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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเสนอขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตาก เปน

งานวิจัยเชิงคุณภาพ แบงวิธีการวิจัยเปน 3 ขั้นตอนไดแก 1) การสัมภาษณเชิงลึกจากผูเกี่ยวของสําคัญ รวม 5 คน 2) การ

สนทนากลุมผูนําชุมชน รวม 20 คน และ 3) การสนทนากลุมเจาหนาที่รัฐ รวม 55 คน ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา  

 ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) ศักยภาพของพื้นที่ชายแดน พบวา พื้นที่ชายแดนในจังหวัดตากมีศักยภาพทุกดาน ทั้งดาน

ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคา การลงทุน และแรงงาน 2) แนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่ 

พบวามีขอเสนอ 2 พื้นท่ี ไดแก พื้นที่ 3 อําเภอชายแดน (อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอพบพระ) กับพื้นที่ 5,603 ไร

ในอําเภอแมสอด มีหนวยงานบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการรวมกับผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ มีอํานาจหนาที่ของตนเอง เนน

การใหสิทธิประโยชนแกภาคเอกชน และเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการพัฒนา 3) การยอมรับตอการพัฒนา 

พบวา ภาพรวมผูเกี่ยวของเห็นวาเปนประโยชนและควรสงเสริมใหเกิดขึ้นโดยเร็ว แตบางสวนเห็นวาควรมีการใหขอมูลและเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น 4) ความคาดหวังตอการพัฒนา พบวา คาดหวังใหมีการคาการลงทุนมากขึ้น การ

ผลักดันพื้นที่ที่มีความพรอมไมวาจะรูปแบบใดก็ตามกอน การไดรับสิทธิประโยชน คุณภาพชีวิต ความมั่นคงในการทํางานและ

ในชีวิต การจับจองที่ดินทํากิน บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค การศึกษา แรงงาน อาชีพ คาแรง สวัสดิการตางๆ และ

คาดหวังใหมีหนวยงานบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของตนเองโดยเฉพาะ 5) ปจจัยความสําเร็จ ไดแก การสนับสนุนจาก

รัฐบาล การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุงกฎหมาย ปญหาการเมืองและความขัดแยง การบริหารจัดการ 

ศักยภาพของพื้นที่และความมีสวนรวมของประชาชน 6) ปญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไดแก 

ขอบเขตพื้นที่ ขอกฎหมาย การใหขอมูลและการสรางความเขาใจและการบริหารจัดการ และ 7) ขอเสนอเชิงนโยบาย 

ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตร 5 ขอ เปาประสงค 5 ขอ และกลยุทธ 22 ขอ  
 

คําสําคญั : ขอเสนอเชิงนโยบาย, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, จังหวัดตาก 

 

ABSTRACT 
This research aims to propose policy proposals of the special economic zones in Tak. This 

qualitative research divided its methods into 3 stages: 1) In depth interviews of 5 key stakeholders, 2) 

Focus group of 20 community leaders and 3) Focus group of 55 government agencies with the data 

analyzed by content analysis.  

Findings include: 1) With regards to the potential of the border area, Tak is ready in all aspects 

including geopolitical, economic, industrial, trading, investment and labor; 2) As for the guidelines for the 

establishment of the border special economic zone, 2 areas are suggested including the 3 districts of Tak 

(Maesot, Maeramat, Pobpar district) and the area of 5,603 hectares in Maesot. There is an administrative 

department in the form of agency committee with experts in various fields. Their authority focused on 
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privileging the private sector and giving opportunities to the local people to participate in the 

development; 3) In respect of the acceptance of such development, some related people suggest that 

the development is useful and should be realized quickly while the others think that the information 

about the development should be given to the public and that they should be given an opportunity to 

participate in it; 4) As for the expectation of the development, people expect more trades and 

investments, pushing forward areas that are ready for use, privileges, better quality of life, career and 

living stability, laying claim to lands for making a living, public services, infrastructure, education, labor, 

occupations, wages, welfare, and that there be an office for particularly administering the special 

economic zone; 5) As another respect, the factors of the development are told to be government’s 

support, government office’s performance, law enhancement, political problems and conflicts, 

administration of the potential of areas, and people’s participation; 6) Obstacles of the development, 

including areas, legal, provide information and understanding, and management; and 7) Policy proposals 

had strategic issues (5 items), objectives (5 items) and strategies (22 items). 
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