ซึ่งภาค

ประชาสังคมมีส่วนส�าคัญอย่างมากท่ีท�าให้ภารกิจประสบความส�าเร็จ การน�าข้อ

ตกลงไปปฏิบัติ และการเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

 ฝอยฝำ ชุติด�ำรง  (2558) ท�าการศึกษา“สถานการณ์ความสามัคคี

ปรองดองของประชาชนภายในประเทศ” จากการประชุมเชงิปฏบิติัการ 4 คร้ัง การ

รับฟังความคิดเห็นเพื่อร่างภาพอนาคตและการสร้างภาพอนาคต พบว่า ปัจจัยขับ
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เคลื่อนที่ส�าคัญที่นับว่าเป็นความไม่แน่นอนหลักที่น�ามาพิจารณาในการสร้างภาพ

อนาคตของประเทศไทย ได้แก่ สถานการณ์ความสามัคคีปรองดองของประชาชน

ภายในประเทศและเป้าหมายของการพฒันาประเทศ ซึง่น�ามาสูภ่าพอนาคต 3 ภาพ 

ได้แก่ ภาพเกาเหลาไม่งอก ภาพน�้าพริกปลาทู และภาพต้มย�ากุ้งน�้าโขง ดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพอนาคตประเทศไทย 2562

ที่มา : ดัดแปลงจาก Knowledge Network Institute of Thailand (2010)

 อธิบายเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นของภาพอนาคตได้ดังนี้

 ภาพเกาเหลาไม่งอก เป็นภาพในอนาคตท่ีสะท้อนถงึความขดัแย้งและความ

รนุแรงของคนในสงัคม ท้ังความขัดแย้งท่ีมาจากความคดิเหน็ทางการเมอืงทีแ่ตกต่าง

กนัของคนในชาตซิึง่สัง่สมและหยัง่รากอยูใ่นจติใจมาเป็นเวลานาน และความขัดแย้ง

กับกลุ่มคนต่างด้าวและคนไร้สัญชาติในประเทศท่ีมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ ซึ่งได้

รับการปฏิบัติอย่างละเลยและเพิกเฉยจากสังคม ในขณะที่สถาบันทางสังคมที่เคยมี
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บทบาทเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและพัฒนาคนในชาติกลับไม่อาจท�าหน้าที่ได้อย่าง

สมบรูณ์อกีต่อไป ประชาชนไม่อาจหนัหน้าเข้าหากันเพ่ือพูดคยุหรือเจรจากระทัง่ใน

ขณะรับประทานอาหาร 

 ภาพน�้าพริกปลาทู เป็นภาพในอนาคตที่สะท้อนวิถีความเป็นไทยในแบบ

เอเชียที่ชัดเจนมากขึ้น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างหลากหลาย

ของคนในสังคม ประชาชนเกิดการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและน�าไปสู่การ

เปลีย่นแปลงในเชงิสร้างสรรค์ ยอมรบัและอยูร่่วมกันบนความแตกต่างทัง้ทางความ

คิด เชื้อชาติและวัฒนธรรม เศรษฐกิจเข้มแข็งจากการบริโภคภายในประเทศที่มี

สดัส่วนมากขึน้การกระจายอ�านาจการปกครองสูท้่องถิน่เพ่ือให้พ่ึงพาตนเองเป็นรูป

ธรรมมากขึ้นในรูปแบบของเขตปกครองพิเศษ เหมือนมื้ออาหารที่แม้จะไม่สวยหรู

แต่ก็สุขสงบด้วยอาหารที่พึ่งพาวัตถุดิบพื้นบ้านของประเทศ

 ภาพต้มย�ากุง้น�า้โขง เป็นภาพของความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

ที่เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน และการฟื้นตัว

ทางเศรษฐกจิของสหภาพเมยีนมา หลงัจากหยดุนิง่มาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประเทศ

มกีารปรับตวับนฐานของความร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน ทัง้ในทางเศรษฐกจิ 

การเมืองและวัฒนธรรม ในขณะที่ประเทศไทยมีกลุ่มตลาดใหม่หรือที่เรียกว่า BRIC 

เป็นพันธมิตรทางการค้ากลุ่มใหม่ เสมือนวงรับประทานอาหารที่มีขนาดใหญ่และ

หลากหลายขึ้น บนแบบแผนกติกาที่มีความเป็นสากลมากขึ้น

ภูมิใจ  เลขสุนทรำกร (2562) ท�าการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเทคนิค 

Foresight ในการก�าหนดภาพอนาคตความมัน่คงของอาเซยีน” โดยอธบิายด้วยแกน 

2 แกนทีจ่ะส่งผลกระทบส�าคญัในการก�าหนดภาพในอนาคตของอาเซยีน ได้แก่ ความ

มุ่งมั่นทางการเมือง (รัฐบาล) (Political Will) และการมีส่วนร่วมของสังคม (Social 

Participation)  ได้ภาพอนาคต 4 ภาพ โดยมีภาพที่เป็น Worst case scenario 

ของการวจัิยทีแ่สดง “ภาพอนาคตของอาเซยีนในอกี 20 ปีข้างหน้าซึง่ไม่มมีาตรฐาน

หรือมาตรการทางกฎหมายท่ีภาครัฐและภาคองค์กรที่ไม่ใช่รัฐใช้ร่วมกัน ขาดเครือ

ข่ายความร่วมมอืในการแก้ปัญหาท้ังจากรฐั และการเชือ่มโยงสูภ่าคประชาชน ตลอด
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จนขาดการฝึกปฏบิตัร่ิวมกนั” ผูว้จิยัจงึท�าการวเิคราะห์  SWOT และ TOWS Matrix 

ได้ข้อสรุปเรื่องที่ ASEAN ควรด�าเนินการ ดังนี้ (1) การมีกระบวนการสรรหาผู้น�าที่

มีคุณภาพและมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งท่ีเหมาะสมของผู้น�าอาเซียน (การจัด

องค์กรและโครงสร้างอาเซียน) (2) การสร้างกลไกความร่วมมือ/เปิดรับความช่วย

เหลือจากประเทศคู่เจรจา และมิตรประเทศ (3)  สร้างค่านิยมด้านความปลอดภัย 

และความตระหนักเรื่องภัยพิบัติร่วมกันของประชาชนอาเซียน และ (4) ส่งเสริมธร

รมาภิบาลทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน ภาพอนาคต 4 ภาพ ได้แก่

-----------------------------------------------------------------------
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “การสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงชายแดนในพืน้ที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก” ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ผ่านกระบวนการการมองอนาคต (Foresight) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของ

การวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research) โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2 ขอบเขตในการวิจัย 

3.3 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4 ขั้นตอนการวิจัย 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรทีเ่ลอืกเป็นกลุม่ตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผูท้รงคณุวฒุิ

และผู้แทนจากหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ หรือ

มีส่วนได้ส่วนเสยีในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวัดตาก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามรูป

แบบการเก็บข้อมูล ดังนี้

•	 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารหน่วยงานหรือ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย

 ภาคส่วนความมั่นคง/หน่วยงานภาครัฐ ; รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดตาก (ฝ่ายเศรษฐกิจ) นายอ�าเภอแม่สอด สาธารณสุขจังหวัดตากธนารักษ์

จงัหวดัตาก ผูก้�ากบัการด่านตรวจคนเข้าเมอืงแม่สอด หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารราบ

ที่ 4 และส�านักงานประสานงานชายแดนไทย-พม่า
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 ภาคธุรกิจและภาคเอกชน ; ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พเิศษจงัหวดัตาก อตุสาหกรรมจงัหวัด พาณชิย์จงัหวัดตาก สภาอตุสาหกรรมจังหวดั

ตาก และสภาหอการค้าจังหวัดตาก

 ภาคส่วนสังคม/ ประชาชน ; มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help 

Without Frontiers Thailand Foundation) ศูนย์การเรียนรู้บ้านปารมี (Parami 

Learning Centre) สภาวฒันธรรมอ�าเภอแม่สอด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา-ตาก และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

•	 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ; ผู้ประสาน

งานส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก 

หมวดทางหลวงแม่สอด

 ภาคส่วนความมั่นคง/ หน่วยงานภาครัฐ ; ที่ว่าการอ�าเภอ

แม่สอด ด่านตรวจคนเข้าเมอืงแม่สอด หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารราบที ่4 ส�านกังาน

ประสานงานชายแดนไทย-พม่า หน่วยพฒันาการเคลือ่นที ่33 ส�านกังานพฒันาภาค 

3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 ภาคส่วนเศรษฐกิจ/ เอกชน ; สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

สภาหอการค้าจงัหวดัตาก ผู้ประกอบการภาคธรุกจิ และผู้ประกอบการด้านการท่อง

เที่ยว

 ภาคส่วนสงัคม/ ประชาชน ; สมาคมเพือ่การพฒันาสทิธมินษุยชน 

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers Thailand Foundation) ศูนย์

การเรียนรู้บ้านปารมี (Parami Learning Centre) สภาวิทยาลัยชุมชน มูลนิธิเพื่อ

สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และสภาวัฒนธรรมอ�าเภอแม่สอด
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3.2 ขอบเขตในกำรวิจัย

การศึกษา เรื่อง “การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนใน

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก” นี้ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้

1. ด้ำนเนื้อหำ

1.1 เนือ้หาการวจิยั: ศกึษาและด�าเนนิการวจิยัด้วยกระบวนการจดัท�า

ภาพอนาคตโดยใช้เทคนิค Foresight วิเคราะห์เนื้อหาในมิติความม่ันคงแบบองค์

รวม (Comprehensive Security) และการส�ารวจสภาวะแวดล้อมของพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ในมิติความมั่นคงที่สัมพันธ ์กับบริบทของ 

มิติสังคมและมิติเศรษฐกิจ เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โอกาสในการ

ท�าประกอบอาชีพ การด�าเนนิชวีติของประชาชนในพืน้ท่ี และความเหลือ่มล�า้ เป็นต้น

1.2 เนื้อหาความมั่นคงชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ: ศึกษาแผน

ยุทธศาสตร์ กฎ ระเบียบ และกลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมใน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

2. ด้ำนขอบเขตของพื้นที่

การวิจัยครั้งนี้ก�าหนดพื้นที่วิจัยตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง ก�าหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งก�าหนด

ให้ “เขตเศรษฐกจิพเิศษตาก” มีพืน้ทีค่รอบคลมุใน 14 ต�าบลของ 3 อ�าเภอในจังหวดั

ตาก คือ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เกือบทั้งหมดมีที่ตั้งอยู่ใน อ.แม่สอด คณะผู้วิจัยจึงก�าหนด

ให้ อ.แม่สอด เป็นพื้นที่ในการด�าเนินการเก็บข้อมูล

3. ด้ำนช่วงเวลำในกำรศึกษำ

 การวิจัยครั้งนี้ก�าหนดระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน (ตุลาคม 

2562 - กันยายน 2563)
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3.3 เครื่องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

3.3.1 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
  การศกึษาวิจยัครัง้น้ี คณะผูว้จิยัก�าหนดรูปแบบการวจิยัเป็นการ

วจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ใช้เครือ่งมอืในการเก็บข้อมลู 2 ประเภท คอื
 แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 

Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากการสร้างแบบสัมภาษณ ์
เชิงลึก (In-depth Interview) 3 ประเด็นปัญหา จ�านวน 10 ข้อค�าถาม ดังนี้  
(1) กลุ่มค�าถามที่ 1 : ปัญหาที่องค์กรเผชิญ หรือต้องการแก้ไขจากการเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก (2) กลุ่มค�าถามที่ 2 : แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร และ (3) กลุ่มค�าถามที่ 3 : การบริหารจัดการจากภาครัฐ  
พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
อย่างบูรณาการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากในอนาคต

 แบบด�าเนนิการและประเดน็ค�าถามส�าหรบัการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการตามกระบวนการ Foresight โดยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มผู้แทน 
หน่วยงานนั้น คณะผู้วิจัยได้เตรียมข้อค�าถามไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ (1) ค�าถามที่ 1: 
ท่านคดิว่า ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดัตากปัญหาท่ีท่านพบเห็นทัง้ในอดีตและ
ปัจจุบันในด้านต่าง ๆ มีอะไรบ้าง (2) ค�าถามที่ 2: ท่านคิดว่า ในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ 
อะไรเป็นปัจจัยผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากประสบความส�าเร็จ (3) 
ค�าถามที่ 3: ท่านคิดว่า อะไรเป็นปัจจัยขัดขวางไม่ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ประสบความส�าเรจ็ตามแผนและระยะเวลาวางไว้ และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากควรท�าอย่างไร

3.3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยฉบับนี้ เก็บข้อมูลเชิง

คณุภาพด้วยการทบทวนข้อมลูเอกสาร บทความวชิาการ การลงพืน้ทีส่�ารวจสภาวะ
แวดล้อม การเข้ากลุ่มปฏิบัติการ Focus group และการจัดท�าภาพอนาคต 

(Foresight) โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้
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(1) ข้อมูลปฐมภูมิ ด�าเนินการโดยการลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จงัหวดัตาก ซึง่ลดจ�านวนการลงพืน้ทีล่งเนือ่งจากการระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19) 

โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ 2 กลุ่ม คือ 

วิธีการที่ 1 การให้ความรู ้ในการจัดท�าภาพอนาคต (Foresight 

Framework) พร้อมกับเก็บข้อมูลจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม

กระบวนการ Foresight จ�านวน 1 ครั้ง โดยด�าเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก 

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

และขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจจังหวัดตาก และอยู่ในระดับปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุม จ�านวน 20 ท่าน 

วิธีการที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรที่

เกี่ยวข้องกับการออกนโยบาย หรือบังคับใช้นโยบายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตาก ประกอบด้วย ตัวแทนจากฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ 

ฝ่ายสังคม หน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ และหน่วยงานที่ท�างานโดยไม่แสวงหา

ก�าไร หรือองค์กรอาสาสมัครเอกชน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูล (Key 

Informants) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) โดยการนัดหมาย

ท�าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ท่านละประมาณ 90 นาที 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ ด�าเนินการโดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 

วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากต�ารา ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร 

(Documents) ได้แก่ ต�ารา บทความ เอกสารทางวิชาการความมั่นคง การบริหาร

จัดการชายแดน รายงานการประชุม เอกสารการปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์กร 

เอกสารการวิจัย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
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3.4 ขั้นตอนกำรวิจัย 

 (1) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ และกลไกในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

พิเศษ 

 (2) ศึกษานโยบายความมัน่คงในระดบัชาตทิีส่�านกังานสภาความมัน่คงแห่ง

ชาติและกองทัพไทยเป็นรับผิดชอบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนท่ีเกี่ยวข้องกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน 

และภาคเอกชน 

 (3)  ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่วิจัยในมิติความมั่นคง

ความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณา

การความร่วมมือด้านความมั่นคงในการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก

 (4) ศึกษาและด�าเนินการวิจัยด้วยกระบวนการจัดท�าภาพอนาคตโดยใช้

เทคนิค Foresight

 (5) ก�าหนดกรอบแนวคิดวิเคราะห์ “การก�าหนดภาพอนาคตกองทัพไทย

กับการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน”

 (6)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ

 (7) การสร้างโจทย์ข้อค�าถามในการจัดประชุมปฏิบัติการ Focus group

 (8) เก็บข้อมูลในพื้นที่

 (9) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยผสมผสานวิธีการตามกรอบแนวคิด Foresight 

ในการก�าหนดภาพอนาคตทางยทุธศาสตร์ ร่วมกบัการพฒันายทุธศาสตร์ด้วยการใช้

การวิเคราะห์ SWOT เพื่อก�าหนดแนวทางและทรัพยากรหรือเครื่องมือ ในการจัด

ท�าภาพอนาคตด้านความมัน่คง โดยใช้การระดมสมองจากประชุมปฏบิติัการ Focus 

group มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ (Analysis) แรงผลักดัน (Driving Force) เพื่อ

หาแนวโน้ม (Trend) ที่จะเกิดขึ้นในกรอบ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

การเมือง และการทหาร (STEEP-M) เพื่อหาความเชื่อมโยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น
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ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและภัยคุกคามในพื้นที่

ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ขั้นตอนที่ 2 ประเมิน (Evaluation) เพื่อระบุและจ�าแนกผลกระทบ

และความไม่แน่นอนของประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact-Uncertainty 

Classification) โดยการพิจารณาความส�าคัญและให้น�้าหนัก (Weighting) กับ

ประเด็นของผลกระทบที่เกิดขึ้น ท้ังในมิติของผลกระทบ (Impact) และความไม่

แน่นอนในการเกิด (Uncertainty) ใน 3 ระดับ ได้แก่ น้อย (Low) ปานกลาง 

(Moderate) และสูง (High) 

ขั้นตอนที่ 3 แปลผล (Interpretation) โดยดูผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสู่

ทิศทางในอนาคตและคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นกระแสหลักในอนาคต เพื่อหา Critical 

Uncertainty โดยน�าผลการประเมินและการให้น�้าหนักของประเด็นท่ีเป็นผลกระ

ทบทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต มาจดัวางในตาราง Impact-Uncertainty Classification 

ขั้นตอนที่ 4 การคาดการณ์ (Prospection) สร้างภาพ Scenario 

planning โดยน�า Critical Uncertainty มาหา Uncertainty ที่ Extreme ที่ไม่

เกี่ยวข้องกันและกัน แล้วมาก�าหนดแกน 2 แกน เป็นแกนตั้งและแกนนอน โดยแบ่ง

ระดับของแต่ละแกนเป็น Low-High แล้วเลือกประเด็นจากขั้นตอนที่ 3 อยู่ในพื้นที่ 

Critical Scenario Zone  มาก�าหนดภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัท�าแนวทาง/ ข้อเสนอแนะเชงินโยบายด้านความมัน่คง

โดย การวิเคราะห์ SWOT เพื่อก�าหนดทรัพยากรและเครื่องมือ (Means) ที่ต้องใช้ 

และท�า TOWS Matrix เพื่อจัดท�าแนวทาง (Ways) ในการท�าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายด้านความมั่นคงต่อไป

 (10) ประมวลผลข้อมูลและน�าเสนอข้อค้นพบ

 (11) วิพากษ์ผลการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 (12) จัดท�ารายงานผลการวิจัยและเสนอแนะแนวจากการวิจัย
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3.5 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินงานในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้ง

ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ด้วยกระบวนการระดมสมอง (Brainstorming) และ

กระบวนการจัดท�าภาพอนาคต (Foresight Framework) เพื่อให้ได้ตัวขับเคลื่อน 

(Driving Forces) ที่ส�าคัญของการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนใน 

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากมาท�าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) ซึ่งท�าให้ได้ผลลัพธ์เป็นค�าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 3 ประการ 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู ่ในรูปแบบของการสรุปอุปนัย (Analytic 

Induction) ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์

ที่มองเห็น เช่น การด�าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การท�างาน ฯลฯ โดยมีแหล่งที่มาของ

ข้อมูล คือ ข้อมูลจากบันทึกภาคสนาม และข้อมูลที่ได้จากการศึกษารายงานการ

ประชุม เอกสารการปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์กร เอกสารการวิจัย และเอกสาร

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้
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บทที่ 4

ผลกำรวิจัย
จากกระบวนการวิจัยที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ในบทนี้คณะผู้วิจัยจะขอน�า

เข้าสูข่ัน้ตอนของการวเิคราะห์ข้อมลู โดยการแยกวเิคราะห์ด้วยหลกัการ STEEP-M 

และกระบวนการจัดท�าภาพอนาคต (Foresight) ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ ขั้น

ตอนที่ 1 Strategic Challenges and Framing Questions, ขั้นตอนที่ 2 

Environmental Scanning & Driving Forces, ขั้นตอนที่ 3 การสร้าง Building 

Blocks of Scenarios, ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง Scenario Frameworks, ขั้นตอนที่ 

5 การเขียนสถานการณ์ (Scenario Stories) และ ขั้นตอนที่ 6 Implications and 

Options เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 ประการ ดังนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1 เพื่อวิเครำะห์ปัญหำและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับอนำคตภำพด้ำนควำมมั่นคงของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก

ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 นี้ คณะผู้วิจัยท�าการรวบรวมปัญหา

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ตาก โดยการตัง้ข้อค�าถาม ก�าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการวจัิย และด�าเนนิการ

เกบ็ข้อมลูเพือ่ใช้ในการวเิคราะห์ผลตามกระบวนการจดัท�าภาพอนาคต (Foresight) 

ขั้นตอนที่ 1 – 3 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 Strategic Challenges and Framing Questions

คณะผู้วิจัยตั้งค�าถามการวิจัย (Framing Questions) และก�าหนด 

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) ที่ต้องการ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 2 Environmental Scanning & Driving Forces

คณะผู้วิจัยได้ท�าการลงพื้นที่เพื่อส�ารวจ เก็บข้อมูล และรวบรวม

เหตุการณ์ต่าง ๆ  ทั้งอดีตและปัจจุบันที่สัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวเนื่องกับ Strategic 

Challenges ที่เราก�าหนดไว้ โดยการประเมินสภาวะแวดล้อม (Environmental 

Scanning) ของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ว่า

ค�ำถำมกำรวิจัย

“ภาพอนาคตของความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตากในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าควรเป็นอย่างไร”

