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อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ฉลองราชสมบัติ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
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พระสุตตันตปิฎก 
 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
พระวินัยปิฎก/พระสุตตันตปิฎก/พระอภิธรรมปิฎก 

 ค าย่อ ชื่อค าภีร์      ภาษา 
อง.ฺสตฺตก. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย สัตตกนิบาต ภาษาไทย 
ขุ.ชา.  = สุตฺตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย มหานิบาต   ภาษาไทย 
องฺ.ติก.  = สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิบาต  ภาษาไทย 

 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ส ำหรับประเทศไทยนั้นมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณะ ชุมชน 
ในระดับต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำน ชุมชน อ ำเภอ และจังหวัด ที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุดน่ำจะ
เป็น “องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น” อันได้แก่ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด ที่มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงเหมือนกันทั้งประเทศ กล่ำวคือ มีกฎหมำยก ำหนดกำรจัดตั้ง  
มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำน บริหำรบุคคล กำรคลัง 
งบประมำณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประเทศไทย แม้จะได้มีกำรจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมำแล้ว 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ 2518 และเมือง
พัทยำ ในปี พ.ศ 25๒1 ซึ่งมีระยะเวลำกว่ำ 45 ปีมำแล้วนั้น จ ำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษก็ยังคงเท่ำเดิมคือ 2 แห่งเท่ำนั้น 

บทบำทภำระหน้ำที่หลักของกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรปกครอง 
ใน ระบอบประชำธิป ไตยที่ รั ฐบ ำลส่ วนกลำงจั ด ให้ มี ก ำรกระจำยอ ำน ำจกำรป กครอง 
(Decentralization) โดยมอบอ ำนำจหน้ำที่ให้ท้องถิ่นปกครองตัวเอง (Devolution) มีอิสระในกำร
บริหำรท้องถิ่นตำมกฎหมำยก ำหนด และกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในพ้ืนที่ที่มีควำมเจริญ 
ทำงเศรษฐกิจในลักษณะของกำรบริหำรกำรพัฒนำเมือง (Urban Development Administration) 
ซึ่งจัดตั้งโดยกฎหมำยพิเศษของเฉพำะท้องถิ่น ซึ่งเปิดโอกำสให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่นและสภำท้องถิ่น  
ได้ด ำเนินกำรปกครองในท้องที่ จึงเห็นได้ว่ำหำกพ้ืนที่ใดมีลักษณะควำมเป็นชุมชนเมืองสูงมีกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงเข้มแข็ง มีโอกำสและศักยภำพสูง ทำงด้ำนกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว 
ที่สำมำรถวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไปในอนำคตได้๑ รวมทั้งสำมำรถบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกด้ำน 

                                                           

๑วสันต์  เหลืองประภัสร์, “กำรศึกษำรูปแบบองค์กำรบริหำรจัดกำรในพื้นที่พิเศษ กรณีเมืองแม่สอดกับ
กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, รายงาน, เสนอต่อเทศบำลนครแม่สอด, (กรุงเทพมหำนคร : 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2554), (เอกสำรอัดส ำเนำ). 



 ๒ 

ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่ต้องกำรก็สมควรที่จะศึกษำควำมเหมำะสม 
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ๒ 

ตำมพระรำชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2558 ในมำตรำ 4 กล่ำวว่ำ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
หมำยควำมว่ำ เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นกำรเฉพำะตำมพระรำชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริม 
สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบำงประกำรในกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ เช่น 
กำรอุตสำหกรรม เกษตรกรรม พำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว กำรบริกำร หรือกำรอ่ืนใด รวมทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี หรือเพ่ือประกอบกำรเสรี กำรได้รับสิทธิพิ เศษ 
ในด้ำนต่ำงๆ ตั้งแต่ระบบขนส่ง ไฟฟ้ำ ประปำ เป็นต้น๓ และในบำงครั้งอำจมีค ำเรียกเฉพำะออกไปว่ำ 
เขตเศรษฐกิจพิ เศษ (Special Economic Zone) เขตอุตสำหกรรมเพ่ือกำรส่งออก (Export 
Processing Zone) คลังสินค้ำทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
(Special Border Economic Zone)๔  

จังหวัดตำกมีพ้ืนที่ชำยแดนที่ถือว่ำเป็นพ้ืนที่ยุทธศำสตร์ของประเทศที่สำมำรถพัฒนำเป็น
ฐำนกำรผลิตหลักในแนว East – West Economic Corridor ที่เชื่อมโยงกำรผลิตไปยังประเทศพม่ำและ
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยผ่ำนเมืองเมียวดีไปสู่ย่ำงกุ้ง เมำะละแมง ของสำธำรณรัฐสังคมนิยมเมียนมำ
เพ่ือออกทะเลอันดำมัน หรือเชื่อมโยงไปยังประเทศจีน โดยอำศัยเส้นทำงคมนำคมที่ก ำลังอยู่ในระยะ
พัฒนำพำดผ่ำนตอนกลำงของสำธำรณรัฐสังคมนิยมเมียนมำไปยังประเทศจีนตอนใต้และประเทศ
บังกลำเทศกับอินเดียใต้ ส ำหรับในแนวคมนำคมในประเทศไทยก็สำมำรถเชื่อมโยงไปยังประเทศลำว
ผ่ำนเส้นทำงภำยในประเทศสู่ อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย และมุ่งสู่อ ำเภอเมือง จังหวัด
มุกดำหำร ข้ำมสะพำนมิตรภำพไทยลำว มุ่งสู่จังหวัดสะหวันนะเขตสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว และเมืองเว้ ประเทศเวียดนำม๕  

จำกกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ท ำกำรศึกษำโอกำสในกำรพัฒนำและยกแนวทำง/แผนปฏิบัติกำรในกำรจัดตั้ง

                                                           

๒คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.). (2556), เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง กำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด, 18 กันยำยน 2556 ณ ตึกไทยคู่ฟ้ำ ท ำเนียบรัฐบำล. 

๓รำชกิจจำนุเบกษำ, “กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนท่ีในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ”, เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ 
๓๔๗ ง, ๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๘, หน้ำ 1. 

๔เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 2. 
๕วุฒิสำร ตันไชย, “กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน

พื้นที่แม่สอด: ควำมเป็นมำและควำมท้ำทำย”, วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎำคม - ธันวำคม 
2559): ๑-๒. 
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เขตเศรษฐกิจชำยแดนจังหวัดตำกให้เป็นฐำนผลิตตำมแนวเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออกและตะวันตก 
ภำยใต้กรอบ GMS แล้วน ำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่  19 ตุลำคม 2547 ซึ่ งมีมติ เห็นชอบ 
ในหลักกำร โดยกำรประกำศเขตเศรษฐกิจชำยแดนจังหวัดตำกอย่ำงเป็นทำงกำร ตลอดจนอนุมัติ
งบประมำณบำงส่วนให้เร่งด ำเนินกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำเมืองและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนหลัก  
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของพ้ืนที่ในกำรรองรับกำรลงทุนในอนำคต 
 ผลกำรศึกษำกรณีศึกษำจังหวัดตำกในภำพรวม พบว่ำเขตเศรษฐกิจชำยแดนจังหวัดตำก 
มีศักยภำพและโอกำสในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญ 4 ด้ำน คือ ด้ำนอุตสำหกรรม  
ด้ำนกำรค้ำและบริกำร ด้ำนกำรท่องเที่ยว และด้ำนกำรเกษตร ซึ่งมีศักยภำพและควำมสำมำรถน ำกำร
ขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยแห่งกำรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ เมื่อมองในระดับจุลภำค (Micro) พบได้ว่ำ 
เขตพ้ืนที่อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เป็นเขตพ้ืนที่ชำยแดนที่มีควำมแตกต่ำงไปจำกเขตพ้ืนที่ชำยแดน
อ่ืนๆ เนื่องจำกมีควำมเป็นสังคมแบบบูรณำกำร (Socialization Integration) ระหว่ำงสังคมท้องถิ่น 
(Local) ที่มีลักษณะเฉพำะเป็นของตัวเอง (Identity) กับสภำพสังคมเมืองที่มีศักยภำพและควำม
พร้อมหลำยๆ ประกำร ทั้งจำกควำมเข้มแข็งของผู้บริหำรท้องถิ่น ชุมชน พ่อค้ำประชำชนที่อำศัยอยู่ใน
เขตเทศบำลนครแม่สอด ซึ่งมีเขตพ้ืนที่เชื่อมโยงไปสู่ส่วนต่ำงๆ ในระดับภูมิภำคอำเซียนที่สำมำรถ
ขยำยฐำนไปสู่โลกอนำคตได้๖  
 พ้ืนที่แม่สอดและพ้ืนที่โดยรอบ เป็นพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ถูกก ำหนดในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ของภำครัฐและจัดตั้งกลไกเพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรในพ้ืนที่แม่สอดและพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งที่ผ่ำนมำ 
มีข้อเสนอเกี่ยวกับกำรพัฒนำและจัดตั้ง 1) “นครแม่สอด” ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ และ 2) “เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก” ในฐำนะเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ควบคู่กัน
เพรำะมองว่ำ “กำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน
ของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จำกควำมเชื่อมโยงด้ำนคมนำคมขนส่งของภูมิภำคอำเซียน และข้อตกลง
กำรค้ำเสรีภำยใต้กรอบอำเซียน ส่วนกำร “จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพแก่ประชำชน และรองรับกำร
เจริญเติบโตของพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของท้องถิ่นให้มีระบบ 
ที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใส”๗ 

                                                           

๖วสันต์  เหลืองประภัสร์, “กำรศึกษำรูปแบบองค์กำรบริหำรจัดกำรในพื้นที่พิเศษ กรณีเมืองแม่สอดกับ
กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, รายงาน, เสนอต่อเทศบำลนครแม่สอด, (กรุงเทพมหำนคร : 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2554), (เอกสำรอัดส ำเนำ). 

๗เทศบำลนครแม่สอด, ความเป็นมาและพัฒนาการของเทศบาลนครแม่สอด, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ :   
http://www.nakhonmaesotcity.go.th/administrator/PhpObject/modules/special_area/upload/files 
[25 พฤศจิกำยน 2562]. 

http://www.nakhonmaesotcity.go.th/administrator/PhpObject/modules/special_area/upload/files%20%5b25
http://www.nakhonmaesotcity.go.th/administrator/PhpObject/modules/special_area/upload/files%20%5b25
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 ส ำหรับในโลกอนำคตข้ำงหน้ำ “นครแม่สอด” ไม่สำมำรถอยู่ได้อย่ำง “โดดเดี่ยว” แต่ยังคง
ต้องอำศัยควำมร่วมมือทั้งในระดับภำยในและภำยนอกประเทศ เพรำะฉะนั้นกำรจัดตั้งนครแม่สอด 
จังหวัดตำก ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นในประเทศไทยนั้น เป็นแนวคิดที่เป็น
กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรปกครองจำกส่วนกลำงไปสู่ส่วนภูมิภำคได้อย่ำงแท้จริง ตลอดจนท ำให้ 
“นครแม่สอด” สำมำรถพัฒนำรูปแบบ แนวทำง วิธีกำรกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นที่สอดคล้อง
เหมำะสมกับระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งมีศักยภำพและควำมสำมำรถ
เฉพำะตัวที่เต็มเปี่ยมในกำรเป็น “ประตูเศรษฐกิจ” ที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและเป็นฐำน
ในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรสังคมวัฒนธรรม กำรศึกษำ กำรพยำบำลและ
สำธำรณสุข กำรท่องเที่ยว กำรกีฬำและนันทนำกำรที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศไทย 
 กำรบริหำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพและรองรับกำรเจริญเติบโตของพ้ืนที่ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพเฉกเช่น “นครแม่สอด” นั้น จะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำกำรรูปแบบกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่เป็น “ต้นแบบ” ให้กับกลุ่มเมืองชำยแดนต่ำงๆ ที่ตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภำค 
ของประเทศไทย เช่น เมืองแม่สำย จังหวัดเชียงรำย เมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม เมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมืองระนอง จังหวัดระนอง เมืองสะเดำ 
เมืองปำดังเบซำ จังหวัดสงขลำ และเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนรำธิวำส ที่มีกำรค้ำกำรแลกเปลี่ยน 
ทั้งในลักษณะวัฒนธรรมและแรงงำนที่มีกำรหมุนเวียนเข้ำมำท ำงำน 

ส ำหรับจุดเด่นของกำรหมุนเวียนกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม กำรค้ำขำย กำรลงทุน 
กำรศึกษำ กำรท่องเที่ยว กำรกีฬำและนันทนำกำรของ “นครแม่สอด” กับประเทศเพ่ือนบ้ำนหรือ
จังหวัดต่ำงๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตชำยแดน (Border City) นั้น นับเป็นจุดก ำเนิดที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ 
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองในรูปแบบ “เมืองพ่ีเมืองน้อง หรือ Sister City” ขึ้นในโลกอนำคตได้ 
ที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำแบบเครือข่ำยควำมร่วมมือ (Co-operative Working) ในที่สุด ซึ่งกำรขยำย
ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรนครแม่สอดสู่ รูปแบบกำรปกครองพิเศษนั้น ถือเป็นประโยชน์ 
อย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรพัฒนำประเทศไทยให้มีควำมล้ ำหน้ำประเทศเพ่ือนบ้ำนและก้ำวไปสู่กำรเป็น
ผู้น ำในภูมิภำคอำเซียนและข้ำมเขตไปถึงเอเชียใต้ คือ อินเดียและจีนไปในที่สุด๘ 

ส ำหรับกำรเป็นผู้น ำ เห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ “นครแม่สอด” มีควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำน 
อันได้แก ่สภำพทำงภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจกำรค้ำกำรลงทุน สภำพของสังคมเมืองที่ผสมผสำน
ไปกับสังคมอุตสำหกรรม สภำพสังคมกำรศึกษำที่ชำวต่ำงชำตินิยมส่งบุตรหลำนเข้ำมำศึกษำ  
ที่นครแม่สอด สภำพของธรรมชำติและแหล่งท่องเที่ยวที่ทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม สภำพทำงสังคม

                                                           

๘ธีระ  สินเดชำรักษ์, “แนวทำงกำรพัฒนำและควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งเมืองแฝดด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของไทย”, วารสารการท่องเท่ียวไทยนานาชาติ, ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 (มกรำคม – มิถุนำยน 2563): 98.  
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และวัฒนธรรมที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม (Multi Culture) ที่ชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำค้ำขำย       
อยู่ตลอดเวลำ อีกทั้งศักยภำพกำรท ำงำนของเทศบำลนครแม่สอดที่ประกอบไปด้วย 14 ต ำบล       
ซึ่งมีเหมำะสมที่จะเป็นศูนย์กลำง (center) หลักเพ่ือเป็นกำรพัฒนำและในขณะเดียวกันเทศบำล   
นครแม่สอด ที่ ได้มีกำรผลักดันในกำรขอใช้พ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรม เพ่ือน ำมำพัฒนำรองรับกำรค้ำ        
กำรลงทุน พัฒนำส่วนรำชกำรต่ำงๆ เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำและรำยได้เข้ำประเทศ โดยมีเนื้อที่กว่ำ        
๕,000 ไร่ เพ่ือยกระดับกำรเป็นประตูสู่อำเซียนให้นครแม่สอดเป็นศูนย์กลำงทำงวัฒนธรรม  
สองแผ่นดิน “นครแม่สอด – เมียวดี” ในที่สุด 

ประกอบกับได้มีเวทีกำรสัมมนำทำงวิชำกำรในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้ำกำรเมือง 
กำรปกครองภำยใต้เขตเศรษฐกิจแม่สอด–ตำก” ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ และสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุย ะพรหม        
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไปและผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร          
ณ ห้องประชุมโรงแรมอีโค่ อินน์ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2562 พบว่ำ     
ผู้ร่วมสัมมนำได้ให้แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรเมืองกำรปกครองในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อน
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รัฐบำลกลำงหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรที่จะ 
มีกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำรให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ 
ในเชิงพ้ืนที่นครแม่สอด๙ 

จำกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่ำนมำ พบว่ำปัญหำอุปสรรคในกำร 
ขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำกมี 6 ด้ำน คือ (1) ด้ำนกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่  โดยพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่ำสงวนและเขตอุทยำนแห่งชำติ จึงเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่  โดยเฉพำะกำร 
ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ กำรปรับปรุงถนน ไฟฟ้ำ และกำรจัดตั้งเป็นนิคมอุตสำหกรรมหรือให้เช่ำในเขต 
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก (2) ด้ำนโครงสร้ ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรคมนำคมโดยเฉพำะเส้นทำงหลวง 
แผ่นดินหมำยเลข 12 (ตำก-แม่สอด) ระยะทำงประมำณ 86 กิโลเมตร เป็นถนนสำยหลักที่ใช้ในกำร 
สัญจรระหว่ำงเมืองตำกกับอ ำเภอแม่สอด และเชื่อมโยงต่อไปยัง 4 อ ำเภอชำยแดนของจังหวัดตำก 
เป็นเส้นทำงเชื่อมโยงตำมแนวเส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor : EWEC) กับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีไปสู่ท่ำเรือเมำะละแหม่ง และ
กรุงย่ำงกุ้ง ประเทศเมียนมำร์ (3) ด้ำนงบประมำณ เพ่ือกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก 
ในปัจจุบันใช้งบประมำณปกติของส่วนรำชกำรและงบประมำณพัฒนำจังหวัดซึ่งไม่เพียงพอ เนื่องจำก
                                                           

๙อัครเดช  พรหมกัลป์, “เหลียวหลังแลหน้ำกำรเมืองกำรปกครองภำยใต้เขตเศรษฐกิจแม่สอด - ตำก”, 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0, 
31 สิงหำคม 2562, มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, (2562): ๖. 



 ๖ 

มีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อำทิ ค่ำเดินทำง และค่ำที่พักในกำรเดินทำงในกำรประชุมสัมมนำ และท ำ
กิจกรรมต่ำง  (4) ด้ำนอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ ก ำหนดให้ทุกภำคส่วนรำชกำรในจังหวัดบูรณำกำร 
กำรท ำงำนร่วมกันบริหำรจัดกำรด้ำนก ำลังคนและงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ดังกล่ำว จึงท ำให้ภำรกิจและควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรมีปริมำณมำกข้ึน  ทั้งนี้ถึงแม้เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษตำกได้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงำนประจ ำ  
ณ ส ำนักงำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนพิธีกำร และข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ แก่นักลงทุนและผู้สนใจ  
แต่ยังมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนอัตรำก ำลังเพ่ิมเติม (5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขับเคลื่อน
งำนของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก  มีข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในกำร
บริหำรจัดกำร ก ำกับดูแล ตัดสิน สั่งกำร อนุมัติ อนุญำต อนุมัติกำรปฏิบัติต่ำงๆ ของแต่ละกระทรวง 
ที่เป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน เช่น ด้ำนแรงงำน ด้ำนควำมควำมมั่นคง ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน
ระหว่ำงประเทศ เป็นต้น (6) ด้ำนสิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่รัฐให้แก่นักลงทุนในเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษตำก ควรมำกกว่ำประกำศฉบับที่ 4 (BOI) เนื่องจำกไม่แตกต่ำงจำกสิทธิประโยชน์ 
เดิมที่เคยประกำศเขตส่งเสริมกำรลงทุนเขตมีเพ่ิม และผู้ประกอบกำรรับส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่
ชั้นในได้ใช้แรงงำนต่ำงด้ำวอยู่แล้ว  ในขณะเดียวกันอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก มีกลุ่มชำติพันธุ์
ครอบคลุมทั้งที่เป็นชนเผ่ำพ้ืนเมืองที่อำศัยอยู่ดั้งเดิม และกลุ่มชำติพันธุ์จำกประเทศเพ่ือนบ้ำนที่เข้ำมำ
อำศัยในประเทศไทยอย่ำงถำวรและชั่วครำว โดยมีทั้งชำวกะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ พม่ำ จีนยูนนำน มอญ 
โรฮิงญำ ปำกีสถำน เป็นต้น บุตรหลำนของกลุ่มชำติพันธุ์เหล่ำนี้มีแนวโน้มเพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้น๑๐ จำก
ในอดีตแม่สอดเป็นดินแดนที่ห่ำงไกลควำมเจริญ ในทำงประวัติศำสตร์นั้นเป็นทำงผ่ำนของกำรท ำศึก
สงครำมระหว่ำงกองทัพไทยกับพม่ำในนำมช่องเขำด่ำนแม่ละเมำ และด้วยควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยำกรในพ้ืนที่ท ำให้ผู้คนจำกที่ต่ำงๆ ทั้งชำวกระเหรี่ยง มูเซอ ไทล้ำนนำ ไทใหญ่ จีน อินเดีย 
รวมทั้งชำวเมียนม่ำร์หรือพม่ำ เข้ำมำจับจองอยู่อำศัยเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีควำมหลำกหลำยทำง  
ชำติพันธุ์ขึ้น๑๑ 
 จำกควำมส ำคัญและปัญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้น ท ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำแนวทำง 
ควำมเป็นไปได้ของเทศบำลนครแม่สอด ในกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ที่มีลักษณะปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่น 4 ประกำร ดังนี้  (1) ปัจจัยว่ำด้วยผลกระทบอันเกิดจำก

                                                           

๑๐บูชิตำ  สังข์แก้ว, “สถำนภำพและแนวทำงกำรพัฒนำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยส ำหรับเด็ก
กลุ่มชำติพันธ์ุ กรณีศึกษำ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก”, วารสารพัฒนาสังคม, ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 (มกรำคม 2561): 
19. 

๑๑นพพล  อัคฮาด, “กระบวนการก าหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้ง “นครแม่สอด”: ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างชนช้ันน า ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น”, วำรสำรรัฐศำสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎำคม – ธันวำคม 2557): 118. 



