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เจาะลึกแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก..อนาคตที่ยังสดใส 

 
เรวดี  แก้วมณี 

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.) 
  
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็นหนึ่งใน 10 พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 
ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายการพฒันาเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่รัฐบาลได้มี
การผลักดันการจัดตั้งมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น (Labour Intensive) ซึ่งสามารถเชี่อมโยงมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเป็นพ้ืนที่ที่
เป็นฐานการค้าชายแดนโดยมีด่านศุลกากรที่มีความส าคัญและมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดในบรรดากลุ่มจังหวัด
ที่มีการค้าชายแดนกับเมียนมา โดยการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดในยุค
สมัยรัฐบาลนี้ที่ได้ออกประกาศก าหนดให้มีพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศในช่วงต้นปี 2558 โดยมี
เป้าหมาย/จุดเน้นการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากให้เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่าง
ประเทศและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ หลายคนอาจมีค าถามว่า 
ปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากเป็นอย่างไร ยังคงเป็นพ้ืนที่แม่เหล็กดึงดูดการลงทุนอยู่หรือไม่ และ
แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากเป็นอย่างไร ลองมาหาค าตอบแบบเจาะลึก
ไปพร้อมๆ กันค่ะ 
 

 ศักยภาพและโอกาสด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ในด้านศักยภาพและโอกาสของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ซึ่งแทบจะไม่ต้องกล่าวถึงมากนัก 
เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดตากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศไทยสามารถสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกสามารถเป็นประตู
เชื่อมโยงไปยังเมียนมาซึ่งมีแรงงานจ านวนมากที่พร้อม
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น 
รวมทั้งสามารถร่วมด าเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรม
การผลิตร่วม (Co-production) กับเขตอุตสาหกรรมเมียวดี 
(Myawaddy Industrial Zone) ของเมียนมา ซึ่ ง พ้ื นที่
สามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ รวมทั้งเป็นจุด
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทางบกระหว่างภาคเหนือ
ตอนล่างกับภาคกลางตอนบนและจุดเชื่อมโยงแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) ซึ่ งเป็นแนวพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจที่
ส าคัญของอนุภูมิภาค ในด้านของแหล่งศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  จังหวัดตากมี
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาอยู่หลายแห่ง เช่น  วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด วิทยาลัย
ลุ่มน้ าปิง วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่สอด และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านการผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต หากพิจารณา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตาก ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก ่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวนาปี มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน อ้อยโรงงาน กะหล่ าปลี 
ผักกาดขาวปลี  พริกขี้หนูสวน กระเทียมหัว มันฝรั่ง ล าไย กล้วยไข่ กล้วยน้ าว้า ฯลฯ นอกจากนี้  ยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่  แร่ธาตุ ประกอบด้วย ฟลูออไรต์  ซีไลต์ แบไรต์ วุลแฟรม ลิกไนต์ ดีบุก 

ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจ 
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เฟลด์สปาร์ พลวง ตะกั่ว และสังกะสี ทั้งผลิตผลทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ล้วนสามารถใช้เป็น
วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี  

 ส าหรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดตาก จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
ข้อมูลสะสม ณ เดือนธันวาคม 2560 (เฉพาะโรงงานจ าพวกที่ 2 และ 3) พบว่า มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 889 โรง มีเงินลงทุนทั้งสิ้น จ านวน 22,389.98 ล้านบาท และมีคนงานทั้งสิ้น จ านวน 63,839 
คน โดยกิจการท่ีมีจ านวนโรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
  1)  กิจการผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า 169 โรงงาน เงินลงทุน 1,545.34 ล้านบาท และคนงาน 
26,929 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป รองลงมาได้แก ่เย็บเสื้อผ้า-กางเกง และผลิต
ชุดชั้นใน ตามล าดับ 

2)  กิจการผลิตประเภทอ่ืน 117 โรงงาน เงินลงทุน 9,788.17 ล้านบาท และคนงาน 4,435 คน 
3)  กิจการผลิตอาหาร 105 โรงงาน เงินลงทุน 1,383.08 ล้านบาท และคนงาน  1,399 คน 

ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ 
BOI ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวม ประกอบด้วย 13 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก มีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ครอบคลุมทั้ง  13  กลุ่มอุตสาหกรรม รวม  62  ประเภทกิจการ ดังนี้ 

1) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง  
2) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์     
3) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง     
4) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน       
5) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ      
6) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์     
7) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน  

  8) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
  9) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก  
  10) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา 
  11) กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
  12) กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
  13) กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 

   นอกจากนี้ BOI ยังได้ประกาศกิจการเป้าหมายเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
รวม  10 ประเภทกิจการ ได้แก่  
  1) กิจการพืชและไซโล 
 2) กิจการผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 
 3) การผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
 4) กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป 
 5) กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 
 6) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิต  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค 
 7) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย  เช่น  สบู่  ยาสระผม  ยาสีฟัน 
 8) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุปโภค  เช่น  บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 9) กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ  เช่น  กล่องกระดาษ 
 10) กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม  และ/หรือ คลังสินค้า 
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จากการพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพภายในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตาก สามารถแยกประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมได้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมมีอยู่แล้วใน
พ้ืนที่และเน้นการใช้แรงงานเข้มข้นจากประเทศเมียนมาเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องหนัง อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น และกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะศักยภาพในอนาคต เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค ซึ่ง
อุตสาหกรรมในลักษณะนี้ จะต้องใช้ผู้บริโภคเป็นตัวก าหนด โดยจังหวัดตากมีเส้นทางหมายเลข 9 ที่สามารถเป็น
จุดเชื่อมโยงไปสู่ประเทศบังคลาเทศ อินเดีย และจีนตอนใต้ ผ่านทางด่านมูเซ (รุ่ยลี่) ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่
รองรับส าหรับสินค้าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากได้  

  ในด้านมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ส าหรับกิจการที่ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของ BOI และกรณีกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก าหนด ซึ่งกรณีที่เป็นกิจการเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์
ในระดับสูง เช่น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (โดยจ ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) และหากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว 
ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุน 
คือ ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนด้วย เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร  
เป็นต้น 

 แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม..อนาคตที่ยังสดใส 
  ในการพิจารณาประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม ในที่นี้ผู้เขียน
ขอแยกการพิจารณาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้   
 1) ด้านการค้าชายแดน 
      ส าหรับศักยภาพด้านการค้าชายแดนถือเป็นจุดแข็งที่ส าคัญของจังหวัดตาก เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาก่อให้เกิดกิจกรรมการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูง โดยจังหวัดตากมี 
จุดผ่านแดนแห่งเดียวเป็นจุดผ่านแดนถาวร คือ จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า (เมียนมา) แห่งที่ 1 
ที่ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด อยู่ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ของเมียนมา ซึ่งถือเป็นประตูการค้า
ที่ส าคัญในการน าเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมา โดยในปี 2560 การค้าชายแดนที่ด่านศุลกากรแม่สอด
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 79,664.08 
ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการค้า
ชายแดนที่สูงที่สุดในบรรดา
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ที่ มี ก า ร ค้ า
ชายแดนกับ เมียนมา เช่น 
ด่านระนอง ด่านแม่ฮ่องสอน 
ด่านแม่สะเรียง เป็นต้น โดยมี
มูลค่าการส่งออก 74,733 
ล้ านบ าท  และมู ลค่ าการ
น าเข้า 4,931.09 ล้านบาท  
มี ดุ ล ก า รค้ า ที่ เกิ น ดุ ล ถึ ง 
6 9 ,8 0 1 .9 1  ล้ า น บ า ท  

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายจังหวัด) ปี 2558-2560 
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โดยด่านศุลกากรแม่สอดมีสินค้าส่งออกที่ส าคัญ 10 อันดับแรก คือ รถจักรยานยนต์ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
น้ าตาลทราย ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100% น้ ามันเบนซิน น้ ามันโซเวนท์ เบียร์ น้ ามันดีเชล ขนมปังกรอบ และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และมีสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 10 อันดับแรก คือ โค-กระบือ มีชีวิต ถั่วลิสง เศษเหล็กเก่า พลวง
ออกไซด์ โทรศัพท์มือถือ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ตัวเหนี่ยวน าไฟฟ้า ไอโซแท็งค์ ส าหรับบรรจุก๊าซ เศษอลูมิเนียม 
และชุดชั้นในสตรี  