เป้ำหมำย

ภาพอนาคตของความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตาก ในระยะสั้น (3-5 ปี) และระยะยาว (5-10 ปี)

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอนาคตภาพด้านความมั่นคง 

 ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

(2) เพื่อคาดการณ์อนาคตภาพของความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างบูรณา 

 การในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า

(3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือด้าน

 ความมั่นคงอย่างบูรณาการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

 ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า
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ประเด็นที่ 1 Social: ควำมมั่นคงทำงสังคม

1.1 สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

(1) โรคระบาด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นช่วงที่เร่ิมมีการ

ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย แต่ยงัไม่พบผูต้ดิเช้ือในจงัหวัด

ตาก สา 

(2) ยาเสพติด ที่ปัจจุบันพบว่ามีการแอบแฝงมากับสินค้าการเกษตร 

 (3) อาชญากรรม 

 (4) ค่านยิมและทัศนคตขิองกลุม่แรงงานปัจจบัุนและเยาวชนในแม่สอด เปลีย่นไป 

รกัสบาย ชอบงานง่าย มค่ีานยิมท่ีดีต่อการท�างานใน Casino ในฝ่ังเมยีนมาเนือ่งจาก

เป็นงานสบาย สวัสดิการดีและค่าตอบแทนสูง

 (5) จ�านวนของประชากรแฝงในอ�าเภอแม่สอด ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพและ 

ผู้ติดตามชาวเมียนมา ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรชาวตาก และบางส่วน

เป็นบคุคลไร้สญัชาต ิจงึเป็นกลุม่ทีไ่ม่อยูใ่นแผนพฒันาฯ จึงไม่สามารถใช้งบประมาณ 

ได้ องค์กรภาครฐัและส่วนท้องถิน่จงึไม่สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูล/พฒันา

ศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มที่

 (6) เกิดการรับจ้างแต่งงานแบบหมุนเวียนกับกลุ่มทุนจีนทั้งในฝั่งเมียวดีและ 

ฝ่ังไทย เพือ่ผลประโยชน์ด้านสทิธเิรือ่งทีด่นิ การค้า และสทิธพิเิศษด้านภาษใีนฐานะ

คนในพื้นที่

 (7) การเข้ามาของกลุม่ทุนจนี ท่ีมแีนวโน้มเป็นชมุชนขนาดใหญ่ มแีนวโน้ม take 

over สถานศึกษาเอกชน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานในอ�าเภอแม่สอด ไปประกอบ

การในรูปแบบของตน

 1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ

 (1) ในพืน้ทีจ่ะยงัคงมปัีญหาทางด้าน สาธารณสขุ ส่ิงแวดล้อม และอาชญากรรม 

รวมทัง้ชนกลุม่น้อยซึง่เป็นปัญหาทีม่มีานานแล้ว แต่มแีนวโน้มว่าจะยงัคงมอียูต่่อไป 

จนเป็นความคุ้นชินของคนในพื้นที่
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 (2) การรับจ้างแต่งงานของเด็กเมียนมากับกลุ ่มทุนจีนในฝั ่งเมียวดีแบบ

หมุนเวียนท�าให้เกิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 

ที่กระทบและส่งผลต่อความมั่นคงในฝั่งไทยด้วย

 (3) ประเทศไทยและเมียนมา เสียผลประโยชน์ที่พึงได้จากการเป็น SEZ 

เนื่องจากการเข้ามาของกลุ่มทุนจีน ซึ่งในระยะยาวจะส่งต่อการพัฒนา SEZ ให้เป็น

ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ยากยิ่งขึ้น

 (4) การลงทุนโดยชาติมหาอ�านาจทั้งที่อยู่ในฝั่งไทย หรือในเมียวดี จะส่งผลต่อ

มิติสังคมของคนในพื้นท่ีอย่างเชื่อมโยงกัน เช่น ปัญหาเยาวชน ยาเสพติด 

อาชญากรรม การค้าประเวณี เมียเช่า

 (5) การ take over สถานศึกษาเอกชน โรงแรม โรงงานในอ�าเภอแม่สอด  

ไปเป็นสถานศึกษาของตน ในระยะยาวอาจส่งผลต่อมิติด้านหลักสูตร เนื้อหาการ

เรยีน ประเพณวัีฒนธรรมท้องถ่ินท่ีจะถูกกลนืหายไป และคนไทยไม่ใช่เจ้าของกิจการ 

ประเด็นที่ 2 Technology: ข้อมูล กำรสื่อสำร

 2.1 สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ประชาชนในพื้นที่ ส่วนมากไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น 

SEZ รวมทั้งสิ่งที่รัฐบาลจะสนับสนุน ขาดความต่อเนื่อง และข้อมูล

ไม่เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้า ท�าให้ขาดกระบวนการเข้ามา

มีส่วนร่วมและการรบัรูข้องประชาชน ทัง้ภาคประชาสงัคมและภาค

เอกชน

2.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ

ท�าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในเครงการ SEZ ระหว่างภาครัฐ  ซึ่งเป็นผู้

ออกนโยบายกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในท้องที่ ซึ่งเป็นผู้มมีส่วนได้ส่วน

เสียใน SEZ โดยตรง ทั้ง ๆ ที่ SEZ ใน อ.แม่สอด ถูกก�าหนดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2558 

แต่ปัจจุบันยังคงไม่มีการขับเคลื่อน และความก้าวหน้าเท่าที่ควร
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ประเด็นที่ 3 Economic: ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ

3.1 สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

 (1) การอ�านวยความสะดวกแก่กลุ่มธุรกิจน�าเข้า-ส่งออกสินค้า

ทางการเกษตรในพื้นที่ SEZ ยังไม่เป็นจุดบริการแบบ One Stop 

Service (OSS) 

 (2) ขาดการท�าข้อตกลงร่วมกันระหว่างแม่สอด-เมียวดี เช่น 

การขนส่ง ภาษี การเข้าเมือง แรงงาน

 (3) เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี และการลงทุนของจีนในโครงการ ชเวโก๊กโก่  

โดยกลุ่มหย่าไถ้ ในฝั่งจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา

 (4) อ�าเภอแม่สอดมีมูลค่าการค้าขายชายแดน ปีละมากกว่า 40,000 ล้านบาท 

 (5) การตัง้ Casino ของกลุม่ทนุจนีทีบ้่านท่าข้าม จังหวดัเมยีวดี ในเขตของชนก

ลุ่มน้อย รัฐยะไข่ และบ้านวัลเล่ย์ จังหวัดเมียวดี ซึ่งขนานกับพื้นที่ของจังหวัดตาก

 (6) ลักษณะของการลงทุนของกลุ่มทุนจีน ใช้การต่อรองผลประโยชน์กับ 

ชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยรัฐบาลกลางเมียนมาอาจไม่ได้ให้การสนับสนุน

 (7) จากการท�าความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส�าหรับผู้ถือบัตร

ผ่านแดน (Border Pass) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ระหว่างราชอาณาจักร

ไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระบุว่า อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง

ธรรมดาของแต่ละฝ่ายสามารถเดนิทางเข้าประเทศและพ�านกัในประเทศผูร้บัได้ เป็น

เวลาไม่เกิน 14 วัน โดยยกเว้นการขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้านั้น ให้การยกเว้น

เฉพาะตวัชาวเมียนมาทีถ่อื ประเภทนกัท่องเทีย่ว เดนิทางเข้ามาในอ�าเภอแม่สอดไม่

สอดคล้องกับมาตรการในการเข้า-ออกของยานพาหนะ คือ มาตรการนักท่องเที่ยว

อยู่ได้ 7-14 วัน แต่ รถต้องเช้ามาเย็นกลับเท่านั้น

 (8) การยกเลกิทีพ่กัสนิค้า (Hub) ในฝ่ังไทยเนือ่งจากการบบีของข้อกฎหมายไทย 

ท�าให้นักลงทุนไทยไปตั้ง Hub ทางเมียวดี เป็นจุดพลิกให้การค้าไปชายแดนไปโต 

ที่ฝั่งเมียนมาแทน
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3.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ

 (1) การขาดจุดบริการแบบ One Stop Service (OSS) ในพื้นที่ SEZ ส่งผลให้

เกิดความล่าช้าตลอดกระบวนการขนส่งสินค้าทุกประเภทผ่านแดน โดยเฉพาะต่อ

สินค้าประเภทผลผลิตทางการเกษตร

 (2)  เกิดการดงึกลุม่ทนุจากฝ่ังแม่สอดไปเมยีวด ีการดึงแรงงานกลับ ไปทางเมียวดี 

 (3) ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมจากแหล่งการพนันต่อนักลงทุนและชาวบ้านฝั่ง

ไทยที่ข้ามไปเล่น Casino เกิดปัญหาหนี้สินจากการพนัน

 (4) ใน 3-4 ปีข้างหน้าเมื่อชเวโก๊กโก่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ SEZ แม่สอด 

จะซบเซา ไม่มีเงินเข้าพื้นที่ กลุ่มทุนย้ายฐานการผลิตไปทางเมียนมาแทนแม่สอด 

แรงงานย้ายไปชเวโก๊กโก่ นกัท่องเทีย่วลด เกดิภาวะขาดแคลนแรงงานและเศรษฐกจิ

ในแม่สอดจะตาย 

 (5) การเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนชาวจีนในธุรกิจ Casino เป็นกลุ่มที่ย้ายมาจาก

กัมพูชา จังหวัดสีหนุวิลล์ ที่มีแนวโน้มว่า ในอนาคตจะท�าให้เกิดปัญหาความมั่นคง

อย่างต่อเนื่อง เมื่อรัฐบาลกลางเมียนมาไม่เห็นด้วย

 (7) ขัน้ตอนในการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษมคีวามล่าช้า ท�าให้ปัจจุบนัประเทศ

เพือ่นบ้านทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัประเทศไทย มกีารตัง้เขต SEZ กนัหมดแล้ว ไทยจึง

มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า แม้คุณภาพจะดีกว่า แต่ก็ถูกทุนจีนตีตลาดสินค้าราคาถูก

ประเด็นที่ 4 Environment: ควำมมั่นคงทำงสิ่งแวดล้อม

4.1 สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

 (1) ปัญหาขยะ ส่วนมากเป็นขยะที่ลอยข้ามมาจากฝั่งเมียนมา ซึ่ง

ประชาชนส่วนมากสร้างท่ีพักอาศยัและท�าการค้าตลอดแนวแม่น�า้ฝ่ัง

ตรงข้าม อ.แม่สอด ประกอบกบัการเปิด Casino ในฝ่ังเมยีนมา ท�าให้

มขียะจ�านวนมากถกูทิง้ลงแม่น�า้เมย แล้วลอยมาติดท่ีฝ่ังแม่สอด และ

เทศบาลอ�าเภอแม่สอดไม่สามารถก�าจัดให้หมดได้
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 (2) ปัญหาน�้า ในพื้นที่ SEZ ประสบปัญหาเกี่ยวกับน�้าใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การ

ขาดแคลนแหล่งน�้าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค ซึ่งแม้ว่าจะมี

การสร้างเข่ือนไว้รองรับน�้าแต่ปริมาณของน�้าก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดย

เฉพาะในฤดูร้อน อีกปัญหาคือ ปัญหาน�้าเสีย ซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาขยะในแหล่งน�้า

 (3) ปัญหาควนัไฟป่า และฝุน่ PM 2.5 ซึง่เกดิขึน้เป็นประจ�าทกุปีจากการลกัลอบ

เผาไร่หรอืพืน้ทีเ่กษตรกรรมของเกษตรกรในกลุม่จงัหวัดภาคเหนอืของไทยและจาก

เมียนมา ซ่ึงมักจะลุกลามเข้าไปในเขตป่าไม้ที่ยากจะควบคุมได้ เนื่องจากสภาพ

อากาศทีแ่ห้งท�าให้ไฟลามได้เรว็มากขึน้ และเกษตรกรไม่เปล่ียนวธิกีารเพาะปลกู ส่ง

ผลให้ค่า PM 2.5 ในอ�าเภอแม่สอด มีค่าสูงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อย่างมาก

 (4) ที่ดิน ที่ดินในอ�าเภอแม่สอดส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าไม้ ที่ สปก. และที่ไม่มี

โฉนด การเพิกถอนพื้นท่ีป่าไม้ การเวรคืนท่ีดินประชาชน เพื่อปรับเป็นเป็นพื้นที่

พัฒนา SEZ ยังติดปัญหาการร้องเรียนเรียกค่าชดเชยเพิ่มเติม และไม่ยอมย้ายออก

จากที่ดิน

 (5) ปัญหาไฟฟ้า ท่ีมแีนวโน้มจะไม่เพยีงพอต่อความต้องการในอนาคต เนือ่งจาก

ปัจจุบันความถี่ของการเกิดไฟฟ้าตกรายวันมีมากขึ้น 

4.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ

 (1) ยังคงมีการใช้ทรัพยากรท่ีท�าให้เกิดขยะในปริมาณที่มาก ซึ่งยังไม่มี

กระบวนการก�าจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงส่งผลต่อแหล่งน�้า และการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงน�้าที่ใช้ในการเกษตร

 (2) การท�าเกษตรในลักษณะของการท�าไร่ ท�าให้เกิดการเผาซากพืชเพื่อท�าการ

เกษตรรอบใหม่ ที่ท�าให้เกิดฝุ่นควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน การคมนาคม 

และคุณภาพของดิน ซึ่งยังเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มว่าจะยังคงมีต่อไปทุกปี

 (3) การขาดแคลนน�า้อปุโภค-บรโิภค และไฟฟ้า นอกจากส่งผลต่อประชาชนใน

พื้นที่แล้ว ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดขึ้นจากการเป็น SEZ น�้า

และไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาตั้งโรงงาน และฐานการผลิต
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 (4) ปัญหา PM 2.5 เป็นปัญหาประจ�าภมูภิาค ซึง่ยากต่อการป้องกนั จงึอาจเป็น

จดุอ่อนของพืน้ทีส่�าหรบัธรุกจิการท่องเทีย่ว และปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะระบบการ

หายใจของคนในพื้นที่

 (5) ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นปัญหาส�าคัญที่สุดทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพราะความไม่ชัดเจนของการจดัสรรทีด่นิ นอกจากจะท�าให้เกดิการฟ้องร้องทางคดี

ความระหว่างรัฐกับประชาชน ก็ยังเป็นอุปสรรคในการก�าหนดแหล่งผลิตน�้าและ

ไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวเป็น SEZ ด้วย

ประเด็นที่ 5 Politic and Military: กำรเมืองและควำมมั่นคง

5.1 นโยบำยและกำรบริหำรภำครัฐ

5.1.1 สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

 (1) ปัจจุบันไม่มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

พิเศษ (กนพ.) 

 (2)  ความไม่สอดรับกันของข้อกฎหมายที่หน่วยงานชายแดน

แต่ละหน่วยยึดปฏิบัติ ไม่เอื้อต่อนักลงทุน และกลุ่มแรงงาน เช่น 

กฎหมายการขนส่งข้ามแดนระหว่างกรมศลุกากร-กระทรวงพาณชิย์/  

ข้อปฏิบัติระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานในระบบต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านใน

แม่สอดและเมียวดีเท่านั้น 

 (3) สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับจาก SEZ ไม่ชัดเจน และส่วน

มากเป็นนักลงทุนนอกพื้นที่ ผลก�าไรตกสู่คนในพื้นที่น้อย

 (4) การบริหารจัดการผังเมือง ยังติดข้อห้ามเก่าเรื่องการก่อสร้าง การต่อเติม

เกิน 1,000 ตร.ม. ยังขัดต่อการเป็น SEZ และส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าไม้ หรือ ที่ดิน 

สปก. การจะเข้าไปใช้ประโยชน์จึงยุ่งยากกว่าที่ดินที่มีโฉนด

 (5) การตัง้อยูป่ลายแนวเศรษฐกจิ (East-West  Economic  Corridor :  EWEC) 

เป็นจุดตัดกับ North-South  Economic  Corridor  (NSEC) เป็นจุดเด่นของพื้นที่

ในการพัฒนาศักยภาพด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ความเข้มแข็ง
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ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี 

(Myawaddy Trade Zone) ของสหภาพเมียนมา

 (6) หน่วยงานภาครัฐบางหน่วย มคีวามเหน็ว่า องค์กรอสิะ NGOs และบคุลากร

ที่เข้ามาท�างานในแม่สอด มาจากหลายเช้ือชาติและไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติ

อาชญากร  และให้ข้อพจิารณาเพือ่ตดิตามการด�าเนนิกจิกรรมขององค์กรอสิะ NGOs 

บางหน่วยว่าอาจส่งผลต่อความมัน่คงของพืน้ทีใ่นอนาคตคล้ายโรงเรยีนสอนศาสนา

ในภาคใต้ (ปอเนอะ) 

 (7) ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอด-เมียวดี

 (8) ผู้ประกอบการใน SEZ ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่และ

แรงงานในพื้นที่ปัจจุบันเป็นชาวเมียนมา 

 (9) การเข้ามาลงทุนและตั้งถิ่นฐานของกลุ่มทุนจีนหลายกลุ่มในรูปแบบของ 

Entertainment Complex, Casino และชุมชนชาวจีน ตลอดแนวชายแดนของ

จังหวัดตากและในเมียนมา 

5.1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ

 (1) การยกเลิก คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  

ขาดพีเ่ลีย้งตัง้แต่ต้น ท�าให้ขาดโครงสร้างการบรหิารจดัการ SEZ ทีช่ดัเจน การด�าเนนิงาน

ไม่เป็นเอกภาพ และขาดความน่าเชื่อถือจากนักลงทุน

 (2) ความไม่สอดคล้องของกฎหมายและการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันของ

ภาครัฐ ท�าให้นักลงทุนย้ายกิจการไปฝั่งเมียวดีแทน 

 (3) ความไม่ชัดเจนด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่งผลให้การลงทุนจากภาคธุรกิจชะลอ

เพือ่รอความชัดเจนเร่ืองการจดัสรรพ้ืนที ่ขณะทีใ่นภาคประชาชนเกดิการเรียกร้องขอ

เงินค่าทดแทนเพิ่มเติมจากการถูกเวนคืนที่ดิน

 (4) กฎหมายทีแ่ต่ละหน่วยงานยดึปฏบัิตเิกีย่วกบั SEZ ไม่สอดรับกันท�าให้ท�าการ

ค้าไม่คล่องตัว การขนส่งสินค้าล่าช้า ข้อกฎหมายของไทย ไม่เอื้อต่อนักลงทุน 

ประกอบกับนักลงทุนย้ายฐานการผลิตของโรงงานจากแม่สอดไปฝั่งจังหวัดเมียวดี 

ประเทศเมียนมาแทน เนื่องจากเมียนมาใช้มาตรการภาษี 0% (GSP) แก่นักลงทุน
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 (5) ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จาก SEZ ยงัไม่มคีวามชดัเจน ประโยชน์ไม่ตกแก่คนใน

พ้ืนที่ หรือองค์กรภาคสังคม เช่น รายได้ส่วนมากตกแก่นักลงทุนนอกพ้ืนท่ี คนใน

พื้นที่ได้รับเพียงค่าแรง ผลก�าไรจากการค้าชายแดนเพียงเล็กน้อย องค์กรภาคสังคม 

เช่น มูลนิธิ ศูนย์การเรียนของเด็กไร้สัญชาติ ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองและ

ไม่ได้ตั้งอยู่บนที่ดินของรัฐ ใช้การเช่าพื้นที่จากเอกชนซึ่งไม่มั่นคงถาวร

 (6) ลักษณะการค้าในปัจจุบัน เป็นการค้าชายแดน และการขนส่งข้ามแดน

มากกว่าการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 (7) จากมุมมองของหน่วยงานภาครฐัทีม่ต่ีอองค์กรอสิระ (NGOs) ในพืน้ที ่ท�าให้

เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเมืองและความมั่นคง กับ มิติประชาสังคมและ

เอกชน มีสายสัมพันธ์กันอย่างบางเบา ไม่เข้าใจกัน และระแวงการด�าเนินงานของ

กันและกัน จึงส่งผลให้การร่วมมือกันแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา SEZ ไม่สามารถ

ท�าได้เต็มประสิทธิภาพ

 (8) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ที่พัฒนาในฝั่งอ�าเภอแม่สอดเป็น

ประโยชน์กับจังหวัดเมียนมามากกว่าอ�าเภอแม่สอด เนื่องจากปัจจุบัน SEZ ในฝั่ง

แม่สอดยังไม่คืบหน้า ขณะท่ีในฝั่งเมียวดี เส้นทางเชื่อมต่อออกไปยังเมืองย่างกุ้ง  

เมืองมัณฑะเลย์ และอินเดียได้ ขณะเดียวกันก็สามารถย้อนกลับเข้าประเทศจีน 

ได้ทางมณฑลคุนหมิง ซึ่งเส้นทางจะสะดวกกว่าการใช้ R3A หรือ R3B ที่ระยะทาง

สั้นกว่า

 (9) การขาดการท�าข้อตกลงร่วมกันทางงการค้าระหว่างแม่สอด-เมียวดี เช่น 

การขนส่ง ภาษี การเข้าเมือง และแรงงาน จะส่งผลต่อความส�าเร็จของ SEZ เพราะ

ยิ่งด�าเนินการช้า ก็ยิ่งตัดโอกาสดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาท�าการค้าภายใน SEZ 