 ๗ 

ควำมเป็นเมือง (๒) ปัจจัยว่ำด้วยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง  (๓) ปัจจัยว่ำด้วยชำติพันธุ์และ
วัฒนธรรม และ (๔) ปัจจัยว่ำด้วยลักษณะพ้ืนที่จ ำเพำะ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรเมือง
กำรปกครองในเชิงพ้ืนที่ และเพ่ือสนับสนุนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก กำรค้ำขำยชำยแดน เป็น
ศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำน 
 
๑.2 ค าถามการวิจัย 

๑.2.๑ สภำพปัญหำของเทศบำลนครแม่สอด ควำมเหมำะสมและองค์ประกอบที่มี 
ควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” เป็นอย่ำงไร 

๑.2.๒ ปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่นควำมเป็นไปได้ในกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบำลนครแม่สอด ประกอบด้วยปัจจัยใดบ้ำง  

๑.2.๓ รูปแบบกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบำลนครแม่สอด จังหวัดตำก  
มีกำรบูรณำกำรตำมหลักพุทธธรรมตำมปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่น เป็นอย่ำงไร 

๑.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.3.๑ เพ่ื อศึ กษ ำสภ ำพ ปั ญ ห ำของเทศบ ำลนครแม่ สอด  และองค์ ป ระกอบ 

ที่มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”  
๑.3.๒  เพ่ือศึกษำปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่นและควำมสัมพันธ์ในกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษของเทศบำลนครแม่สอด   
๑.3.๓  เพ่ือเสนอรูปแบบกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตำมปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่น

ของเทศบำลนครแม่สอด จังหวัดตำก โดยกำรบูรณำกำรตำมหลักพุทธธรรม 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย  

 กำรวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษำวิจัยเกี่ยวกับ “กำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบำล
นครแม่สอด จังหวัดตำก” มีกำรก ำหนดขอบเขต ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบำลนครแม่สอด จังหวัดตำก ตำมปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่นในกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ท้ัง ๓ ข้อ ได้แก่  

๑. สภำพปัญหำของเทศบำลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”  

๒. ปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่นและควำมสัมพันธ์ในกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบำลนครแม่สอด   



 ๘ 

3. รูปแบบกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตำมปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่นของเทศบำล
นครแม่สอด จังหวัดตำก โดยกำรบูรณำกำรตำมหลักพุทธธรรม 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร / ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informants) 

ประชำกร 

ได้แก่ ประชำชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ทั้ง ๒ เทศบำล 
ประกอบด้วย เขตเทศบำลนครแม่สอดและเขตเทศบำลต ำบลท่ำสำยลวด จ ำนวน 92,381 คน๑๒ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
   ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งหมด 20 รูปหรือคน แบ่งออกเป็น ๕ 

กลุ่ม ดังนี้  
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นพระนักวิชำกำร ที่เชี่ยวชำญด้ำนหลักพุทธธรรม จ ำนวน ๓ รูป       
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ จ ำนวน 4 คน 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหำรภำครำชกำรและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น

ผู้บริหำรเทศบำลนครแม่สอดและเทศบำลต ำบลท่ำสำยลวด จ ำนวน ๕ คน  
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ ำนวน 4 คน 
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้น ำภำคเอกชนและประชำชน ในพ้ืนที่เขตกำรปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษนครแม่สอด จ ำนวน ๔ คน  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

ขอบเขตพ้ืนที่ในกำรศึกษำผู้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เขตพ้ืนที่เทศบำลนครแม่สอดกับเทศบำล

ต ำบลท่ำสำยลวด อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก  

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

ผู้วิจัยด ำเนินกำรศึกษำวิจัยตั้งแต่ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รวมเป็นระยะเวลำ ๑๒ เดือน 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง หน่วยงำนปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกท่ีสุด
รูปแบบหนึ่ง โดยปกติกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดโอกำสให้ประชำชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆ เลือกตั้ง
ผู้แทนของตนเข้ำไปท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรท้องถิ่น หรือเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเพ่ือเลือกผู้บริหำร
                                                           

๑๒ฐ ำ น ข้ อ มู ล ท ะ เบี ย น ร ำ ษ ฎ ร์  อ ำ เภ อ แ ม่ ส อ ด , 2 5 6 2 , [อ อ น ไล น์ ], แ ห ล่ งที่ ม ำ : 
https://www.thasailoud.go.th/home [16 ตุลำคม 2562]. 

https://www.thasailoud.go.th/home%20%5b16


 ๙ 

ท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถมีอ ำนำจอิสระ ในกำรบริหำรจำกรัฐได้ในระดับ
หนึ่งตำมขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนด 
 กำรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หมำยถึง หน่วยกำรปกครองท้องถิ่นที่มีกฎหมำย

จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะทำงกำยภำพหรือองค์ประกอบทำง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เป็นลักษณะเฉพำะของท้องถิ่นนั้นแตกต่ำงจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วไป เช่น เป็นท้องถิ่นที่มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจมำก มีประชำกรอยู่หนำแน่น มีสถำนที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง หรือเป็นท้องถิ่นซึ่งมีปัญหำที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลำยแห่งในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน เช่น เทศบำลแม่สอด
และเทศบำลท่ำสำยลวด  

 ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่น ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หมำยถึง เมืองพิเศษ
สำมำรถเกิดข้ึนได้ด้วยลักษณะปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่น ๔ ด้ำน ดังต่อไปนี้ 
           ๑) ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง หมำยถึง กระบวนกำรที่ชุมชนกลำยเป็นเมือง 
หรือกำรเคลื่อนย้ำยของผู้คน หรือกำรด ำเนินกิจกำรงำนเข้ำสู่บริเวณเมือง หรือกำรขยำยตัวของเมือง
ออกไปทำงพ้ืนที่ กำรเพ่ิมจ ำนวนประชำกร หรือในกำรด ำเนินกิจกำรงำนต่ำงๆ ที่มำกข้ึน 
  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง หมำยถึง พ้ืนที่ที่รัฐบำลประกำศให้เป็นพ้ืนที่จ ำเพำะ 
ส ำหรับใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำลักษณะพิเศษเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้วัดลักษณะพิเศษของเขตพ้ืนที่
ในกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีโครงสร้ำงกลไกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือรองรับกระบวนกำรตำมประเภทพ้ืนที่พิเศษ เช่น เขตอุตสำหกรรมส่งออก 
เขตเกษตรเศรษฐกิจ เขตส่งเสริมกำรลงทุน เขตประกอบกำรเสรี เขตกำรค้ำเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  

๓) ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม หมำยถึง ปัจจัยลักษณะจ ำเพำะของเขตพ้ืนที่ในกำรจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วยควำมหลำกหลำยด้ำนชำติพันธุ์หรือ
วัฒนธรรมในลักษณะเชิงคุณค่ำทำงวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์เฉพำะกลุ่ม เช่น กติกำพิเศษในพ้ืนที่           
กำรคุ้มครอง หรืออ ำนำจเชิงสถำบันรูปแบบเฉพำะ พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ พ้ืนที่ทำงจิตวิญญำณ เป็นต้น      

๔) ลักษณะพื้นที่จ าเพาะ หมำยถึง ลักษณะของเขตพ้ืนที่ส ำหรับใช้ในกำรจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีควำมส ำคัญในเชิงยุทธศำสตร์ ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม และกำรเมืองกำรปกครอง เพ่ือก ำหนดรูปแบบกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เหมำะสม
สอดรับกับลักษณะของท้องถิ่น เช่น เขตพ้ืนที่ชำยแดน พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เกำะและชนบท 

 
 
 



 ๑๐ 

หลักพุทธธรรม หมำยถึง หลักอปริหำนิยธรรม ๗ ประกำร ได้แก่  
ประกำรที่ ๑ กำรประชุมเป็นนิตย์ หมำยถึง กำรร่วมกันหำรือของหน่วยงำนต่ำงๆ  

ที่รับผิดชอบและมีกฏข้อตกลงร่วมกัน หรือกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นในกำรเป็นพ้ืนที่
เขตกำรปกครองพิเศษ 

ประกำรที่ ๒ กำรพร้อมเพรียงกันประชุม หมำยถึง ควำมมัคคีกันขององค์กรต่ำงๆ และ
ประชำชนในเขตกำรปกครองพิเศษ 

ประกำรที่ ๓ การไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นใน 

วัชชีธรรมที่วางไว้เดิม หมำยถึง กำรไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตำมอ ำเภอใจและต้องปฏิบัติ

ตำมระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของเขตกำรปกครองพิเศษ หรือกฎระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ตำมควำม
ต้องกำรขององค์กร ประชำชนเขตกำรปกครองพิเศษ และไม่ขัดต่อกฎหมำยรัฐธรรมนูญ และค ำนึงถึง
ควำมถูกต้อง และเหมำะสมกับพ้ืนที่ 

ประกำรที่ ๔ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้อาวุโสและรับฟังความคิดเห็นของท่าน 

หมำยถึง กำรเชื่อฟัง เคำรพและผู้ปกครอง อยู่ ในกฏกติกำของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับเขต 
กำรปกครองพิเศษ หรือที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เขตกำรปกครองพิเศษ 

ประกำรที่ ๕ ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย หมำยถึง กำรเคำรพสิทธิ

เสรีภำพของสตรีโดยไม่บังคับให้สตรีที่ไม่ยินยอมต่อผู้ปกครองให้มำอำศัยอยู่ในเขตกำรปกครองพิเศษ 
ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ 
๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำย มีสิทธิและเสรีภำพและได้รับควำมคุ้มครอง ตำมกฎหมำยเท่ำ
เทียมกันกับเขตกำรปกครองทั่วไป  

ประกำรที่  ๖ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์  หมำยถึง กำรส่งเสริมและรักษำ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของเทศบำลแม่สอด ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมในลักษณะเชิงคุณค่ำทำงวัฒนธรรม
และประวัติศำสตร์เฉพำะกลุ่ม หรือกติกำพิเศษในพ้ืนที่กำรคุ้มครองพิเศษ 

ประกำรที่ ๗ จัดการรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม หมำยถึง 

กำรท ำนุบ ำรุงศำสนบุคคล ในกำรปกครองขององค์กร ในกำรดูแลทั้งกำรค้ำระหว่ำงชำยแดน 
ประชำชนที่หลำกหลำยชำติพันธ์ เช่นกำรให้กำรศึกษำ กำรบริกำรรักษำพยำบำล  ให้เป็นไปตำม
เจตนำรมณ์และวัตถุประสงค์ของปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแมส่อด” 

 
 
 
 



 ๑๑ 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.6.๑ ท ำให้ ได้ทรำบสภำพปัญหำของเทศบำลนครแม่สอด ควำมเหมำะสมและ
องค์ประกอบที่มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”  

๑.6.๒ ท ำให้ได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่นและควำมสัมพันธ์ในกำร
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบำลนครแม่สอด 

๑.6.๓ ได้น ำเสนอรูปแบบกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบำลนครแม่สอด โดย
กำรบูรณำกำรตำมหลักพุทธธรรมตำมปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่น 

๑.๖.4 สำมำรถน ำรูปแบบที่เป็นต้นแบบของกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือน ำเสนอหน่วยงำนเทศบำลนครแม่สอด จังหวัดตำก หรือในจังหวัดอ่ืนๆ  



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก” 
ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามล าดับหัวข้อ ต่อไปนี้  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ 
 ๒.4 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 ๒.5 หลักอปริหานิยธรรม 
 ๒.6 ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย 
 ๒.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น  
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ความหมายของการปกครองท้องถิ่น การปกครอง

ท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง (Local Self Government) นั้น ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย
ไว้หลายท่านด้วยกัน เช่น  
 การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่น  
ท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองท้องถิ่นและด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยด าเนินการกันเองเพ่ือบ าบัด
ความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชน
เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือบางส่วนทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วย
วิธีต่างๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมจากรัฐหาได้ไม่ เพราะการปกครองท้องถิ่ น 
เป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดข้ึน๑ 

                                                           
๑โกวิทย์  พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2546), 

หน้า 29. 



๑๓ 

 การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอ านาจบางอย่าง 
ที่รัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเอง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารงาน
ท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นให้งานด าเนินไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงกับความประสงค์ของประชาชน โดยเหตุที่ว่าประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นย่อมจะทราบความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน และย่อมมีความผูกพัน
ต่อท้องถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร๒ 
 การปกครองท้องถิ่น เป็นแบบการปกครองที่เป็นผลจากการกระจายอ านาจทางการ 
ปกครองของรัฐ โดยจะเกิดองค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ ถูกจัดตั้งและ 
ควบคุมโดยรัฐบาล แต่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย
ของตนเอง๓ 
 จากความหมายของการปกครองท้องถิ่นของนักวิชาการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นพอที่จะ
สรุปได้ว่าการปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่น
จัดการปกครองและด าเนินการบางอย่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของตนเองหรือ
ที่เรียกว่ารัฐบาลกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของตนเอง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วย
อ านาจสูงสุดของประเทศโดยมีองค์การที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามความมุ่งหมายของท้องถิ่นนั้นๆ   

 2.1.2 องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น    
 1. เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง   
 2. มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ   
 3. มีอิสระในการปกครองตนเอง   
 4. มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม   
 5. มีงบประมาณรายได้เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ   
 6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง   
 7. มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ   
 8. มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท   

                                                           
๒วิญญู  อังคณารักษ์, แนวความคิดในการกระจายอ านาจปกครองท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : 

บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2519), หน้า 4.  
๓ประทาน  คงฤทธ์ิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, 

2542), หน้า 8. 
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 9. มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ   

 2.1.3 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น  
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ 
ในการด าเนินการ  
 2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
  3. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน  

 2.1.4 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น   
 การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่การพัฒนาชุมชนและการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตย นอกจากความส าคัญแล้วการปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นเรื่องจ าเป็น  
เพราะสังคมที่กว้างใหญ่มีอาณาเขตใหญ่โตย่อมเป็นเรื่องยากที่จะให้รัฐบาลกลางดูแลได้ทั่วถึง  
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจเพ่ือให้ท้องถิ่นได้ช่วยเหลือตนเอง ความส าคัญและ 
ความจ าเป็นของการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสรุปได้ดังนี้   
 การปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางในแง่ที่ว่า ผู้ที่อยู่ใน
ท้องถิ่นและผู้น าส่วนท้องถิ่นย่อมจะเข้าใจถึง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่ นดีกว่าคนต่างถิ่น 
ดังนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีผลส าคัญ คือท าให้ท้องถิ่นรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยรัฐบาล
กลางเป็นแต่เพียงหน่วยส่งเสริมด้วย งบประมาณบางส่วน และด้วยความรู้ทางเทคนิคโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในด้านการพัฒนาชนบทซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลนั้นจ าเป็นจะต้องกระท าควบคู่ไปกับ
การปกครองส่วนท้องถิ่น๔ 
 การปกครองท้องถิ่น มีความส าคัญต่อการปกครองประเทศหลายประการ กล่าวคือ   
 1. การปกครองท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล ส่วนกลาง  
เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรกระจัดกระจายไปทั่วพ้ืนที่ของประเทศ มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในท้องถิ่นจึงสามารถท าหน้าที่แทนรัฐบาลกลางได้ดี   
 2. การปกครองท้องถิ่นช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดีกว่า
รัฐบาลกลาง   
 3. การปกครองท้องถิ่นช่วยให้การเรียนรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนได้
ฝึกฝนเรียนรู้ สร้างจิตส านึกรวมทั้งวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในระบอบการปกครองการปกครอง
ท้องถิ่นจึงเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
 4. การปกครองท้องถิ่นช่วยเป็นแหล่งฝึกและสร้างผู้น าทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

                                                           
๔ลิขิต  ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองของไทย , พิมพ์ครั้งที่  7, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 335. 
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เปิดโอกาสให้นักการเมืองได้ฝึกทักษะในการบริหารและการด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่นก่อนจะไปท า
หน้าที่ในระดับชาติ ดังจะเห็นได้จากการที่นักการเมืองท้องถิ่นจ านวนมากพัฒนาตนเองไปเป็น
นักการเมืองระดับชาติ   
 5. การปกครองท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นชนบทเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองแทนที่จะคอยพ่ึงพิงการช่วยเหลือจากส่วนกลาง๕ 

  2.1.5 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครอง   
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องพิจารณาถึงก าลัง 
งบประมาณ ก าลังเงิน ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบาย 
ซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น 
งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ 
 มีข้อพิจารณา ดังนี้   
 1. เป็นงานที่ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและงานที่ เกี่ยวกับการอ านวย 
ความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่  การก่อสร้างถนน สะพาน สวนหย่อม 
สวนสาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น  
 2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง    
    2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก 
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น    
    2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเอง 
อาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้  
โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน   
 ลักษณะส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้   
 1. เป็นองค์กรในชุมชนที่มีขอบเขตพ้ืนที่การปกครองที่ก าหนดไว้แน่นอน   
 2. มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย   
 3. มีอิสระในการด าเนินกิจกรรม และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการวินิจฉัยและ
ก าหนดนโยบาย   
 4. มีการจัดองค์กรเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภา   
 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น     

                                                           
๕ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล, การปกครองท้องถิ่นไทย, (ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2550), หน้า 

21. 
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การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) ตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) ได้สร้างมิติใหม่ ให้กับระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทยด้วยการปรับปรุงบทบาท อ านาจหน้าที่ และ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจการปกครองดังที่ประเทศต่างๆ ปฏิบัติกันอยู่  

ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) บทบัญญัติต่างๆ ของ 
รัฐธรรมนูญก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการปกครองท้องถิ่นไทย ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ได้พากันเสนอขอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)   

แนวทางการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (พ.ศ. 2540)  
ไว้ดังนี้  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) ได้วางหลักเกณฑ์ใหม่
ส าหรับใช้ในการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีสาระส าคัญเป็นการกระจายอ านาจเพ่ือให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง
และมีอิสระในการด าเนินงาน บทบัญญัติที่ถือว่าเป็น “หลักส าคัญ” ในการกระจายอ านาจ คือ  

มาตรา 78 ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ โดยมีใจความส าคัญ 
คือ “มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศน์ในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น”   

บทบัญญัติดังกล่าวถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นแนวทางที่รัฐจะด าเนินการกระจายอ านาจ 
การปกครองไปสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนในการปกครองหรือดูแลท้องถิ่นของตน  
ไดม้ากขึน้ ซึ่งจะมีผลตามมาคือเป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง๖ 

นอกเหนือจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได้บัญญัติไว้ใน หมวด 9 
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 10 มาตราด้วยกัน คือ มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 และ
ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งที่มีการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่หลายฉบับเพ่ือให้เป็นไปตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด 

 2.1.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น   
 นอกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว 
ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อีก 2 กรณี ด้วยกัน คือ  

                                                           
๖นันทวัฒน์  บรมานันท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 

2547), หน้า 90-95. 
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1. การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน ผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งที่มาลงคะแนนที่จะถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อเห็นว่าสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 
(มาตรา 286)   

2. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพ่ือให้สภาท้องถิ่น พิจารณาออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ แต่จะต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอมาด้วย (มาตรา 287)  

 การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบใหญ่  ๆคือ 
1. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ 

ทั่วประเทศทุกจังหวัด มี 3 ประเภทได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)   

2. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไป
จะมีขึ้นเป็นกรณีๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยว ซึ่งไม่เหมาะสม 
ที่จะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่เป็นประเภทนี้   
 เทศบาล   

เทศบาล โดยทั่วไปหมายถึงท้องถิ่นที่มีความเป็นเมือง หรือมีศูนย์กลางของความเป็นเมือง
อย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งไม่มีความจ าเป็นจะต้องเป็นท้องที่ ตามเขตการปกครองส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด 
ท้องที่เทศบาลนั้น อยู่ภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชื่อว่าเทศบาล โดยองค์กร
ของเทศบาล ต้องมีสภาเทศบาล และมีคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี ซึ่งเทศบาล
ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามระดับ คือ   

1. เทศบาลนคร คือเขตท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรรวมกัน 50,000 คนข้ึนไป ทั้งมีรายได้ 
อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล   

2. เทศบาลเมือง คือเขตท้องถิ่นชุมชนที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นที่มี
ประชากรรวมกัน 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
เทศบาล   

3. เทศบาลต าบล คือเขตท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรรวมกัน 5,000 คนข้ึนไป ทั้งมีรายได้ 
อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล หรือ เป็นสุขาภิบาลเดิมมาก่อนการยก 
ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล และแม้ว่า “เทศบาลต าบล” จะมีชื่อเรียกคล้ายกันหรือชื่อเดียวกันกับ 
“ต าบล” แต่เทศบาลต าบลไม่จ าเป็นจะต้องครอบคลุมต าบลเพียงต าบลเดียว หรือไม่จ าเป็นต้อง
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ครอบคลุมต าบลตามชื่อเทศบาลนั้น เช่น เทศบาลต าบลแม่สาย ครอบคลุมบริเวณเมืองต่อเนื่อง 
ระหว่างต าบลเวียงพางค าและต าบลแม่สาย พื้นที่นอกเหนือท้องที่เทศบาลนี้ มีฐานะเป็นท้องที่ต าบล 
ซึ่งต่อมาก็ยกข้ึนเป็นเทศบาลภายหลัง   

โดยท้องที่เทศบาลทั้งสามรูปแบบนี้ จ าเป็นจะต้องมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเขตชุมชนนั้นๆ 
ขึ้นเป็นเทศบาลในแต่ละระดับชั้นด้วย ดังนั้น ในทางปฏิบัติท้องถิ่นบางแห่งอาจจะผ่านเกณฑ์  ทั้งด้าน
ประชากร และรายได้แล้ว แต่ยังมีสถานะเป็นองค์กรในระดับที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็นอยู่ เนื่องด้วยยังไม่มี
การยกฐานะ   