 หากพิจารณาในภาพรวมการค้าชายแดนที่ด่านศุลกากรแม่สอดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2556-2560 และน่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตด้วยปัจจัยเร่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ในช่วงระยะ 2 
ปีที่ผ่านมา การขนส่งสินค้ามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก สถิติรถบรรทุกสินค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นับจากปี 
2555 ที่มีรถผ่านด่านศุลกากรแม่สอดไปยังประเทศเมียนมาเพียง 58 คันต่อวัน แต่ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็น 316 
คันต่อวัน และถึงแม้ในปี 2560 การค้าชายแดนจะมีอัตราการขยายตัวลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5.84 เนื่องจาก
สินค้าส่งออกลดลงจากปัจจัยค่าเงินจ๊าตของเมียนมาอ่อนตัวลงส่งผลให้ชาวเมียนมาชะลอการใช้จ่าย รวมถึงชะลอ
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากไทย แต่อย่างไรก็ตามด่านศุลกากรแม่สอดคาดว่า มูลค่าการค้าชายแดนในปี 2561 จะ
เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 101 โดยมีปัจจัยบวกจากการที่ชาวเมียนมายังนิยมและต้องการใช้สินค้าไทยมากกว่า
ประเทศอ่ืน  

 2) ด้านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI 
 ส าหรับด้านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI จากข้อมูล
ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (มีนาคม 2561) พบว่า ในช่วง 1 มกราคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 8 แห่ง ยกเว้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและนราธิวาสที่ยังไม่มี 
ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมจ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 8,955.40 ล้านบาท ผ่าน
การอนุมัติแล้ว 45 โครงการ ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของสัดส่วนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการลงทุนแล้ว 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก มีจ านวนโครงการและวงเงินลงทุนรวมสูงสุด คือ มีผู้ขอรับการลงทุนจาก 
BOI จ านวน 28 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 3,817.30 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.90 ของจ านวน
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งหมด ซ่ึงกิจการที่ขอรับการส่งเสริมส่วนใหญ่ ได้แก่ เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน  

 3) ด้านแรงงาน 
    หากพิจารณาในด้านของแรงงานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ตาก พบว่า ในปี 2560 จังหวัดตากมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 638,296 คน เป็นประชากรในวัยท างาน 389,709 
คน เป็นก าลังแรงงานรวม 248,587 คน และเป็นผู้มีงานท าจ านวน 247,058 คน คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของผู้อยู่
ในก าลังแรงงานทั้งหมด ส าหรับโครงสร้างการจ้างงาน แรงงานส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตรกรรม ส่วนผู้ท างาน
นอกภาคเกษตรกรรมจะท างานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ และสาขาการผลิต ตามล าดับ 

   จังหวัดตากมีการใช้แรงงานต่างด้าว เช่น เมียนมา ลาว และกัมพูชา แต่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ชาวเมียนมา ซึ่งมีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาท างานใน
                                                 
1 ข้อมูลจากด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก, ค้าชายแดนแม่สอดทะลุ 1.1 แสนล้าน ปี 2561 โต 10%!, ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์      
  https://www.prachachat.net, 7 กุมภาพันธ์ 2561  
 

https://www.prachachat.net/
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ลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
ปัจจุบันแรงงานเมียนมาจึงสามารถเข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลได้ในพ้ืนที่จังหวัดตาก โดย
พ านักได้ 30 วัน โดยช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561 มีแรงงานเมียนมาเข้ามาท างานในลักษณะ
ไป-กลับ จ านวน 15,457 คน (จากจ านวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตาก รวมทั้งหมด 19,721 คน)  จังหวัดตากจึง
ถือเป็นจังหวัดที่มีจ านวนแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในพ้ืนที่มากและส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งสามารถ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้นได้เป็นอย่างดี  