 (10) การจ�ากดัแรงงานในระบบต้องเป็นผูท้ีม่ทีะเบยีนบ้านในแม่สอดและเมยีวดี

เท่านั้น 

 (11) การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยกลุ่มทุนต่างชาติในชายแดนฝั่งเพื่อนบ้าน  

เช่น ชเวโก๊ะโก เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่อาจส่งผลต่อระบบสังคม วัฒนธรรม 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในพื้นที่ของประเทศไทยและเมียนมา
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 (12) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายใน SEZ ขาดการบูรณาการงาน ต่างคน

ต่างท�า เพราะยดึถอืระเบยีบ ข้อบังคบัในการปฏบิตังิานต่างกนั ส่งผลให้กระบวนการ

ทางธุรกิจ การส่งออกล่าช้า นักลงทุนเกิดความสับสนและขาดความเชื่อถือ

 (13) แรงงานในพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นชาวเมียนมา ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่  

ในอนาคตหากมีกรณีปิดพรมแดน หรือ แรงงานชาวเมียนมาย้ายไปยังพื้นที่อื่น  

จะท�าให้ SEZ ตาก ขาดแรงงาน และภาคธุรกิจชะงัก 

5.2 ด้ำนควำมมั่นคง

 5.2.1 สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

 (1) ความไม่เป็นเอกภาพและความไม่สงบในเมยีนมา ระหว่าง

รัฐบาลเมียนมา กลุ่มกะเหรี่ยง DKBA และกลุ่มกะเหรี่ยง BGF 

(หม่องชิตตู) ความอ่อนไหวรอบ ๆ พ้ืนที่มีมากเนื่องจากมีกลุ่ม

กะเหรี่ยงเข้ามาเป็นตัวแปรด้วย

 (2) อิทธิพลของ “นายพลชิตู่” ซึ่งเป็นผู้น�ารัฐกะเหร่ียงกลุ่มขนาดใหญ่ที่สุด  

มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนในฝั่งเมียนมา 

 (3) กลุม่ผูอ้พยพทีเ่ข้ามารับการศกึษาในอ�าเภอแม่สอดเป็นกลุม่เปาะบางซ่ึงแบ่ง

ออกเป็นหลายระดับ โดยกลุ่มที่เปาะบางที่สุด คือ กลุ่มมุสลิมเมียนมา ที่เดินทางมา

จากรัฐยะไข่ เมื่อเข้ามาศึกษาในไทยแล้ว ไม่สามารถเดินทางกลับไปเมียนมาได้

 (4) การเข้ามาในพื้นท่ีของมหาอ�านาจอย่างจีนและสหรัฐฯ โดยเฉพาะการเข้า

มาในเส้นทาง Logistic ของสหรัฐฯ เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนจีนที่ด�าเนินยุทธศาสตร์เชิง

รุกลงมาในอาเซียนตามเส้นทาง Economic Corridor และ GMS

 (5) กรณีเส้นเขตแดนในแม่น�้าเมยบริเวณคอกช้างเผือกยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะ

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตซึ่งในอนาคตจะรุนแรงมากขึ้น

 5.2.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ

 (1) การแก้ปัญหาการสู้รบในอนาคตที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสงบลง ถึง

แม้ว่ารัฐบาลกลางเมียนมาจะยินยอมให้มีการเข้ามาลงทุนจากกลุ่มทุนต่างชาติ 
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ประกอบกับอิทธิพลของ “นายพลชิตู่” ซึ่งปกครองพื้นที่จังหวัดเมียวดี จะมีผลต่อ

การเปิด-ปิดเส้นทาง Logistic กลายเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจท�าให้นักลงทุนย้าย

ฐานการผลิตไปยังภูมิภาคอื่น

 (2) การเข้ามาของชาติมหาอ�านาจจะมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของตน และการ

ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์สกัดกั้น

 (3) เม่ือชเวโก๊กโก่เปิดตัวอย่างเป็นทางการจะเกิด Casino online ท่ีเป็นภัย

คุกคามและความท้าทายแม่สอด

 (4) ในอนาคตถ้าการค้าในฝ่ังเมียวดสีามารถสร้างผลก�าไรได้มาก กลายเป็นแหล่ง

เงินทุนของกลุ่มรัฐกะเหรี่ยง DKBA และกลุ่มกะเหรี่ยง BGF ท่ีปกครองพ้ืนท่ีอยู่มี

ความเข้มแขง็มากขึน้ อาจส่งผลให้รฐับาลเมยีนมาต้องเข้ามาควบคมุ เกดิการใช้ก�าลัง

เข้าปะทะ ท�าให้พ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับประเทศไทยเกิดความไม่สงบ กระทบต่อ

เศรษฐกิจในพื้นที่ SEZ จุดการค้าชายแดน ความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ และ 

ความมั่นคงของประเทศไทย

สรุปประเด็นที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 จากการประเมินสภาวะแวดล้อมข้างต้น คณะผู้วิจัยท�าการคัดแยกประเด็น 

โดยการวิเคราะห์ภายใต้กรอบของ STEEP-M เพื่อหาตัวผลักดัน (Driving Forces: 

DF) ให้สัมพันธ์กับค�าถามการวิจัย (Framing Questions) และเป้าหมายทาง

ยทุธศาสตร์ (Strategic Challenges) ท่ีตัง้ไว้ และเนือ่งจาก “ตัวผลกัดัน” เป็นแหล่ง

ข้อมูลพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีรากฐานมาจากเหตุการณ์ในอดีต

และปัจจุบัน จึงท�าให้การได้ “ตัวผลักดัน” ที่ยิ่งลึก หรือมีอัตราการเกิดซ�้าบ่อย ๆ 

จะยิง่ช่วยเพ่ิมความแม่นย�าในก�าหนดภาพอนาคตได้มากขึน้ จากการวเิคราะห์ได้ผล 

ดังตารางต่อไปนี้



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 119

ตำรำงท่ี 2 แสดงกำรคัดแยกประเดน็โดยกำรวเิครำะห์ภำยใต้กรอบของ STEEP-M

Social Technology Economic Environmental Politic + 

Military

•	การเคลื่อนย้าย

ของแรงงาน  

(Labor 

Migration) 

•	ค่านิยมพื้นฐาน 

(Basic Values)

•	การมีส่วนร่วม 

(Participation)

•	การสาธารณสุข 

(Health 

Security)

•	การสื่อสาร  

(Commun- 

ication)

•	การ

เปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยี  

(Technology  

changes)

•	การย้ายขั้ว

อ�านาจ 

ทางเศรษฐกิจ 

(Economic  

Power Shift) 

•	ความเหลือ่มล�า้     

(Inequality) 

•	การตระหนักรู้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental  

Awareness)

•	การขับเคลื่อน

การบริการ

สาธารณะ 

โดยภาครัฐ 

(Government  

Delivery of  

Public 

Services) 

•	เสถียรภาพด้าน 

ความมั่นคง 

(Security 

Stability) 

•	 ธรรมาภิบาล 

(Good 

Governance) 

จัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้หลักการของ STEEP-M เป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มประเด็น

ด้านสังคม (Social) กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยี (Technology) กลุ่มประเด็นด้าน

เศรษฐกิจ (Economic) กลุ่มประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) กลุ่ม

ประเดน็ด้านการเมอืง (Politic) และกลุม่ประเดน็ด้านการทหาร (Military) โดยการ

เลอืกประเดน็ทีผู้่ให้ข้อมลูส่วนใหญ่ลงคะแนนว่า เป็นประเด็นทีม่คีวามส�าคญัต่อการ

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุดของแต่ละมิติ พบว่า 

ด้ำนสังคม (Social) ประเด็นของการเคล่ือนย้ายแรงงาน (Labor 

Migration) เป็นประเดน็ทีมี่คะแนนสงูทีส่ดุ โดยเฉพาะกรณขีองแรงงานเมยีนมาที่

เข้ามาท�างานในเขตเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดัตาก ซึง่มจี�านวนมากและเป็นกลุม่แรงงาน

หลักของภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม หากมีการเคลื่อนย้ายกลับไปท�างาน

ในฝั่งเมียนมา จะส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่ง

ไทยหยุดชะงักเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน รองลงมาเป็นประเด็นเรื่อง ค่านิยม 
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พื้นฐาน (Basic Values) ของประชาชนชาวแม่สอดที่ประกอบด้วย ศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดีงาม อาจ

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเข้ามาของกลุ่มคนนอกพื้นที่ทั้งคนไทยและต่างชาติ 

และการเกิดบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่หลายแห่งในฝั่งจังหวัดเมียวดี ท�าให้คนรุ่นใหม่มี

ทศันคตทิีด่ต่ีอการเข้าไปท�างานในบ่อน เนือ่งจากมผีลตอบแทนดแีละเป็นงานสบาย 

ได้เงินง่ายกว่าการท�างานในภาคการเกษตรหรือใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

ประเดน็ต่อมา คอื การมส่ีวนร่วม (Participation) ซึง่ปัจจบุนัถกูมองว่า เขตเศรษฐกจิ

พิเศษเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน และผลประโยชน์ส่วนมาก

เข้าสู่กลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ โดยภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อย

ได้รับการให้ความส�าคัญเท่าท่ีควร ขาดการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนจากภาครัฐ 

ท�าให้ปัจจุบันยังมีข้อพิพากษ์เร่ืองที่ดินระหว่างรัฐกับประชาชนอยู่หลายพื้นท่ี 

ประเด็นสุดท้าย คือ การสาธารณสุข (Health Security) ที่เป็นข้อกังวลของ

ประชาชน เนื่องจากมาตรฐานด้านการตรวจโรคของ 2 ประเทศมีความแตกต่างกัน 

ท�าให้สุ่มเสี่ยงในกรณีของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาขายแรงงานในฝั่งไทย อาจน�าโรค

ระบาดเข้ามาสู่พื้นที่ด้วย ประกอบกับภาระงานด้านสาธารณสุขของสถานพยาบาล

และบุคลากรทางการแพทย์ในอ�าเภอแม่สอด ในปัจจุบันอยู่ในภาวะขาดแคลนทั้ง

ด้านบุคลากรและงบประมาณ ท�าให้กระทบต่อการให้บริการคนไทยในพื้นที่ด้วย 

ด ้ำนเทคโนโลยี  (Technology)  ได ้แก ่  ประเด็นการ ส่ือสาร 

(Communication) ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการท�าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 

โดยเฉพาะในประเดน็ทีจ่ะกระทบต่อสทิธขิองบคุคล เช่น การเวนคนืทีดิ่น การควบคมุ

ราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นหลังการประกาศเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อีกประเด็น คือ  

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (Technology changes) ที่อาจท�าให้คนใน

พื้นท่ีปรับตัวตามไม่ทัน ซึ่งในอนาคตการประกอบกิจการของภาคเอกชนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษจะมีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมกับแรงงานมนุษย์  

และบางส่วนใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ ดังนั้น หากคนในพื้นที่และเยาวชนที่จะเป็น 

กลุ่มแรงงานในอนาคตไม่ได้รับข้อมูลผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง และทัน



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 121

สถานการณ์ จะส่งผลให้แรงงานในพื้นที่ขาดการเตรียมพร้อมด้านทักษะวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศน์มาใช้ กลายเป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือและ

กลุ่มว่างงานเนื่องจากไม่สามารถท�างานได้ และต้องน�าเข้าแรงงานจากภายนอกซึ่ง

ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างงานให้คนในพื้นที่เป็นกลุ่มแรก

ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic) ได้แก่ ประเด็น การย้ายข้ัวอ�านาจทาง

เศรษฐกจิ (Economic Power Shift) การเปลีย่นแปลงขัว้อ�านาจทางการเศรษฐกจิ

จากมหาอ�านาจในฝั่งตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือฝั่งเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น  

ที่เศรษฐกิจซบเซาลง ไปสู่มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจหน้าใหม่ เช่น จีน และอินเดีย 

ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก 

(emerging market countries) ขณะที่อาเซียนก็เป็นตลาดเป้าหมายขนาดใหญ่ 

เนื่องจากมีประชากรจ�านวนมาก จึงมีความต้องการสินค้าและบริการที่มากตามไป

ด้วย จนีและอนิเดยีจงึมกีารเข้ามาเปิดตลาดในพืน้ท่ีนี ้ด้วยการสร้างฐานการผลิตใน

เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ  รวมทั้งในอ�าเภอแม่สอด และจังหวัดเมียวดีด้วย ประเด็นต่อมา

คือ ความเหลื่อมล�้า (Inequality) ทั้งในเรื่องข้อมูลที่ประชาชนแต่ละกลุ่มอาชีพ 

แต่ละพืน้ทีไ่ด้รับไม่เท่าเทยีมกนั ส่งผลให้เกดิความเหลือ่มล�า้ในเรือ่งโอกาส และการ

อ�านวยความสะดวกในการน�าเข้า-ส่งออกสินค้าต่อผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่

โดยเฉพาะผลผลติทางการเกษตร ซึง่หน่วยงานราชการควรให้ข้อมลูและช่วยอ�านวย

ความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว และทัดเทียมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความ

ช�านาญในกระบวนการฯ เหล่านี้มากกว่าอยู่แล้ว 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental) ได้แก่ ประเด็น การตระหนักรู้ด้าน 

สิง่แวดล้อม (Environmental Awareness) ปัญหาส�าคญัหลกั ๆ  คอื ขยะมลูฝอย

ทัง้บนบกและในแมน่�้า ซึง่ในปัจจุบันมีปัญหาทัง้ในเรือ่งของปรมิาณขยะต่อวัน การ

จัดหาพื้นที่ก�าจัดขยะในอ�าเภอแม่สอด และขยะที่ถูกทิ้งลงแม่น�้าจากฝั่งเมียวดีแต่

ลอยมาติดตลิ่งฝั่งแม่สอด และปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM 2.5) ในส่วนของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาประจ�าถิ่น

ที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงหน้าแล้งที่มักเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือและในเมียนมา ขณะ
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ที่ปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นปัญหาที่มาพร้อมกับการสร้าง

สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานในการเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบ

น�้าประปา อาคาร โรงงาน เป็นต้น ซึ่งในอนาคตเมื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง

สมบรูณ์ปรมิาณคน และปรมิาณขยะทีเ่พิม่จะเป็นปัญหาหลกัของพืน้ที ่ขณะทีปั่ญหา

ฝุ่นละอองจะส่งผลต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ และกระทบต่อการคมนาคมและการ

ท่องเที่ยวจังหวัดตากในช่วงต้นปี

ด้านการเมือง (Politic) และด้ำนกำรทหำร (Military) ได้แก่ ประเด็น  

การขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดยภาครัฐ (Government Delivery of 

Public Services) เป็นเรื่องท่ีส�าคัญมากในการผลักดันให้การเป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดตาก มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด ประเด็นต่อมา คือ การรักษา

เสถยีรภาพด้านความมัน่คง (Security Stability) ทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากการ

อพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว และการเดินทางสัญจรเข้า-ออกของคน สัตว์ 

และสินค้าบรเิวณพรมแดนทีอ่าจมกีารแอบแฝงมาด้วยยาเสพตดิ สนิค้าผดิกฎหมาย 

อาวุธสงคราม แรงงานผิดกฎหมาย หรือโรคติดต่อ เป็นต้น ประเด็นสุดท้าย คือ  

ธรรมาภิบาลของภาครัฐ (Good Governance) ซึ่งเป็นการก�าหนดสิทธิ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับเขต

เศรษฐกิจพิเศษทุกขั้นตอน และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

มั่นคงปลอดภัย  

เมือ่แยกประเด็นตามกรอบของ STEEP-M แล้ว คณะผูว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์

ผลกระทบ (Impact) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของประเด็นทั้ง 11 

ประเด็น ซึ่งจะเป็นปัจจัยผลักดัน (Driving Forces ) ต่อการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตาก ได้ผลดังนี้
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ตำรำงที่  3 แสดงค่ำ DF เพื่อก�ำหนดค่ำผลกระทบ (Impact) จำกสูง ปำนกลำง 

และต�่ำ

STEEP-M
Driving Forces 

...................ส่งผลต่อกำรเป็น SEZ 
ในระดับ............

% Impact 

High Mod low

Economic ความเหลื่อมล�้า (Inequality) 80 20 -

Technology การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

(Communication and Technology changes)

67 33 -

Politic การขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดยภาครัฐ 

(Government Delivery of Public Services)  

100 - -

Politic ธรรมาภิบาล (Good Governance) 67 33 -

Economic การย้ายขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ (Economic Power Shift)                                                            54 33 13

Social การเคลื่อนย้ายของแรงงาน (Labor Migration) ไปยังเมือง

ใหม่ “ชเวโก๊กโก่” ในฝั่งจังหวัดเมียวดี เมียนมา       

- 87 13

Politic เสถียรภาพด้านความมั่นคง (Security Stability) ตลอด

แนวพรมแดน ไทย-เมียนมา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตาก                                                                             

- 87 13

Social การมีส่วนร่วม (Participation) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรภาคเอกชน 

หน่วยงานภาคประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนท่ี                                                                                                      

- 67 33

Environment การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Awareness) ของ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก                                                                                                                                        

13 60 27

Social การดูแลด้านสาธารณสุข  (Health Care) ทั้งในมิติด้าน

สวัสดิการ ขั้นพื้นฐานของคนไทย แรงงานเพื่อนบ้าน 

และมิติด้านการป้องกัน โรคระบาด โรคติดต่อต่าง ๆ                                                                                                    

33 67 -

Social ค่านิยมพื้นฐาน (Basic Values) 13 33 54
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จากการระดมความคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ ่มและ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล พบว่า ปัจจัยผลักดัน (Driving Forces) ที่ส่งผล 

กระทบ (Impact) ต่อการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก แบ่งออกเป็น 3  

กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ส่งผลกระทบสูง (High impact: HI) ได้แก่ (1) การขับเคลื่อนการ

บริการสาธารณะโดยภาครัฐ (Government Delivery of Public Services) (2) 

ความเหลื่อมล�้า (Inequality) (3) การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

(Communication and Technology changes) (4) ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) และ (5) การย้ายข้ัวอ�านาจทางเศรษฐกจิ (Economic Power Shift)

กลุม่ทีส่่งผลกระทบปำนกลำง (Moderate impact) ได้แก่ (1) การเคลือ่นย้าย

ของแรงงาน (Labor Migration) ไปยังเมืองใหม่ “ชเวโก๊กโก่” ในฝั่งจังหวัดเมียวดี 

ประเทศเมียนมา (2) เสถียรภาพด้านความมั่นคง (Security Stability) ตลอดแนว

พรมแดนไทย-เมียนมาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก (3) การมีส่วนร่วม 

(Participation) ระหว่างหน่วยงานภาครฐั องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชา

สังคม และประชาชนในพื้นที่ (4) การดูแลด้านสาธารณสุข (Health Care) ทั้งใน

มิตด้ิานสวสัดกิาร ขัน้พืน้ฐานของคนไทย แรงงานเพือ่นบ้าน และมติิด้านการป้องกนั 

โรคระบาด โรคตดิต่อต่าง ๆ  และ(5) การตระหนกัรูด้้านสิง่แวดล้อม (Environmental 

Awareness) ของผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสียทัง้หมดในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก 

กลุม่ทีส่่งผลกระทบต�ำ่ (Low impact) ได้แก่ ค่านยิมพืน้ฐาน (Basic Values) 
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ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำ DF เพื่อก�ำหนดค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) 

จำกสูง ปำนกลำง และต�่ำ

STEEP-M
Driving Forces 

ควำมไม่แน่นอนของ..........ส่งผลต่อ
กำรเป็น SEZ ในระดับ............

% Uncertainty

High Mod low

Economic ความเหลื่อมล�้า (Inequality) 80 7 13

Technology การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

(Communication and Technology 

changes)

60 20 20

Politic การขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดย

ภาครัฐ 

(Government Delivery of Public 

Services) 

93 7 -

Social การมีส่วนร่วม (Participation) 

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กร

ภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม 

และประชาชนในพื้นที่                                                                                                      

87 13 -

Economic การย้ายขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ 

(Economic Power Shift)                                                            

82 5 13

Social การเคลื่อนย้ายของแรงงาน (Labor 

Migration) ไปยงัเมอืงใหม่ “ชเวโก๊กโก่” 

ในฝั่งจังหวัดเมียวดี เมียนมา       

27 66 7
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STEEP-M
Driving Forces 

ควำมไม่แน่นอนของ..........ส่งผลต่อ
กำรเป็น SEZ ในระดับ............