ส าหรับเขตเทศบาลเมือง (บางแห่ง) และเขตเทศบาลนคร จะแบ่งเขตการปกครองย่อยลง 
เป็นชุมชน ซึ่งมีฐานะเท่ากับหมู่บ้าน ในระบบการปกครองส่วนภูมิภาค โดยชุมชนจะไม่มีต าแหน่ง 
ผู้ใหญ่บ้านและก านัน ซึ่งเป็นต าแหน่งของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และพิเศษส าหรับเขต 
เทศบาลนครขนาดใหญ่หลายแห่งเช่น นครเชียงใหม่ นครหาดใหญ่ เมืองพัทยา และ นครนนทบุรี  
มีเขตการปกครองในระดับแขวง ซึ่งเป็นการรวมชุมชนหลายๆ ชุมชนเข้าด้วยกัน โดยแขวงนี้ไม่ได้  
มีอาณาเขตตามเขตต าบลแต่อย่างใด   

ท้องที่ต าบลโดยทั่วไปคือส่วนท้องที่ชนบทหรือกึ่งเมือง ที่มีการกระจายตัวของประชากร
อย่างหลวมๆ แต่อาจจะมีเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นกว่าจุดอ่ืนๆ ในท้องที่ด้วย ในทางปฏิบัติ 
ท้องที่ต าบลคือท้องที่ส่วนที่เหลือจากท้องที่เทศบาล โดยจะมีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ต าบล  
ตามอย่างการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นหลัก แต่หากพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่อยู่ในเขตท้องที่เทศบาลแล้ว 
ก็จะอยู่นอกเหนือจากเขตพ้ืนที่ของท้องที่ต าบล กล่าวคือ หากมีตัวเมืองอยู่ระหว่างกลางของเขต 
ต าบล (ส่วนภูมิภาค) ในสองต าบล ซึ่งเขตตัวเมืองนั้นได้รับการยกฐานะเป็นท้องที่เทศบาลแล้ว พื้นที่
ส่วนที่เหลือที่ไม่เต็มต าบลคือท้องที่ต าบล ซึ่งจะอยู่ภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนต าบล โดยต้องมีสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล อาจไม่ได้ดูแลท้องที่ต าบลเดียว ในทางทฤษฎี
อาจจะดูแลสองต าบลหรือมากกว่าก็ได้ ทั้งนี้ กฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ระบุจ านวน
ประชากร ในการจัดตั้งท้องที่บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้   

ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่อุดหนุนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล) ในการด าเนินกิจการที่ท้องถิ่นไม่สามารถท าได้ โดยอาจจะเป็นโครงการขนาดใหญ่เกิน
ขอบเขตอ านาจของท้องถิ่น หรืออาจเป็นโครงการ ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของทุกท้องถิ่นในจังหวัด
เดียวกัน เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น  
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 2.1.7 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปกติแล้วผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีที่มา 2 ประการ คือ 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง และการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อม   

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้บริหารคือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเทศบาล 
มีผู้บริหารคือ นายกเทศมนตรี ในองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้บริหารคือ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในกรุงเทพมหานครมีผู้บริหารคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเมืองพัทยามีผู้บริหารคือ 
นายกเมืองพัทยา   

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท างานภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุลโดยสภา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาท้องถิ่น) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าที่
บริหารงานภายในขอบเขตตามที่กฎหมายก าหนดและรับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หน้าที่ของนายกเทศมนตรี  
ระบบการบริหารเทศบาลของไทยนั้นนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารและ 

ฝ่ายการเมือง ในฐานะที่นายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าของเทศบาลเช่นนี้ ย่อมมีภาระหน้าที่มากมาย  
ทั้งที่ระบุไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงตลอดจนจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น 
ซึ่งอาจแยกกล่าวได้ ดังนี้๗   
 1. บทบาทหน้าที่ในการบริหารเทศบาล    

1.1 วางนโยบายในการบริหาร นายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าในการบริหารงานของเทศบาล 
จึงต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล เพราะการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
นั้นจ าเป็นต้องมีโครงการเป้าหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการบริหารไว้ด้วย เมื่อ เป็นเช่นนี้หน้าที่ 
อันส าคัญของนายกเทศมนตรีก็ได้แต่การก าหนดนโยบายในการบริหารเทศบาล ส่วนวิธีการ  
ในการพิจารณาก าหนดนโยบายในการบริหารนั้นอาจได้รับการแนะน า ข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภา
เทศบาลหรือปลัดเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลต าแหน่งอ่ืนๆ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารเทศบาล เมื่อนายกเทศมนตรีได้พิจารณาก าหนดนโยบายแล้วก็เสนอให้สภา
เทศบาลให้ความเห็นชอบ    

1.2 หน้าที่ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย เมื่อสภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว เป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีจะต้องน านโยบายนั้นมาปฏิบัติให้บังเกิดผลดีที่สุด และให้มี

                                                           
๗พิชัย  ขุมเงิน, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาดูนตามความคิดเห็นของ

ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553), หน้า 30-31. 



๒๐ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยปกติแล้วนายกเทศมนตรีจะเป็นผู้มอบหมายให้พนักงาน
เทศบาลเป็นผู้น านโยบายที่ตนวางไว้แล้วไปปฏิบัติตาม การที่นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมให้การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมายแห่งนโยบายนี้ นายกเทศมนตรีจึงต้องมีเจ้าหน้าที่คอย
ช่วยเหลือ มีอ านาจในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายเจ้าหน้าที่ มีอ านาจในการบังคับบัญชา  พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเทศบาลนั้นๆ รวมทั้งมีหน้าที่ท่ีจะต้องชี้แจงนโยบาย หรืออภิปรายตอบข้อซักถามเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามนโยบายนั้นๆ แก่ฝ่ายสภาเทศบาล เป็นต้น    

1.3 หน้าที่ในการจัดท างบประมาณ หน้าที่ในการจัดท างบประมาณนี้นับได้ว่าเป็น
หน้าที่อันส าคัญยิ่งของนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการบริหารงานของไทย ทั้งที่ใน
การที่นายกเทศมนตรีต้องเป็นผู้น าในการบริหารงานของเทศบาล ในการพิจารณาวางโครงการ 
นโยบายนั้น ก็ต้องสอดคล้องกับการจัดท างบประมาณ เพราะว่าแม้มีโครงการหรือนโยบายที่ดีแล้ว  
แต่ไม่มีเงินในโครงการนั้นๆ ก็ไม่มีทางจะประสบความส าเร็จได้ ฉะนั้นการก าหนดงบประมาณ จึงเป็น
เรื่องส าคัญยิ่งของเทศบาล ทั้งนี้ เพราะว่างบประมาณนั้นเป็นแผนการจัดสรรเงินที่ส าคัญของเทศบาล  
โดยรวบรวมรายได้ที่คาดว่าจะได้รับและรายจ่ายที่ประมาณว่าจะใช้จ่ายหรืออีกนัยหนึ่ง  ก็หมายถึง 
การก าหนดงานที่จะจัดท า และวิธีการที่จะใช้จ่ายเงินในงานนั้น ดังนั้น งบประมาณจึงมิใช่มีความหมาย
เฉพาะแต่การแสดงรายการเงินรับเงินจ่ายที่เท่านั้น แต่ถือว่าเป็นแผนการบริหารงานของเทศบาล  
ในรอบปีหนึ่ง การบริหารงานเทศบาลจะดีหรือไม่ดี จะมีคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประชาชน
เพียงใดจะมองเห็นได้จากงบประมาณประจ าปีของเทศบาล  

2. บทบาทในฐานะตัวแทนของประชาชน เนื่องจากนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ดังนั้น นายกเทศมนตรีจะต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชน เข้าหาประชาชน  
ในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การออกเยี่ยมเยียนไปงานรับเชิญในโอกาสต่างๆ เพ่ือจะได้ท าความรู้จัก
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รู้ทุกข์สุข ความต้องการต่างๆ ของประชาชน ตลอดจนจะได้รับทราบ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง การเป็นผู้น าในการท า
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างประชาชนในท้องถิ่น บทบาทของคณะ
เทศมนตรีในฐานะตัวแทนของประชาชนจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น จะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง 
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน คือเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาควบคุมการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาล ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเทศบาล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง   
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2521 

ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกท่ีน าระบบดังกล่าวมาใช้ อย่างไรก็ตาม 
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  
ในขณะนั้น การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจึงไม่เป็นที่คุ้นเคยนักส าหรับคนไทย ต่อมาในปี  



๒๑ 

พ.ศ. 2543 มีการประกาศใช้กฎหมายเทศบาลฉบับใหม่ ท าให้เทศบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไปที่มีอยู่ในทุกจังหวัด ได้เริ่มทดลองใช้ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  
และใช้จริงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และเรียกระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
ในเทศบาลว่า เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี ในขณะที่เทศบาลในรูปแบบเดิม เรียกว่า เทศบาล
ในรูปแบบคณะเทศมนตรี ภายหลังต่อมามีการแก้ไขกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายฉบับ 
หลายรูปแบบ ในปี  พ.ศ. 2546 -2547 ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ งหมดของไทย 
ใช้ระบบการเลือกตั้งบริหารท้องถิ่นโดยตรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดังนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบของไทย ก าหนดให้ใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรงแล้วทั้งสิ้น   

ผู้บริหารท้องถิ่นกับสภาท้องถิ่นแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นไม่มีอ านาจในการยุบสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นไม่มีอ านาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการด ารงต าแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น 
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) 
จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้   
 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล   
 1. รักษาความสงบเรียบร้อย   
 2. จัดสาธารณูปโภคต่างๆ   
 3. จัดการศึกษา   
 4. ส่งเสริมการท ามาหากิน   
 5. บรรเทาสาธารณภัย   
 6. ด าเนินกิจการเทศพาณิชย์   
 7. อ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
 สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจในการด าเนิน 
กิจกรรมที่จ าเป็นในท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครอง
ร่วมกันรับผิดชอบทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ 
ที่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเลือกข้ึนมา ด าเนินการบริหารกิจการที่เป็นบริการด้านพ้ืนฐาน ภายในท้องถิ่น
โดยอิสระ แต่ก็ถูกก ากับดูแลจากรัฐบาลกลางในบางส่วน 

 การปกครองท้องถิ่นปัจจุบันเป็นรากฐานที่ส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพราะเป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ปกครอง และบริหารงานท้องถิ่นของตนเอง ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 



๒๒ 

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นกระบวนการทางการเมือง ดังนั้น การบริหารการปกครองท้องถิ่นเท่ากับ
ยอมรับความต้องการของประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่นถือว่าเป็นส่วนส าคัญต่อการบริหารจัดการเป็น
อย่างยิ่ง เพราะต้องท าการจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นที่น่าเชื่อถือเพราะปัญหาต่างๆ 
ในท้องถิ่นมีหลายสิ่งหลายอย่างและสลับซับซ้อน    

การบริหารงานในปัจจุบันเป็นการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งด้าน
ก าลังคน ก าลังเงิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการจัดการ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ หน้าที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ซึ่งผู้บริหารต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเรียนรู้แนวทางการท างานใหม่ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์
กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผลการศึกษาของ

นักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และประมวลแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องของการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก สามารถสรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตาราง ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

โกวิทย์  พวงงาม 
(2546, หน้า 29) 

การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาล
มอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นท้องถิ่นหนึ่ง
จัดการปกครองท้ องถิ่ น และด า เนิ นกิจกรรม
บางอย่างกันเองเพ่ือบ าบัดความต้องการของตน 
การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ  
มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือ
บางส่วน มีความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่
รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม   

วิญญู อังคณารักษ์  
(2519, หน้า 4)  

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองใน
รูปลักษณะการกระจายอ านาจบางอย่างที่รัฐได้
มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเอง เพ่ือให้ประชาชน  
ในท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารงานท้องถิ่น
ด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตรงกับความประสงค์ของ
ประชาชน โดยมีงบประมาณของตนเอง และมี
อิสระในการบริหารงานพอสมควร   



๒๓ 

ตาราง ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ประทาน  คงฤทธิศึกษากร  
(2528, หน้า 8) 

การปกครองท้องถิ่นเป็นแบบการปกครอง     
ที่เป็นผลจากการกระจายอ านาจทางการ ปกครอง
ของรัฐ โดยจะเกิดองค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น
โดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ ถูกจัดตั้งและควบคุมโดย
รัฐบาล แต่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติ เป็นไปตามนโยบายของ
ตนเอง 

ลิขิต  ธีรเวคิน  
(2548, หน้า 335) 

     การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนช่วย แบ่งเบา
ภาระของรัฐบาลกลางในแง่ที่ว่าผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น
และผู้น าส่วนท้องถิ่นย่อมจะเข้าใจถึงปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นดีกว่าคนต่างถิ่น ดังนั้น
การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีผลส าคัญ คือท าให้
ท้องถิ่นรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยรัฐบาล
กลางเป็นแต่เพียงหน่วยส่งเสริมด้วยงบประมาณ
บางส่วนและด้วยความรู้ทางเทคนิคโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการพัฒนาชนบทซึ่งเป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลนั้นจ าเป็นจะต้องกระท าควบคู่
ไปกับการปกครองส่วนท้องถิ่น   

ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล  
(2550, หน้า 21) 

     การปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการ
ปกครอง ประเทศหลายประการ กล่าวคือ ช่วย
แบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง, ช่วยตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดีกว่า
รัฐบาลกลาง, ช่วยให้การเรียนรู้ทางการเมืองแก่
ประชาชน, ช่วยเป็นแหล่งฝึกและสร้างผู้น าทาง
การเมืองการปกครองท้องถิ่น, มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นชนบทเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองแทนที่จะคอยพ่ึงพิงการช่วยเหลือ
จากส่วนกลาง  

 



๒๔ 

ตาราง ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พิชัย ขุมเงิน 
(2553, หน้า 30-31) 

ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร เท ศ บ า ล ข อ ง ไท ย นั้ น
นายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่าย
การเมือง ในฐานะที่นายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าของ
เทศบาลเช่นนี้ ย่อมมีภาระหน้าที่มากมาย ทั้งที่ระบุไว้
ในกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวง
ตลอดจนจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น 

นันทวัฒน์ บรมานันท์  
(2547, หน้า 90-95) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2540) ได้วางหลักเกณฑ์ใหม่ส าหรับใช้ในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระส าคัญ เป็นการ
กระจายอ านาจเพ่ือให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและมีอิสระใน
การด าเนินงาน บทบัญญัติที่ถือว่าเป็น “หลักส าคัญ” 
ในการกระจายอ านาจ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ การจัดรูปแบบการบริหารโครงสร้าง หรือ
อ านาจพิเศษเฉพาะส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษจ าเพาะ โดยเป็นท้องถิ่นที่มี
ความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป นอกจากนี้รูปแบบในการจัดการที่บังคับใช้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ความพิเศษในแง่พ้ืนที่ตั้ง ความพิเศษในแง่เศรษฐกิจ หรือความพิเศษในแง่สังคม
วัฒนธรรม ด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะพ้ืนที่ ดังกล่าวส่งผลให้มีความจ าเป็นที่จะต้องออกแบบการ
จัดการลักษณะพิเศษส าหรับ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” เพ่ือให้การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเหล่านั้นมีความสามารถในการรับผิดชอบภารกิจพิเศษเฉพาะพ้ืนที่๘ ทั้งนี้ แก่นกลางส าคัญของ

                                                           
๘สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และคณะ, “การศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารและ

แนวทางการ พัฒนาพื้นที่เกาะสมุย”, รายงานการวิจัย เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 10. 



๒๕ 

แนวคิดการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงหมายถึง การพิจารณาและตระหนักถึง
ลักษณะพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานของ “ความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น”๙  

โดยเริ่มต้นจากการค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายในชุ มชนท้องถิ่นในมิติด้าน
สภาพการณ์เชิงพ้ืนที่ ซึ่งปรากฎให้เห็นชัดในชุมชนท้องถิ่นและมิติด้านความแตกต่างหลากหลายในเชิง
พลวัตทางสังคม (Social Dynamics) ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องอันจะน ามาสู่ปัญหาหรือความ 
ท้าทายใหม่ในการจัดการพ้ืนที่ท้องถิ่นตามการแปลงสภาพของชุมชนท้องถิ่น เนื้อหาในส่วนนี้จึงจะ
กล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 4 แนวคิดหลัก 
ประกอบด้วย แนวคิดความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) 
แนวคิดเรื ่องความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) และแนวคิดการกระจายอ านาจ 
แบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralization) ดังนี้ 

2.2.1 แนวคิดความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น  
แนวคิดความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น แนวคิดด้านความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น มีฐานคิด

จากการค านึงถึงความเหมาะสมในการออกแบบโครงสร้างส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยเริ่มต้นการพิจารณาความเหมาะสมจากความจ าเพาะของพ้ืนที่ในแต่ละท้องถิ่น 
ซึ่งมีลักษณะเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาว่า พ้ืนที่เหล่านั้นมีลักษณะเฉพาะที่สามารถส่งเสริม 
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้อย่างไร เพ่ือการออกแบบระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ส าหรับบริหาร
จัดการท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะพิจารณาจากปัจจัย ด้านอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่น 
เช่น แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความเป็นเมือง เป็นต้น โดยเมื่อพิจารณาด้านความ
เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นเมือง (Urbanization) ในฐานะความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น  
เพ่ือยกตัวอย่างให้เห็นถึงความจ าเพาะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปรากฎให้เห็นตามเมืองศูนย์กลางการค้า
อุตสาหกรรม หรือคมนาคมที่กระจายอยู่ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้เมืองศูนย์กลาง 
เหล่านั้นต้องเผชิญกับปัญหาในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นผลมาจากการกระจุกตัวของประชากร  
ท าให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายทั่วไป ไม่สามารถรองรับ
และปรับเปลี่ยนได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสนองต่อความต้องการของประชากรในพ้ืนที่ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่นอกเขตเทศบาล (Peri-Urban) จากข้อจ ากัดด้านโครงสร้างและระบบการ
บริหาร รวมไปจนถึงความล่าช้าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้า 
ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนอ านาจการบริหารงานในเชิงพ้ืนที่ สาเหตุประการที่สอง คือ ความจ าเพาะ 
ด้านกฎหมาย ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติที่เปิดโอกาสส่งเสริม และผลักดันให้มีการ

                                                           
๙วสันต์  เหลืองประภัสร์ และคณะ, “โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดขอบข่ายและรูปแบบ

ในการด าเนินภารกิจหน้าที่ของนครแม่สอดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, รายงานวิจัย, 
(เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก, 2557), หน้า 35. 



๒๖ 

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความเหมาะสมในการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยส่งเสริมที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity)  
แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น (Subsidiarity) มีฐานมาจากการเคารพต่อปัญหาและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือความสามารถในการแสวงหาแนวทางส าหรับแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง๑๐ เนื่องจากกลไกในการแก้ไขปัญหา 
ในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยส่วนกลางในบางกรณีไม่อาจจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่มี
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่พิเศษได้ การตัดสินใจในการด าเนินการกับประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
จึงควรจะได้รับการพัฒนากระบวนการและแสวงหาทางออกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่นั้นมากไป
กว่านั้นแล้ว แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นยังเน้นย้ าและให้ความส าคัญต่อการแบ่งอ านาจระหว่าง 
ส่วนต่างๆ ในสังคมผ่านการจัดดุลความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๑  

โดยสรุป แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น จึงหมายถึงการออกแบบกลไกส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีความใกล้ชิดกับปัญหาเป็นผู้มีบทบาทในการตัดสินใจ 
มีอ านาจในการแสวงหาทางออกท่ีมีผลบังคับใช้ในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในพ้ืนที่สามารถแก้ไขได้จริงจากผู้มีส่วนในส่วนเสียหลักในพ้ืนที่ ทั้งนี้การพิจารณาจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงเป็นการก าหนดขอบข่ายความต้องการในด้านการพัฒนาและ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนที่ผ่านการสร้างกลไกในการประสานส าหรับจัดความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมต่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยส าคัญ
ในการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะที่มีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพิเศษเฉพาะพ้ืนที่ อีกนัยหนึ่งแนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นจึงเป็นหลักการที่เน้นย้ าถึง
ความส าคัญของการใช้อ านาจในการจัดการบริการสาธารณะผ่านการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสามารถ ที่จะสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือผลักดัน
ความต้องการที่แท้จริงของพ้ืนที่ไปสู่การปฏิบัติ รวมไปจนถึงการสร้างหลักประกันและยืนยันว่าอ านาจ
การบริหารพ้ืนที่พิเศษไม่กระจุกตัวอยู่ในระดับโครงสร้างบริหารส่วนบน 

แนวคิดเรื่องความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy)  
แนวคิดเรื่องความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) แนวคิดเรื่องความเป็น

อิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) คือ แนวคิดที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

                                                           
๑๐ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ , ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พ.ี กราฟิค ดีไซน์ จ ากัด, 2559), หน้า 52. 
๑๑อ้างแล้ว, หน้า 32. 
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ด าเนินกิจการต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้พ้ืนที่อย่างเป็นอิสระ เนื่องจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แหล่งที่มาจากการเลือกของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ความเป็นอิสระของการบริหารงานท้องถิ่น
จึงมีความเหมาะสมและชอบธรรม โดยความเป็นอิสระของท้องถิ่นนั้นจะกระท าผ่านการกระจาย
อ านาจการบริหารจากรัฐบาลกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น อ านาจด้าน 
การเงินการคลัง การเก็บภาษี อ านาจด้านการบริหารงานบุคคลอ านาจด้ านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย หรืออ านาจในการออกกฎหมายพิเศษเฉพาะเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้แนวคิด
เรื่องความเป็นอิสระของท้องถิ่นจะมาพร้อมกันกับหลักประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy) 
ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนความชอบธรรมของอ านาจในการบริหารจัดการความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่นผ่านการเลือกคณะบุคคลเพ่ือบริหารจัดการอาณาบริเวณถิ่นอาศัยของตน เพ่ือให้ท้องถิ่น 
มีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน ซึ่งอาจจะแสดงออก
ในลักษณะของนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น วิธีการด าเนินนโยบาย  