 4) ด้านการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมา โดยมีพรมแดนติดต่อยาวประมาณ 542 กิโลเมตร โดยมีการ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ระหว่างอ าเภอแม่สอดกับเมืองเมียวดี โดยเฉพาะเขตการค้าเมียวดี (Myawaddy Trade Zone) 
และเขตอุตสาหกรรมเมียวดี (Myawaddy Industrial Zone) ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่ง
เมืองเมียวดีเป็นหนึ่งในเมืองชายแดนที่ส าคัญของเมียนมาและเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านชายแดนที่ อยู่ใกล้เมือง
เศรษฐกิจส าคัญของเมียนมา อาทิ เมืองย่างกุ้ง และเมืองเมาะละแหม่ง อีกทั้งยังอยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจตามแนว 
EWEC ซึ่งเชื่อมต่อจนถึงเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม จึงมีศักยภาพในการเป็นประตูการค้าเชื่อมคาบสมุทร 
อินโดจีนสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และยุโรป ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เมืองเมียวดีเป็นจุดกระจายสินค้าที่ส าคัญของไทย
ในเมียนมา นอกจากนี้ เมืองเมียวดียังเป็นเมืองที่มีความพร้อมทางด้านผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์  อาทิ 
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พริก งา ละหุ่ง มะเขือเทศญี่ปุ่น ถั่วแระญี่ปุ่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบ
เพ่ือป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเมืองเมียวดียังเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างไทยกับ
เมียนมา ในด้านแรงงาน
เมื อ ง เมี ย ว ดี มี จ า น ว น
แรงงานทั้งชายและหญิง
ประมาณ 6,000 คน2 โดย 
แรงงานส่วนใหญ่จะเป็น
เพ ศชาย  การป ระกอบ
อาชีพของประชากรใน
เมืองเมียวดีส่วนใหญ่ ได้แก่ 
การท าเกษตรกรรม การค้า
ข าย ข อ ง พ้ื น เมื อ งแ ล ะ
รับจ้างทั่วไป เช่น เจียระไน
พลอย ก่อสร้าง และรับจ้างขนของ เป็นต้น ซึ่งแรงงานเมียนมาส่วนใหญ่นิยมข้ามฝั่งมาท างานในอ าเภอแม่สอด
แบบเช้าไป-เย็นกลับ และบางรายย้ายเข้ามาท างานอยู่อย่างถาวร 

  ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีขณะนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ศูนย์บริการศุลกากร
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) เป็นจุดที่อ านวยความสะดวกในการให้บริการสินค้าส่งออก
และน าเข้าระหว่างไทยและเมียนมา จุดพักสินค้าน าเข้าและส่งออก จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Logistic Park) นิคม
อุตสาหกรรม และโซนธุรกิจบริการ โดยภาคเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของเมืองเมียวดี ในขณะนี้นับว่าเติบโตสูง
มาก โดยเฉพาะการลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมและธนาคารขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน
จากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วย 

                                                 
2 ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกอุตสาหกรรมและพื้นที่เป้าหมายของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา: เมืองเมียวดี,  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุนร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปี 2557 

ท่ีมา: โครงการจดัท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคู่แฝด (สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา), ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ปี 2555 
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  5) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  จังหวัดตากมีระบบคมนาคมขนส่งส าคัญที่สามารถเชื่อมโยงเชิงกับพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (East West Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นพ้ืนที่แม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนที่ส าคัญในปัจจุบัน 
รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญเพ่ือรองรับการลงทุน เช่น การปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด ซึ่ง
นับตั้งแต่ปี 2556 มีจ านวนผู้โดยสารมาใช้บริการเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ท าให้ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่สอดไม่สามารถ
รองรับการใช้บริการได้อย่างเพียงพอ จึงต้องมีการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เจรจาซื้อขายที่ดินและออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ควบคู่กับการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ทางขับ และลานจอดเครื่องบิน ซึ่งก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2561 ในด้านการ
คมนาคมขนส่งทางถนน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จ

ประมาณกลาง ปี  2562 และทางเลี่ ยงเมือง 
แม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 2 
ระยะทาง 21.40 กิโลเมตร (ฝั่งไทย 17.25 กม.) 
โดยงานโครงสร้างสะพานและทางเลี่ยงเมือง 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 ส่วนงานทาง
ฝั่งเมียนมาอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินและมีก าหนด
แล้วเสร็จทั้งโครงการภายในต้นปี 2562 ซึ่งหาก

ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากเส้นทางการขนส่งกว่าร้อยละ 77 ผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมา เป็นเส้นทางที่มีไว้ส าหรับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมาก ท าให้ปัจจุบันเกิดปัญหา
การจราจรแออัดของรถบรรทุกสินค้า ท าให้การขนส่งสินค้าใช้ระยะเวลานานกว่าปกติส่งผลให้ต้นทุนการขนส่ง
เพ่ิมขึ้น โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ โดยกรมศุลกากรอยู่ระหว่าง
ปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับท่ีดินราชพัสดุ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการให้บริการทางศุลกากร โดยมีโครงการระยะสั้นที่ด าเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการปรับปรุง
ด่านพรมแดนแม่สอด เพ่ือแบ่งแยกช่องทางบุคคล ยานพาหนะ สินค้า และการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
อ านวยความสะดวกยานพาหนะผ่านพรมแดน โครงการขยายไหล่ทางเพ่ือเป็นจุดจอดรถชั่วคราว โครงการติดตั้ง
ระบบตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้ และโครงการตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศโดย
เครื่องเอกซเรย์กระเป๋าและสัมภาระร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก นอกจากนี้ ในด้านการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ก าหนดบทบาทของพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมฯ ให้เป็นแหล่งกระจายสินค้าและการบริการที่ทันสมัยและครบวงจร การอ านวยความสะดวกของ
กิจการที่ใช้แรงงานสูง เน้นการเพ่ิมมูลค่าจากการแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตบรรจุภัณฑ์รวมทั้งอุตสาหกรรม 
เชิงสุขภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่ในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ขนาดพ้ืนที่ 671 ไร่ อยู่ห่างจากสนามบินแม่สอดประมาณ 7 กิ โลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด
ประมาณ 93 กม. และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 502 กม. โดยอยู่ห่างจากชายแดนประเทศเมียนมา
ประมาณ 2 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) ออกแบบรายละเอียด และรอส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์  

 บทสรุป 

  จากความพยายามในการค้นหาค าตอบตามประเด็นการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ส าคัญข้างต้น คงสามารถตอบ
โจทย์ได้ในระดับหนึ่งว่า แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากยังคงสดใส 
ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในหลายด้าน โดย
ในด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพ้ืนที่ โดยมีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะ 

ท่ีมา:  https://minisite.airports.go.th/home.php?site=maesot 



 

7 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซ่ึงเป็นบทบาทใหม่ที่ส าคัญและท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการ
จัดท าแผนฯ เป็นรายพื้นทีท่ี่ยึดโยงกับยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาในระดับประเทศ/ระดับพ้ืนที่ โดยด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านกลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ คณะขับเคลื่อน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์รายพ้ืนที่  ซึ่ งมีองค์ประกอบจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ และมีการบูรณาการเพ่ือที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อันจะก่อให้ เกิดการกระจายตัวของ SMEs ในจังหวัด มีเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในพ้ืนที่ 
(Circulation) เพ่ิมขึ้น รวมทั้งพ้ืนที่เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองใหม่ (Urbanization) มีการพ่ึงพากันในพ้ืนที่
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่/คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่  แต่
อย่างไรก็ตาม หนทางข้างหน้ายังยาวไกลส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้ก้าวไปสู่จุดหมายคงต้องมีการผลักดันและ
แก้ไขปัญหา/อุปสรรคบางประการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังเพ่ือให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษจังหวัดตากเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถใช้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ (Role 
Model) ที่มีประสิทธิภาพให้กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอ่ืนต่อไปในอนาคต 

 

 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

 สถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย ปี 2559-2561 (มกราคม),  
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ, มีนาคม 2561  

 ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีนาคม 2561, ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 30 มีนาคม 2561 

 การค้าชายแดนแม่สอดยังสดใส!, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ https://www.prachachat.net,  
3 สิงหาคม 2560  

 ค้าชายแดนแม่สอดทะลุ 1.1 แสนล้าน ปี 2561 โต 10%!, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
https://www.prachachat.net, 7 กุมภาพันธ์ 2561  

 ส่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี เร่งโครงสร้างพ้ืนฐาน รับลงทุนเต็มสูบ !, ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ https://www.prachachat.net, 16 กุมภาพันธ์ 2561  
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