% Uncertainty

High Mod low

Politic เสถียรภาพด้านความมั่นคง (Security 

Stability) ตลอดแนวพรม แดนไทย-

เมียนมาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตาก                                                                             

- 100 -

Environment การตระหนกัรูด้้านสิง่แวดล้อม 

(Environmental Awareness) ของ

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก                                                                                                                                        

33 40 27

Social การดูแลด้านสาธารณสุข (Health Care)

ทั้งในมิติด้านสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ของ 

คนไทย แรงงานเพื่อนบ้าน และมิติด้าน

การป้องกัน โรคระบาด โรคติดต่อต่าง ๆ                                                                                                    

47 53 -

Politic ธรรมาภิบาล (Good Governance) - - 100

Social ค่านิยมพื้นฐาน (Basic Values) - 40 60

ในส่วนของการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของปัจจัยผลักดัน 

(Driving Forces ) ซึ่งหมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ตาก ถ้าปัจจัยเหล่าน้ันขาดการวางแผนในการรองรบัหรอืเตรยีมพร้อมทีช่ดัเจน เป็น

รูปธรรม เช่น การก�าหนดผู้รับผิดชอบ ก�าหนดงบประมาณ ก�าหนดแผน ขั้นตอน 

กระบวนการ เป็นต้น ก็จะท�าให้การด�าเนนิการของเขตเศรษฐกจิพเิศษไม่เป็นไปตาม

ที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือท�าให้ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่วางไว้นั้น ผิดเพี้ยน 

เปลี่ยนแปลงไปจากที่ควรจะเป็น ดังนั้นความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของปัจจัย
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ที่สูง จึงเป็นสิ่งที่จะชี้ให้เห็นโอกาสของการประสบผลส�าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ แบ่งค่าความไม่แน่นอนของปัจจัยผลักดันออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มปัจจัยผลักดันที่มีค่ำควำมไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty : HU) 

หมายถึง ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่ชัดเจน มักมีปัจจัยแทรกแซงที่ท�าให้ทิศทางที่

เคยก�าหนดไว้เปลี่ยนไป เช่น การเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนนโยบาย ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด จากการวจิยัพบปัจจยัทีอ่ยูใ่นกลุ่ม High Uncertainty 

ได้แก่ (1) การขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดยภาครัฐ (Government Delivery 

of Public Services) (2) การมีส่วนร่วม (Participation) ระหว่างหน่วยงานหรือ

องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และประชาชนในพืน้ที ่(3) ความเหลือ่มล�า้ 

(Inequality) (4) การสือ่สารและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี(Communication 

and Technology Changes) และ (5) การย้ายข้ัวอ�านาจทางเศรษฐกจิ (Economic 

Power Shift)

กลุ่มปัจจยัผลกัดนัทีม่ค่ีำควำมไม่แน่นอนปำนกลำง (Moderate Uncertainty) 

หมายถงึ ปัจจัยทีก่ารเปล่ียนแปลงมกัส่งผลต่อทศิทางของเขตเศรษฐกจิพิเศษทีว่างไว้  

อาจท�าให้ชะงักหรือช้าลง แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นหยุดหรือขับเคลื่อนต่อไปได้ เช่น 

การเมืองและความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาในมิติสังคม ซึ่งจากการวิจัย

พบปัจจัยที่อยู่ในกลุ่ม Moderate Uncertainty ได้แก่ (1) เสถียรภาพด้านความ

มัน่คง (Security Stability) ตลอดแนวพรม แดนไทย-เมยีนมาในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ

พิเศษจังหวัดตาก (2) การเคลื่อนย้ายของแรงงาน (Labor Migration) ไปยังเมือง

ใหม่ “ชเวโก๊กโก่” ในฝ่ังจงัหวดัเมียวด ีเมยีนมา (3) การดแูลด้านสาธารณสขุ (Health 

Care) ทัง้ในมิตด้ิานสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานของคนไทย แรงงานเพือ่นบ้าน และมติด้ิาน

การป้องกัน โรคระบาด โรคติดต่อต่าง ๆ และ (4) การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Awareness) ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดในพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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กลุม่ปัจจยัผลกัดนัทีม่ค่ีำควำมไม่แน่นอนต�ำ่ (Low Uncertainty) หมายถึง 

ปัจจัยท่ีการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อทิศทางของเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีวางไว้น้อย ไม่

แสดงผลในเชิงของผลก�าไรทางธุรกิจ ไม่กระทบต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก แต่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของคน 

วิถีของสังคม ซ่ึงจากการวิจัยพบปัจจัยท่ีอยู่ในกลุ่ม Low Uncertainty ได้แก่  

(1) ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ (2) ค่านิยมพื้นฐาน (Basic Values)

ตำรำงท่ี 5 แสดงกำรก�ำหนดค่ำผลกระทบ (Impact) และค่ำควำมไม่แน่นอน 

(Uncertainty) จำกสูง ปำนกลำง และต�่ำ

STEEP-M Driving Forces
Impact/ Uncertainty

High Mod low

Economic ความเหลื่อมล�้า (Inequality)                                                                                                     80/80 20/7 0/13

Technology การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

(Communication and 

Technology changes)

67/60 33/20 0/20

Politic การขับเคลื่อนการบริการ

สาธารณะโดยภาครัฐ 

(Government Delivery of 

Public Services) 

100/93 0/7 0/0

Economic การย้ายขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ 

(Economic Power Shift)                                                            

54/82 33/5 13/13

Politic
ธรรมาภิบาล (Good 

Governance)
67/0 33/0 0/100
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STEEP-M Driving Forces
Impact/ Uncertainty

High Mod low

Social การมีส่วนร่วม (Participation) 

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กร 

ภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชา

สังคม และประชาชนในพื้นท่ี                                                                                                      

0/87 67/13 33/0

Social การเคลื่อนย้ายของแรงงาน 
(Labor Migration) ไปยังเมือง
ใหม่ “ชเวโก๊กโก่” ในฝั่งจังหวัด
เมียวดี เมียนมา       

0/27 87/66 13/7

Politic เสถียรภาพด้านความมั่นคง 

(Security Stability) ตลอดแนว

พรม แดนไทย-เมียนมาในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก                                                                             

0/0 87/100 13/0

Economic การย้ายขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ 
(Economic Power Shift)                                                            

33/0 54/100 13/0

Environment การตระหนักรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Awareness) 

ของ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตาก                                                                                                                                        

13/33 60/40 27/27
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STEEP-M Driving Forces
Impact/ Uncertainty

High Mod low

Social การดูแลด้านสาธารณสุข (Health 

Care) ทั้งในมิติด้านสวัสดิการ ขั้น

พื้นฐานของ คนไทย แรงงานเพื่อน

บ้าน และมิติด้านการป้องกัน โรค

ระบาด โรคติดต่อต่าง ๆ                                                                                                    

33/47 67/53 0/0

Social ค่านิยมพ้ืนฐาน (Basic Values)                                                                                                         13/0 33/40 54/60

ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ำง Building Blocks of Scenarios

จากตารางที่ 5 ซึ่งแสดงการก�าหนดค่าผลกระทบ (Impact) และค่าความไม่

แน่นอน (Uncertainty) ท�าให้จัดกลุ่ม Driving Forces เพื่อสร้าง Blocks of 

Scenarios ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

(1) กลุ่ม Pre-determined (High Impact + Low Uncertainty)

 เป็นกลุ่มของปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแน่ ๆ และจะเกิดต่อไปในอนาคต จึงเป็นกลุ่ม

ของปัจจัยที่สามารถเตรียมกลยุทธ์รองรับได้ จากการวิเคราะห์ตารางข้างต้น ได้แก่ 

STEEP-M Driving Forces
Impact/ 

Uncertainty
Politic ธรรมาภิบาล (Good Governance)                                                                                                             67/0

ในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ปัจจัยเรื่อง ธรรมำภิบำล (Good 

Governance) เป็นกลุ่มของปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดต่อไปใน

อนาคต จงึสามารถเตรยีมกลยทุธ์รองรบัได้ ประเดน็ของธรรมาภบิาลท่ีเกิดข้ึนในเขต
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เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก สะท้อนออกมาในลักษณะของการบริหารงานของภาค

รฐั ร่วมกบัภาคธรุกจิ เอกชน และภาคประชาชน ซึง่ปัจจุบนั ความร่วมมอืและความ

ตื่นตัวในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนปรากฎใน 2 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

ขณะที่ภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ยังมองว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป็นเรือ่งของภาคธุรกจิทีม่ภีาครฐัเป็นผูอ้�านวยความสะดวกให้ ประชาชนในพืน้ทีย่งั

ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแผนการพฒันาทีจ่ะเกดิขึน้ และไม่เข้าใจว่าตนเองมส่ีวน

เกีย่วข้อง หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีในด้านอืน่ ๆ  นอกจากด้านเศรษฐกิจอย่างไร ประเด็น

นีจ้งึเป็นเรือ่งทีภ่าครฐัและเอกชนสามารถเตรยีมแผนในการประชาสมัพันธ์ ให้ข้อมลู 

และสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนได้ โดยไม่กระทบการเตรียมความพร้อม

ของอีก 2 ภาคส่วน 

(2) กลุ่ม Critical Uncertainties (High Impact + High Uncertainty)

เป็นกลุ่มปัจจัยที่หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อทิศทาง

และความแน่นอน และมีความไม่แน่นอนสูงเช่นกัน จากการวิเคราะห์ตารางข้างต้น 

ได้แก่

STEEP-M Driving Forces
Impact/ 

Uncertainty
Politic การขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดย

ภาครัฐ (Government Delivery of 

Public Services) 

100/93

Economic ความเหลื่อมล�้า (Inequality)                                                                                                     80/80

Technology การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี (Communication and 

Technology changes)

67/60

Economic การย้ายขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ 

(Economic Power Shift)                                                            

54/82
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จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัทีจ่ะส่งผลกระทบทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบต่อ

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก อีกทั้งความไม่แน่นอนของปัจจัยซึ่งส่งผลต่อทิศทาง

และการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากกม็สีงูเช่นกนั ซ่ึงจากการวจิยัในคร้ังนี้ 

ปัจจัยที่ให้ผลดังข้างต้นมี 3 ปัจจัย คือ  

(1) ปัจจัยด้านการเมือง ใน ประเด็นการขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดย

ภาครฐั (Government Delivery of Public Services) โดยเฉพาะในการวางระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับต่อความต้องการในการเป็นเขต

เศรษฐกิจพเิศษและจ�านวนประชากรในพืน้ทีท่ีจ่ะเพิม่ขึน้ เช่น ระบบไฟฟ้า น�า้ประปา 

เส้นทางคมนาคมขนส่ง มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(2) ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ ใน ประเดน็ความเหลือ่มลำา้ (Inequality) ทัง้ในเรือ่ง

ข้อมูลที่ประชาชนแต่ละกลุ่มอาชีพ แต่ละพื้นท่ีได้รับไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้เกิด

ความเหลื่อมล�้าในเรื่องโอกาส และการอ�านวยความสะดวกในการน�าเข้า-ส่งออก

สินค้าต่อผู ้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร  

ซึ่งหน่วยงานราชการควรให้ข้อมูลและช่วยอ�านวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว 

และทัดเทียมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความช�านาญในกระบวนการฯ เหล่านี้

มากกว่าอยูแ่ล้ว และ ประเดน็การย้ายขัว้อำานาจทางเศรษฐกจิ (Economic Power 

Shift) ซึ่งในระดับประเทศและนานาชาติขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ

ประเทศไทยยังคงเป็นการปรับสมดุลทางอ�านาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของสหรัฐฯ จากพรรครีพลับลิกัน โดยนาย 

Donald Thump เป็นพรรคเดโมแครก็ โดยนาย Jo Biden กอ็าจจะมผีลต่อนโยบาย

ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีต่อประเทศไทยและอาเซียน ขณะท่ีในระดับท้องถ่ิน 

ประเทศที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอ�าเภอแม่สอด และ

จังหวัดเมียวดีมากที่สุดตั้งแต่ก่อนประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ประเทศจีน 

เนื่องจากจีนมีการด�าเนินโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ทั้งในไทยและ

เมียนมา ประกอบกับปัจจุบันจีนมีการส่งออกนักลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิตออก

ไปยังต่างประเทศ โดยพื้นที่บริเวณพรมแดนในจังหวัดเมียวดี  ซึ่งตรงข้ามกับอ�าเภอ
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แม่สอดและอ�าเภอพบพระก็เป็นหนึ่งในพื้นท่ียุทธศาสตร์ที่จีนเลือกเป็นฐานในการ
ผลติ โดยการสร้างเป็นเมอืงใหม่ “ชเวโก๊กโก่”และโครงการวาเล่ย์ใหม่ เหมอืนท่ีสร้าง
ในกัมพูชาและลาว ด้วยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงเริ่มเข้าไปท�าการส�ารวจพื้นที่ทางตอนบน
ของประเทศไทยทั้งในฝั่งที่ติดต่อกับเมียนมาและตลอดล�าน�้าโขง เพ่ือสร้างการเข้า
มามีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในพื้นที่เพื่อคานอิทธิพลของจีนให้ลดลง ดังนั้น ในอนาคต
ทิศทางการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากอาจเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งใน
เรื่องของสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติท่ีไม่ได้มีจีนเป็นตัวเล่นหลัก แต่จะมีกลุ่มทุนจาก
ประเทศอืน่เข้ามามส่ีวนแบ่งด้วย ส่งผลให้ทศิทางของการลงทนุและการแข่งขนัทาง
ธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบายของส่วนกลาง กฎ ระเบียบ มาตรการ
ทางการค้าในพื้นที่ ความหลากหลายของประชากร การจัดสรรทรัพยากรและ
สาธารณูปโภคสาธารณะ เป็นต้น

(3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ใน ประเด็นการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี(Communication and Technology Changes) เนือ่งจากการสือ่สาร 
(Communication) เป็นช่องทางส�าคัญในการท�าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 
โดยเฉพาะในประเดน็ทีจ่ะกระทบต่อสทิธแิละการด�าเนนิชวีติของบคุคล เช่น การให้
ทักษะ ความรู้ด้านน�าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท�างานแก่กลุ่มแรงงาน เพื่อการ
พฒันาเป็นกลุม่แรงงานมฝีีมอื แต่หากขาดการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยตีามสมยั 
กลุ่มแรงงานในพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นกลุ่มคนว่างงานได้ในอนาคต ประกอบ
กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Changes) ซ่ึงในอนาคตจะมี
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมกับแรงงานมนุษย์ หรือใช้ทดแทนแรงงาน
มนุษย์ อาจส่งผลใน 2 ลักษณะ คือ ในแง่บวก เทคโนโลยีจะช่วยสนับสนุนให้
กระบวนการผลิตรวดเร็วขึ้น การทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ท�าให้ลดต้นทุนทางการ
ผลติลดลง ขณะทีใ่นแง่ลบ นอกจากภาวะว่างงานท่ีเกดิจากการน�า AI เข้ามาทดแทน
แรงงานมนุษย์แล้ว การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เร็วเกินไปจะท�าให้เกิดปัญหา
ด้านสงัคมและพฤตกิรรมในสงัคม เช่น การตามไม่ทนัเทคโนโลยทีีจ่ะเข้ามาเป็นเคร่ือง
มือหรือช่องทางพ้ืนฐานในการสื่อสารและให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ปัญหา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์    
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ปัจจยัทัง้ 3 ประเดน็ แม้รฐับาลจะมกีารวางแนวนโยบายท้ังในเชิงรกุและเชงิรบั 

เพ่ือป้องกันปัญหาและเตรียมความพร้อมของแรงงานให้พร้อมส�าหรับการท�างาน 

ในอนาคต แต่จากการเปล่ียนแปลงในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น นโยบายของต่างประเทศต่อประเทศไทย ภยัธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ โรคระบาด เป็นต้น นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในประเทศ  

ก็อาจท�าให้เกิดการชะงักและความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตากด้วย เช่น ถ้าเลือกตั้งแล้วรัฐบาลที่มาใหม่จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ได้จริงหรือไม่ หรือยังคงยึดแนวทางนโยบายจากรัฐบาลเดิมหรือไม่ ทั้ง 3 ปัจจัยจึง

เป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมทั้ง

จากภาครฐัและเอกชนในพืน้ที ่อกีทัง้ปัจจยัทัง้ 3 ประเด็นมคีวามสัมพันธ์ท่ีจะส่งผลก

ระทบถึงกันเป็นลูกโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

(3) กลุ่ม Wildcards

เป็นกลุ่มปัจจัยที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าเกิด

แล้วจะให้ผลกระทบสูง ซึ่งในช่วงที่คณะผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี อ.แม่สอด 

นั้น เป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง

ในประเทศไทยด้วยที่เริ่มพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ และภาครัฐเริ่มก�าหนดมาตรการ

ป้องกันไปทั่วประเทศ ซ่ึงในเวลาต่อการระบาดที่รวดเร็วและรุนแรงท�าให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งในการด�าเนินชีวิตของบุคคล และการขับเคล่ือนขององค์กร

ทกุระดบัและทกุมิต ิเรียกว่า “ความปกตใิหม่ (New Normal)” ประกอบกบัในระยะ

ต่อมา แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถด�ารงมาตรการป้องได้ในระดับดีเยี่ยม แต่ก็พบ

การระบาดอย่างหนักในประเทศเมียนมา จึงส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมในอ�าเภอแม่สอดอย่างรุนแรงและเกิดการณ์คาดหมาย เช่น  

การท่องเที่ยวในแม่สอด การเดินทางของแรงงานและระบบขนส่งระหว่างแม่สอด-

เมยีวด ีหยดุชะงัก การลกัลอบข้ามพรมแดนเข้ามาในแม่สอดของชาวเมยีนมาทีต่ดิเชือ้ 

COVID-19 เป็นต้น
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•	ต่อไปเป็นการจัดแยกกลุ่มของปัจจัยตามค่าผลกระทบ (Impact) และค่าความ

ไม่แน่นอน (Uncertainty) ลงในตารางแบ่งกลุ่มความเร่งด่วนของสถานการณ์ 

จัดแบ่งกลุ่มได้ ดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ 6 แสดงกำรจ�ำแนก Impact-Uncertainty Classification

H
ig

h
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จากตารางแสดงให้เหน็การจดัแบ่งกลุม่ของปัจจัยตามล�าดับความส�าคญัและ

ความเร่งด่วน ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 Critical Scenario Drivers เป็นกลุ่มตัวขับเคลื่อนสถานการณ์ที่

ส�าคญัอย่างยิง่หรือเป็นสถานการณ์ท่ีจะเป็นวิกฤตขิองการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญเร่งด่วน  เนื่องจากมีความ

ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษสูง ได้แก่

 (1.1) การย้ายขัว้อ�านาจทางเศรษฐกจิ (Economic Power Shift) ระหว่าง

มหาอ�านาจนอกประเทศ เช่น สหรฐัฯ จนี และอนิเดยี ทีอ่าจกระทบต่อนโยบายภาค

รฐัในภาพรวมและส่งผลต่อการเข้ามามบีทบาทของมหาอ�านาจทัง้ 2 ประเทศในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

 (1.2) ความเหลื่อมล�้า (Inequality) ทั้งในมิติเศรษฐกิจและมิติสังคม โดย

ในมติเิศรษฐกิจ ประเดน็-ทีถ่กูน�าเข้ามาในการวเิคราะห์ คือ การสนบัสนนุการลงทนุ

ในพื้นที่ซึ่งภาครัฐเป็นผู้ด�าเนินการ ซึ่งกลุ่มทุนในพื้นที่มีความเห็นว่า ภาครัฐเอื้อ

ประโยชน์และอ�านวยความสะดวกให้กบักลุม่ทนุรายใหญ่ทีม่าจากนอกพืน้ทีม่ากกว่า

กลุ่มทุนรายย่อยในพื้นที่ ขณะที่ในมิติสังคม เป็นประเด็นเรื่อง ข้อมูลข่าวสารท่ี

ประชาชนพงึได้รับเพือ่การรกัษาสทิธท่ีิเป็นบรกิารของภาครฐั เช่น การรกัษาพยาบาล 

การศึกษาขั้นพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากต้อง

รองรับประชากรแฝงและผู้ติดตามแรงงานต่างชาติด้วย และการมีส่วนร่วมในการ

แผนพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

 (1.3) การสือ่สารและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี(Communication 

and Technology changes) ที่จ�าเป็นต้องมีช่องทางที่ประชาชนในพื้นที่สามารถ

เข้าถึงได้ง ่ายที่สุดเพื่อปรับตัวและเตรียมพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีที่จะถูกน�าเข้ามาใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

 (1.4) การขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดยภาครัฐ (Government 

Delivery of Public Services) โดยเฉพาะในบรบิทของบทบาทผูน้�าทีช่ดัเจน ความ

เชี่ยวชาญของบุคลากร และงบประมาณที่จัดสรรลงไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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กลุ่มที่ 2 Critical Planning Issues เป็นกลุ่มของประเด็นที่ส�าคัญและอาจ

เป็นวิกฤติของการพัฒนาหรือด�าเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่หน่วยงานหรือ

องค์กรที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนรองรับ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน

การของเขตเศรษฐกิจพิเศษสูง มี 2 ประเด็น ได้แก่

 (2.1) ธรรมาภิบาล สะท้อนออกมาในลกัษณะของการบรหิารงานของภาค

รฐั ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน ซึง่ปัจจบุนัเป็นความร่วมมอืทีช่ดัเจนปราก

ฎใน 2 ภาคส่วน คือ ภาครฐั และภาคธุรกิจ ขณะทีภ่าคประชาชนในพืน้ทีย่งัไม่เข้าใจ

ในรายละเอียดของแผนการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ประเด็นนี้จึงเป็นเร่ืองท่ีภาครัฐและ

เอกชนสามารถเตรียมแผนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และสร้างความร่วมมือ

กับภาคประชาชนได้ โดยไม่กระทบการเตรียมความพร้อมของอีก 2 ภาคส่วน

 (2.2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีช่องทางให้ภาค

ประชาสงัคมและประชาชนในพืน้ท่ีได้เข้ามามกีจิกรรม รบัรูข้้อมลู และสามารถตรวจ

สอบความโปร่งใสในการด�าเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเขต

เศรษฐกิจพเิศษทีจ่ะกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละทรพัยากรส่วนรวม เช่น ทีด่นิท�ากนิ 

ป่าไม้ แหล่งน�้า สิทธิประโยชน์ที่คนในพื้นที่ควรได้รับสิทธิก่อนกลุ่มทุนนอกพ้ืนท่ี 

เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 Important Planning Issues เป็นกลุ่มของประเด็นส�าคัญที่หน่วย

งานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องควรมีการวางแผนรอรับ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินการของเขตเศรษฐกจิพเิศษและมคีวามไม่แน่นอนทีม่นียัส�าคญัต่อการตัดสิน

ใจหรือขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากด้วยเช่นกัน แม้ว่าปัจจุบันประเด็น

เหล่าน้ีจะยงัไม่แสดงผลทีช่ดัเจน แต่มแีนวโน้มทีจ่ะทวคีวามส�าคญัมากขึน้ในอนาคต 

ประเด็นดังกล่าว ได้แก่

 (3.1) เสถียรภาพด้านความมั่นคง (Security Stability) ตลอดแนว

พรมแดนไทย-เมียนมาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เนื่องจากสภาพทาง

กายภาพของพรมแดนระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นช่องทางธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา 

และแม่น�้า ประกอบกับการเดินทางเข้า-ออกของแรงงานรายวันจากเพื่อนบ้านท่ีมี
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จ�านวนมากก็เป็นอีกช่องทางที่ควบคุมได้ยาก นอกจากนี้ การขนส่งสินค้าเข้า-ออก
กลายเป็นช่องทางให้เกิดการลักลอบขนส่งสินค้าและแรงงานผิดกฎหมายด้วย 

 (3.2) การจัดตั้งเมืองใหม่ “ชเวโก๊กโก่” เป็นแหล่งบันเทิงครบวงจร 
(Entertainment Complex) และเป็นฐานการผลิตสินค้าของกลุ่มทุนจีนในฝั่ง
จงัหวดัเมียวดี ซึง่มีการปลกูสร้างอาคารและระบบสาธารณปูโภค โครงสร้างพืน้ฐาน
ที่รวดเร็วกว่าฝั่งอ�าเภอแม่สอด จึงส่งผลให้กลุ่มทุนบางกลุ่มมีการย้ายฐานการผลิต
และจดุพักรถบรรทกุ จดุขนถ่ายสนิค้าจากอ�าเภอแม่สอดไปยงัฝ่ังจงัหวดัเมยีวดแีทน 
ส่งผลต่อมูลค่าทางการค้าที่ไม่ตกแก่คนในอ�าเภอแม่สอด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก

 (3.3) การมีส่วนร่วม (Participation) ของทุกภาคส่วนยังไม่เห็นเป็นรูป
ธรรม โดยเฉพาะในส่วนของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ท่ีมีสัดส่วนของ
การเข้ามามีส่วนร่วมน้อยกว่าภาครัฐและภาคเอกชน 

 (3.4) การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness) 
ปัจจบัุนแม้ว่าเขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวัดตากจะยงัไม่เปิดตวัอย่างสมบรูณ์ แต่ปัญหา
ทีเ่กดิขึน้มาแล้ว คอื ปัญหามลพษิทางอากาศจากการส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
ฝุ่น PM 2.5 ประกอิบกับลักษณะทางกายภาพของอ�าเภอแม่สอดท่ีมีลักษณะเป็น
แอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน ท�าให้ปริมาณฝุ่นละอองเหล่านี้ ไม่ถูกพัดพาไป
ยงัพืน้ท่ีอืน่ การสะสมของปรมิาณฝุ่นละออง และ PM 2.5 ในอากาศจึงเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่และบดบังทัศนวิสัยในการเดินทางของรถทุก
ประเภทที่สัญจรผ่านอ�าเภอแม่สอด

  นอกจากนี้ ปัญหาขยะทั้งในแหล่งน�้าสาธารณะและบนบก ก็เป็น
อีกหนึ่งปัญหาที่กระทบต่อสุขอนามัย สุขภาพของประชาชน และสภาพแวดล้อม 
เนือ่งจากปัญหาปริมาณขยะที่เพิม่มากขึ้นในปัจจบุันไม่ได้เกิดจากจ�านวนประชากร
ของอ�าเภอแม่สอดซึ่งมีจ�านวนไม่กี่หมื่นคนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากประชากร
แฝงกว่าแสนคนทีย่งัควบคมุได้ยาก ท่ีผ่านมาได้มกีารด�าเนนิการขึน้ทะเบยีนแรงงาน
ต่างด้าวให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ซึ่งทางการคาดว่าหากควบคุมจ�านวนแรงงานที่

ลักลอบเข้าเมืองได้แล้ว ก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงตามไปด้วย
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  ปัญหาปรมิาณขยะทีเ่พิม่ปริมาณมากขึน้ทกุวนัอาจจะเป็นปัญหาที่

ส�าคัญของอ�าเภอแม่สอด และการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะไม่สามารถใช้วิธี

การก�าจัดขยะแบบเดิมโดยการฝังกลบหรือการเผาได้ จึงเป็นเร่ืองส�าคัญส�าหรับวิธี

การก�าจัดขยะซึ่งค่อนข้างท่ีจะจ�าเป็นท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อความรวดเร็ว

ในการก�าจัดขยะ และไม่ให้เกิดมลภาวะและสามารถเปล่ียนเป็นพลังงาน จะเป็น 

ผลดีต่อการพัฒนาอ�าเภอแม่สอด โดยการจัดตั้งศูนย์ก�าจัดขยะ 3 แห่งใน 3 พื้นที่ 

พร้อมน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแก้ไขปัญหาขยะที่มีปริมาณมากกว่า 400 ตัน/วัน 

เพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ในด้านการวางแผนการรองรับในทุกค้น 

โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการขยะ เป็นปัญหาส�าคัญท่ีต้องมีการวางแผนแก้

ปัญหารองรับในะระยะยาว ก่อนหน้านี้ใช้วิธีการก�าจัดขยะโดยการฝังกลบส่ง 

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบและท�าให้เกิดมลภาวะ จึงท�าให้มีการวางแผน

การก�าจดัขยะโดยใช้เทคโนโลย ี“Plasma Gasification” ทีส่ามารถรองรับการก�าจดั

ขยะได้ 300 ตัน/วัน และสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอัดแท่ง แล้วเผาเปลี่ยนเป็น

พลงังานกระแสไฟฟ้าชวีมวล รวมกบับรษิทัเอกชนซึง่จะได้ผลประโยชน์ในการแปรรปู

พลงังานกระแสไฟฟ้าชวีมวลขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 (3.5) การดูแลด้านสาธารณสุข (Health Care) ปัญหาการเข้าถึงบริการ

สุขภาพของประชาชน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการเพ่ิมสถานบริการสุขภาพที่

กระจายสูช่มุชนของกลุม่แรงงานต่างด้าว พร้อมท้ังการมคีวามร่วมมอืด้านสาธารณสขุ

อย่างเป็นทางการระหว่างส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประเทศไทยกับโรง

พยาบาลเมียวดี สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เพื่อลดจ�านวนผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้

บริการในฝั่งประเทศไทย

กลุ่มที่ 4 Monitor เป็นกลุ่มของประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตาม

สถานการณ์ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงในปัจจบัุนอาจยงัไม่เหน็ผลทัง้ในทางบวก-ลบ

ท่ีชัดเจน หรือยังไม่แน่นอนว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการพัฒนาหรือการด�าเนินการใน

อนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก จึงจ�าเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนของ

ประเด็นนั้น ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่าประเด็นที่ควรติดตามสถานการณ์ ได้แก่
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 (4.1) ค่านยิมพืน้ฐาน (Basic Values) ทางสงัคม วฒันธรรม และค่านยิม

ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดตาก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ

พเิศษทีจ่ะมีการเคลือ่นย้ายเข้า-ออกของกลุม่ทนุและกลุม่แรงงานหลากหลายสัญชาติ 

โดยเฉพาะกลุม่ชาวจีนทีก่ารย้ายเข้ามาตัง้เป็นชมุชนชาวจนีบรเิวณชายแดนเมยีนมา 

และเดินทางเข้า-ออกอ�าเภอแม่สอดเป็นประจ�า การค้าขายสินค้าที่พบได้มากขึ้น 

นายจ้างที่เป็นชาวจีนมามากขึ้น ประเพณีและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตท่ีเคยเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นจะกลายเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานมากขึ้น

 นอกจากนี้ จากกรณีการเปิดคาสิโนและแหล่งบันเทิงครบวงจรขนาด

ใหญ่ในฝั่งเมียนมาหลายแห่ง ท�าให้กลุ่มแรงงานในฝั่งอ�าเภอแม่สอดข้ามไปท�างาน

บริการเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากเป็นงานที่ให้ค่าตอบแทน/ชั่วโมง/วันในอัตราสูง 

เป็นงานที่สบายกว่าการท�างานในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียว

กบักลุม่นกัพนนัและนกัท่องเท่ียวจากฝ่ังไทยกม็กีารข้ามไปใช้บรกิารเป็นจ�านวนมาก

ด้วยเช่นกนั ปรากฎการณ์นี ้เป็นสญัญาณทีมี่นยัส�าคญัในระยะยาวเนือ่งจากค่านยิม

ในการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นรักงานสบายที่ให้

ค่าตอบแทนสูง มีทัศนคติท่ีดีต่อการพนันและอบายมุขที่นานวันเข้าจะกลายเป็น

ความปกติและชินชา ประชาชนมีโอกาสติดการพนัน มีหนี้สินมากขึ้น อัตราการเกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ีสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็กระทบต่อภาคธุรกิจของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดตากที่อาจขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

ต้องทดแทนด้วยการน�าเข้าแรงงานจากนอกพื้นที่

 สรุป จากขั้นตอนที่ 1-3 สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ได้

ว่า ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอนาคตภาพด้านความมั่นคงของพื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดตาก สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 Critical Scenario 

Drivers ประกอบด้วยปัจจยัทีจ่ะเป็นกลุม่ตวัขบัเคลือ่นทีส่�าคญัสูงในการพัฒนา เขต

เศรษฐกจิพเิศษ และหน่วยงานหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องควรให้ความส�าคญั ได้แก่ การ

ย้ายขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล�้า การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดยภาครัฐ กลุ่มที่ 2 Critical 
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Planning Issues เป็นกลุ่มของปัจจัยส�าคัญและอาจเป็นวิกฤติของการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่หน่วยงานควรมีการวางแผนรองรับ ได้แก่ ธรรมาภิบาล และการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กลุ่มที่ 3 Important Planning Issues เป็นกลุ่มของ

ปัจจัยที่หน่วยงานควรมีการวางแผนรอรับ เนื่องจากมีนัยส�าคัญและมีแนวโน้มที่จะ

ทวีความส�าคัญมากขึ้นในอนาคต ได้แก่ เสถียรภาพด้านความมั่นคงตลอดแนว

พรมแดนไทย-เมียนมา การจัดตั้งเมืองใหม่ “ชเวโก๊กโก่” การมีส ่วนร่วม 

(Participation) การตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness) 

และการดแูลด้านสาธารณสขุ (Health Care) และกลุม่สดุท้าย คอื กลุม่ที ่4 Monitor 

เป็นกลุม่ของปัจจัยทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรตดิตามสถานการณ์ ได้แก่ ค่านยิมพืน้

ฐาน (Basic Values) ทางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยมท้องถิ่นของประชาชนใน

จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 2 เพื่อคำดกำรณ์อนำคตภำพของควำมร่วมมือ 

  ด้ำนควำมมั่นคงอย่ำงบูรณำกำรในพื้นที่เขต 

  เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำกในระยะ 5-10 ปี

ส�าหรบัวตัถปุระสงค์ข้อที ่2 นี ้หลงัจากทีค่ณะผู้วจัิยได้ปัจจัยทีส่�าคญัหรือ

มีความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ทั้ง 4 

กลุ่มแล้ว ปัจจัยเหล่านี้ คือ ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ (Driving Forces) ต่อการคาด

การณ์อนาคตภาพของความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างบูรณาการในพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกจิพเิศษจังหวดัตากในระยะ 5-10 ปี โดยคณะผูว้จิยัจะท�าการสร้าง Scenario 

Frameworks และเขียนบรรยายสถานการณ์ (Scenario Stories) ในขั้นตอนที่ 4 

และ 5 ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 4 กำรสร้ำง Scenario Frameworks

 จากการวเิคราะห์ปัจจยัขบัเคลือ่น (Driving forces) ผูว้จิยัเลอืกปัจจยัขบั

เคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 ปัจจัยที่อยู่ต่างมิติและ

ไม่มคีวามสมัพันธ์ต่อกนั คอื (1) ปัจจยัเรือ่ง “ความเหลือ่มล�า้” ซึง่อยูใ่นมติเิศรษฐกจิ  

และ (2) ปัจจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดยภาครัฐ” ซึ่งมีค่า 

Impact และ Uncertainty อยู่ในระดับสูง (HI and HU) มาใช้กับการออกแบบชุด

ภาพอนาคตแบบ Deductive scenario ซึ่งเป็นการสร้างชุดภาพอนาคตตามแกน 

2 แกน คือ ก�าหนดให้แกนตั้ง (Y) เป็นความเหลื่อมล�้า และแกนนอน (X) เป็นการ

ขับเคลื่อนการบริการสาธารณะโดยภาครัฐ การตัดกันของแกนทั้ง 2 แกน ท�าให้ได้

ด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 4 ภาพ  ตามภาพที่ 7 ดังนี้ 

ภำพที่ 7 แสดงชุดภำพอนำคตด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก
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ขั้นตอนที่ 5 กำรเขียนสถำนกำรณ์ (Scenario Stories)

จากภาพที่ 7 เมื่อได้ชุดภาพอนาคตด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดตากที่แตกต่างกันจ�านวน 4 ภาพ จากการตัดกันของแกนตั้ง (Y) ซึ่งมา

จากภาพของความเหลื่อมล�้า และแกนนอน (X) ซึ่งเป็นภาพของการขับเคลื่อนการ

บริการสาธารณะโดยภาครัฐ คณะผู้วิจัยเขียนบรรยายสถานการณ์ของภาพต่าง ๆ 

ได้ดังนี้

ภำพที่ 1 “โตไปด้วยกัน”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ตากท่ีทุกภาคส่วนมีการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ไปด้วยกนับนพืน้ฐานของความเสมอภาค มคีวามเท่าเทยีมด้านเศรษฐกจิ การแข่งขนั

ทางการค้า โดยมีภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริการสาธารณะให้กับ

ประชาชนด้วยเช่นกนั ส่งผลให้เศรษฐกจิก้าวหน้า คนในสังคมมคีวามเป็นอยูดี่ สงัคม

มีความมั่นคงและปลอดภัย

ภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็น สภาวะที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้

ประชาชน องค์กร หน่วยงานในทุกภาคมีส่วนร่วมเป็นทั้งผู้ร่วมพัฒนา และผู้ร่วมรับ

ผลประโยชน์ สามารถเข้าถงึข้อมลู ข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดั

ตาก (SEZ) ได้อย่างเสมอภาค มีการจัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานและการ

จดัสรรทีด่นิทีถู่กต้องและเป็นธรรม มกีารจดัสวสัดกิารสงัคมขัน้พืน้ที ่เช่น การรกัษา

พยาบาล การศึกษา การคุ้มครองตามกฎหมายให้ทั้งคนไทย แรงงงานต่างด้าว และ

ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมและอยู่บนหลักการมนุษยชนสากล เป็น

แหล่งสร้างงานสร้างรายได้ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกแก่ประชาชนใน 3 อ�าเภอ คือ 

อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะที่

ผลประโยชน์ส่วนที่เหลือจะถูกกระจายให้กับแรงงานเพ่ือนบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณ

ชายแดนฝั่งเมียนมา เกิดมูลค่าทางการค้าและสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่ 
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ขณะเดียวกันภาครัฐก็สนับสนุนโดยการขับเคลื่อนให้บริการ

สาธารณะเข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสดุ ภาครฐัให้ความส�าคญักบัการบริหารจัดการฯ 

ผลกัดนัให้เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก (SEZ) มทีศิทาง การพฒันาทีก้่าวหน้าอย่าง

ชัดเจน เป็นธรรม โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานในทุกมิติมีแผนการปฏิบัติ ที่สอด

รับ ซ่ึงกันและกัน เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง และกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ที่

เกีย่วข้องอย่างโปร่งใส ทีส่�าคญัคอื บรกิารเหล่านีจ้ะต้องมกีารด�าเนนิการอย่างรวดเรว็

เพือ่รองรับความต้องการจากภาคเอกชน และภาคประชาชน ลดโอกาสการย้ายฐาน

การผลิตและการเคลื่อนย้ายของแรงงานไปยังพื้นที่อื่น ๆ    

ภำพท่ี2 “เกือบจะดีแล้วเชียว”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตากที่มีความเท่าเทียมในด้านการค้า การแข่งขัน ประชาชนมีความตื่นตัวใน

การตื่นตัวในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ภาครัฐกลับละเลยในการขับเคลื่อน

บริการสาธารณะ ท�าให้กระบวนการขับเคลื่อนช้าลง ประชาชนและแรงงานในเขต

เศรษฐกิจพิเศษได้รับบริการสาธารณะของภาครัฐที่ไม่ทั่วถึง ขาดแคลนงบประมาณ 

บุคลากร และขาดแรงดึงดูดให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามามางานอย่างถูกกฎหมาย

ภำพที่ 3 “SEZ ขั้นวิกฤติ”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ตากทีไ่ม่เกดิการบรูณาการความร่วมมอืกันของทัง้ 3 ภาคส่วน ต่างฝ่ายต่างขบัเคล่ือน

แผนงานของตน เก็บเกี่ยวโอกาสและผลประโยชน์ โดยไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบ

ต่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ เช่น ด้านข้อมูลข่าวสาร การมีส่วน

ร่วมในการพฒันาและขบัเคลือ่น ประกอบกบัภาครฐัละเลยการขบัเคลือ่นการบรกิาร

สาธารณะ จงึส่งผลให้ประชาชนและกลุม่แรงงานไม่ได้รับบริการสาธารณะจากภาค

รฐัอย่างพอเพยีงทัง้ทางด้านบรกิารทางการแพทย์ การศกึษา ส่ิงแวดล้อม เกดิวกิฤติ

ด้านสุขภาพจากโรคระบาดและมลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ นอกจากนี้ความเหล่ือมล�้า

ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอพยพย้ายออกของกลุ่มแรงงาน

และกลุม่ทนุ เขตเศรษฐกจิพิเศษจะกลายเป็นแหล่งเส่ือมโทรมและเป็นแหล่งบ่มเพาะ

ของปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด คนตกงาน และอาชญากรรม 
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อีกทั้งภาครัฐไม่ได้ให้ความส�าคัญในการผลักดัน กฎหมาย หรือข้อบังคับ 

ระเบียบต่าง ๆ ของ SEZ และเพิกเฉยต่อการจัดระเบียบพ้ืนท่ี และยังให้สิทธิ

ประโยชน์แก่คนนอกพื้นที่มากกว่าคนในพื้นที่ การค้าในพ้ืนท่ี อ.แม่สอด จึงกลาย

เป็นเพียงการท�าธรุกิจข้ามแดน ไม่ใช่การค้าชายแดน SEZ จงัหวดัตากไม่ดงึดดูความ

สนใจจากกเกิดการลงทนุในพืน้ทีฝ่ั่งเพือ่นบ้านมากขึน้เร่ือย ๆ  ในขณะทีอ่�าเภอแม่สอด

จะกลายเป็นเพยีงทางผ่านสนิค้าและพ้ืนทีร่องรบัการอพยพเพือ่แก้ปัญหาความม่ันคง

ชายแดนในอนาคตเท่านั้น

ภำพที่ 4 “พลังรัฐผลักดัน”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตากท่ีมีความเหลื่อมล�้า ทางด้านเศรษฐกิจ กลุ่มนายทุนได้รับโอกาสในการ

รับข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการวางแผน และรับผลประโยชน์จากการเป็นเขต

เศรษฐกจิพเิศษมากกว่าภาคประชาสงัคมและประชาชน ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียม

กนั ภาครฐัจงึพยายามสนบัสนนุการขับเคลือ่นการบรกิารสาธารณะให้กบัประชาชน

และกลุ่มแรงงาน กลายเป็นภาระท่ีรัฐต้องแบกรับ เนื่องจากภาวะจนกระจุก รวย

กระจาย ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ หารายได้เข้าเขตเศรษฐกิจ 

