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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปญหาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยกอนการจัดตั้งเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก2) แนวโนมปญหาหลังการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และ 3) แนวทางการรักษา

ความมั่นคงและสงบเรียบรอยในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจเอกสารที่

เกี่ยวของ การสอบถามจากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบรอยจังหวัดตาก จํานวน 67 คน และการ

สนทนากลุมเจาหนาที่ดานความมั่นคงและสงบเรียบรอย จํานวน 18 คน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากคารอยละ 

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาความมั่นคงและสงบเรียบรอยกอนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.36) มีปญหาที่สําคัญ ไดแก ปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ปญหาการ

กําหนดสถานะบุคคล และปญหาสาธารณภัยขนาดใหญ 2) แนวโนมปญหาหลังจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

พบวา โดยรวมมีแนวโนมคงเดิม (คาเฉลี่ย 3.42) มีปญหาที่สําคัญ ไดแกปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ปญหา

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และปญหาโรคระบาด และ 3) แนวทางการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบรอยที่สําคัญ 

ไดแก ควรมีการเจรจาเกี่ยวกับเสนเขตแดนและพื้นที่พิพาท ควรเพิ่มมาตรการควบคุมการเขาออกประเทศใหเขมงวด

ควรพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลคนเขาเมือง การทํางานของคนตางดาว ความมั่นคงภายในและความสงบ

เรียบรอยเขาดวยกันแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ควรจัดระเบียบประชากรแฝงใหมีประสิทธิภาพ ควรมีระบบเฝาระวัง

ปญหาอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ และควรสรางความรวมมือกับประเทศเมียนมาทุกมิติ   
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to study problems with stability and tranquility before the 

establishment of a special economic development zone, Tak. Furthermore, to study the trend of 

the problem after the establishment of a special economic development zone, Tak. Lastly, to 

study guidelines for maintaining stability and tranquility in the area, a special economic 

development zone, Tak. The information were compiled by survey of relevant documents in this 

research. Enquire from the Committee, maintaining stability and tranquility in Tak province. The 

number of 67 people. Including, discussion with a group of security officers and tranquility. The 

number of 18 people.Analysis of quantitative data from percentage, average value and standard 

deviation and qualitative information from the contentanalysis. 

 The research was found problems with stability and tranquility before the establishment of 

a special economic development zone, exposed by the included in intermediate(Average, 

3.36).There is a major problem:The problem of illegal immigrant workers, Personal status issues, 

and a large disaster problem. Morover, the trend problem after the establishment of Special 

Economic Development Zone Tak, found that overall trends still remain as ever (Average, 

3.42).There are important problems, including the problem of illegal immigrant workers, the 

problem of economic crime and the plague.In addition, the important guidelines for maintaining 

stability and tranquilityinclude there should be a dialogue about the borderline, and the disputed 

area. Including, should the exacting access control measures on access to the country.The system 

should be linked to development and immigration databases, the work of the immigrant workers 

and internal stability and tranquilitysuccessfully together in the same point.Apart from that, should 

organize the population to be effective. Also should be surveillance systems effective crime 

problems.Finally,should establish cooperation with Myanmar in every dimension. 
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