ดังนั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถแสดงเจตนารมณ์ความต้องการของตนได้จะต้องตั้งอยู่บน
หลักการส าคัญ 2 ประการ คือ (1) การผ่อนปรนการควบคุมที่เคร่งครัด กล่าวคือ รัฐบาลกลาง
จ าเป็นต้องก าหนดหลักการที่ เหมาะส าหรับการบริหารงานท้องถิ่นท้อง โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นควรมีขอบเขตอ านาจที่กว้างพอที่จะครอบคลุมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เปิดช่องทางให้ท้องถิ่นมีความสามารถที่จะริเริ่มหรือขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามความต้องการ
ของพ้ืนที่อย่างแท้จริง ไม่จ าเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางท าให้ข้อก าหนดส าหรับ
บังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นไปในลักษณะการก าหนดข้อห้ามปฏิบัติ (นอกเหนือจาก
ข้อยกเว้นทั้งหมด จึงจะเป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น) ซึ่งขัดต่อความม่ันคงแห่งรัฐโดยรวมหรืออ านาจ
หน้าที่ของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะ นอกเหนือจากนั้นจึงเป็นอ านาจหน้าที่โดยชอบธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะกระท าได้ (2) อิสระจากการครอบง าของเครือข่ายการเมืองระดับชาติ 
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นอิสระจากการครอบง าของพรรคการเมืองระดับชาติด้วย
เช่นกันเพ่ือป้องกันการบิดเบือนและแทรกแซงการบริหารจัดการท้องถิ่น เพ่ือให้การปกครองท้องถิ่น
เป็นการปกครองโดยประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง (Local Self Government)๑๒   

แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralization)  
แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralization) แนวคิด

การกระจายอ านาจแบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralization) คือ แนวคิดซึ่งท้าทายต่อการ
ออกแบบโครงสร้างหรือการจัดระเบียบเชิงสถาบันแบบเดิม เพ่ือการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในที่ในการด าเนินภารกิจทางด้านการปกครองมีชุดทางเลือกของกลุ่ม 

                                                           
๑๒ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “วาระปฏิรูปพิเศษ 10 : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ร่วม

ชายแดน”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558): 6-7. 
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ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือความสอดคล้องที่เกิดจากศักยภาพและผลประโยชน์สูงสุดที่ที่จะเกิดขึ้น 
กับพลเมืองในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเหล่านั้น   

แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาตร (Asymmetric Decentralization) ถูกท าให้
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในช่วงปี ค.ศ. 1965 โดยนักคิดชื่อ ชาร์ลส์ ทาร์ลตัน (Charles Tarlton) 
ในกลุ่มประเทศที่มีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบสหพันธรัฐ (Federal State) โดยกระบวนการ
กระจายอ านาจและการจัดรูปแบบเชิงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  จึงไม่
จ าเป็นที่จะต้องกระท าผ่านรูปแบบ และกระบวนการที่มีแบบแผนเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากการ
กระท าดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการท าลายความจ าเพาะหรือความแตกต่างหลากหลายของพ้ืนที่
ท้องถิ่นซึ่งต้องจัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ทรัพยากร
ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ หรือกระทั่งระเบียบวิธีแนวทางในการปฏิบัติตามแบบแผนที่ถูกก าหนด
เป็นมาตรฐานเดียวกัน แนวคิดการกระจายอ านาจแบบอสมมาตรจึงเป็นแนวคิดส าคัญต่อการสร้าง
ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพ่ือเอ้ือให้เกิดความเหมาะสมและความสามารถ
ในการการสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ที่มีความจ าเพาะ เนื่องจาก
การจัดการลักษณะจ าเพาะจะต้องมีความเป็นเอกภาพมีความชัดเจนเริ่มจากการก าหนดจุดยืน 
(Positioning) ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่ใช้
ส าหรับตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ หรือกระทั่งแนวทางการพัฒนาที่ต้องใช้เครื่องมือหรือ
กระบวนการเฉพาะส าหรับพื้นที่  

โดยสรุป จากที่ได้กล่าวมาถึงแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นแนวคิดส าหรับใช้เป็นฐานรองรับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ  ซึ่งเป็นไปเพ่ือมุ่งแสวงหาแนวทางในการออกแบบโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องส่งมอบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีลักษณะจ าเพาะ 
โดยจะน าไปสู่การสร้างแบบแผนและหลักเกณฑ์มาตรฐานพิเศษข้ึน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหล่านั้นสามารถที่จะขับเคลื่อน ภารกิจและตอบสนองความต้องการจ าเพาะได้ผ่านการเอ้ืออ านวย
จากโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ซึ่งถูกออกแบบโดยตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจบริบทจ าเพาะ  
ของพ้ืนที่นั้นอย่างสมบูรณ์ 

2.2.2 ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
ส าหรับการจัดประเภทการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน สามารถจัดประเภทองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  
1) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นการจัดการปกครองในลักษณะ 2 ชั้น ( two-

tier system)  ได้แก่ การปกครองระดับบน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และการปกครอง 
ระดับล่าง คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  
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2) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ส าหรับการจัดประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หากพิจารณาเกณฑ์ในการจัดตั้ง สามารถจ าแนกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษได้เป็น 2 ลักษณะโดยกว้าง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้าที่ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้าที่  
โดยทั่วไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ทับซ้อนกันในสองบทบาท ได้แก่ 

บทบาทโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นของชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน งานด้านทะเบียนและบัตรตามที่กฎหมายก าหนด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฯลฯ อ านาจหน้าที่เหล่านี้เป็น
อ านาจหน้าที่พ้ืนฐานที่มีการก าหนดลักษณะหรือองค์ประกอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  
มีกฎหมายก าหนดวิธีการในการจัดตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการ อ านาจ หน้าที่ วิธีการในการจัดท า
บริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณที่เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ บทบาทส าคัญอีกประการที่ไม่สามารถมองข้ามได้ คือ การเป็นตัวแทนของประชาชน 
ในการก าหนดความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยที่ 
เชื่อมโยงระหว่างความเป็นตัวแทนของท้องถิ่นและการบริหารงานในระดับท้องถิ่นภายใต้การจัด
โครงสร้างที่เฉพาะแบบท้องถิ่น ซึ่งโครงสร้างการบริหารดังกล่าวถือเป็นกรอบพ้ืนฐานที่ในการก าหนด
นโยบายสาธารณะของท้องถิ่น ท าให้องค์ประกอบของสภารวมถึงกิจกรรมและโครงการเฉพาะ 
อันเกิดจากลักษณะจ าเพาะของพ้ืนที่เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้าที่ ถือเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งขึ้นมาโดยพิจารณาไปที่ลักษณะภารกิจหรือลักษณะการด าเนินการบางประการ 
ที่แตกต่างจากการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปโดยการจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ
ดังกล่าวจะค านึงถึง การด าเนินภารกิจอ านาจหน้าที่เป็นหลัก เพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะในเขต
พ้ืนที่ท้องถิ่นนั้นสามารถ ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจัยในการจัดตั้งการปกครอง
ท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการขาดองค์กรรับผิดชอบปัญหาในพ้ืนที่รอยต่อระหว่าง
ท้องถิ่น หรืออาจเกิดจากความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรหรือความจ าเป็นในการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น ตัวอย่างของลักษณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษที่มีการจัดตั้งตามหน้าที่ที่สามารถเห็น ได้อย่างชัดเจน คือ การจัดโครงสร้างที่มี ลักษณะคล้าย
องค์กรความร่วมมือ ได้แก่  การปกครองในรูปแบบเขตพิเศษ และการปกครองในรูปแบบ  
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เขตการศึกษา และการจัดโครงสร้างที่มีลักษณะหน้าที่เพ่ิมเติม เมื่อเปรียบเทียบกับท้องถิ่นอ่ืนที่มี
สถานะระดับเดียวกัน ดังต่อไปนี้  

๑) การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะคล้ายองค์กรความร่วมมือเป็นโครงสร้าง
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาท าหน้าที่เฉพาะ (Special Purpose) เช่น การปกครอง
ท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาและในบางประเทศที่มีการปกครองในรูปแบบเขตพิเศษ (Special District) โดย
จัดตั้งขึ้นเพ่ือการท างานหรือการให้บริการสาธารณะบางประการที่หน่วยงานทางปกครองอ่ืนไม่ได้เข้า
มารับผิดชอบโดยตรง เช่น งานบ ารุงรักษาทางหลวง งานป้องกันไฟป่า งานบ ารุงรักษาทางน้ า เป็นต้น 
เขตพิเศษ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้มีอิสระและเอกภาพในการบริหารจัดการทั้งงานบุคคลและ
งบประมาณได้ หรือการจัดการปกครองในรูปแบบเขตการศึกษา (School District) ถือเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นพิเศษเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น  ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการจัดการด้านการศึกษาที่มี
ความแตกต่างหลากหลายตามลักษณะจ าเพาะของพ้ืนที่ ท าให้เขตการศึกษาถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
หลักในการก ากับดูแลสถานศึกษาทั้งหมดในพ้ืนที่ โดยการจัดตั้งเขตการศึกษาอาจเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลเมือง (Municipalities) ด้วยกันเอง หรือระหว่างเทศบาลเมืองกับการจัดการ
ปกครองระดับทาวน์ (Town)  

๒) การจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะหน้าที่ เพ่ิมเติมความเปลี่ยนแปลง 
ในพ้ืนที่บางประการท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการเพ่ิมเติมภารกิจขึ้น ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีภารกิจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับท้องถิ่นทั่วไปที่มีสถานะระดับเดียวกัน  
ความพิเศษของการจัดโครงสร้างในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของภารกิจที่เพ่ิมขึ้นกว่าท้องถิ่น 
โดยทั่วไป โดยการจัดโครงสร้างที่มีลักษณะหน้าที่เพ่ิมเติมมักเกิดขึ้นกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเป็นเมืองสูง เช่น การจัดโครงสร้างท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด คือ เทศบาลระดับนครซึ่งมีหลายแห่งที่มีความเป็นเมืองสูงกว่าท้องถิ่นอ่ืนในระนาบ
เดียวกัน ท าให้รัฐบาลกลางมีความพยายามในการส่งเสริมให้กลุ่มเทศบาลเหล่านี้เป็นหัวเมืองหลัก
เนื่องจากมีความเจริญเติบโตสูง ท าให้เมืองเหล่านี้ถูกจัดเป็น “นครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาล 
(Designated City)” อันหมายถึงเมืองที่มีสถานะเป็นนครในประเทศญี่ปุ่นมีประชากรมากกว่า  
5 แสนคน มีส่วนส าคัญในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ได้ว่าเป็นนครที่มีขนาดใหญ่ของประเทศ ยกตัวอย่างการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะ
หน้าที่เพ่ิมเติม เช่น กรณีของจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดเฮียวโงะถือเป็นเขตการ
ปกครองหนึ่งที่ประกอบด้วยพ้ืนที่การปกครอง ท้องถิ่นหลายแห่งภายใต้การปกครองระดับจังหวัด 
โดยรัฐบาลกลางก าหนดให้จังหวัดเฮียวโงะมีเมืองหลวงหลัก คือ เมืองโกเบ (Kobe-Shi) ซึ่งเป็นเมือง
ขนาดใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศญี่ปุ่นและมีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน ท าให้เมืองโกเบ 
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ถูกปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในและถูกก าหนดให้ได้รับอ านาจเพ่ิมเติมจาก ทั้งรัฐบาลกลาง
และระดับจังหวัด (Prefecture) 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพื้นที่  
ปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้มีการจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่หนึ่งๆ

เริ่มต้นจากความจ าเป็นที่เกิดจากความจ าเพาะของพ้ืนที่ ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
รวมถึงต้นทุนของพ้ืนที่ซึ่งท าให้ พ้ืนที่ เกิดลักษณะเฉพาะและสร้างความแตกต่างไปจากพ้ื นที่ อ่ืนๆ  
โดยต้นทุนทางพ้ืนที่เหล่านี้เป็นปัจจัยในการผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไกพิเศษในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อัตลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่ที่ เข้ามาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  
การเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม การเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หรือการเป็นพ้ืนที่ที่มีความเป็น
เมืองสูง เป็นต้น ในบางพ้ืนที่อาจถูกก าหนดให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านใด 
ด้านหนึ่ง ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากท้องถิ่นอ่ืนได้ โดยตัวอย่างของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ เช่น เมืองพัทยา ที่ได้รับการก าหนดจากปัจจัยด้านพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จึงมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กับเมืองพัทยาในการควบคุมและส่งเสริม
กิจการท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีอ านาจหน้าที่ดังกล่าวก าหนดไว้ในพ้ืนที่ท้องถิ่นทั่วๆ ไป หากพิจารณาการใช้
พ้ืนที่ สามารถยกตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ที่มีการจัดตั้งกัน
อย่างแพร่หลายใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจตามพ้ืนที่แนวชายแดน รวมถึงการจัดตั้งเมือง
ศูนย์กลางการบิน เป็นต้น ดังต่อไปนี้  

1) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ในเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทยที่ได้รับการผลักดันเพ่ือให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างยาวนาน คือ 
กลุ่มเมืองพิเศษที่พ้ืนที่ถูกก าหนดให้มีบทบาทในทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวชายแดน เนื่องจากการบริหารพ้ืนที่ชายแดนเป็นการท างานร่วมกัน ในช่วงรอยต่อระหว่างสอง
ประเทศ โดยบังคับใช้กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีความคาบเกี่ยวกันในหลายมิติ อาทิ 
พิธีการศุลกากร พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ร่วมตามแนวชายแดน              
(Joint Economic Development Area: JEDA) รวมไปถึงปัญหาความซับซ้อนของเมืองที่เพ่ิมมาก
ขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น       
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของประเทศไทยที่มีความโดดเด่น ทั้งนี้ หากพิจารณาในเชิง
วิชาการ กลไกการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวชายแดนในปัจจุบันอาจสามารถจ าแนกได้อย่างกว้างเป็น       
3 รูปแบบ ดังนี้   

(1) เขตเศรษฐกิจชายแดน (Border economic zone) แต่ละประเทศจะมีกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เศรษฐกิจของตนเอง เป้าหมายคือการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้นๆ 
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และใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในอีกชายแดนหนึ่ง 
อาจมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ระเบียบ หรือการควบคุมแตกต่างกันออกไปตามพ้ืนที่       

(2) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special economic zone) เป็นเขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็น
การเฉพาะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้
สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ 
หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลาย
ประเภท เช่น เขตการค้าเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขต
พัฒนาการส่งออก เป็นต้น โดยกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน คือ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 72/2557 เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและ
ข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ในปัจจุบันพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับพิจารณาเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในระยะแรกมี 5 พ้ืนที่ คือ (1) แม่สอด จังหวัดตาก (2) ชายแดน จังหวัด มุกดาหาร (3) สะเดา 
จังหวัดสงขลา (4) อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (5) ชายแดน จังหวัดตราด โดยเริ่ม ด าเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป๑๓   

(3) เขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน (Cross border special economic zone) 
เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลทั้งสองประเทศ  
ซึ่งมีกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการควบคุมที่เป็นข้อตกลงของรัฐบาลทั้งสองประเทศ เช่น 
ข้อตกลงทางการค้าการบริโภค โดยหลักการแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนจะพัฒนามาจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจ าเป็นต้องมีข้อตกลงความเชื่อมโยงระหว่างชายแดนพิเศษส าหรับสองเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  

2) เมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ โดยรูปแบบการพัฒนาเมืองพิเศษดังกล่าวเป็นการ
ก าหนดให้พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมีความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยในกรณีของแนวคิดการ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางการบิน เป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาโดยเห็นถึงศักยภาพของพ้ืนที่โดยรอบที่สามารถ
พัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางการบินและเป็นเมืองอากาศยาน โดยมีการปรับและพัฒนารูปแบบผังเมือง 
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเเละระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายกับเมือง (Metropolis)  ตัวอย่าง
ของเมืองที่มีการจัดตั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการบินที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ พื้นที่รอบท่าอากาศยาน
อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Amsterdam Airport Schiphol) พ้ืนที่รอบท่าอากาศยาน 

                                                           
๑๓ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, วาระปฏิรูปพิเศษ 10 : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ร่วม

ชายแดน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), หน้า 21-25. 



๓๓ 

นานาชาติดัลลาส-ฟอร์ตเวิร์ธ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (Dallas-Fort Worth International Airport) 
พ้ืนที่รอบท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ( Incheon International Airport) 
พ้ืนที่รอบท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ (Singapore Changi Airport) เป็นต้น  

ส าหรับประเทศไทยมีความพยายามในการผลักดันให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นเมือง
ศูนย์กลางการบิน เช่นเดียวกัน โดยเป็นโครงการภายใต้แนวคิดริเริ่มการพัฒนาพ้ืนที่รอบท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิตามนโยบายของรัฐในช่วงปี พ.ศ.2545 และมีการพยายามผลักดันโดยสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รูปแบบการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตการปกครองพิเศษที่มี
รูปแบบคณะกรรมการอิสระในการดูแลบริหารเมือง โดยครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนาในเขตลาดกระบัง
และเขตประเวศในกรุงเทพมหานครและอ าเภอบางพลีและกิ่งอ าเภอบางเสาธง ในจังหวัด
สมุทรปราการเข้าด้วยกัน เพ่ือวางกรอบการพัฒนาพ้ืนที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิรองรับการตั้งเมืองใหม่ 
ทว่ าด้ วยข้ อจ ากั ดหลายประการท าให้ การผลั กดั นแนวคิ ด การจัดตั้ งมหานครสุ วรรณภู มิ 
ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นไม่สามารถแยกขาดจากกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการบริหารจัดการในเชิง
ภารกิจและเชิงพ้ืนที่มีความทับซ้อนและเชื่อมโยงกันอยู่ กล่าวคือ ความพิเศษและความจ าเพาะพ้ืนที่
ส่งผลให้การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่นั้นๆ ได้รับ
ข้อยกเว้นหรือได้รับสิทธิพิเศษให้มีอ านาจหน้าที่พิเศษที่แตกต่างไปจากพ้ืนที่อ่ืนด้วยเช่นเดียวกัน อยู่ที่
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งว่าเป็นไปเพ่ือลักษณะใดเป็นส าคัญ  

หากเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงหน้าที่จะเป็นการจัดตั้ง
เพ่ือให้การด าเนินภารกิจในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน หากเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษในเชิงพ้ืนที่ จะเป็นการจัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ใช้จุดแข็งและศักยภาพจากพ้ืนที่ให้ได้มากยิ่งขึ้น หรือเป็นการพัฒนาเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจ าแนกลักษณะของเขตพ้ืนที่ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ขึ้นอยู่กับปัจจัยจ าเพาะของพ้ืนที่หลายประการ อาทิ ปัจจัยว่าด้วยผลกระทบอันเกิด
จากความเป็นเมือง (Urbanization) ปัจจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
(Strategic Competition) และปัจจัยว่าด้วยชาติพันธุ์และวัฒนธรรม โดยจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ 

ลักษณะของเขตพื้นที่ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
ลักษณะของเขตพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

จะเป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่พิเศษซึ่งแตกต่างจากพ้ืนที่ทั่ วไปหรือ
พ้ืนที่ซึ่งมีเหตุผลจากความจ าเป็นซึ่งองค์ประกอบเชิงโครงสร้างอ านาจหน้าที่ปกติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วไปไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรืออ านวยความสะดวกได้จึงเป็นผลน ามาสู่การจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นตามความจ าเป็นพิเศษนั้น การก าหนดรูปแบบการบริหาร



๓๔ 

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงต้องค านึงถึงลักษณะจ าเพาะประจ าท้องถิ่น๑๔  
เพ่ือความเหมาะสมในการก าหนดรูปแบบการบริหารงาน รวมไปถึงโครงสร้างอ านาจหน้าที่ให้สอดรับ
กับลักษณะจ าเพาะ ทั้งนี้ การออกแบบกลไกที่เหมาะสมส าหรับการบริหารพ้ืนที่ ลักษณะพิเศษนี้จะ
ส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในแง่ความสามารถที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ 
ของท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

โดยสรุปแล้ว การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงหมายถึง การบริหารปกครองท้องถิ่น
โดยมุ่งปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขออกแบบโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้สามารถแก้ไขปัญหา
จ าเพาะในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การจ าแนกลักษณะของเขตพ้ืนที่ในการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นอยู่กับปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่น ซึ่งอาจจะแบ่งออกได้
เป็น 4 ประการส าคัญ ดังนี้  

1. ปัจจัยว่าด้วยผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง (Urbanization)  
ปัจจัยว่าด้วยผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง (Urbanization) การเติบโตของเมือง

เป็นปัจจัยส าคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี
สถานะเป็น “เมือง” ส่งผลให้การบริหารจัดการบริการสาธารณะประสบกับความยากล าบาก 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบพิเศษที่ต่างไปจากการปกครอง
ท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป จึงมีความจ าเป็นเนื่องด้วยพ้ืนที่ที่มีสถานะเป็นเมืองหลวงจะมีความเป็น
เมืองสูงส่งผลให้มีการมีการกระจุกตัวของเศรษฐกิจอย่างหนาแน่นในบางพ้ืนที่ รวมทั้งมีโครงสร้างทาง
สังคม ความหนาแน่นของประชากร และภารกิจหน้าที่พิเศษที่ท้องถิ่นต้องด าเนินการที่แตกต่างจาก
เขตการปกครองในรูปแบบอ่ืน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในลักษณะนี้        
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดการกับบริการที่หลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สั งคมที่ มาพร้อมกับความเป็ น เมือง ยกตั วอย่ างเช่น  การจัดการขย ะ การจัดการน้ า เสี ย  
การจัดการพ้ืนที่สีเขียว การจัดการกับระบบคมนาคม การจัดการผังเมือง เป็นต้น๑๕    

ยกตัวอย่างในประเทศไทย คือ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการออกแบบโครงสร้าง
หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่น
ทั่วไป ประกอบด้วยการแบ่งเขตการปกครองเป็น 50 เขต ผ่านการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการ
บริหารราชการสภากรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย 
จึงเป็นตัวแบบสะท้อนบริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะของเขตพ้ืนที่ ส าหรับใช้ในการจัดตั้งองค์กรปกครอง
                                                           

๑๔สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และคณะ, “การจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ : ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต”, 
รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย, 2541), หน้า 1. 