ประชาชนเป็นเพียงลูกจ้าง ส่วนภาครัฐเป็นผู้เก็บกวาดปัญหาสังคม

สรุป จากขั้นตอนที่ 4-5 สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 

ได้ว่า ภาพอนาคตของความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างบูรณาการในพื้นท่ีเขต

เศรษฐกิจพเิศษจังหวดัตากในระยะ 5-10 ปี เมือ่น�าปัจจยัขบัเคลือ่น (Driving Forces: 

DF) ที่ถูกให้ค่า Impact และค่า Uncertainty เป็น High Impact (HI) และค่า High 

Uncertainty (HU) และทั้ง 2 ตัวเป็น DF ที่อยู่ต่างมิติกัน มาตัดกันบนแกน X กับ

แกน Y นั้น คณะผู้วิจัยได้ภาพอนาคตที่เกิดจากการตัดกันของความเหลื่อมล�้า กับ 

การขบัเคลือ่นการบรกิารสาธารณะโดยภาครฐั เกดิเป็นภาพอนาคต 4 ภาพ คอื ภาพ

ที่ 1 “โตไปด้วยกัน” ภาพที่ 2 “เกือบจะดีแล้วเชียว” ภาพที่ 3 “SEZ ขั้นวิกฤติ” 

และภาพที่ 4 “พลังรัฐผลักดัน” ซึ่งมี 2 ภาพท่ีน่าสนใจในเชิงการขับเคลื่อนเขต

เศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากไปข้างหน้าและการวางแผนส�าหรบัลดผลกระทบกรณทีี่
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การขบัเคลือ่นฯ ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายทีว่างไว้ โดยภาพทีห่นึง่จะ

แสดงให้เห็นภาพของเขตเศรษฐกิจฯ ที่เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ซ่ึงจะตรงกันข้ามกับอีกภาพหนึ่งที่อนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้เป็นไปตาม

แผนงานที่วางไว้ ซึ่งนอกจากจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในจังหวัดตากแล้ว ยังส่งผลต่อความมั่นคงชายแดนระหว่างประเทศไทย

กับเมียนมาด้วย 2 ภาพนั้น ได้แก่ ภาพที่ 1 “โตไปด้วยกัน” และภาพที่ 3 “SEZ ขั้น

วิกฤติ” ซึ่งจะน�าไปสู่การตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะส�าหรับการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความร่วมมือด้านความมัน่คงในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก นัน้ คณะผูว้จิยั

ได้ท�าการวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทำงพัฒนำและ

   เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง

   อย่ำงบรูณำกำรในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ

   จังหวัดตำก ในระยะ 5-10 ปีข้ำงหน้ำ

ขั้นตอนที่ 6 Implications and Options

 หลงัจากได้ชดุภาพอนาคตของการสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คง

ชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หากลยุทธ์ในการรับมือกับ

ชุดภาพอนาคตดังกล่าว โดยน�าเสนอกลยุทธ์ในระยะสั้น (3-5 ปี) และระยะยาว (5-

10 ปี) โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 : กำรเตรียมควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

 รัฐบาลควรก�าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ซึง่จะมีหน้าทีใ่นการก�าหนดมาตรการให้เขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ประเทศขบัเคลือ่นไป
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ในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นหน่วยต้นสังกัดที่มีอ�านาจในการตัดสินใจร่วมกับ

ส�านกังานเขตเศรษฐกจิพเิศษระดบัจงัหวดั โดยมแีผนพฒันาท่ีชดัเจน และสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 รัฐควรมีแผนบูรณาการการท�างานท้ังในส่วนของ

การบริหาร งบประมาณ และการปฏิบัติที่เป็นระบบ เช่น การเชื่อมโยงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการวางแผนจัดสร้างระบบเส้นทาง Logistic ท้ังทางบกและระบบราง 

เพือ่ให้กระบวนการด�าเนนิการของทางภาครฐัมคีวามรวดเรว็ เชือ่มโยงเป็นระบบทัง้

เส้นทางเดินรถและการขนส่งสินค้าข้ามแดน เนื่องจากปัจจุบันความล่าช้าของ

กระบวนการอนุมัติให้เดินทางเข้า-ออกระหว่างไทย-เมียนมา 

 การเชือ่มโยงโครงสร้างของระบบขนส่งทางบกจาก

พื้นที่ชายแดนอ�าเภอแม่สอด ที่เชื่อมต่อจากประเทศอินเดีย ผ่านจังหวัดเมียวดี 

ประเทศเมียนมา เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยโดยเฉพาะการเช่ือมต่อกับ

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ท่าเรอืแหลมฉบงั และภาคใต้ได้อย่าง

เป็นระบบ 

 การปรับแก้หรือออกกฎหมายพิเศษส�าหรับเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานยึดปฏิบัติเกี่ยวกับ SEZ ได้อย่างสอดรับกัน 

ส่งผลให้การค้าข้ามแดน การค้าระหว่างประเทศท่ีใช้ช่องทางเดินทางผ่านอ�าเภอ

แม่สอดมกีระบวนการทีก่ระชบั รวดเรว็คล่องตัว และเป็นไปในทศิทางเดียวกนั เป็น

ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนและการขนส่งสินค้าประเภทการเกษตร

ระยะยำว (5-10 ปี)

 การขยายเครอืข่ายและโครงสร้างของระบบขนส่ง 

(Logistic) ทางบกจากพื้นที่ชายแดนไปยังภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 

และภาคใต้ เพื่อขยายระบบขนส่งสินค้าออกไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย 

ต่อไปตามล�าดับ
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ประเด็นที่ 2 : กำรขับเคลื่อนโดยภำครัฐที่ชัดเจน และเป็นธรรม

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

 การกระตุน้ให้ภาคธรุกจิและนกัลงทุนเข้ามาลงทุน

ในพื้นที่ชายแดนไทย ภายใต้กฎ ระเบียบทางการค้า กฎหมายแรงงาน และระเบียบ

ศุลกากร

 จดัระบบการตรวจคัดกรองทางสาธารณสขุในกลุม่

แรงงานทีเ่ดินทางเข้า-ออกพืน้ท่ี โดยเฉพาะการคดักรองโรคระบาดทีค่วรตรวจควบคู่

กับการตรวจด้านความมั่นคง ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 

2522 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ส่งผลต่อการปิดโรงงาน ปิดพื้นที่ และ

การกักตัวเพื่อดูอาการ ซึ่งจะส่งผลต่อสายการผลิต การส่งออก และรายได้ของ

แรงงาน

 จัดท�าแผนยุทธศาสตร ์ด ้านการค ้าระหว ่าง

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกับกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่ลงทุนในฝั่งเมีย

วดี เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในฝั่งไทยมากที่สุด

 รัฐส่งเสริมให้นักลงทุนและกลุ ่มเกษตรกรน�า

เทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการเพิม่ขีดความสามารถทางการผลติและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
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พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก มีคุณภาพ และลดระยะ

เวลาในการผลิตลงได้มาก

 พัฒนาและส่งเสริมทักษะของกลุ ่มแรงงานให้

สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้ช�านาญมากขึ้น  

ระยะยำว (5-10 ปี)

 เสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กลุ ่มนัก

ลงทนุไทย โดยให้ผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนในท้องที ่กลุ่มนกัลงทนุรายย่อย ราย

ได้เฉลี่ย/หัวของประชาชนในท้องที่สูงขึ้น และปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด 

อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ประเด็นที่ 3 : กำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนในท้องที่

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

 ภาครฐัให้ข้อมลูเกีย่วกับเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ด้าน

ที่เป็นสิทธิประโยชน์ ผลดี และผลกระทบที่ประชาชนและกลุ่มทุนในพื้นที่จะได้รับ 

เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการเตรียมพร้อมในด้านศักยภาพของคนในพื้นที่
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 ด�าเนินการตามกระบวนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ระยะยำว (5-10 ปี)

 สร้างผลประโยชน์ต่อการค้าชายแดนและดึงการ

ลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านมาสู่พื้นที่ รวมทั้งลดปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ยา

เสพติด อาชญากรรม การลักลอบเข้าเมือง เป็นต้น

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ประเด็นที่ 4 : กำรออกกฎ ระเบียบในเรื่องสิทธิประโยชน์ในพื้นที่ SEZ

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

 สร้างความชัดเจนในมาตรการและระเบียบด้าน

การลงทุน 

 องค์กรส่วนท้องถ่ินมีการปรับแผนพัฒนาและงบ

ประมาณให้รองรับการเป็น SEZ และการให้สิทธิด้านสวัสดิการทางสังคมบาง

ประการแก่ผู้อพยพและแรงงานต่างด้าวใน SEZ

ระยะยำว (5-10 ปี)

 รักษาเสถียรภาพของการลงทุนในระยะยาว
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สรุป จากขั้นตอนที่ 6 สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ได้ว่า 

แนวทางพฒันาและเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงอย่างบรูณาการในพ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยการก�าหนดกลยุทธ์ในระยะสั้น (3-5 ปี) และ

ระยะยาว (5-10 ปี) ใน 4 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การเตรียมความพร้อมของ

โครงสร้างพื้นฐาน ประเด็นที่ 2 การขับเคลื่อนโดยภาครัฐที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องที่ และประเด็นที่ 4 การออกกฎ 

ระเบียบในเรื่องสิทธิประโยชน์ในพื้นท่ี SEZ ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ให้ความส�าคัญต่อ

ความจ�าเพาะหรือลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ดังนั้น 

กลยุทธ์ที่จะน�ามาปฏิบัติท้ังระยะสั้นและระยะยาวจึงจะให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง 

3 มิติ คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมในพื้นที่เป็นผู้เล่นหลักและท�างานร่วม

กนัในเชงิบรูณาการ เนือ่งจากเป็นผูท้ีเ่ข้าใจสถานการณ์และบรบิทของพืน้ทีเ่ป็นอย่าง

ดี ขณะที่หน่วยงานในระดับกระทรวงและระดับรัฐบาลจะท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน

และพี่เลี้ยงให้กับส�านักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

--------------------------------------------------------------------------

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
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บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เป็นพืน้ทีท่างยทุธศาสตร์ทีม่พีรมแดนตดิกบั

ประเทศเมยีนมา ซึง่สามารถเป็นจดุเชือ่มต่อไปยงัประเทศอนิเดีย จีน และเวยีดนาม

ได้ด้วยเส้นทางสาย ASEAN Economic Corridor จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้อ�าเภอ

แม่สอดมีขีดความสามารถในการเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่งสินค้า (Logistic 

Hub) ที่สามารถสนับสนุนพัฒนาด้านการลงทุนได้อีกมาก แต่จากการยกเลิก 

คณะกรรมการ นโยบายพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ หรือ กนพ. แม้จะไม่มกีารยกเลิก

พื้นที่เขตเศรษฐกิจ แต่ก็ส่งผลต่อการด�าเนินการและกิจกรรมทุกประเภทในพื้นที่ 

เป้าหมายทั้ง 3 อ�าเภอของจังหวัดตาก และจังหวัดน�าร่องอีก 9 จังหวัด ให้อยู่ใน

สถานการณ์ที่จะถอยหลังก็ไม่ได้ แต่จะก้าวต่อไปก็ยากล�าบาก 

จากการลงพืน้ทีเ่พือ่การวจิยัในครัง้นี ้คณะผู้วจัิยพบว่า ปัจจุบนั (2563) 

การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก (SEZ) อยู่ภายใต้การบริหารงาน

ของส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมี รองผู ้ว่าราชการจังหวัด  

(ฝ่ายเศรษฐกิจ) เป็นหัวหน้าคณะท�างาน แต่สายการบังคับบัญชาสิ้นสุดแค่เพียงใน

จังหวัด เนื่องจากการยกเลิก กนพ. ท�าให้ขาดการสั่งการจากส่วนกลาง คือ รัฐบาล

และหน่วยงานระดับกระทรวงในเชิงบูรณาการการ เม่ือขาดเอกภาพในการสั่งการ 

การด�าเนินการต่าง ๆ ของ SEZ จึงเป็นไปในลักษณะของการค้าข้ามแดนและการ

ค้าชายแดน ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์จากการเป็น SEZ อย่างเต็มขีดความสามารถ 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ในด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้าสินค้าข้ามประเทศยังไม่

ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นการบูรณาการร่วมกันของการเป็น SEZ จึงส่งผลให้การเติบโต

ทางเศรษฐกิจก้าวหน้าไปอย่างช้า ๆ ไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน นักลงทุนจึงย้ายฐานการผลิตออกไปนอกพื้นที่ โดยเฉพาะ

พืน้ทีช่ายแดนเพือ่นบ้านท่ีกลายเป็นพืน้ทีท่างเลอืกในการลงทนุ รวมทัง้ตลาดแรงงาน
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ก็ย้ายไปอยู่ในฝั่งเมียนมาด้วย ประเด็นการย้ายฐานการผลิตและตลาดแรงงานจาก 

SEZ ในจังหวัดตากไปสู่จังหวัดเมียวดีของเมียนมา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาค

เศรษฐกิจ และเชื่อมโยงถึงภาคประชาสังคม และภาคความมั่นคงด้วยเช่นกัน โดย

เฉพาะเมื่อกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจสถานบันเทิงและบ่อนคาสิโนในฝั่ง 

เมียนมา ท�าให้แรงงานทั้งคนไทยและต่างชาติย้ายไปค้าแรงงานให้แก่สถานบันเทิง

เหล่าน้ัน เน่ืองจากให้ค่าตอบแทนสูง งานไม่หนัก และไม่ล�าบากเท่าการท�างาน 

ในโรงงานหรือในภาคการเกษตร

ขณะทีส่ถานการณ์ทางการเมอืงในฝ่ังเพือ่นบ้านทีย่งัขาดเอกภาพในการ

บริหาร และความไม่สอดรับกันของนโยบายจากรัฐบาลกลางกับชนชั้นปกครองใน

พืน้ทีแ่ละผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากเขตเศรษฐกจิพเิศษเมยีวดี รวมทัง้กลุ่มทุนต่างชาติ

ที่เข้ามาลงทุนในเมืองต่าง ๆ ของเมียนมา อาจเป็นชนวนของการใช้ก�าลังทางทหาร

ระหว่างกองก�าลังติดอาวุธกะเหรี่ยง KNU (Karen National Union) ที่มีกอง

บัญชาการตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านนอป่าหน่า อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กับกองก�าลัง

พิทักษ์ชายแดน (Border Guard Force: BGF)  ซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมีย

นมา และมีทีต่ัง้อยูใ่นเขตบ้านโก๊กโก่ จ.เมยีวด ี(ตรงข้ามบ้านวงัแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก) 

ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีพื้นที่ในปกครองติดต่อกัน แม้ว่าปัจจุบันกองก�าลังติดอาวุธกะเหรี่ยง 

KNU จะท�าข้อตกลงหยดุยงิกบักองทพัเมยีนมาแล้ว แต่ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกลุ่ม

ทนุทีเ่ข้ามาท�าธรุกจิใน Entertainment Complex โดยเฉพาะธรุกจิประเภทคาสิโน  

จะเป็นปมเหตุหนึ่งที่ให้เกิดความขัดแย้งและใช้ก�าลังระหว่างกันได้ในอนาคต

จากผลของการวจิยั จงึวเิคราะห์ถงึผลกระทบด้านลบต่อการขบัเคล่ือน

เขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตากในอกี 3-5 ปีต่อจากนี ้และอาจจะเชือ่มโยงกนัในหลาย

มิติ เช่น ภาคเศรษฐกิจ การขาดแคลนทั้งแรงงานคนไทยที่จะท�างานใน SEZ ปัญหา

การพ่ึงพาแรงงานเมียนมา ภาคสังคม การรับภาระด้านการสาธารณสุข  

การรักษาพยาบาล โรคระบาด และการศึกษาท่ีต้องจัดให้แก่แรงงานต่างด้าวที่เข้า

มาค้าแรงงานในฝ่ังไทย ค่านยิมของแรงงานในอนาคตเปลีย่นเป็นการรักสบาย หนกั

ไม่เอา-เบาไม่สู้ และภาคความมั่นคง อาจต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
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ปัญหายาเสพติด และความไม่สงบในฝั่งเพื่อนบ้านที่จะให้เกิดการอพยพลี้ภัยเข้ามา

ฝั่งไทยด้วย เป็นต้น 

จากตัวอย่างทีก่ล่าวมา แม้ปัญหาในมติด้ิานความมัน่คงและการป้องกนั

ประเทศ จะมีความส�าคัญรองจากมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านสังคม แต่ก็เป็น

ประเด็นที่รัฐบาลควรเร่งผลักดันและพิจารณาการบริหารจัดการด้านการป้องกัน

ประเทศให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ การเสริมสร้างความมั่นคงส�าหรับเขตเศรษฐกิจ

พเิศษจังหวดัตากโดยการสร้าง S-Curve ด้านการลงทนุในพืน้ทีใ่ห้เกดิขึน้ จงึมคีวาม

จ�าเป็นเพ่ือให้ความเข้มแข็งของภาคเศรษฐกิจเป็นพืน้ฐานของการสร้างความเป็นอยู่

ที่ดีและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ประกอบกับเมื่อกลางปี 2563 รัฐบาลได้

พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) แทนคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ถูกยุบเลิกไป โดยคณะ

กรรมการชดุนีจ้ะมอี�านาจหน้าทีค่รอบคลมุทัง้เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน เดิมและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม่ตามแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ 

ที่ส�าคัญในด้านการก�าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการด�าเนินงาน และการ

บรหิารเขตเศรษฐกิจพเิศษ ซึง่คณะกรรมการชดุนีจ้ะเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่น

ด้านนโยบายให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีคณะกรรมการในส่วนของจังหวัดเป็น

กลไกในระดบัพืน้ท่ีทีท่�าหน้าท่ีแปลงนโยบายของส่วนกลางสูภ่าคการปฏิบัติทีเ่หมาะ

สมกับบริบทในทุกมิติของเขตเศรษฐกิจพิเศษของตน

ดังนั้น จากผลการวิจัยภาพอนาคตและข้อเสนอแนะที่ได้ในบทที่ 4 น�า

มาสู่การสรุปและอภิปรายผล โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้

5.1 บทสรุป

5.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5.3 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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5.1 บทสรุป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1 เพื่อวิเครำะห์ปัญหำและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

อนำคตภำพด้ำนควำมมั่นคงของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 สรุปได้ว่า ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับอนาคตภาพด้านความมั่นคงของพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 Critical Scenario Drivers ประกอบด้วยปัจจัยที่จะเป็นก

ลุ่มตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญสูงในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และหน่วยงานหรือ

องค์กรที่เก่ียวข้องควรให้ความส�าคัญ ได้แก่ การย้ายขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ  

ความเหลือ่มล�า้ การสือ่สารและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและการขบัเคล่ือน

การบริการสาธารณะโดยภาครัฐ 

กลุ่มที่ 2 Critical Planning Issues เป็นกลุ่มของปัจจัยส�าคัญและ

อาจเป็นวิกฤติของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีหน่วยงานควรมีการวางแผน

รองรับ ได้แก่ ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กลุม่ที ่3 Important Planning Issues เป็นกลุ่มของปัจจยัทีห่น่วยงาน

ควรมกีารวางแผนรอรบั เนือ่งจากมีนยัส�าคญัและมแีนวโน้มทีจ่ะทวคีวามส�าคญัมาก

ขึ้นในอนาคต ได้แก่ เสถียรภาพด้านความมั่นคงตลอดแนวพรมแดนไทย-เมียนมา 

การจัดตั้งเมืองใหม่ “ชเวโก๊กโก่” การมีส่วนร่วม (Participation) การตระหนักรู้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness) และการดูแลด้านสาธารณสุข 

(Health Care) 

กลุ่มที่ 4 Monitor เป็นกลุ่มของปัจจัยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ติดตามสถานการณ์ ได้แก่ ค่านิยมพื้นฐาน (Basic Values) ทางสังคม วัฒนธรรม 

และค่านิยมท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดตาก
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วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 2 เพื่อคำดกำรณ์อนำคตภำพของควำมร่วมมือ

ด้ำนควำมมัน่คงอย่ำงบรูณำกำรในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดัตำกในระยะ 5-10 ปี

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 สรุปได้ว่า ภาพอนาคตของความร่วมมือ

ด้านความมัน่คงอย่างบรูณาการในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากในระยะ 5-10 ปี 

เมื่อน�าปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces: DF) ที่ถูกให้ค่า Impact และค่า 

Uncertainty เป็น High Impact (HI) และค่า High Uncertainty (HU) และทั้ง 2 

ตัวเป็น DF ที่อยู่ต่างมิติกัน มาตัดกันบนแกน X กับแกน Y นั้น คณะผู้วิจัยได้ภาพ

อนาคตที่เกิดจากการตัดกันของความเหลื่อมล�้ากับการขับเคลื่อนการบริการ

สาธารณะโดยภาครัฐ เกิดเป็นภาพอนาคต 4 ภาพ คือ 

ภำพท่ี 1 “โตไปด้วยกนั”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดั

ตากท่ีทุกภาคส่วนมีการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ไปด้วยกนับนพืน้ฐานของความเสมอภาค มคีวามเท่าเทยีมด้านเศรษฐกจิ การแข่งขนั

ทางการค้า โดยมีภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริการสาธารณะให้กับ