๑๕อรทัย  ก๊กผล, “Urbanization เมื่อ “เมืองกลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่”, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัน แพคเก็จจิ้ง 2014 จ ากัด, 2559), หน้า 35. 



๓๕ 

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจากความจ าเพาะด้านความเป็นเมืองได้อย่างชัดเจนที่สุด เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางส่วนราชการส่วนกลาง อันได้แก่ 
กระทรวง กรม หรือเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเอกชนทั้งหมด จึงท าให้กรุงเทพมหานคร
จ าเป็นต้องมีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทย เพ่ือ
ความสามารถในการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนได๑้๖ มากไปกว่านั้น  

ภาพลักษณะความเป็นเมืองเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ก าลังปรากฎในพ้ืนที่หัวเมือง
ของประเทศไทย เช่น บางพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ บางพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่น บางพ้ืนที่ของ
จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือความท้าทายส าคัญ ส าหรับการออกแบบ
โครงสร้ างและระบบบริห ารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพ่ื อให้ สามารถรองรับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากความเป็นเมืองในอนาคตอันใกล้  

2. ปัจจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (Strategic Competition)  
ปัจจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (Strategic Competition)  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (Strategic Competition) ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นพ้ืนที่ 
จ าเพาะส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาลักษณะพิเศษเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้ วัดลักษณะพิเศษของ
เขตพ้ืนที่ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีความ
เหมาะสมส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางการพัฒนา ซึ่งพ้ืนที่อ่ืนไม่สามารถเทียบเคียงได้ ส่งผลให้
รัฐบาลกลางจ าเป็นต้องศึกษาความจ าเพาะและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือความสามารถ
ในการออกแบบโครงสร้างพิเศษ เพ่ือตอบสนองความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง
โดยเฉพาะ ส่งผลให้ต้องมีการจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในระดับพ้ืนที่  หรือการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน  

การพัฒนาพ้ืนที่ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อมิติเชิงโครงสร้างอ านาจหน้าที่ และผลกระทบทางสภาพแวดล้อมต่อชุมชนสังคมโดยรอบพ้ืนที่ 
ตัวอย่างการตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะพิเศษ ซึ่งมีศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเมืองเฉพาะที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของตัวแบบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพ้ืนที่พิเศษ ปรากฏรูปให้เห็นในการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนา 7 รูปแบบ๑๗ ซึ่งจ าเป็นต้องออกแบบ โครงสร้างกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
เพ่ือรองรับกระบวนการตามประเภทพ้ืนที่พิเศษ ดังต่อไปนี้    

                                                           
๑๖อ้างแล้ว, หน้า 71.  
๑๗วสันต์  เหลืองประภัสร์, เขตเศรษฐกิจพิเศษกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ : ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย, หน้า 3. 



๓๖ 

1) เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zones) มีลักษณะการจัดตั้งเขต
พิเศษเป็นเขตพ้ืนที่ ซึ่งจัดสรรไว้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ได้แก่ 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แต่เขตอุตสาหกรรม
ส่งออก โดยก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมการค้าหรือการบริการเพ่ือส่งสินค้าออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศเป็นหลัก   

2) เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agro-Economic Zone) เป็นเขตเศรษฐกิจการผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะก าหนดขึ้นให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ
ส าหรับการส่งออกหรือบริโภคภายในประเทศ  

3) เขตส่งเสริมการลงทุน (Enterprise Zones) จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เฉพาะ เช่น พ้ืนที่เขต
เมือง พ้ืนที่เขตชนบท พ้ืนที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ที่มีรายได้ต่ า เพ่ือที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ภาคเอกชน หรือนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษี การสนับสนุน
ทางการเงิน และสิ่งจูงใจ  

4) เขตประกอบการเสรี (Free Zones) เป็นเขตพิเศษที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรม เชิงพาณิชยกรรมหรือกิจการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม  
เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยสินค้าน าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร    

5) เขตการค้าเสรี (Free Trade Zones) เป็นเขตที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นเขต
การค้าบริเวณใกล้ชุดเปลี่ยนถ่าย เช่น ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เพ่ือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ จั ดเรียงโดย 
ไม่ต้องเสียภาษีน าเข้า โดยเป็นการจัดตั้งบนพ้ืนที่ที่มีอาณาเขตกว้างขวาง และสามารถใช้สถานที่ 
ในการด าเนินการได้หลากหลาย เช่น การค้าปลีก การอนุญาตให้อาศัยอยู่ชั่วคราว เป็นต้น  

6) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) เขตที่รัฐบาลก าหนดเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นตัวเมืองใหม่ที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน เป็นสถานที่ดึงดูดการลงทุนทั้งภายในและ
ต่างประเทศมีนโยบายส่งเสริมพิเศษ มีระบบเศรษฐกิจ การเงิน การบริหารจัดการ มีระบบรับประกัน
ความสงบปลอดภัย และปกป้องรักษา สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  

7) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone) เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษรูปแบบหนึ่งที่มีเขตพ้ืนที่ติดชายแดน โดยส่วนใหญ่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมส่งเสริม และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรือ อุตสาหกรรมส่งเสริม ภายในเขตดังกล่าวประกอบด้วยศูนย์บริการด้าน
ศุลกากรแบบ One Stop Service  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับการส่งออกและน าเข้าสินค้า
ชายแดน คลังสินค้า และอาคารพาณิชย์ ความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่พิเศษดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพากลไกพิเศษในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งถือ



๓๗ 

เป็นหน่วยงานระดับพ้ืนที่ที่ใกล้ชิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
บริหารงานพื้นที่อย่างคล่องตัวทันต่อความต้องการของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  

3. ปัจจัยว่าด้วยชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  
ปัจจัยว่าด้วยชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเป็นปัจจัยซึ่งถูกพิจารณา 

ในฐานะลักษณะจ าเพาะของเขตพ้ืนที่ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจาก
พ้ืนที่เหล่านี้ประกอบไปด้วยความหลากหลายด้านชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะครอบคลุมหรือ
ทับซ้อนอยู่บนพื้นที่ซึ่งถูกบริหารจัดการตามกลไกการบริหารจัดการภาครัฐปกติ ซึ่งอาจจะขัดต่อความ
ต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว ที่อาจจะมีความต้องการพิเศษเฉพาะมากหรือน้อยกว่าการ
บริหารสาธารณะที่รัฐจัดสรรให้ โดยความจ าเพาะของพ้ืนที่ลักษณะนี้จะเป็นไปในเชิงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เฉพาะกลุ่ม เช่น กติกาพิเศษในพ้ืนที่ การคุม้ครองหรืออ านาจเชิงสถาบัน
รูปแบบเฉพาะพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ความจ าเพาะนี้ จะสะท้อนให้เห็น 
ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นความท้าทายต้องการจัดรูปแบบเชิงโครงสร้าง
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานซึ่งใกล้ชิดต่อสภาพความจ าเพาะนั้น  นอกจากนี้ 
ลักษณะจ าเพาะเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมุ่งพิเคราะห์ “ทุนทางสังคม” ผ่านกระบวนการคิดเพ่ือแสดง
ความต้องการพ้ืนฐานจากชุมชนส าหรับเชื่อมโยงประเด็นแวดล้อมส าคัญตามความต้องการของพ้ืนที่
เข้ากับนโยบายและบทบาทของกลไกภาครัฐปกติ ยกตัวอย่างการจัดการพ้ืนที่ที่มีชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมจ าเพาะ ผ่านการต่อรองระหว่างความต้องการของประชากรในพ้ืนที่กับรัฐบาลกลางเพ่ือให้
มีอ านาจในการบริหารปกครองตัวเอง กรณีอาเจะห์ (Aceh) จังหวัดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียซึ่ง
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาจจะได้รับสิทธิในการปกครองตนเอง  
(Self-Government) ซึ่งมีหลักส าคัญ คือ ความเป็นอิสระในการจัดการปกครองตนเอง ส าหรับ
ประเทศไทยมีการจัดตั้งเขตวัฒนธรรมพิเศษท่ีเอ้ือต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะสังคมวัฒนธรรมจ าเพาะ 
สามารถจัดสรรทรัพยากรซึ่งท้องถิ่นสามารถผลิตได้เองกับรัฐบาลกลางอย่างเหมาะสม น ามาสู่
ความสามารถในการลดความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม   

4. ปัจจัยว่าด้วยลักษณะพื้นที่จ าเพาะ  
ปัจจัยว่าด้วยลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ พ้ืนที่จ าเพาะถือเป็นลักษณะของเขตพ้ืนที่ส าหรับ 

ใช้ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กล่าวคือ นอกเหนือจากลักษณะพ้ืนที่ 
ซึ่งได้กล่าวไปข้างต้นแล้วที่ภูมิประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งส าหรับการออกแบบให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นมีลักษณะพิเศษได้ ดังนี้ เขตพ้ืนที่ชายแดน ส าหรับเขตพ้ืนที่ชายแดน เป็นพ้ืนที่
มีลักษณะจ าเพาะในแง่ของการเสี่ยงต่อปัญหาความไม่สงบ ปัญหาด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นจาก 
ความขัดแย้งภายในหรือระหว่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องบริหารปกครองพ้ืนที่
ชายแดนจึงมีอ านาจหรือทรัพยากรทางการบริหารพิเศษ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการด าเนินการ  



๓๘ 

เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ฉุกเฉิน พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวส าหรับเขตพ้ืนที่บริเวณเมืองท่องเที่ยวนั้นเป็นพ้ืนที่
พิเศษซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่มีความท้าทายในการบริหารจัดการพ้ืนที่ในหลากหลายมิติ เช่น 
ประชากรในพ้ืนที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ เกิดจากการท้องถิ่น การรักษาฟ้ืนฟูสถานที่ท้องถิ่น  
การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นในแง่ของ
การบริหารงานบุคคลและการใช้ทรัพยากร ส าหรับด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
มากไปกว่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ยังอาจจะต้องค านึงถึงคุณภาพของบริการที่ท้องถิ่น
ได้ด าเนินการส่งมอบต่อผู้เข้ารับบริการซึ่งต้องมีมาตรฐานในระดับที่ สามารถสร้างความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยวพ้ืนที่เกาะและชนบท ส าหรับพ้ืนที่เกาะและพ้ืนที่ชนบทห่างไกลที่มีลักษณะเป็น
พ้ืนที่ซึ่งรัฐไม่สามารถส่งมอบบริการจากการจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึงหรือไม่มีหน่วยงาน
ภาครัฐให้บริการในพ้ืนที่เหล่านั้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านความล่าช้าในการให้บริการหรือมาตรฐาน
คุณภาพการใช้บริการที่ไม่เต็มที่แก่ประชาชน การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้น
เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบส่งมอบบริการสาธารณะ จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมตามความแตกต่างในเรื่อง
ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ วิถีการด าเนินชีวิต จ านวนประชากรในพื้นที่กิจกรรม 

องค์ประกอบส าคัญของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี

กฎหมายจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความ
แตกต่างจากรูปแบบท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและตอบสนองต่อความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลักษณะทางกายภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม 
สามารถบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม จึงมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญในการจัดตั้งขึ้น องค์ประกอบพ้ืนฐานการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษว่าด้วย “ความจ าเพาะของพ้ืนที่” ในแต่ละท้องถิ่นจะมี ลักษณะเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
รวมถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว พื้นที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
พ้ืนที่ที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ อาทิ เมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ เมือง การค้าชายแดน เมืองโลจิสติกส์ 
เมืองที่มีประชากรหนาแน่น เป็นต้น โดยพ้ืนที่เหล่านี้มีลักษณะเฉพาะที่สามารถส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนากลไกพิเศษในการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งพ้ืนที่มีความจ าเพาะนี้อาจจะท าให้การบริหารจัดการภายใต้รูปแบบทั่วไปอาจมีการ
ตอบสนองต่อสภาพการณ์ ดังกล่าวได้อย่างไม่เต็ม ศักยภาพ เนื่องจากอาจไม่เกื้อหนุนต่อสภาพปัญหาและ
ความต้องการเฉพาะของพ้ืนที่ส่งผลต่อการเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่นั้นๆ สิ่งส าคัญที่ต้อง
พิจารณาคือการท าให้ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีเอกภาพในบริหาร การแก้ปัญหา การมีอ านาจหน้าที่
พิเศษเพ่ิมเติมในพ้ืนที่นั้นๆ จึงต้องมีศักยภาพ หรือมีคุณลักษณะที่ต้องการอ านาจพิเศษ เพ่ือจะท าให้
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สามารถท าหน้าที่ได้จริง ซึ่งองค์ประกอบพ้ืนฐานของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 4 องคป์ระกอบ๑๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 

1. ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ  
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ถ้าหากพิจารณาการจัดรูปแบบองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษควรตั้งอยู่บนฐานแนวคิดว่า ด้วย “ความจ าเพาะของพ้ืนที่ท้องถิ่น” หรือ
กล่าวถึง “สังคมพหุลักษณ์” นั่นหมายถึงการพิจารณาถึงสภาวะความแตกต่างหลากหลายของท้องถิ่น
ทั้งในมิติของสภาการณ์จริงที่ปรากฎ (De Facto) และมีความหลากหลายเชิงพลวัตรทางสังคม 
(Social Dynamics) ที่ย่อมมีความเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายและศักยภาพใหม่ๆ ที่มีความ

                                                           
๑๘สันต์ไชย  รัตนะขวัญ, “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, สรุปความจาก สถาบันพระปกเกล้า, 

[ออนไลน์ ], แหล่งที่มา : http ://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษ  [15 
พฤศจิกายน 2562]. 

ความจ าเพาะของพ้ืนที่ 

๑. ความเป็นเอกภาพในการบริหาร

จัดการ 

๒. อ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม 

๓. เครื่องมือและทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 

ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษ 

๔. โครงสร้างการบริหาร 
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แตกต่างท้องถิ่นอ่ืนๆ การพิจารณาถึงความแตกต่างหลากหลายของท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องพิจารณา
จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  จึงผลักดันให้เกิดการจัดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ การบริหารจัดการรูปแบบพิเศษ มีส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การสร้างความเป็นเอกภาพ 
ในการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ทุกระดับ ทุกฝ่าย การบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
จ าเพาะจะต้องมีความเป็นเอกภาพและมีความชัดเจนตั้ งแต่กระบวนการ “การก าหนดจุดยืน” 
(Positioning) ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ ซึ่งสามารถสะท้อนออกมาในรูปแบบนโยบายและการบริการ
สาธารณะต่างๆ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และการพัฒนาพ้ืนที่ตามความจ าเพาะของ
สภาพการณ์ในพ้ืนที่ ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการภายในพ้ืนที่ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่ง 
ในการจัดตั้งเขตพิเศษนั้น ภายใต้บริบทการบริหารราชการไทยนั้นมีความทับซ้อนของส่วนราชการ
หลากหลายระดับเข้ามาท างานในพ้ืนที่เดียวกัน ทั้งนี้ยังขาดกลไกการประสานงานภายในพื้นที่เดียวกัน
เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกัน  

ดังนั้นเหตุผลด้านความจ าเพาะของพ้ืนที่ แล้วสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นคือ การสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการให้เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่
ความเป็นเอกภาพมิได้หมายถึง การเกิดสภาพของการรวมศูนย์อ านาจเบ็ดเสร็จภายใต้องค์กรปกครอง
หนึ่งๆ ในระดับพ้ืนที่ท้องถิ่น แต่หมายความรวมถึงการสร้างกลไกการท างานที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อการบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะทางการบริหาร 
ปกครอง ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าไปสู่สภาวะการณ์การแตกกระจายใน เชิงนโยบาย 
(Policy Fragmentation) หรือ “สภาวการณ์ที่ไม่อาจบริหารปกครองได้” (Ungovernability) เป็นผล 
มาจากการแตกตัวของโครงสร้างรวมศูนย์และความมีเอกภาพของระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิม  
อันน าไปสู่การจัดตั้งกลไกของรัฐรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นควบคู่กับการขยายตัวของ
องค์กรในภาคส่วนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่สาธารณะที่มีขอบข่ายการด าเนินงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับเหนือรัฐ  ถ้าหากมองในมุมปัจจุบันในเชิงการบริหารปกครองถือได้ว่าเป็นสภาพการณ์  
ที่มิอาจเห็นถึงกลไกที่รับผิดขอบได้อย่างชัดเจนอันเกิดมาจากการที่สังคมได้ค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่สภาวะ 
“ไร้ศูนย์กลาง” (Centerless society) มากยิ่งขึ้น  

นับได้ว่า เป็นเครื่องมือเชิงความคิดที่มีการปรับกระบวนทัศน์เพ่ือสร้างกรอบแนวคิด  
ในการท าความเข้าใจถึงปรากฏการณ์การบริหารและกระบวนการทางนโยบายในโลกยุคปัจจุบัน  
ในขณะเดียวกัน การสร้างความเป็นเอกภาพภายใต้สภาวะดังกล่าวไม่สามารถใช้กระบวนทัศน์เดิมผ่าน 
การรวมศูนย์อ านาจภายใต้กลไกรัฐที่มีการจัดโครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ที่มี
สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานในแบบสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) และเน้นบทบาทน าของ
กลไกรัฐในพ้ืนที่สาธารณะ แต่ภายใต้กระบวนทัศน์สภาวะไร้ศูนย์กลางนี้การบริหารจัดการสาธารณะ
จะมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเอกภาพ ในเชิงนโยบายผ่านการปรับบทบาทกลไกของรัฐน าไปสู่ความ
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เป็นตัวกลางความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในเชิงภาครัฐและองค์กรนอกภาครัฐ จากที่
กล่าวมาข้างต้น พ้ืนที่ชุมชมท้องถิ่นนับว่าเป็น “พ้ืนที่ปฏิบัติการ” ของตัวแสดงทั้งหลายในเชิง 
นโยบายที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนนโยบาย และมีบทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะในหลากหลาย
รูปแบบ ดังนั้น การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงเกิดขึ้นมาจากการแก้ไขสภาวะ
การแตกกระจายในเชิงนโยบาย ซึ่งมักพบว่ามีการแตกกระจายทั้งในเชิงบทบาทและอ านาจหน้าที่เกิด
มาจากความหลากหลายซับซ้อนและสับสนของกลไกภาครัฐด้วยกัน นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถท่ีจะแสดงบทบาท ในการเชื่อมโยงประสานระหว่างองค์กรต่างภาคส่วนและต่างระดับ
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในทิศทางเดียวกัน    

2. อ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม  
อ านาจหน้าที่ พิเศษเพ่ิมเติม องค์ประกอบส าคัญของการจั ดรูแบบองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ “อ านาจหน้าที่ พิเศษ” (Special Authorities) ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่
เพ่ิมเติมหรือแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป และอ านาจดังกล่าวนั้นมีที่มาจาก
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติซึ่งให้องค์กรปรองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจเพียงพอสามารถบริหาร
จัดการกับปัญหา ความต้องการและศักยภาพที่มีความจ าเพาะในพ้ืนที่นั้น อย่างมีเอกภาพอ านาจ
หน้าที่พิเศษเพ่ิมเติมถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ส่งผลเกื้อหนุนท้องถิ่นให้สามารถแสดงบทบาทในการด าเนินภารกิจหน้าที่ให้มีความสอดคล้อง
และสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการในพ้ืนที่จ าเพาะ โดยอ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม 
ก าหนดให้ภารกิจหน้าที่จะต้องมีการจัดสรรอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมมากกว่าเดิม โดยให้ท้องถิ่นสามารถ
รับผิดชอบในการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ รวมถึงการจัดการพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้อย่างเต็มอ านาจหน้าที่
ให้มีความสอดรับกับความจ าเพาะของพ้ืนที่โดยมีเครื่องมือทางกฎหมายต่างๆ ก าหนดไว้ตามอ านาจ
หน้าที่ในการจัดสรรการบริหารจัดการด าเนินภารกิจหน้าที่เพ่ิมเติมต่างๆ ส าหรับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สามารถจ าแนกภารกิจหน้าที่ออกเป็น 3 กลุ่ม  

(1) กลุ่มภารกิจหน้าที่ การถ่ายโอน (Devolve) ภารกิจการบริหารจัดการบริการ
สาธารณะทั่วไป สามารถถ่ายโอนให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าได้ตามอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมมากกว่า
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค การจัดการผังเมือง การส่ งเสริม 
การลงทุน การจัดระเบียบและการดูแลความสงบเรียบร้อย เป็นต้น   

(2) กลุ่มภารกิจหน้าที่มอบหมาย หรือ การมอบอ านาจ (Delegation) ภารกิจหน้าที่ของ 
ส่วนราชการต่างๆ ไม่สามารถถ่ายโอนให้ท้องถิ่นได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากภารกิจมีความเก่ียวข้องกับ
อ านาจทางการปกครอง หรือภารกิจที่มีแบบแผน (Uniformity) และมีมาตรฐาน (Standard) ที่เป็น
แบบแผนเดียวกันแต่ยังสามารถให้หลักการมอบหมายหรือการมอบอ านาจให้ท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการด าเนินการแทนได้ภายใต้เงื่อนไข กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดในการบริหารจัดการในส่วนราชการ
เป็นเจ้าของอ านาจนั้น  ทั้งนี้ ส่วนราชการมอบอ านาจยังคงมีอ านาจเหนือท้องถิ่นในฐานะผู้ก ากับดูแล
เช่นเดิม     
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(3) ภารกิจหน้าที่การส่งต่อความรับผิดชอบ ภารกิจหน้าที่นี้ส่วนราชการไม่สามารถถ่ายโอน
หรือมอบอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ภาระหน้าที่ของท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทเข้าร่วมการสนับสนุน 
ในระดับต่างๆ ให้เกิดความรวมเร็วมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นเสมือน “จุดเชื่อมต่อ” หรือหน่วยประสานงานระหว่างส่วนราชการกับ
ท้องถิ่นในด้านการรับเรื่องจากประชาชน การจัดเก็บข้อมูล การรายงานสภาพปัญหา และด้านอ่ืนๆ 
ต่อการท างานของส่วนของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีความสอดคล้องกับ
เวลาและลักษณะพ้ืนที่๑๙  

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงมีอ านาจหน้าที่แตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยการจัดตั้งขึ้นให้การบริหารจัดการท้องถิ่นสามารถด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะ ในเขตพ้ืนที่ของท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ 
จึงมีการก าหนดอ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการต่างๆ เช่น เมืองพัทยา 
มีลักษณะเป็น “เมืองท่องเที่ยว” จึงมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กับเมืองพัทยาให้มีอ านาจหน้าที่ 
“การควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว”๒๐ 

3. เครื่องมือและทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  
เครื่องมือและทรัพยากรทางการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอ านาจ

หน้าที่สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างมีเอกภาพ และสอดรับกับอ านาจหน้าที่ที่พิเศษ
เพ่ิมเติมเพ่ิมข้ึนมา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องการจัดสรร เครื่องมือและทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ในทุกมิติของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีเครื่องมือทางการบริหารที่ส าคัญ ได้แก่ การคลัง การบริหารงานบุคคล และ
ระบบบริหารจัดการ อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  

1) การคลัง อ านาจทางการคลังและงบประมาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
โดยรายรับและอ านาจในการใช้จ่ายต้องมีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติมอ านาจ
ทางการคลัง จึงเป็นองค์ประกอบและเครื่องมือทางของการกระจายอ านาจแบบอสมมาตร 
(Asymmetric Decentralization) ทั้งนี้อ านาจทางการคลังโดยเฉพาะภาษีท้องถิ่นเป็นการเสริมสร้าง
ความเป็นอิสระให้กับท้องถิ่น การสร้างความรับผิดชอบทางการคลังและท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ อ านาจทางการคลังจากรายรับที่ต้องมีเพ่ิมขึ้นนั้นมาจากการจัดเก็บภาษี 

                                                           
๑๙วสันต์  เหลืองประภัสร์ และคณะ, “คลื่นลูกที่สองของการกระจายอ านาจ” บริบทใหม่ความจ าเพาะ

พื้นที่และการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ , รายงานสรุปผลการสัมมนาระดม
ความคิดเห็น, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและการให้ค าปรึกษาแห่งวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 75. 