ประชาชนด้วยเช่นกนั ส่งผลให้เศรษฐกจิก้าวหน้า คนในสังคมมคีวามเป็นอยูดี่ สงัคม 

มีความมั่นคงและปลอดภัย

ภำพท่ี2 “เกอืบจะดแีล้วเชยีว”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกจิพิเศษ

จังหวัดตากที่มีความเท่าเทียมในด้านการค้า การแข่งขัน ประชาชนมีความตื่นตัวใน

การตื่นตัวในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ภาครัฐกลับละเลยในการขับเคลื่อน

บริการสาธารณะ ท�าให้กระบวนการขับเคลื่อนช้าลง ประชาชนและแรงงานในเขต

เศรษฐกิจพิเศษได้รับบริการสาธารณะของภาครัฐที่ไม่ทั่วถึง ขาดแคลนงบประมาณ 

บุคลากร และขาดแรงดึงดูดให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามามางานอย่างถูกกฎหมาย

ภำพท่ี 3 “SEZ ขั้นวิกฤติ”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตากที่ไม่เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันของทั้ง 3 ภาคส่วน ต่างฝ่ายต่าง

ขับเคลื่อนแผนงานของตน เก็บเกี่ยวโอกาสและผลประโยชน์ โดยไม่ได้ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ เช่น ด้านข้อมูลข่าวสาร 
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การมีส่วนร่วมในการพฒันาและขบัเคลือ่น ประกอบกบัภาครฐัละเลยการขบัเคลือ่น

การบรกิารสาธารณะ จึงส่งผลให้ประชาชนและกลุ่มแรงงานไม่ได้รับบริการสาธารณะ

จากภาครัฐอย่างพอเพียงทั้งทางด้านบริการทางการแพทย์ การศึกษา สิ่งแวดล้อม 
เกิดวิกฤติด้านสุขภาพจากโรคระบาดและมลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ นอกจากนี้ความ
เหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จะเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดการอพยพย้ายออกของกลุม่
แรงงานและกลุม่ทนุ เขตเศรษฐกจิพเิศษจะกลายเป็นแหล่งเสือ่มโทรมและเป็นแหล่ง
บ่มเพาะของปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด คนตกงาน และอาชญากรรม 

ภำพที่ 4 “พลังรัฐผลักดัน”: ภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวดัตากท่ีมีความเหลือ่มล�า้ทางด้านเศรษฐกจิ กลุม่นายทนุได้รบัโอกาสในการรบั
ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการวางแผน และรับผลประโยชน์จากการเป็นเขต
เศรษฐกจิพเิศษมากกว่าภาคประชาสงัคมและประชาชน ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กนั ภาครฐัจงึพยายามสนบัสนนุการขับเคลือ่นการบรกิารสาธารณะให้กบัประชาชน
และกลุ่มแรงงาน กลายเป็นภาระท่ีรัฐต้องแบกรับ เนื่องจากภาวะจนกระจุก  
รวยกระจาย ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ หารายได้เข้าเขตเศรษฐกิจ 
ประชาชนเป็นเพียงลูกจ้าง ส่วนภาครัฐเป็นผู้เก็บกวาดปัญหาสังคม

โดยภาพทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นต้องสร้างความร่วมมอืแบบบูรณา
การกนัทกุภาคส่วนเพือ่ให้เกดิความมัน่คงในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก คอื 
ภาพที่ 1 “โตไปด้วยกัน” และภาพที่ 3“SEZ ขั้นวิกฤติ”

วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทำงพัฒนำและเสริม
สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงอย่ำงบูรณำกำรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตำกในระยะ 5-10 ปีข้ำงหน้ำ

จากภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากทั้ง 4 ภาพ เมื่อพิจารณา
ภาพรวมของภาพอนาคต (Future Events) ในเชิงของโอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 พบว่า 
โอกาสและอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ตาก ได้แก่
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โอกำส (Opportunity) ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม และ

ประชาชนจะมคีวามตืน่ตวัในการเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ เกดิความร่วมมอืร่วมใจกนั

พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนหลักของความเสมอภาค ความเท่าเทียมด้าน

เศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้า โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนการบริการ

สาธารณะให้กับประชาชน 

อุปสรรคหรือภัยคุกคำม (Threats) ในทางกลับกันหากไม่เกิดการบูรณาการ

ความร่วมมือกันของท้ัง 3 ภาคส่วน ปัญหาและอุปสรรคของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

จะแสดงเป็นภาพเหตุการณ์อนาคตที่ต่างฝ่ายต่างขับเคลื่อนแผนงานของตน ไม่ได้

ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่วนรวม ภาครัฐกลับละเลยในการขับเคลื่อนบริการ

สาธารณะ กระบวนการขับเคลื่อนต่าง ๆ ล่าช้า ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร 

และมาตรการดึงดูดให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามางานอย่างถูกกฎหมาย และท�าให้

กลุ่มแรงงานหรือกลุ่มทุนอพยพย้ายออกไปในที่สุด 

เกิดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ (1) มิติการเมือง การบริหารจัดการบริการ

สาธารณะของภาครัฐที่ไม่ทั่วถึงด้านบริการทางการแพทย์ การศึกษา สิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน่ต่าง ๆ (2) มิติเศรษฐกิจ ท�าให้กลุ่มนายทุนรับผล

ประโยชน์มากกว่าสังคมและประชาชน ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคล่ือนเขตเศรษฐกิจ  

หารายได้เข้าเขตเศรษฐกจิ ประชาชนเป็นเพยีงลกูจ้าง ภาครฐัเป็นผูเ้กบ็กวาดปัญหา

สังคม และ (3) มิติสังคมและความมั่นคง เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็น

แหล่งเสื่อมโทรม เกิดวิกฤติด้านสุขภาพจากโรคระบาด มลภาวะเป็นพิษ และ  

(4) มิติความมั่นคง เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นแหล่งบ่มเพาะของปัญหาสังคม เช่น  

ยาเสพติด การพนัน คนตกงาน และอาชญากรรม 

โอกาสและอุปสรรคหรือภัยคุกคามข้างต้า น�ามาสู่แนวทางพัฒนาและเสริม

สร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงอย่างบรูณาการในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดั

ตาก โดยการก�าหนดกลยุทธ์ในระยะสั้น (3-5 ปี) และระยะยาว (5-10 ปี) พบว่า
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มิติสังคม

กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

- การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูและการจดัท�าประชามตร่ิวมกนัของผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียในท้องท่ี โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด�าเนินการและประสานงานกับทุก

ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะท�าให้ประชาชนและนักธุรกิจในพื้นที่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ของการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐใน

ทุกกระบวนการ มีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

และตรงตามความต้องการของชุมชนตั้งแต่แรกเริ่มการด�าเนินงาน

- การลดความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ ทั้งกลุ่มภายในพื้นที่ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นปัญหาเรื่องกรรมสิทธิครอบครองที่ดิน ที่น�าไปสู่การเรียกร้องและขัดขวาง

การใช้พื้นที่ พร้อมทั้งมีการท�าประชามติจากคนในพื้นที่ก่อนอนุญาตให้กลุ่มทุนจาก

ภายนอกเข้ามาลงทุนในพื้นที่เสมอ

-  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยววิถีชุมชน ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่ถูกก�าหนดให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม คือ อ�าเภอแม่ระมาด และ

อ�าเภอพบพระ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

- การสอดแทรกข้อมลูการเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษและการมส่ีวนร่วมของ

ภาคประชาชนลงไปในเนือ้หาของการเรยีนการสอนทกุระดับชัน้ในจังหวดัตาก เพ่ือ

ให้เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกลุ่มแรงงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากใน

อนาคตมคีวามเข้าใจและสามารถวางแผนการประกอบอาชพีของตนในภมูลิ�าเนาได้ 

ระยะยาว (5-10 ปี)

- การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการบริหาร

มาจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้แทนของชุมชนในเขตเศรษฐกิจ

พเิศษจังหวดัตากเข้าร่วมในอตัราส่วนเท่าๆ กนั โดยมกีฎหมายรองรบั เป็นกลไกการ
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บรหิารจัดการเขตเศรษฐกจิพเิศษจะสามารถบรหิารจดัการและประสานผลประโยชน์

ของทุกฝ่าย มีบทบาทและหน้าที่เฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีและ 

การติดตามผลจากมติของที่ประชุม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

จากคนในพื้นที่ 

- การสร้างหลักสูตรรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากที่มี

มาตรฐานและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ด้านอุตสาหกรรม  

ด้านเทคโนโลยี ด้านโลจิสติกส์ ด้านภาษา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนด้านแรงงานที่ตรงตามต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนากลุ่มแรงงานของ

ไทยให้เป็นแรงงานมีฝีมือให้สอดรับการการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อม 

ของโลก 

มิติกำรเมือง

การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

- รัฐบาลควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมโครงสร้างพื้น

ฐานทั้งในฐานะผู้สร้างและผู้ใช้ประโยชน์ เช่น กรมธนารักษ์ กรมทางหลวง กรม

ทางหลวงชนบท กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงาน

ความมั่นคง/กองก�าลังในพ้ืนท่ี และส�านักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละ

พื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับบริบทด้านพื้นที่ 

สภาวะแวดล้อม และระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย ข้อยกเว้นทางการค้า-

การเกษตรของแต่ละเขตเศรษฐกจิพเิศษทีแ่ตกต่างกนัเพือ่ให้การบรหิารจดัการ การ

จัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด

- รฐัและหน่วยงานด้านการศกึษาควรท�าการศกึษาระบบเส้นทาง Logistic 

ในประเทศและระหว่างประเทศทีเ่ชือ่มต่อการเดนิทางและการขนส่งสินค้าอย่างเป็น

ระบบเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้คุ้มค่ากับการลงทุนด้านการคมนาคม
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- การสร้าง Logistic Hub / Truck Terminal ในฝั่งอ�าเภอแม่สอดเพื่อ

เป็นจดุเปลีย่นถ่ายสนิค้าหรอืพาหนะระหว่างประเทศ ซ่ึงจะท�าให้เกดิมูลค่าทางการ

ค้าชายแดนให้กับคนและร้านค้าในพื้นที่จากการจับจ่ายซื้อสินค้า การเช่าห้องพัก 

การใช้บริการร้านอาหาร สถานบันเทิงจากกลุ่มผู้สัญจรเข้า-ออก เป็นต้น

ระยะยาว (5-10 ปี)

- การสร้างเสถยีรภาพทีน่่าเชือ่ถอืให้กับเครอืข่ายและโครงสร้างของระบบ 

Logistic ของพืน้ทีช่ายแดนทีจ่ะเชือ่มโยงเข้าสูต่อนในของประเทศไทย ผ่านระเบยีง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และท่าเรือแหลมฉบัง และเชื่อมโยงลงสู่ภาคใต้ของ

ไทยได้เพือ่ส่งออกไปยงัมาเลเซยีและสงิคโปร์ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็วและปลอดภยั

การขับเคลื่อนโดยภาครัฐที่ชัดเจนและเป็นธรรม

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

- การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคธุรกิจในพื้นที่ชายแดนไทยผ่านกฎ 

ระเบียบทางการค้า แรงงาน และศุลกากรที่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติและฤดูการทาง

เกษตรกรรมในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอดและจงัหวดัเมยีวด ีเนือ่งจากท้ัง 2 พ้ืนท่ีมข้ีอตกลง

ในการยกเว้นการน�าเข้าผลผลติทางการเกษตรนอกระยะเวลาทีร่ะเบยีบก�าหนด เช่น 

ข้าวโพด เป็นต้น การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงควรมีการทบทวนข้อตกลงเดิมท่ีมี

การปฏิบัติกันมาก่อนเพื่อให้เศรษฐกิจเดิมสามารถด�าเนินต่อไปได้

- การติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียม

พร้อมป้องกันการหยุดชะงักของภาคธุรกิจข้ามแดน การเดินทางเข้า-ออกระหว่าง

ประเทศ และการขาดแคลนแรงงานเพื่อนบ้าน

- การพฒันาขดีความสามารถด้านการแข่งขนัให้กบักลุม่นกัลงทนุในพืน้ที่ 

เพือ่ให้ผลประโยชน์ตกแก่ประชาชน กลุม่นกัธรุกจิ รวมทัง้ยกระดับความเป็นอยูข่อง

คนในพื้นที่ และลดอัตราการเกิดปัญหาสังคม เช่น อาชญากรรม การพนัน หนี้นอก

ระบบ ยาเสพติด เป็นต้น
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ระยะยาว (5-10 ปี)

- การกระตุ้นและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับกลุ่ม
นักลงทุนในพื้นที่ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และ
การเกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจและลด
ผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของคนในพื้นที่

การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่

ระยะสั้น (3-5 ปี) 
- หน่วยงานภาครัฐเร่งสร้างความเข้าใจและให้รายละเอียดทิศทางในการ

พฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษจงัหวัดตากแก่ประชาชนและกลุม่ทนุในพืน้ที ่ผ่านสือ่หรอื
ช่องทางตดิต่อต่าง ๆ  เช่น เวปไซต์ของหน่วยงานในพืน้ท่ี หอกระจายเสียง ผู้น�าชมุชน 
การประชุมของคณะกรรมการชุมชน การประชุมลูกบ้าน และป้ายประชาสัมพันธ์
ในชุมชน เพื่อลดข้อสงสัยหรือความเข้าใจผิดท่ีอาจน�าไปสู่การต่อต้านหรือขัดขวาง
การพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วย

ระยะยาว (5-10 ปี)

- การจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนในพืน้ที ่และด�าเนนิการหาข้อเท็จจรงิเพือ่ให้ข้อมลูท่ีถูกต้องหรือแก้ปัญหา
ให้แก่ประชาชน ซึง่จะลดข้อขดัแย้งจากความเข้าใจผดิหรือการไม่ได้รับความยติุธรรม
ให้กับภาคประชาชน

การออกกฎ ระเบียบในเรื่องสิทธิประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ระยะสั้น (3-5 ปี) 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้องท�าการทบทวนและเก็บข้อมูลจากชุมชนเกี่ยวกับ

กฎ ระเบยีบทีส่มัพนัธ์กบัการปฏบัิตก่ิอนและหลงัการเป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษจังหวดั
ตาก เพื่อปรับแก้หรือก�าหนดมาตรการรองรับใหม่ให้สอดรับกับการด�าเนินการของ

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และประชาชน
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- การให้ความส�าคญักบักฎหมายลขิสทิธิ ์และการจดสิทธบิตัรทางปัญญา

ของนวตักรรม หรอืผลติภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนในเขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก เพือ่ป้องกัน

การถกูใช้เป็นมาตรการการกีดกนัสนิค้าหรอืลดความน่าเชือ่ถอืของแหล่งผลติในเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากจากกลุ่มการค้าอื่น ๆ  

- การด�าเนินการรังวัดและแก้ปัญหาข้อพิพาทท่ีดินระหว่างหน่วยงานรัฐ

กับประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากซึ่งส่วนมากเป็นที่ดิน สปก. และเขต

ป่าสงวน การหาที่ดินทดแทนหรือการชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

การเวนคืนที่ดินอย่างยุติธรรม

ระยะยาว (5-10 ปี)

- การควบคุมอัตราส่วนของนักลงทุนนอกพื้นที่ และการก�าหนดอาชีพ

สงวนส�าหรบัประชาชนหรอืนกัลงทนุในพืน้ที ่เพือ่ป้องกันการผูกขาดธรุกจิจากกลุ่ม

ทุนต่างชาติและกลุ่มทุนนอกพื้นที่

มิติเศรษฐกิจ

แรงงานต่างชาติ

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

- การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

- การจดัสวสัดกิารส�าหรบัแรงงานต่างชาตติามประเภทและทกัษะของงาน

- การตรวจด้านสาธารณสุข โรคระบาด และประวัติอาชญากรรมของ

แรงงานต่างชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

- มีระบบฐานข้อมูลในการติดตามแรงงานท่ีเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ

นายจ้างหรือผู้น�าเข้าแรงงาน

ระยะยาว (5-10 ปี)

- การพัฒนาทักษาแรงงานน เพื่ออาจจะต้องรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ต่อ

ไปในอนาคต
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เทคโนโลยีการผลิต/ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

- การมีกฎ ระเบียบในการใช้ AI หรือหุ่นยนต์ในพื้นที่การผลิตเพื่อลดการ

ใช้แรงงานและต้นทุนการผลิต

ระยะยาว (5-10 ปี)

- การใช้เครือข่ายความเร็วสูงเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตมากขึ้น รวม

ทั้งเชื่อมโยงไปสู่ระบบ Logistic ของภูมิภาคอย่าง Real time & Interactive และ

สามารถรองรับระบบ Block Chain และสกุลเงิน Digital

หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมแบบ Single Command

ระยะสั้น (3-5 ปี) 

- การจัดระเบียบและการควบคุมทีเ่ช่ือมโยงข้อมลูระหว่างรฐับาล เอกชน 

และประชาชนในพื้นที่ 

ระยะยาว (5-10 ปี)

- การพัฒนาและปรับยุทธศาสตร์การค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่าง

เหมาะสมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่

สรุป กลยุทธ์ที่จะน�ามาปฏิบัติทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะต้องมาจาก 3 มิติ 

คือ มิตสิงัคม มติกิารเมอืง และมติเิศรษฐกิจ เพือ่ให้เกดิการบูรณาการทัง้ในด้านการ

บริหารจัดการ การร่วมรับผลผลประโยชน์และผลกระทบ และการร่วมกันป้องกัน 

แก้ไขปัญหาทีจ่ะเกิดจากการเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของอ�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

ของหน่วยงานและองค์กรในส่วนกลาง คือ รัฐบาล และกระทรวง ท�าหน้าที่เป็นผู้

สนับสนนุและพีเ่ลีย้งให้กบัส�านกังานเขตเศรษฐกจิพเิศษตาก ขณะทีใ่นพ้ืนที ่จะเป็น

หน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจากภาครฐั ภาคเศรษฐกจิ เอกชน ประชาสงัคม และ

ประชาชนเป็นผูเ้ล่นหลกัและท�างานร่วมกนัในเชงิบรูณาการ เนือ่งจากเป็นผู้ทีเ่ข้าใจ

สถานการณ์และบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี 
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5.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

 (1) รัฐบาลควรผลักดันการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเศรษฐกิจ นักลงทุน และประชาชนได้มากขึ้น โดย

การจัดตั้งคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีโครงสร้างและการบริหารจัดการ 

ที่เป็นอิสระเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารมากขึ้น มีงบประมาณเฉพาะ 

ที่สามารถบูรณาการการพัฒนาในพื้นท่ีได้ แต่สามารถถูกตรวจสอบการใช ้

งบประมาณได้โดยหน่วยงานของรัฐบาล มีการน�าแนวคิดการเป็นเขตเศรษฐกิจร่วม

โดยใช้เกณฑ์ค่าแรง สิทธิประโยชน์ โดยใช้แหล่งก�าเนิดสินค้าของเมียนมาซ่ึงไม่ถูก

ประเทศคู่ค้าหรือมหาอ�านาจอย่างสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิทางภาษี (Generalized 

System Preference :GSP) แต่ใช้สาธารณูปโภคของไทย และอยู่ภายใต้ข้อตกลง

ของคณะกรรมการเศรษฐกิจร่วมแม่สอด-เมียวดี

 (2) รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีระบบตรวจคัดกรองทางสาธารณสุขในเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เช่น การคัดกรองโรคระบาดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ควบคู่กับการคัดกรองด้านความมั่นคงที่อยู่ภายใต้ มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติ

คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งยึดปฏิบัติอยู่แล้ว

 (3)  รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาการจัดกลุ่มประเภท 

ของแรงงานต่างด้าว/ ผูต้ดิตามแรงงาน/ ผูอ้พยพ/ บุคคลไร้สญัชาตทิีเ่ข้ามาอยูอ่าศยั

และท�างานในพืน้ทีช่ายแดนอย่างถาวรเป็นระยะเวลานาน มนีโยบายหรือมาตรการ

ที่แบ่งประเภทของแรงงานตามคุณวุฒิหรือกลุ่มอาชีพอย่างชัดเจน พิจารณาให้สิทธิ

ด้านสวัสดิการสังคมที่จ�าเป็นแก่บุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ตากตามคุณวุฒิและประเภทของอาชีพ เช่น กรณีของครูต่างชาติท่ีเข้ามาท�างาน 

ในสถานศกึษาเอกชน ปัจจบุนัยงัได้รบัใบอนุญาตท�างานประเภทเดียวกบัผู้ใช้แรงงาน 

ท�าให้ค่าจ้าง สิทธิ และสวัสดิการที่พึงได้รับไม่สอดรับกับภาระงานและศักยภาพ 

ที่มีในตัวบุคคล
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 (4) หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานศึกษามี

โครงการหรอืหลกัสูตรพฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่เพิม่ทักษะและความสามารถของกลุม่

แรงงานให้สามารถใช้งานหรือท�างานร่วมกับระบบและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี รวม