๒๐วสันต์  เหลืองประภัสร์, “แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่
สอด””, รายงานการสรุปผลการสัมมนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2557), หน้า 28. 
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ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และเงินอุดหนุนภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมักจะ 
ไม่สามารถก าหนดชนิดภาษีเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะท้องถิ่นได้ แต่สามารถก าหนดอัตราการจัดเก็บ
เพ่ิมเติมจากอัตราปกติได้ (Surcharge taxes) เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ 
เป็นต้น หรือภาษีร่วม (Share taxes) เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลางเนื่องจากเป็นภาษี
ท้องถิ่นโดยเฉพาะก็จะสามารถจะวางระบบการจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้มากกว่าท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไปได้   

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ กลุ่มรายรับนี้สามารถเป็นแหล่งรายได้ส าคัญเพ่ิมเติมของ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งมาจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการ เช่น ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้
ทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ทุน เป็นต้น โดยสามารถ
จัดเก็บได้ทั้งจากค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่ท้องถิ่นรับผิดชอบจัดท าเพ่ิมเติมจากท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
หรือจากการจัดเก็บจากส่วนราชการที่มอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดท า
บริการต่างๆ แทนในพ้ืนที่ เงินอุดหนุนโดยรัฐบาลกลางยังจ าเป็นต้องจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม  
ในการด าเนินการของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภายในพ้ืนที่สามารถให้ท้องถิ่นบริหารจัดการพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือเขตพ้ืนที่พิเศษ อาจหมายรวมถึงมาตรการก ากับดูแลทางอ้อม
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับรัฐบาลส่วนกลาง  

2) การบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นจ าเป็นต้องมีความ
ยืดหยุ่นด้านการบริหารงานบุคคลภายในองค์กรของตนเองเพ่ือให้สอดรับกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ หรือ
ภารกิจหน้าที่เพ่ิมเติมแตกต่างจากท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ทั้งในด้านของการสรรหา การว่าจ้าง การ
ก าหนดต าแหน่งต่างๆ การประเมินผล และกระบวนการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังต้องค านึงถึงความ
จ าเป็นในการสร้างระบบ “การยืมตัว” หรือการโยกย้ายถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ภายในท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ลักษณะชั่วคราว เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการกลุ่มภารกิจ
ที่มีการโอนถ่ายโอนเพ่ิมเติมได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภารกิจที่มีการ
มอบอ านาจให้ท้องถิ่นด าเนินภารกิจแทน ทั้งนี้ยังเป็นการการสร้างมาตรการทางอ้อมของการสร้าง
ระบบประสานงานและเชื่อมโยงการด าเนินภารกิจระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ซึ่งการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงยังมีความคล้ายคลึงกับท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป แต่ เพียงมีหน้าที่ เพ่ิมเติมในการบริหารจัดการในพ้ืนที่  เช่น กรุงเทพมหานคร  
มีคณะกรรมการบริหารบุคคลของกรุงเทพมหานคร (ก.กทม.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) โดยท าหน้าที่เป็นองค์กรการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริการงานบุคคล๒๑  
                                                           

๒๑สมคิด  เลิศไพฑูรย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ, สรุปความจาก สถาบันพระปกเกล้า, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http ://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ [13 
พฤศจิกายน 2562]. 
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๓) ระบบบริหารจัดการ โดยหลักการแล้วกระบวนการบริหารจัดการปกครององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษจะมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัว เพ่ือให้
สอดรับกับภารกิจหน้าที่ของตนเอง อาจกล่าวได้ว่าไม่ติดขัดกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในแบบราชการ
มากจนเกินไป โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่น 
และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร จัดให้สอดคล้องกับความจ าเพาะของพื้นที่โดยให้สอดรับ
กับอ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติมได้มากกว่ารูปแบบทั่วไป โดยลักษะที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีการ  
ในการจัดท าบริการสาธารณะจะต้องมีความเฉพาะมากกว่า ซึ่งมักจะมีการก าหนดให้ท้องถิ่นสามารถ
เลือกรูปแบบก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว 

4. โครงสร้างการบริหารงาน  
โครงสร้างการบริหารงาน การจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้น 

ถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ถ้าจะพิจารณาถึงการท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพ้ืนที่ท้องถิ่นโดยทั่วไปสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการแสวงหารูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม  
ทั้งสภาพพ้ืนที่วัฒนธรรมการเมืองและปัจจัยอ่ืนๆ ในการก าหนดรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครอง  
ที่เหมาะสมสอดรับกับภารกิจหน้าที่ ทั้งนี้มีข้อพิจารณาส าคัญ คือ นอกจากตัวองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีทางเลือกในการก าหนดโครงสร้างที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบผู้บริหารทางตรง
รูปแบบผู้บริหารทางอ้อม หรือรูปแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) เช่น ผู้บริหารทางตรงที่มาจาก
การเลือกตั้ งในส่วนกรณีของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และผู้บริหารมาจากการว่าจ้างมืออาชีพในกรณีของเทศบาลเมือง
พัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 โดยการน าเอารูปแบบ
ผู้จัดการเมืองมาใช้ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารเทศบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ นอกจากนี้   
ยังจ าเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่พิเศษ (Governing Board) เข้ามาบริหารงาน
ส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่   

๑) การก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจหน้าที่โดยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเป็นการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพและสอดรับกับความเป็น
พ้ืนที่พิเศษ รวมถึงการท าหน้าที่พิจารณาขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมถ้าหากเกิดความจ าเป็น
ในอนาคต   

๒) การก ากับดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าที่ในการด าเนินภารกิจของท้องถิ่นซึ่งมาจากการ “มอบอ านาจ” โดย
ต้องมีตัวแทนของส่วนราชการเจ้าของอ านาจเข้ามาเป็นคณะกรรมการ   

๓) กลไกกลางในการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เนื่องจากความส าเร็จในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้
นโยบายและความเป็นเอกภาพ ดังนั้นคณะกรรมการกลางจึงต้องเป็นกลไกในการประสานงาน 
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นอกจากการจัดโครงสร้างการบริหารงานและการจัดความสัมพันธ์กับส่วนกลางยังจ าเป็นต้องสร้าง
กลไกเพ่ือจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นอาจจะต้องแตกต่างจากรูปแบบท้องถิ่นทั่วไป 
และนอกเหนือจากการมีโครงสร้างการบริหารงาน การก าหนดที่มาของผู้บริหาร การมีอ านาจหน้าที่
พิเศษเพ่ิมเติม การด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และการบริหารงานบุคคลที่มีการก าหนด
โดยเฉพาะให้มีความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปแล้ว ซึ่งในบางประ เทศ 
ยังได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกับส่วนกลางให้มีความ
แตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ตัวอย่างเช่น กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  
จะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง หรือส าหรับกรณีของประเทศไทย กรุงเทพมหานครจะอยู่ภายใ ต้
การก ากับดูแลโดยตรงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    

พัฒนาการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย  
พัฒนาการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย  

ในแง่พัฒนาการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ให้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของท้องถิ่น 
สามารถจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมก าหนดทิศทาง ตรวจสอบและก ากับดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นอกจากนี้การด าเนินการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
อันจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษที่มี
โอกาสพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  

โดยมาตรา 78 ก าหนดให้รัฐต้องพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น และมาตรา 
284 ก าหนดว่าการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่าง
จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ น
สามารถกระท าได้ แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งทิศทางและ
บริบทความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือท าการศึกษาและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพื้นที่
ต่างๆ พ้ืนที่น าร่องทั้งหมด 5 กลุ่มที่มีศักยภาพและความพร้อมส าหรับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ประกอบด้วย  

(1) มหานครสุวรรณภูมิ ที่ถูกจัดตั้งเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ  
(2) เกาะสมุย เมืองพิเศษด้านการท่องเที่ยว  
(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุโขทัย ในฐานะเมืองพิเศษ ด้านประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม  
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(4) แหลมฉบัง-มาบตาพุด ในฐานะเมืองพิเศษด้านอุตสาหกรรมและระบบคมนาคมขนส่ง  
(5) นครแม่สอด ในฐานะเมืองพิเศษด้านการค้าชายแดน  
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีการพัฒนาในลักษณะนี้ภายใต้รูปแบบความจ าเพาะของ

พ้ืนที่ที่แตกต่างกันออกไป แนวคิดในการผลักดันและพัฒนาเมืองพิเศษจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับ
ประเทศไทย   

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย  
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย หากพิจารณาสถานะ

ตามกฎหมายไทย ท้องถิ่นที่มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย  
มี 2 แห่ง ได้แก่ (1) กรุงเทพมหานคร และ (2) เมืองพัทยา โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังนี้   

(1) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration: BMA) มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และถือเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยท าหน้าที่ในการบริหารพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยกรุงเทพมหานคร
เทียบเท่ากับพ้ืนที่จังหวัด มีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็นเขตและแขวง โดยเขตเทียบเท่ากับพ้ืนที่
อ าเภอ ส่วนแขวงซึ่งเทียบเท่ากับพ้ืนที่เทศบาลหรือต าบล การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยทั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง  

(2) เมืองพัทยา (Pattaya City) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศไทย 
อีกแห่ง นอกจากกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยามีเขตพ้ืนที่ปกครองอยู่ในเขตอ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี  มีระดับเทียบเท่าเทศบาลนคร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2521 การบริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย สภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา โดยในปี 
พ.ศ. 2542 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานเมืองพัทยาใหม่ โดยการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เป็นการปรับเปลี่ยนกฎหมายเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกรอบ
กติกาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยาฉบับนี้ ได้ก าหนดรูปแบบ โครงสร้างแตกต่างไปจากเดิมหลายประการ โดยโครงสร้าง
ภายในของเมืองพัทยารูปแบบใหม่ ประกอบด้วย (1) สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา จ านวน 24 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง และให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็น ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 
2 คน มีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนินกิจการอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับเมืองพัทยา (มาตรา      
26-27) นอกจากนี้ ยังมีปลัดเมืองพัทยาให้ท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทย มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ธุรการ และการจัดประชุมและงานอ่ืนใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย (2) นายกเมืองพัทยา 
มีการปรับจากระบบผู้จัดการเมือง (City Manager) กลายมาเป็นรูปแบบใหม่ที่คล้ายคลึงกับผู้ว่า 
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ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ นายกเมืองพัทยาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา  

ส าหรับในกรณีเมืองพิเศษอ่ืนๆ ที่สามารถพิจารณาในทางวิชาการได้ว่ามีลักษณะเข้าข่าย
ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแม้ไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายก็ตาม เนื่องจาก     
มีการบริหารจัดการที่แตกต่างจากท้องถิ่นโดยทั่วไป เช่น เกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต นครแม่สอด เป็นต้น 

ประเด็นปัญหา ข้อถกเถียง และความเคลื่อนไหวว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษในประเทศไทย  

ประเด็นปัญหา ข้อถกเถียง และความเคลื่อนไหวว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ในประเทศไทย ในแง่ประเด็นปัญหาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงประเด็นด้านการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
กระจายอ านาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจที่มีการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประการ คือ  

(1) ภารกิจโครงสร้างพื้นฐาน  
(2) ภารกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
(3) ภารกิจด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
(4) ภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
(5) ภารกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ปัญหาส่วนใหญ่ ในการถ่ายโอนอ านาจ  เป็นเรื่องความไม่พร้อมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านบุคลากร เทคนิค และความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ าเป็น
จะต้องด าเนินภารกิจร่วมกัน รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนงบประมาณและขยายฐานรายได้ 
โดยในบางภารกิจที่จะต้องมีการถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การจัดสรรงบประมาณ
ตามภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนยังคงอยู่ที่ส่วนราชการเดิม ท าให้เกิดภาระทางการคลังแก่ท้องถิ่น ปัญหา
ส าคัญของการจัดโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยมาโดยตลอด คือ การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ดังนั้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับความพยายามในการจัดตั้งการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย คือ การจัดระเบียบบทบาทและความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจหน้าที่
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและส่วนราชการในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีภารกิจในเขต
ปกครองเดียวกัน รวมถึงความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง และกระทรวงและกรมส่วนกลาง รวมถึง
บทบาทที่ทับซ้อนกันระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ว่าแต่ละส่วนควรมีการจัดสรรบทบาทกันอย่างไร  หากมอบอ านาจพิเศษให้
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งแล้ว ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจของส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ทับซ้อนกันอยู่
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จะต้องมีการแบ่งบทบาทกันอย่างไร อาทิ กรณีของนครแม่สอดที่มีข้อจ ากัดของการบริหาร 
จัดการเมือง การขาดเอกภาพในการบริหารจัดการที่มีการใช้อ านาจจากหน่วยงานทั้งส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ซ้ าซ้อนกัน ขณะเดียวกันความต่อเนื่องของ
นโยบายที่มาจากรัฐบาลกลางยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการจัดตั้งนครแม่สอด๒๒  

จากการจัดท าบริการสาธารณะของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษว่ าจะสามารถ 
หาประโยชน์และแสวงหาก าไรได้ในระดับใด อย่างไรก็ตามการหาประโยชน์และแสวงหาก าไร  
ในบริการสาธารณะจะต้องมีความสอดคล้องกับกลไกตลาดและการแข่งขันกับเอกชน เนื่องจากในบางกรณี 
การจัดตั้งเขตพิเศษเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนที่อาจจะเข้าไปกระทบพ้ืนที่เศรษฐกิจเดิมของชุมชน ดังนั้น 
การออกแบบกลไกและอ านาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะต้องค านึงถึง
ความสามารถในการแข่งขันรวมถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยเช่นเดียวกัน ผลกระทบที่ส าคัญอีกประการ 
เป็นเรื่องว่าด้วยความสมดุลในการกระจายทรัพยากรลงสู่พ้ืนที่ (Resources Distribution) โดยทั่วไป
การหาผลประโยชน์และผลก าไรจากการจัดท าบริการสาธารณะทุกประเภท สามารถท าได้เนื่องจาก 
จะช่วยให้ท้องถิ่นมีรายได้ มีผลก าไรที่สามารถเลี้ยงตนเองได้และเพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะ
ในอนาคตที่เป็นการสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น และต้องน าผลก าไรที่ ได้ไปใช้ในการจัดบ ริการ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือน าส่งเข้าเป็นรายได้ของท้องถิ่น  

ผลกระทบจากการจัดหารายได้ให้กับพ้ืนที่และการน าส่งรายได้ให้รัฐจึงเป็นเรื่องว่าด้วย
ความไม่เท่าเทียมของคนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นพิเศษโดยตรง 
เช่น ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอันเกิดจากความเติบโตของเมือง ทั้งในเรื่องของมลพิษและ
ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ประชากรแฝง รวมถึงการก่ออาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ท าให้เกิด
ค าถามถึงสัดส่วนรายได้ที่ถูกสร้างขึ้นในพ้ืนที่ควรจะมีการจัดสรรให้พ้ืนที่มากขึ้นเป็นพิเศษหรือไม่
อย่างไร ท าให้เกิดค าถามเรื่องความเหมาะสมในการจัดสรรและกระจายทรัพยากรไปสู่พ้ืนที่ที่มีความ
พิเศษที่สามารถสร้างสัดส่วนรายได้น าส่งให้รัฐมากกว่าการปกครองท้องถิ่นทั่วไป                                         

อย่างไรก็ตาม การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษถือเป็นแนวโน้มในปัจจุบันของการปรับ
โครงสร้างการปกครองให้ เหมาะสมกับพ้ืนที่  การสร้างความพิเศษหรือการเพ่ิมองค์ประกอบ  
บางประการให้การปกครองท้องถิ่นพิเศษมีความแตกต่างจากการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป 
ภายใต้แนวคิดการปกครองท้องถิ่นพิเศษ จึงมีความน่าสนใจว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดัน
ให้มีการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเหล่านี้ขึ้น เมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวว่าด้วย
ประเด็นด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า มีการปรากฏร่องรอย
การผลักดันเพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลา
                                                           

๒๒วสันต์  เหลืองประภัสร์ และคณะ, “แนวทางการก าหนดขอบข่ายและรูปแบบในการด าเนินภารกิจ
หน้าที่ของนครแม่สอดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, รายงานวิจัย, (เทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก, 2557). 
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ยาวนาน ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและความจ าเพาะของพ้ืนที่แตกต่างกันออกไป อาทิ 
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง แนวคิดเมืองพิเศษ หรือแม้กระทั่งแนวคิดเขตปกครองตนเอง เป็นต้น  
ซึ่งในอีกหลายท้องถิ่นที่คนในพ้ืนที่นั้นหรือระดับนโยบายเห็นควรว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
อ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นมากกว่ารูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความพยายามศึกษาแนวทางการจัดพ้ืนที่
เป็นเมืองพิเศษ โดยพื้นที่ท่ีเหมาะที่จะพัฒนาเป็นเมืองพิเศษ เช่น   

(1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความแตกต่างกัน โดยกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ขณะที่โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑล 
มีลักษณะการแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล จึงยังขาด
การบูรณาการในการจัดท าบริการสาธารณะร่วมกัน   

(2) กลุ่มเมืองชายแดน เช่น พ้ืนที่นครแม่สอด ซึ่งมีลักษณะพิเศษของพ้ืนที่ คือ การเป็น
ศูนย์กลางการค้าชายแดนเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค รวมถึงการเป็นแหล่ง
การค้าชายแดนที่ส าคัญเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านและพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ 
การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในลักษณะของเมืองการค้าชายแดน ซึ่งจะน าไปสู่
ความเจริญเติบโตทั้งในด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมี
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีการศึกษาและพิจารณาความเหมาะที่จะพัฒนาเป็นเมืองพิเศษ เช่น มุกดาหาร สะเดา 
กาญจนบุรี เป็นต้น   

(3) กลุ่มเมืองท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น พ้ืนที่ เกาะสมุย ซึ่งมีฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ้ืนที่ของอ าเภอเกาะสมุย
ประกอบด้วย  เกาะสมุย เกาะพลวง เกาะแตน โดยพ้ืนที่เกาะสมุยทั้งเกาะมีสถานะเป็นเทศบาลต าบล 
มีรายได้ทางการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับต้นของประเทศและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก 
นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีการศึกษาและพิจารณาความเหมาะที่จะพัฒนาเป็นเมืองพิเศษในฐานะ
เมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น ภูเก็ต ชะอ า หัวหิน เป็นต้น และเมืองท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย เป็นต้น   

(4) กลุ่มเมืองที่มีศักยภาพด้านระบบคมนาคมขนส่ง เช่น แหลมฉบัง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี จัดเป็นเทศบาลรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งเพ่ือรองรับการเป็นเมืองท่าพาณิชย์หลักของประเทศไทย 
อีกท้ังยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น  

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตลอดจนผล

การศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และประมวลแนวคิดหลักของการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ กรณีศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข้อง สามารถ

สรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้ 



๕๐ 

ตารางที ่๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ  
(2547, หน้า 1) 

     “การศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการปรับปรุง
รูปแบบการบริหารและแนวทางการ พัฒนาพ้ืนที่
เกาะสมุย” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
คือ การจัดรูปแบบการบริหารโครงสร้าง หรืออ านาจ
พิเศษเฉพาะส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ลักษณะพิเศษจ าเพาะ โดยเป็นท้องถิ่นที่ มีความ
แตกต่ างจากองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นทั่ ว ไป 
นอกจากนี้รูปแบบในการจัดการที่บังคับใช้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไปไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษดังกล่าว  

วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ  
(2557, หน้า 35) 

“โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการก าหนด
ขอบข่ายและรูปแบบในการด าเนินภารกิจหน้าที่ของ
นครแม่สอดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ” ทั้งนี้ แก่นกลางส าคัญของแนวคิดการ
จัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ        
จึงพิจารณาและตระหนักถึงลักษณะพิเศษขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานของ “ความจ าเพาะของ
พ้ืนที่ท้องถิ่น”   

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล 
(2559, หน้า 52) 

โดยสรุป แนวคิดเรื่องเริ่มต้นที่ท้องถิ่น จึงหมายถึง
การออกแบบกลไกส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีความใกล้ชิดกับปัญหาเป็น
ผู้มีบทบาทในการตัดสินใจมีอ านาจในการแสวงหา
ทางออกที่มีผลบังคับใช้ในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่สามารถแก้ไขได้จริง
จากผู้มีส่วนในส่วนเสียหลักในพื้นที่ 

  

 

 



๕๑ 

ตารางที ่๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(2558, หน้า 6-7) 

กลไกการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวชายแดนในปัจจุบัน
อาจสามารถจ าแนกได้อย่างกว้างเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้   

(1) เขตเศรษฐกิจชายแดน (Border economic 
zone)  
     (๒ ) เขตเศรษฐกิจพิ เศษ (Special economic 
zone)  

(๓ ) เขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน (Cross 
border special economic zone)  

สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ. 
(2541, หน้า หน้า 1) 

“การจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ: ศึกษา
กรณีจังหวัดภูเก็ต” 

ลักษณะของเขตพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะเป็นไปตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่พิเศษซึ่ง
แตกต่างจากพ้ืนที่ทั่วไปหรือพ้ืนที่ซึ่งมีเหตุผลจาก 
ความจ าเป็นซึ่งองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง อ านาจ
หน้าที่  ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป      
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรืออ านวยความสะดวกได้
จึงเป็นผลน ามาสู่การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รู ป แ บ บ พิ เศ ษ ขึ้ น ต าม ค วาม จ า เป็ น พิ เศ ษ นั้ น           
การก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงต้องค านึงถึงลักษณะ
จ าเพาะประจ าท้องถิ่น 

อรทัย ก๊กผล 
(2559, หน้า 35) 

ปัจจัยว่าด้วยผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 
(Urbanization) การเติบโตของเมืองเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ท้องถิ่น
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีสถานะเป็น “เมือง” 
ส่งผลให้การบริหารจัดการบริการสาธารณประสบกับ 
ความยากล าบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบพิเศษที่ต่างไปจาก 
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไปจึงมีความ
จ าเป็น 



๕๒ 

ตารางที ่๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วสันต์ เหลืองประภัสร์ 
(2557, หน้า 3) 

"เขตเศรษฐกิจพิเศษกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่: 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย"  

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของตัวแบบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพ้ืนที่พิเศษปรากฏ
รูปให้เห็นในการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา 7 รูปแบบ 
ซึ่งจ าเป็นต้องออกแบบ โครงสร้างกลไกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือรองรับกระบวนการตาม
ประเภทพื้นท่ีพิเศษ ดังต่อไปนี้ 

(1) เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing 
Zones)  

(2) เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agro-Economic Zone)    
(3) เขตส่งเสริมการลงทุน (Enterprise Zones)   
(4) เขตประกอบการเสรี (Free Zones)  
(5) เขตการค้าเสรี (Free Trade Zones)  
(6 ) เขต เศ รษ ฐกิ จ พิ เศษ  (Special Economic 

Zones)    
(7) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border 

Economic Zone)  
สันต์ไชย รัตนะขวัญ 
(http://wiki.kpi.ac.th/index.php) 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 องค์ประกอบ 

๑. ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ 
๒. อ านาจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม 
     ๒.๑ กลุ่มภารกิจหน้าที่การถ่ายโอน (Devolve) 
     ๒.๒ กลุ่มภารกิจหน้าที่มอบหมาย หรือการมอบ

อ านาจ (Delegation) 
     ๒.๓ ภารกิจหน้าที่การส่งต่อความรับผิดชอบ 
3. เครื่องมือและทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 
     ๓.๑การคลัง อ านาจทางการคลังและงบประมาณ 
     ๓.๒ การบริหารงานบุคคล 
     ๓.๓ ระบบบริหารจัดการ 



๕๓ 

ตารางที ่๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ 
(2557, หน้า 75) 

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับความพยายามในการ
จัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย 
คือ การจัดระเบียบบทบาทและความสัมพันธ์ในเชิง
อ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษและส่วนราชการในพ้ืนที่ อ่ืนๆ ที่มีภารกิจในเขต
ปกครองเดียวกัน รวมถึงความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง 
และกระทรวงและกรมส่วนกลาง รวมถึงบทบาทที่ทับ
ซ้อนกันระหว่าง ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

 

2.3 ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ 
ทฤษฏี AHP (Analytic Hierarchy Process) 
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น น ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ โดยเป็นเทคนิคท่ีใช้

การแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วนๆ ในรูปของแผนภูมิตามล าดับชั้นแล้วมีการให้ ค่า
น้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบแล้วน ามาค านวณค่าน้ าหนัก เพ่ือน าไปสู่ล าดับความส าคัญของแต่ละ
ทางเลือกว่าทางเลือกใดมีค่าสูงสุดแล้วน ามาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งมีโครงสร้างเลียนแบบ
กระบวนการคิดของมนุษย์ ซึ่งถูกคิดค้นโดย Thomas Saaty (โทมัส สาตตี้) ผู้ซึ่งได้รับปริญญาเอก
ทางด้านคณิตศาสตร์ จาก Yale University  สหรัฐอเมริกา Dr. Thomas Saaty ที่ University of 
Pennsylvania ประเทศสหรัฐฯ ได้พัฒนากระบวนการนี้เมื่อ 40 ปีก่อน 

AHP หรือกระบวนการล าดับขั้นเชิงการวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process) เป็น 
กระบวนการที่ได้รับความนิยม มีความถูกต้องแม่นย า และวิเคราะห์หาแนวทางร่วมที่เหมาะสมใน  
ปัญหาที่ม่ีความซับซ้อน เป็นเทคนิคซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิง 
คุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจได้ ซึ่งช่วยการตัดสินใจ เช่น วิธี 
จัดล าดับความส าคัญ (Raking Method) พบว่าเทคนิค AHP สามารถช่วยลดความซับซ้อนในการ 
ตัดสินใจได้ ซึ่งช่วยการตัดสินใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ดีขึ้น โดยแบ่งองค์ประกอบของปัญหาทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรมออกมาเป็นส่วนๆ แล้วน ามาจัดแจงใหม่ให้อยู่ในรูปของแผนภูมิตามระดับชั้น 
ต่อจากนั้นก็ท าการก าหนดตัวเลขที่เกิดจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละปัจจัย และ
ท าการสังเคราะห์ตัวเลขของการวินิีจฉัยนั้นเพ่ือที่จะค านวณดูว่าปัจจัยหรือทางเลือกอะไรที่ม่ี
ความส าคญัสูงสุดและมิอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการแกป้ัญหานั้นอย่างไร 



๕๔ 

AHP ไปช่วยในการคัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดตาก โดยได้พิจารณา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมใน 3 อ าเภอชายแดน ได้แก่ อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่สอด และอ าเภอแม่ระมาด 
ภายใต้หลักเกณฑ์ส าคัญ 4 ปัจจยั คือ ปัจจัยด้านวิศวกรรม ปัจจัยเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยด้านผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพ ส่วนงานวิจัยของ Korpela (1998) ได้น า AHP มาใช้ใน
การเลือกสถานที่ตั้งโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมเชิงเส้นแบบ Mixed 
Integer Linear Programming (MILP) โดยมีจุดประสงค์ที่ส าคัญในการหาสถานที่ตั้งโกดังเก็บสินค้า 
เพ่ือตอบรับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด แทนที่จะใช้การเปรียบเทียบ  
เชิงต้นทุนหรือระยะทางการขนส่งเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต โดยใช้ AHP เป็นเครื่องมือในการหา
น้ าหนักความพึงพอใจที่ลูกค้าแต่ละรายมีต่อคลังสินค้าแต่ละแห่งตามกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ 
ทั้งทางด้านเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ จากนั้นจึงน าค่าน้ าหนักความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็น
น้ าหนักป้อนเข้าในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แบบ MILP เพ่ือใช้ในการเลือกสถานที่ตั้งโกดังเก็บ
สินค้าท่ีเหมาะสมต่อไป๒๓ 

Masood ได้น า AHP มาใช้ร่วมกับ Goal Programming ในการเลือกที่ตั้ง สถานโรงงาน 
โดยน า AHP มาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนโดย ส่วนแรกจะใช้ 
AHP มาเป็นเครื่องมือในการจัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน ภายใต้หลัก เกณฑ์ส าคัญ 4 ปัจจัย คือ
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ข้อก าหนดของรัฐบาล ความสามารถเชิงแข่งขันและความอยู่รอดของบริษัท 
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ และในส่วนที่สองจะใช้ AHP และ Goal Programming 
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ โดยจะน าค่าน้ าหนักความพึงพอใจของแต่ละสถานที่ ภายใต้หลักเกณฑ์
ต่างๆ จาก AHP ไปใส่ค่าในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ Goal Programming ซึ่งพิจารณาภายใต้
ข้อจ ากัดทางทรัพยากร ซึ่งการตัดสินใจสุดท้ายจะท าโดยประเมินผลจากท้ัง 2 วิธี อีกท้ังยังมีงานวิจัยที่ 
Fariborz (2006)  ได้น าหลักเทคนิค AHP มา ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิค QFD เพ่ือใช้ในการเลือก
พ้ืนที่การจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า โดยวัดความส าคัญทั้งด้านที่สามารถวัดค่าได้และวัดค่าไม่ได้ โดยจะ
ค านึกถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก สามารถอธิบายโดยแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๓วิฑู รย์   ตันศิ ริค งคล , AHP กระบวนการตัดสินใจที่ ได้รับความนิยมมากที่ สุด ในโลก , 

(กรุงเทพมหานคร : ฟราฟฟิค แอนด์ ปริ้นติ้ง เซ็นเตอร์, 2542), หน้า 55. 
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๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 

การพัฒนาเป็นเมืองพิเศษต้องมีกฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญ เมื่อพิจารณาในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 พบว่า มี 2 มาตรา ที่กล่าวถึงเรื่องการปกครองรูปแบบพิเศษ ดังนี้ 

ประการแรก แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 วรรค 3 “กระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” มาตรานี้ ต้องการให้การพัฒนาทั้งจังหวัดกลายเป็น
ท้องถิ่นขนาดใหญ่รูปแบบเดียว เป็นการรวมท้องถิ่นทุกรูปแบบเหลือรูปแบบเดียว    

ประการที่สอง มาตรา 284 หมวด 14 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกล่าวถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และมี
ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารที่อาจจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ เป็นการยืนหลักการ

เป้าหมายในการตัดสินใจ 
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๕๖ 

เดิมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เรื่องโครงสร้างสภากับฝ่ายบริหาร แต่มีวรรค 9 ได้ขยายความว่า 
“การจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้างบริหารที่แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ให้
กระท าได้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารเมืองต้องมาจากการเลือกตั้ง”   

โดยสรุป การจัดตั้งเมืองพิเศษนั้นต้องพิจารณาถึงการเติบโตของเมืองที่ต้องสอดคล้องกับ
ทิศทางการบริหารของประเทศ เช่น เกาะสมุย แม่สอด แหลมฉบัง อาจสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองพิเศษได้ นอกจากนี้ ความพร้อมของท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ อีกทั้งการพัฒนาเป็นเมืองพิ เศษต้องมี
กฎหมายเป็นเครื่องมือ การร่างกฎหมายจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกฝ่ายพิจารณาแล้วว่ามีโอกาสเป็นไปได้ 
ดังนั้นเมื่อได้รับหน้าที่พิเศษแล้ว สิ่งส าคัญคือต้องออกแบบโครงสร้างเมืองพิเศษให้มีกลไกของการที่จะ
สร้างความไว้วางใจระหว่างฝ่ายต่างๆ ด้วย๒๔ 

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเมืองพิเศษเมืองพิเศษในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้หากมีการ
ด าเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้  

1) โครงสร้างการบริหารงาน การเสนอโครงสร้างการบริหารงานของเมืองพิเศษ  
ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 284 วรรค 9 ที่เปิดโอกาสให้สามารถมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้ โดยเมืองพิเศษต้องน ารูปแบบการบริหารงานแบบผู้จัดการเมือง (City 
Manager) กลับมาใช้หรือรูปแบบคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย ซึ่งสามารถออกแบบ
โครงสร้างให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเมืองพิเศษ  

2) ที่มาของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น  
3) อ านาจหน้าที่ เมืองพิเศษต้องมีอ านาจหน้าที่ 2 แบบคือ อ านาจหน้าที่ทั่วไปและ

อ านาจหน้าที่พิเศษ ซึ่งอาจจะมาจากการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ หรือส่วนราชการมอบอ านาจ
ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการและมีคณะกรรมการควบคุม  

4) ระบบบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยสองแนวคิดส าคัญคือ แนวคิดที่หนึ่ง เหมือน
รูปแบบกรุงเทพมหานคร คือมีกองของตัวเอง แนวคิดท่ีสองคือถ้าท้องถิ่นขนาดเล็กมากไม่จ าเป็นต้องมี
กอง และอาจจะใช้กฎหมายบริหารงานบุคคลได้  

5) แหล่งรายได้ ประเด็นเรื่องแหล่งรายได้จ าเป็นต้องมีการขยายแนวคิดให้มากไปกว่า  
ที่เป็นอยู่ กล่าวคือที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาถึงแหล่งรายได้ของท้องถิ่นมักจ ากัดความคิดเพียงว่าแหล่ง 
 

                                                           
๒๔ราชกิจานุเบกษา, เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก “การปกครองส่วนท้องถิน่”, หน้า 112-113. 



๕๗ 

รายได้ไม่ควรกระทบกับประชาชนและไม่ควรเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน๒๕ ดังนั้นเมื่อเป็นเมือง

พิเศษแล้วต้องพิจารณาว่าความเป็นเมืองพิเศษจะท าให้มีรายได้ที่ดีข้ึนได้อย่างไร  
          ปัจจุบันมีความพยายามศึกษาแนวทางการจัดพ้ืนที่เป็นเมืองพิเศษ โดยพ้ืนที่ที่เหมาะที่จะ
พัฒนาเป็นเมืองพิเศษ มีดังนี้ 
           1) กลุ่มเมืองกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร  
           2) กลุ่มเมืองพิเศษที่ต้องการหน้าที่เฉพาะ คือเมืองชายแดน เช่น แม่สอด มุกดาหาร 
สะเดา กาญจนบุรี  
          3) กลุ่มเมืองท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ เมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้แก่ เกาะ สมุย ภูเก็ต ชะอ า หัวหิน และเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ อยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  
           4) กลุ่มเมืองโลจิสติกส์ เช่น แหลมฉบัง         

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของ
พ้ืนที่หนึ่งๆ ที่นอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบปกติตามกฎหมายที่มีอยู่เดิม  และ
เพ่ิมเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีการก่อตั้งขึ้นมาก่อนหน้า  และเป็นข้อเสนอ
ส าคัญที่นักวิชาการและหลายภาคส่วนจ านวนมากเสนอมาโดยตลอด ในรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550 
มาตรา 284 วรรคเก้าก าหนด ให้สามารถ “..จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มี
โครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้กระท าได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง” เช่นเดียวกับ รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 ก็มีข้อความที่สื่อถึงการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพราะการก่อตั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายด้าน ในมาตรา 
249 วรรคสองกล่าวว่า “การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความ
หนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน” และมาตรา 252 ที่ก าหนดให้ที่มา
ของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนที่นอกเหนือจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากการเห็นชอบของสภาท้องถิ่น แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ขณะเดียวกันมีข้อเสนอและการศึกษาทางวิชาการ รวมถึงการยกร่าง
พระราชบัญญัติฯ ให้จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น นครแม่สอด 
เกาะสมุย แหลมฉบัง พื้นที่สุวรรณภูมิส าหรับการตั้งเมืองศูนย์กลางการบิน และอยุธยา-สุโขทัย ให้เป็น
เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นต้น 

จึงมีข้อเสนอให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและการพัฒนา  

                                                           
๒๕วุฒิสาร  ตันไชย, “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพื้นที่แม่

สอด : ความเป็นมาและความท้าทาย”,  วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559): 1. 



๕๘ 

เศรษฐกิจที่จัดเป็นพ้ืนที่ส าคัญที่รัฐบาลไทยต้องการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะมีพ้ืนที่ 
ที่ติดอยู่กับชายแดนประเทศเมียนมาร์และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนด่านศุลกากรแม่สอดที่มีปริมาณการค้า
ชายแดนสูง ขณะเดียวกันเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ด้วย  
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบปกติในพ้ืนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน 
อ านาจหน้าที่ และทรัพยากรให้สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกิดขึ้นของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความจ าเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ควรมี “รูปแบบพิเศษ”  
เพ่ือรองรับกับโอกาสความท้าทายในการจัดการเชิงพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและในด้านการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง๒๖ 

สรุปจากการศึกษา รัฐธรรมนูญและราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีลักษณะพิเศษทางเศรษฐกิจและเป็นชายแดนที่เป็นเส้นทางการค้า

ระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีรูปแบบการปกครองที่สอดคล้องกับลักษณะบริบทพ้ืนที่ จากที่ผู้วิจัยได้

ศึกษาการปกครองในกรณีพ้ืนที่พิเศษ ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารงาน ที่มาของผู้บริหาร 

อ านาจหน้าที่ อ านาจหน้าที่ทั่วไปและอ านาจหน้าที่พิเศษ ระบบบริหารงานบุคคล แหล่งรายได้ ผล
จากการเป็นพ้ืนที่การปกครองพิเศษ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบกับหลายๆ ด้ าน เช่น 
ผลกระทบความเป็นเมือง การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 

 

๒.๕ หลักอปริหานิยธรรม  
 หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกันในเชื้อ

ชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายรูปแบบ เคารพในกฏของการอยู่ร่วมกันและการยกย่องซึ่งกันและกัน 

๗ ประการดังนี้ 

 ๒.๕.๑ อปริหานิยธรรมกับการปกครองในแคว้นวัชชี แคว้นวัชชีตั้งอยู่ทางเหนือของ

แคว้นมคธ มีแม่น้ าคงคาเป็นแดนแบ่งเขต เมืองหลวงของแคว้นชื่อเวสาลีหรือไพศาลีในสมัยพุทธกาล

แคว้นวัชชีเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งมีระบบการปกครองแบบคณะราชย์หรือสามัคคีธรรม  

ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยในลักษณะหนึ่ง คือ ปกครองแบบไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขทรง

อ านาจสิทธิ์ขาด มีแต่ผู้ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐแล้ว บริหารงานโดยการปรึกษาหารือ

กับสภา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกแห่งเจ้าวงศ์ต่างๆ ที่รวมกันเป็นคณะ ผู้ปกครองแคว้น เจ้าหรือกษัตริย์

                                                           
๒๖วุฒิสาร ตันไชย, “หน่วยที่ 12 ปัญหาการเมืองไทยด้านการกระจายอ านาจ”, เอกสารการสอนชุด

วิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (Current Political Issues), คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาปัญหาการ
เมืองไทยปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558), หน้า 41. 