ท้ังทักษะด้านการขนส่งข้ามประเทศ ด้านอตุสาหกรรมหนกั ภาษาต่างประเทศ เพือ่

รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

 (5)  รฐับาลมกีารวางแผนพฒันาพืน้ทีพ่ร้อมท้ังสนบัสนนุงบประมาณในการ

ผลักดันให้อ�าเภอแม่สอดเป็นจุดพักรถบรรทุกสินค้า (Truck Terminal) และศูนย์

กระจายสนิค้าก่อนข้ามฝ่ังไปทางเมยีนมา เพือ่กระตุน้ให้มกีารใช้จ่ายในพืน้ทีจ่ากกลุม่

นักเดินทางและกลุ่มอาชีพขนส่งสินค้า 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

รัฐบาล

 (1)  รฐับาลและภาคเศรษฐกจิควรมนีโยบายในการพัฒนาขีดความสามารถ

การผลิตสินค้าไทยในด้านคุณภาพและปริมาณ

 (2)  รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการท่ีสร้างแรจูงใจให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว

เข้ามามางานอย่างถูกกฎหมาย เช่น สวัสดิการทางสังคม การรักษาพยาบาล สิทธิ

ประโยชน์ อตัราค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ซึง่จะเป็นประเด็นหนึง่ท่ีช่วยส่งเสริมให้สังคม

มีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น

 (3)  รฐับาลควรมกีารจดัสรรงบประมาณและมบีคุลากรเฉพาะให้กบัพืน้ทีท่ี่

ถูกก�าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 หน่วยงานในพื้นที่

 (1) หน่วยงานภาคความมั่นคงควรดูแลการผ่านเข้า-ออกระหว่างประเทศ

ของประชาชน แรงงานยานพาหนะ และสินค้าทัง้ช่องทางหลกัและช่องทางธรรมชาติ 

 (2)  ภาครฐัเป็นแกนหลกัในการสนบัสนนุให้ทุกภาคส่วนมกีารร่วมมือร่วมใจ

กันพัฒนาและขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษบนพื้นฐานของความเสมอภาค 
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 (3) ภาครัฐส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการแข่งขันทางการค้า และการมีส่วนร่วมในการวางแผน และรับผลประโยชน์

ร่วมกันของภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อลดความ

เหลื่อมล�้าในทุกมิติ

 (4)  หน่วยงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากควรปรับยุทธศาสตร ์

ทางการค้ากับจีนที่มาลงทุนในจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อกระตุ้นให้กลุ่ม

ทุนจีนมีการใช้จ่ายในฝั่งไทยมากที่สุด

 (5)  องค์กรส่วนท้องถิน่ควรปรบัแผนฯ และการจดัสรรงบประมาณให้รองรบั

การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและการให้สิทธิด้านสวัสดิการสังคมบางประการแก่ 

ผู้อพยพในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

 (6) หน่วยงานภาคการศึกษาในภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสายสามัญ  

สายวิชาชีพ และในระดับอุดมศึกษา ควรก�ากับดูแลด้านเนื้อหาหลักสูตรของ 

สถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เพื่อรองรับการ

เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดัตากและป้องกนัการครอบง�าของกลุม่ทุนจนีด้านการ

ศึกษาและวัฒนธรรม

 (7)  หน่วยงานภาครัฐและภาคเศรษฐกิจ ต้องส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ีเป็น

เจ้าของกิจการเพือ่ให้ผลประโยชน์ตกแก่คนในพืน้ที ่สร้างมาตรฐานชวีติและรายได้/

หวัของประชากรทีด่ขีึน้ จงึจะช่วยลดปัญหาความยากจนของกลุ่มแรงงาน ทีภ่าครัฐ

ต้องแบกรับ ภาคเอกชนและประชาชนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ หารายได้

เข้าเขตเศรษฐกิจ ส่วนภาครัฐจะเป็นผู ้สนับสนุนและควบคุมให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 (8) ภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริการสาธารณะให้กับประชาชน

ทั้งทางด้านบริการทางการแพทย์ การศึกษา สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง ซึ่งในพื้นที่เขต

เศรษฐกจิพเิศษจังหวดัตาก ควรให้ความส�าคญักบัวกิฤตสิขุภาพทีเ่กิดจากโรคระบาด 

และมลพิษทางอากาศจากควันไฟป่าและฝุ่น PM2.5
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 ภาคเอกชนและประชาชน

 (1) การจัดระเบียบพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่โรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ไม่ให้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและเป็นแหล่งบ่มเพาะของปัญหาสังคม เช่น  

ยาเสพติด คนตกงาน และอาชญากรรม

 (2) คนในสังคมมีความเป็นอยู่ดี มีความตื่นตัวในการตื่นตัวในการเป็น 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5.3 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

เนื่องจาก งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยโดยใช้กระบวนการจัดท�าภาพ

อนาคต (Foresight) ที่ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ในช่วงต้นปี 

2563 ซึง่ในเวลาต่อมา ได้เกดิการระบาดของ COVID-19 อย่างหนกัท้ังในระดับพ้ืนท่ี 

ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาในทุกมิติ 

โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ การระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นปรากฎการณ์

ทีไ่ม่เคยถกูคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าเรียกได้ว่าเป็น “Wildcards” ทีล้่มล้างนโยบาย 

แผนการด�าเนินงาน และเปลี่ยนแปลงภาพอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู ้

เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เคยวิเคราะห์และวาดภาพอนาคตไว้ 

ด้วยเหตุนี้ส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสอแนะเพ่ิม

เติม ดังนี้

 (1)  การน�าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เข้ามาเป็นตัวแปรเพิ่ม

เติมในการสร้างภาพอนาคตครั้งต่อไป

 (2) เมือ่มกีารประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

(กพศ.) อย่างเป็นทางการแล้ว นโยบายและการด�าเนนิการทีช่ดัเจนขึน้ อาจส่งผลให้

ภาพอนาคตมีความแตกต่างจากผลการวิจับในคร้ังนี้ ผู้วิจัยควรท�าการวิจัยอีกครั้ง

เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลการวิจัย



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก170

บรรณำนุกรม

ภำษำไทย

กรมกจิการชายแดนทหาร. ปัจจัยควำมส�ำเร็จในกำรน�ำข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วม

มอืชำยแดนไทย – กมัพชูำ (ระดับ GBC) ไปสูก่ำรปฏิบติั : ค�ำแนะน�ำ

แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง

กับกัมพูชำ. เอกสารวิชาการ. กรุงเทพฯ: กองบัญชาการกองทัพไทย. 

2557.

กรมศุลกากร. พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2469. สืบค้นจาก http://www.

customs.go.th

จิรฐา อัคนิทัต. บทควำมเขตเศรษฐกิจพิเศษ. September 18th, 2018. สืบค้น

จาก http://www.shiningconsult.com

จุลชีพ ชนิวรรโณ. โลกในศตวรรษท่ี 21: กรอบกำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

ประเทศ. ศนูย์หนงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. กรุงเทพฯ. หน้า 204. 

2557.

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ

ชนบท. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส�าหรับการพัฒนาระดับ

ต�าบล หมู่บ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทย

ธรรมาธิราช. หน้า 362. 2532.

ถวิลวดี บุรีกุล และ ปัทมา สูบก�าปัง. รำยงำนกำรศึกษำ เรื่อง กำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ. นนทบุรี : ส�านักวิจัย

และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552.



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 171

ทักษิณ เห็นชอบดี. แนวทำงกำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง : กรณี

ศกึษำ แรงงำนสญัชำตลิำว พม่ำ และกมัพชูำในจงัหวดัสมทุรปรำกำร.

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา, กรุงเทพฯ. 2546.

ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร. กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนของกองทัพไทย

ภำยใต้กระบวนทัศน์ควำมมั่นคงใหม่ในบริบทประชำคมกำรเมือง

และควำมมั่นคงอำเซียน. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 

มหาวิทยาลัยบูรพา. 2557.

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย. ถนนสู่ AEC: ลงทุนใน

ฟิลปิปินส์...อย่ำมองข้ำมเขตเศรษฐกจิพเิศษ. มนีาคม 2557. สืบค้น

จาก  https://www.ryt9.com/s/exim/1862012

ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. กระบวนกำรเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งประชำคม ประชำ

สงัคม. ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาการสาธารณสุขมลูฐานภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ. ขอนแก่น. หน้า149-163. 2543.

นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะฯ. สภำพควำมรุนแรงของปัญหำองค์กรอำชญำกรรม

ข้ำมชำติในประเทศไทย . คณะเศรษฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. 2548.

นักศึกษาโครงการผู้น�าแห่งอนาคต รุ่นที่ 3 (Young Leader Program). แนวทำง

กำรบริหำรจัดกำรแนวชำยแดนพื้นท่ีภำคเหนือตอนบนระหว่ำง

ประเทศไทย ประเทศเมยีนมำร์ และ สปป.ลำว(Guideline on the 

Border management in the area between upper 

Northern part of Thailand and Myanmar and Laos). ผล

งานวชิาการศนูย์ศึกษายทุธศาสตร์.กรงุเทพฯ : สถาบันวชิาการป้องกัน

ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย. 2556.



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก172

นักศึกษายุทธศาสตร์ รุ่นที่ 9. แนวโน้มภำพอนำคตประเทศไทยในปี 2019. ผล

งานวชิาการศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์. กรุงเทพฯ : สถาบนัวชิาการป้องกัน

ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย. 2556.

ฝอยฝา ชุตดิ�ารง. ภำพอนำคตเพ่ือกำรวำงแผนจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่

แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื.บทความปรทิศัน์. วารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ปีที ่11 ฉบับท่ี 1/2558 (Journal of Environmental Management 

Vol.11 No.1/2015). หน้า 133. สืบค้นจาก file:///C:/Users/acer/

Downloads/35764-Article%20Text-81286-3-10-20150714.

pdf

ภูมิใจ  เลขสุนทรากร. กำรศึกษำเทคนิค Foresight ในกำรก�ำหนดภำพอนำคต

ควำมมั่นคงของอำเซียน. เอกสารวิชาการรายบุคคล. หลักสูตรการ

ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. 2562.

รกัษ์พงศ์ วงศาโรจน์. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูโ้มเดลกำรพยำกรณ์เชิงยทุธศำสตร์

รองรับอนำคต: มิติด้ำนควำมมั่นคง. โครงการจัดการความรู้และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม. ส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2560.

วชัรพล  ประสารราชกจิ. อำชญำกรรมข้ำมชำตใินประเทศไทย : รปูแบบ ขอบเขต 

ควำมรนุแรงและแนวทำงแก้ไขปัญหำ. เอกสารวจิยัหลกัสตูรผูบ้รหิาร

กระบวนการยุติธรรมระดับสูง. กระทรวงยุติธรรม. 2541.

วกิพิเีดยี สารานกุรมเสร.ี คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ. สบืค้น

จาก  https://th.wikipedia.org/wiki



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 173

ศนูย์ข้อมลูเพือ่ธรุกจิไทยในจนี. กรณศีกึษำเขตเศรษฐกจิพเิศษเมอืงเซนิเจิน้กบัทำง

เลือกในกำรพัฒนำเศรษฐกิจประเทศไทย. มกราคม 2558. สืบค้น

จาก https://thaibizchina.com/กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน. พัฒนำกำรของเมืองเซินเจิ้นในช่วง 40 ปี. ตุลาคม 

2563. สืบค้นจาก https://thaibizchina.com

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. 3 เส้ำ: กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงไม่ตำมแบบร่วมกัน

ระหว่ำงภำคควำมมัน่คง ภำคเอกชน และภำคประชำสงัคม. เอกสาร

วิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ

กองทัพไทย. 2554.

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. คู่มือกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ (Strategic Formulation 

Handbook) ปรบัปรงุฉบบั 2563. สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ. 

2563.

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. ผลกำรสนทนำปัญหำยุทธศำสตร์ คร้ังท่ี 1/56 เร่ือง 

แนวทำงบริหำรจัดกำรชำยแดนต่อกำรรองรับกำรเป็นประชำคม

อำเซียน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ

กองทัพไทย. 2556.

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI). เครื่องมือกำรมองอนำคต (FORESIGHT 

TOOLS). ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่1. 2562.

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล. เขตเศรษฐกิจพเิศษชำยแดน: 

เหรยีญสองด้ำนทีพ่งึตระหนกั. 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี. รายงาน

สขุภาพคนไทย 2558. หน้า 69-73. 2558. สืบค้นจาก https://www.

hiso.or.th/hiso5/report/report2015T.php)



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก174

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระรำชบัญญัติกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

พ.ศ. 2551. สืบค้นจาก http://web.krisdika.go.th/data/law/

law2/%A149/%A149-20-2551-a0001.pdf

ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร. สำระสงัเขปประเดน็กำรปฏริปูประเทศไทย

ด้ำนเศรษฐกจิ. ส�านกัการพมิพ์ส�านกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร. 

หน้า 153-154. กรุงเทพฯ. 2557. สืบค้นจาก http://www.

parliament.go.th/library

ส�านักงานขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามคัคี

ปรองดอง (ส�านักงาน ป.ย.ป.). ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-

2580). สบืค้นจาก  https://sto.go.th/th/about/policy/20-year-

strategic-plan

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รำยงำนกำร

ส�ำรวจศกัยภำพพ้ืนท่ีชำยแดนและเขตเศรษฐกิจพเิศษไทย-เมยีนมำ 

จังหวัดตำก, 2557.

ส�านักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจ. เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย. กรุงเทพฯ.สิงหาคม 

2559. สบืค้นจาก https://thailand.opendevelopmentmekong.

net/th/topics/special-economic-zones/

ส�านักงานยทุธศาสตร์และเชือ่มโยงขบวนชมุชน. ควำมท้ำทำยเศรษฐกิจชุมชมท้อง

ถิน่ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ. สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การ

มหาชน). กรุงเทพฯ. กันยายน 2560.

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย.  เขตเศรษฐกิจของ

เวียดนำม. พฤศจิกายน 2560. สืบค้นจาก  https://ditp.go.th/

contents_attach/207688/207688.pdf 



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 175

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคง

ของชำติ (พ.ศ. 2556-2560). กรุงเทพฯ: ส�านักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติ. 2556.

สุรินทร์ พิศสุวรรณ. อำเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 2555.

โสภารัตน์ จารสุมบตั ิและคณะ. กำรศกึษำสถำนภำพควำมรู้เก่ียวกับอำณำบริเวณ

ชำยแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน : ระยะที่ 1 บรรณ

นิทัศน์ (เล่มที่ 3 ชำยแดนไทย – พม่ำ. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2548.

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ. นักลงทุนเฮโลยึด‘เมียวดี’รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดนติดแม่สอด. หนังสือพิมพ์, ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,257, 30 เม.ย.- 

3 พ.ค.60

หนงัสือพมิพ์โพสต์ทเูดย์. มลูค่ำกำรค้ำชำยแดน. 2560. สบืค้นจาก https://www.

posttoday.com/aec/news/540573

อภวิฒัน์ รตันวราหะ. มองอนำคต ‘เมอืง’ ไทย ผ่ำนสำยตำนักอนำคตศกึษำ 2019. 

สบืค้นจาก  https://www.the101.world/apiwat-interview-2019/

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ. อนำคตศึกษำ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 2563.

Open Development Thailand. ผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมจำกกำร

พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ. เผยแพร่เมื่อ 21 ก.พ.62. สืบค้นจาก 

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/

social-and-environmental-impacts/



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก176

ภำษำอังกฤษ

ADAM BARONE. Special Economic Zone (SEZ). Aug 26, 2020. สืบค้น

จาก https://www.investopedia.com/terms/s/sez.asp

ADAM BARONE. Special Economic Zone (SEZ). สืบค้นเมื่อ Aug 26, 2020.   

สืบค้นจากhttps://www.investopedia.com/terms/s/sez.asp

Amit Khandelwal and Matthieu Teachout. IGC Policy Note: Special 

Economic Zones for Myanmar. International Growth 

Centre. London School of Economic and Political Science, 

Houghton Street, London WC2A 2AE (2016) สืบค้นจาก 

https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2016/03/SEZs-

in-Myanmar.pdf

Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde. Security; A New Framework 

for Analysis. Critical Security studies, p.60, Lynne Rienner 

Publishers, Inc. London. 1998.

Bret Crane./ Chad Albrecht./ Kristopher McKay Duffin./ Conan Albrecht. 

China’s special economic zones: an analysis of policy 

to reduce regional disparities. p.98-100.  2017. สืบค้นจาก 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681376.

2018.1430612

Diego Castañeda Garza. International Integration theory. p.1, 1998. 

เผยแพร่เมื่อ 19 August 2006.สืบค้นจาก http://lcwu.edu.pk/

ocd/cfiles/International%20Relations/Maj/IR-102-A/

THEORIESINIR.pdf



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 177

Erin Zimmerman. Think Tank as Governance Entrepreneurs in Asia 

(Critical Studies of the Asia-Pacific). 1st ed. Palgrave 

Macmillan. pp. 185. 2015.

Fabrice Defever, José-Daniel Reyes, Alejandro Riaño, Miguel Eduardo 

Sánchez-Martín. Special Economic Zones and their 

Compliance with WTO Subsidy Rules. 2018.  สืบค้นจาก 

http://vox.lacea.org/?q=review/special_economic_

zones#:~:text=With%20approximately%205%2C000%20

zones%20set,industrial%20policy%20used%20by%20

developingJensen, C. , Delphi in Depth: Power Techniques 

from the Experts Berkeley. Singapore: McGraw-Hill, 1996. 

Johnson Perry, L. ISO 900 Meeting the New International 

Standard. Singapore: McGraw-Hill, 1993.

Maree Conway. An Overview of Foresight Methodologies. Thinking 

Futures. สืบค้นจากhttp://projects.mcrit.com/esponfutures/

documents/Foresight%20methodology/Conway%20M._

An%20Overview%20of%20Foresight%20Methodologies.pdf

Mely Caballero-Anthony Alistair D.B. Cook. Non-Traditional Security 

in Asia. ISEAS–Yusof Ishak Institute. p.8. 2013.

Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce. Special 

Economic Zones in India. 2018. สืบค้นจาก http://www.

sezindia.nic.in/cms/introduction.php

Richard Slaughter. The Foresight Principle: Cultural Recovery in the 

21st Century. Praeger. 1995.



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก178

Slaughter, Richard A. Futures for the Third Millennium. Prospect 

Media, St. Leonards, NSW, Australia. 1995.

UNCTAD. World Investment Report 2019 Special Economic Zones. 

P.XII-XIII. สบืค้นจากhttps://unctad.org/en/PublicationChapters/

WIR2019_Key_Messages.pdf

UNCTAD. World Investment Report 2019 Special Economic Zones. 

P.XII-XIII. สบืค้นจาก https://unctad.org/en/PublicationChapters/

WIR2019_Key_Messages.pdf

Wikipedia, Special Economic Zone: Performance, Lessons Learned, 

and Implication for Zone Development. Washington DC: 

World Bank, 2008, pp. 9–11. สืบค้นจาก https://en.wikipedia.

org/wiki/Special_economic_zone

Wikipedia. List of special economic zones. สืบค้นจากhttps://en.

wikipedia.org/wiki/List_of_special_economic_zones#India



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 179

ภำพประกอบกำรเดินทำงลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย 

“กำรสร้ำงควำมร่วมมอืด้ำนควำมมัน่คงชำยแดนในพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตำก” 
ณ อ�ำเภอแม่สอด  จังหวัดตำก

                

 ๑. การเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูอ้�านวยการมูลนธิช่ิวยไร้พรมแดน 

(Help Without Frontiers Thailand Foundation) และคณะครูอาสาศูนย์การ

เรียนรู้บ้านปารมี (Parami Learning Centre)

 ๒. การเกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึคณะผูบ้รหิารเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษจังหวัดตาก ณ ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ศาลากลางจังหวัดตาก 

โดยมี รอง ผวจ.ตาก เป็นหัวหน้าคณะ 



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก180

 ๔. คณะวจิยัฯ เดนิทางไป อ.พบพระ จ.ตาก เพือ่ส�ารวจสภาพแวดล้อม และ

เข้าสัมภาษณ์นายภราดร กานดี อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดในฐานะ 

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 ๓. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด 

และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 181

 ๖. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการ Foresight ด้วย 

STEEP-M โดยมผีูแ้ทนจากหน่วยงานในภาคส่วนความมัน่คง ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และคณะผู้แทนจากส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก เข้าร่วม

ประชุม จ�านวน ๒๐ ท่าน

 ๕. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนายอ�าเภอแม่สอด และสภา

หอการค้าจังหวัดตาก



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก182

 ๗. การเกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ดร.สชุาต ิ ตรรีตัน์วฒันา ประธาน

สภาวัฒนธรรมแม่สอด และผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจ ทหารราบที่ ๔



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 183



เอกสารวิจัย
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก184





ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02-275-5715 www.sscthailand.org

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย

เอกสารวิจัย

การสรางความรวมมือดานความมั่นคงชายแดน

ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

เอ
ก
ส
าร
ว
ิจ
ัย
ก
าร
ส
ร
างค

ว
าม
ร
ว
ม
ม
ือ
ด
าน
ค
ว
าม
ม
ั่น
ค
งช
าย
แด

น
ใน
พ
ื้น
ท
ี่เศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ
พ
ิเศ
ษ
จ
ังห
วั
ด
ต
าก