๕๙ 

วงศ์หรือตระกูลต่างๆ ที่สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาบริหารงานมีจ านวนทั้งสิ้น ๘ ตระกูล คือ ตระกูลวิเทหะ 

ตระกูลวัชชีตระกูลลิจฉวีตระกูลชญาตริกะ (ชฺญาตฺริก) ตระกูลอุคระ (อุคฺร) ตระกูลโภคะ (โภค) ตระกูล

ไอกษวากะ (ไอกฺษฺวาก) หรือ (อิกฺษฺวากุ) และอีกตระกูลหนึ่งน่าจะได้แก่ ตระกูลนาฏยะ (นาฏย) 

ตระกูลกษัตริย์ทั้ง ๘ ตระกูลนี้เปลี่ยนหมุนเวียนกันปกครองแคว้นวัชชีตามวาระที่ได้รับคัดเลือก จึงท า

ให้แคว้นวัชชีอยู่ในฐานะสหพันธรัฐ (Confederacy) ซึ่งเทียบได้กับการปกครองของประเทศมาเลเซีย

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า การปกครองในแคว้นวัชชี เป็นการปกครองแบบสามัคคีธรรม พระพุทธเจ้า

เสด็จมายังแคว้นวัชชีนี้เป็นครั้งแรก โดยการที่สภาแห่งรัฐวัชชีได้มีมติให้กษัตริย์อาวุโสของวัชชีชื่อ 

“มหาลิ” เป็นผู้อาราธนานิมนต์ ในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นมคธ เมื่อพระองค์เสด็ จ 

มาแล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมชื่อ รัตนสูตร อันเป็นธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ  

หลักรัฐศาสตร์ในการปกครองตามแนวพุทธส าหรับการปกครองแบบสามัคคีธรรม  

ซึ่งเรียกว่า “อปริหานิยธรรม ๗ ประการ” ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังแคว้นนี้ กษัตริย์ลิจฉวีจะ

นิมนต์ให้เสด็จมาแสดงธรรมในรัฐสภาวัชชี เมื่อกษัตริย์อาวุโสสิ้นสุดการฟังธรรมแล้ว ยุวกษัตริย์ที่อยู่

ในวัยศึกษาศิลปวิทยา ก็จะมาเฝ้าเพ่ือฟังธรรมต่อไปด้วยการอบรมอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านรัฐกิจและ

ด้านคุณธรรมมาตั้งแต่เยาว์วัยกษัตริย์ของลิจฉวีจึงเพียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม บริหารรัฐกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในตอนหลังถูกพระเจ้าอชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธ ส่งวัสการพราหมณ์เข้ามา  

ยุแหย่จนเกิดแตกความสามัคคีกัน ท าให้แคว้นวัชชีถึงกับล่มสลายไปในที่สุด  

อปริหานิยธรรมนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแก่เจ้าลิจฉวีจ านวนมากที่เข้าเฝ้าพระองค์เมื่อประทับ 

ที่สารันทเจดีย์เมืองเวสาลี เจ้าลิจฉวีจัดการปกครองโดยสามัคคีธรรม มีสภาเป็นที่ประชุมเมืองเวสาลี 

เจริญรุ่งเรืองยืนนาน ประชากรเพ่ิมพูนขึ้น ต้องขยายก าแพงเมืองหลายวาระ เมื่อเจ้าลิจฉวีเข้าเฝ้าถึงที่ 

ประทับพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักความมั่นคงฝ่ายบริหารแผ่นดิน ๗ ประการ เมื่อครั้งที่วัสสการ 

พราหมณ์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามพระอานนท์ว่า “ชาววัชชียังคงปฏิบัติ 

ตามอปริหานิยธรรมอยู่หรือไม่” ซึ่งกล่าวถึงในมหาปรินิพพานสูตร  ซึ่งผู้วิจัยได้ยกอ้างไว้ในหัวข้อ หลัก

ค าสอนเรื่องอปริหานิยธรรมข้างต้นแล้ว จากที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แคว้นวัชชีปกครองแคว้นด้วย

หลักอปริหานิยธรรม ท าให้มีความมั่นคง เจริญรุ่งเรือง มีประชากรเพ่ิมมากขึ้นต้องขยายอาณาเขต 

อยู่เรื่อยๆ ซึ่งไม่มีแคว้นใดสามารถท าลายความสามัคคี ท าลายแคว้นวัชชีให้พังลงได้ นอกจากใช้

วิธีการท าให้เกิดการแตกแยกยั่วยุให้แตกความสามัคคีกันอย่างเดียวเท่านั้น  

จึงจะสามารถท าให้แคว้นวัชชีล้มสลายลงได้ ดังที่วัสสการพราหมณ์  ที่มาเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้าได้กราบทูลต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าไว้ตอนหนึ่งว่า วัสสการพราหมณ์กราบทูลว่า 



๖๐ 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชาววัชชีประกอบด้วย อปริหานิยธรรมแม้แต่ละอย่าง ก็พึงหวังความเจริญได้

แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย จะกล่าวไยถึงชาววัชชีผู้ประกอบด้วย อปริหานิยธรรม ๗ ประการเล่า  

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อนึ่ง ชาววัชชีอันพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาต สัตรูเวเทหีบุตร ไม่พึงท า

การต่อยุทธ์ด้วยได้เว้นเสียจากการเกลี้ยกล่อม เว้นเสียจากการยุยงให้แตกกัน ในค ากราบทูลของ 

วัสสการพราหมณ์ที่ยกมากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่จะท าลายรูปแบบการปกครองแบบสามัคคี

ธรรมโดยยึดหลักอปริหานิยธรรมในการปกครองลงได้นั้น มีเพียงการเกลี้ยกล่อมให้เข้าพวกหรือ

ปรองดองกัน หรือยุยงให้แตกความสามัคคีกันในหมู่คณะเท่านั้น แต่ถ้ าหากยังคงยึดมั่นในหลัก 

อปริหานิยธรรมอยู่ ความเสื่อมถอยของความสามัคคีในรัฐก็คงไม่มี มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว  

ซึ่งวิธีการนี้เอง ที่วัสสการพราหมณ์ได้ใช้เป็นกลอุบายเพ่ือท าลายแคว้นวัชชีให้ล้มสลายในที่สุดจาก

เรื่องราวของแคว้นวัชชีดังที่กล่าวมา จะพบว่า สาเหตุที่ท าให้เจ้าลิจฉวีในแคว้นวัชชีได้ประสบกับความ

พ่ายแพ้ในการท าสงครามกับพระเจ้าอชาตศัตรู มีสาเหตุมาจากการถูกยุยงของวัสสการพราหมณ์ 

ผู้ปลอมตัวมาเพ่ือหวังท าลายความสามัคคีของแคว้นวัชชี จนสามารถกระท าการได้ส าเร็จในที่สุด 

สาเหตุที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือการขาดการประชุมกัน ขาดการปรึกษาหารือกัน ถึงเหตุบ้านการเมือง

ว่าวัสสการพราหมณ์ผู้เข้ามานั้นเป็นฝ่ายศัตรูเข้ามาเพ่ือวางแผนท าลายบ้านเมืองหรือไม่ อีกอย่าง 

ชาววัชชีเมื่อถูกยุยงจากวัสสการพราหมณ์แล้ว พอเกิดมีสงครามแก่บ้านเมืองก็ไม่พร้อมเพรียงกัน

ประชุมมีการเกียงกัน ไม่ฟังถ้อยค าผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ จนในที่สุดก็ถูกพระเจ้าอชาตศัตรูยกทัพมาตี

แคว้นวัชชีจนล่มสลายไปในที่สุด   

๒.๕.๒ หลักอปริหานิยธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก หลักอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้า  

ทรงตรัสไว้ในสารันททสูตรและมหาปรินิพพานสูตร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ราชอปริหานิยธรรม 

หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้ส าหรับกษัตริย์แห่งแคว้นวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และ

ภิกขุอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้ส าหรับภิกษุ ธรรมส าคัญ ๒ หมวดนี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับเจ้าลิจฉวี 

ที่สารันททเจดีย์ ใกล้พระนครเวสาลี และตรัสเนื่องจากทรงปรารภพระด าริของพระเจ้าอชาตศัตรู 

กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธจะท าสงครามกับแคว้นวัชชี ได้ทรงส่งวัสสการพราหมณ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ขณะประทับอยู่ท่ี ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ เพื่อขอทราบความเห็นของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการ

ท าสงครามกับแคว้นวัชชี ซึ่งอปริหานิยธรรม ๒ ส่วนนี้ สามารถแยกออกได้ดังนี้   

๑) ราชอปริหานิยธรรม เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิจฉวี แคว้นวัชชี เพื่อป้องกัน 

ความเสื่อมจากความสามัคคีที่มีมานาน จนท าให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีแคว้นใด กล้าที่จะ 



๖๑ 

เข้ามารุกรานได้ ซึ่งอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ในพระไตรปิฎก เรียกว่า 

“ราชอปริหานิยธรรม” หมายถึง อปริหานิยธรรมส าหรับพระราชาผู้ปกครองบ้านเมือง หรือ 

“วัชชี   อปริหานิยธรรม” หมายถึง อปริหานิยธรรมส าหรับชาววัชชีที่ปกครองด้วยหลักสามัคคีธรรม  

๒) อปริหานิยธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสารันททสูตรแก่ เจ้าลัจฉวีทั้งหลายแห่ง

แคว้นวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรมและวัสสการสูตรทรงตรัสแก่วัสสการ พราหมณ์ อ ามาตย์ 

ผู้ใหญ่ในมคธรัฐ ดังมีรายละเอียดที่กล่าวถึงธรรม ๗ ประการในสารันททสูตร ว่า “เจ้าลิจฉวี ทั้งหลาย 

เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าว” 

เจ้าลิจฉวีเหล่านั้นทูลรับสนองพระด ารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า “เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย 

อปริหานิยธรรม ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ๒๗   

(๑) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่

พวกเจ้าวัชชียังหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง   

(๒) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่

พวกเจ้าวัชชียังพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พวกเจ้าวัชชี 

พึงท า   

(๓) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่

พวกเจ้าวัชชียังไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นในวัชชีธรรมที่วาง

ไว้เดิม   

(๔) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่

พวกเจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจ้าวัชชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัชชี และส าคัญ 

ถ้อยค าของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง   

(๕) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่

พวกเจ้าวัชชียังไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย   

(๖) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่

พวกเจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชีของชาววัชชีทั้งในเมืองและนอกเมือง  

และไม่ละเลยการบูชา อันชอบธรรมที่เคยให้ เคยกระท าต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป  

(๗) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่

พวกเจ้าวัชชียังจัดการรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม  ด้วยตั้งใจว่า             

                                                           
๒๗องฺ.สตฺตก. 37/19/36-37. 



๖๒ 

‘ท าอย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึ งอยู่อย่างผาสุก’    

พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชชียังมี              

อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่ และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่  

นอกจากนี้ยังมีหลักอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรั สไว้ในปฐมสัตตกสูตร 

มีรายละเอียดที่กล่าวถึงอปริหานิยธรรมธรรม ๗ ประการ ว่า ...สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่

ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ ณ ที่นั้น พระผู้มี พระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า  

“ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี  

เราจักกล่าว” ภิกษุ เหล่านั้นทูลรับสนองพระด ารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ ว่า 

“ภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรม ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ   

๑) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังหมั่น 

ประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง  

๒) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังพร้อม

เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจที่สงฆ์พึงท า   

๓) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่

บัญญัติสิ่งที่เรามิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่เราบัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นในสิกขาบทที่บัญญัติไว้   

๔) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุ 

ยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณา

ยก และส าคัญถ้อยค าของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง   

๕) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่ตกอยู่ 

ในอ านาจแห่งตัณหาก่อให้เกิดภพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว   

๖) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้

มุ่งหวังเสนาสนะป่า  

๗) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุตั้งสติมั่น 

ไว้ในภายในว่า ‘ท าอย่างไรเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มาขอให้มา และท่านที่มาแล้ว  

พึงอยู่อย่างผาสุก’ ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่

ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่ และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่”    

 

 



๖๓ 

๒.๕.๓ การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ เพื่อจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่มีคุณค่าและประโยชน์มากมาย ซึ่งมีทั้ง

หลักธรรมที่ใช้ส าหรับประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคล และหลักธรรมที่ใช้ส าหรับการอยู่ร่วมกันของ

กลุ่มคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นธรรมส าหรับการ 

ปกครองที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของหมู่คณะ องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 

รวมถึงการปกครองระดับประเทศ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าหลักอปริหานิยธรรมที่มีใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นดังนี้  

 ประการที่ ๑ การประชุมเป็นนิตย์ หมายถึง ธรรมข้อแรกในหลัก“อปริหานิยธรรม ๗”  

ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ ซึ่งว่าไปก็ดูท่าจะดี เพราะได้มีการพูดคุยกันบ่อยๆ งานก็

น่าจะก้าวหน้าไปด้วยดี โดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะต้องมีหลายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารและปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะแม่สอดซึ่งมีอาณาเขต

ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศที่จะต้องมีการเข้าออกค้าขายผ่าน

แนวชายแดน 

 ประการที่ ๒ การพร้อมเพรียงกันประชุม หมายถึง การประชุม – เลิกประชุม และกระท า 

กิจที่ควรท าโดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยู่

รวมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะท างานอะไรก็ส าเร็จได้ เช่นในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกัน  

ก็ต้องอยู่พร้อมๆ กัน เพ่ือทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะท าลงไปด้วยความเต็มใจ ซึ่งการพร้อมเพียงกัน

ประชุม เลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งเปน็หนึ่งในหลักการของหลักการการประชุมที่ดี  

 ประการที่ ๓ การไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ หมายถึง การไม่ 

บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร หรือกฎระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ตามความ 

ต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตามความต้องการของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง หรือตามอิทธิพลใด 

อิทธิพลหนึ่ง โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง และชอบธรรมการไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ

และไม่เลิกล้มกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเป็น 

กฎหมายแม่บทของการปกครองและบริหารประเทศ บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องไม่บัญญัติ 

และไม่ล้มเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร หรือกฎระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ตามความพอใจของ

ตนหรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง  



๖๔ 

 ประการที่ ๔ การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติตาม

ผู้บังคับบัญชา ให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่ 

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร ให้ความเคารพเชื่อฟัง ให้เกียรติและ

ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ พึงปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผลตระหนักถึงหน้าที่และความ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน  

 ประการที่ ๕ เคารพสิทธิสตรี  หมายถึง การเปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง 

หรือการเข้าไปมีบทบาทในต าแหน่งสาคัญของภาคราชการและเอกชน ผู้หญิงควรได้ต าแหน่งโดยมี 

สัดส่วนที่เทียบกับผู้ชาย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓ บุคคล 

ย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิ 

เท่าเทียมกันตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ   

 ประการที่ ๖ การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หมายถึง วัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมาช่วยปลูกฝังจิต   

ส านึกให้คนรักท้องถิ่นรักแผ่นดินของตนเอง วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยนั้นมีมากหลาย 

อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน กล่าวโดยสรุปเนื้อหาสาระ 

การแสดงของทุกภาคจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นจริงของคนในสังคมในท้องถิ่นของ 

ตนเอง แทรกมุขตลกบ้างเพ่ือสร้างอารมณ์ สร้างความสุข สนุกสนานให้กับผู้ฟังผู้ชม วัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของชาวไทยนั้นเป็นมรดกอันมีค่า สมควรช่วยกันส่งเสริมรักษาต่อรวมใจกันส่งเสริม

และรักษา อนุรักษ์คุณค่าเฉพาะท้องถิ่นให้มั่นคงยืนยงตลอดไป   

 ประการที่ ๗ การอารักขา คุ้มครอง ปกป้อง อันชอบธรรม หมายถึง การคุ้มครอง การปกป้อง 

และการด ารงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปโดยการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ด้วยการถวาย

ปัจจัยสี่ ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกการมีส่วนร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา การสนับสนุนการน า

หลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต๒๘  

                                                           
๒๘พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), ธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2535), หน้า 

14-15. 



๖๕ 

สรุปได้ว่าหลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยการ

เคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคซึ่งกันและกัน และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของทุกฝ่ายที่

อยู่ร่วมกัน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 

 

๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพ้ืนที่การค้าขายชายแดนเป็นเมืองที่มีคุณลักษณะเฉพาะ

พ้ืนที่ รัฐบาลประกาศให้ 3 อ าเภอชายแดน 14 ต าบล ได้แก่ อ าเภอแม่สอด 8 ต าบล อ าเภอพบพระ 
3 ต าบล และอ าเภอแม่ระมาด 3 ต าบล เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพ่ือเป็นการส่งเสริมเกิด
การพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ และเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น     
เพ่ือยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อก าหนดพ้ืนที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว มีความ
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจากการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก
ความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน 
ส่วนการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถจัดบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ต่อมาได้มีมติการ
ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
ให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอด-เมียวดี ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างสองเมืองเพ่ิมมากขึ้น อันจะเป็นส่วนส าคัญในการขยายตัวทางการค้า
ชายแดนและการลงทุนระหว่างกัน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในภาพรวม รวมทั้ง  
จะสนับสนุนสอดคล้องกับการจัดตั้งนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ๒๙ 

เทศบาลนครแม่สอด และเทศบาลต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก นับเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งดูแลรับผิดชอบการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ ทั้งในด้านสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ สภาพพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต าบลท่าสายลวด       
เมื่อพิจารณาถึงสภาพพ้ืนที่ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นและ   

                                                           
๒๙อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http:/module=district&amphur_code=06 [15 

มกราคม 2563]. 

http://123.242.165.136/?module=district&pages=district&amphur_code=06


๖๖ 

มีความส าคัญต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด อีกประการหนึ่ง นั่นคือ       
การเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน ด้วยองค์ประกอบดังกล่าว ส่งผลให้การบริหารจัดการพื้นที่เทศบาล
นครแม่สอดและเทศบาลต าบลท่าสายลวด จ าเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบพิเศษ    
ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการบริหารภารกิจลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ด้วยเหตุดังกล่าว เทศบาลนครแม่สอด
และเทศบาลต าบลท่าสายลวด จึงนับเป็นสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่
ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดได้ในอนาคต  ประกอบกับร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด ได้ก าหนดให้ยุบรวมนครแม่สอดกับเทศบาลต าบล
ท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการค้าชายแดนและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) โดยร่างพระราชบัญญัติได้ผ่านการพิจารณาและตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อย
แล้ว (คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554) และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ผ่านการพิจารณาจาก
ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมติสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษนครแม่สอด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557  (ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557) 

เทศบาลนครแม่สอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในอ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก จัดตั้งเป็นเทศบาลนครขึ้นในปี พ.ศ.2553  มีพ้ืนที่ประมาณ 27.2 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 17,000 ไร่ มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดตาก ประมาณ 87 กิโลเมตร และ
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 509 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบล
และเทศบาลต่างๆ คือ  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
ทิศใต้   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตาว 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ และองค์การบริหารส่วนต าบล

พระธาตุผาแดง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
เทศบาลต าบลท่าสายลวด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลต าบล ตั้งอยู่

ในท้องที่ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก บริเวณบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 105 
(ตาก-แม่สอด) มีอาณาเขตห่างจากที่ว่าการอ าเภอแม่สอด ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร 
ห่างจากตัวจังหวัด 91 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 513 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
10.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,312.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของเนื้อท่ีอ าเภอแม่สอด 
เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนม่าร์ 



๖๗ 

นครแม่สอดเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ มีความส าคัญเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า

ชายแดนและมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูง โดยที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้าชายแดนของด่านแม่สอด 

กว่าปีละ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่ ๑/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  เรื่องก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดย

ก าหนดให้ท้องที่ต าบลท่าสายลวด ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่กุ ต าบลแม่ตาว 

ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่สอด และต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด, ต าบลช่องแคบ ต าบลพบพระ ต าบลวาเล่ย์ 

อ าเภอพบพระ, ต าบลขะเนจื้อ ต าบลแม่จะเรา และต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็น 

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”   

มติการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ 

มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ี

เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างสองเมือง

เพ่ิมมากขึ้น อันจะเป็นส่วนส าคัญในการขยายตัวทางการค้าชายแดนและการลงทุนระหว่างกัน และ

เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในภาพรวม รวมทั้งสนับสนุนสอดคล้องกับการจัดตั้งนครแม่สอดเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ต้องมาดูแลสังคม และการจัดบริการสาธารณะรองรับการ

เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด และการประชุม

คณะท างาน/ส่วนราชการจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  ได้เห็นชอบและสนับสนุนการ

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ตามร่างพระราชบัญญั ติดังกล่าวด้วย  

ท าให้มีนักลงทุนให้ความสนใจมาลงทุนประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า 

คอนโดมิเนียม โรงแรม และธุรกิจบริการ ในพ้ืนที่เขตนครแม่สอด กว่า ๑๐,๒๐๐ ล้านบาท และมี

แรงงานตามแนวชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน กว่า ๑๒ ล้านคน คาดว่าหากการลงทุนและปรับปรุงด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานมากขึ้น โดยเฉพาะระบบการขนส่งจะท าให้ประตูของประเทศไทยทางฝั่งแม่สอด

สามารถขยายตลาดสินค้าของไทยไปยังอินเดียและยุโรปได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

ของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นายนเรนทรา โมดี ได้มีการเปิดเผยเดินหน้าโครงการสร้างถนนความยาว 

๓,๒๐๐ กิโลเมตร เชื่อมเมืองโมเรห์ในรัฐมณีปุระของอินเดียเข้ากับอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ของ

ประเทศไทย๓๐  

                                                           
๓๐ประกาศ การก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 19 มกราคม 2558, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http ://www.nesdb.go.th/ewt_news [15 มกราคม 2563].  

http://www.nesdb.go.th/ewt_news.%20%5b15


๖๘ 

เมืองการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก เป็นท้องถิ่นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมีการ
ด าเนินการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นรูปธรรมชัดเจน
มาก๓๑ เพราะได้มีการศึกษาวิจัยจากสถาบันวิชาการต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รวมทั้งมีการ
จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
นครแม่สอด ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระปกเกล้า โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กกถ.) อันประกอบไปด้วยข้าราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันต่างๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นท่ี๓๒  

จนกระทั่งแนวคิดการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้น  ได้กลายเป็น
นโยบายของรัฐบาลสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ซึ่งได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการนครแม่สอด (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555) ซึ่งผ่านการพิจารณาและ
ตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว (คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554) และน าเสนอเข้า
สู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเดือนพฤษภาคม 2554 (เทศบาล
นครแม่สอด, 2554) อันเป็นสาเหตุให้ความส าคัญของการจัดตั้งนครแม่สอด มีความส าคัญในฐานะ
นโยบายของรัฐบาลที่พยายามพัฒนาการกระจายอ านาจอีกระดับหนึ่ง นอกเหนือจากที่ท ากันตามกฎหมาย 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ คือการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษให้มีการจัดตั้ง
องค์กรที่มีรูปแบบและอ านาจหน้าที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเหมาะสมกับพ้ืนที่๓๓   

จากที่กล่าวมาท าให้เห็นว่าการจัดตั้ง “นครแม่สอด” ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษข้ึนในประเทศไทย เป็นแนวคิดที่สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นที่สอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นประตูเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และเป็นฐานในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ การจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และที่ส าคัญคือให้ “นครแม่สอดโมเดล” เป็นตัวแบบให้กับกลุ่มเมืองชายแดนอ่ืนๆ เช่น เมืองแม่สาย 

                                                           
๓๑วสันต์  เหลืองประภัสร์, “การศึกษารูปแบบองค์การบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษ กรณีเมืองแม่สอด

กับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, รายงาน, เสนอต่อเทศบาลนครแม่สอด, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), (เอกสารอัดส าเนา). 

๓๒เทอดเกียรติ ชินสรนันท์, แมส่อด-เมียวดี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th 

/economics/news_2337465 [๑๒ มกราคม ๒๕๖๓]. 
๓๓เทิดเกียรติ  ชินสรนันท์, อ้างใน  นพพล อัคฮาด, “กระบวนการก าหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้ง “นคร

แม่สอด” : ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างชนช้ันน า ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น”, วารสาร
รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557): 119. 



๖๙ 

เมืองมุกดาหาร เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองอรัญประเทศ เมืองระนอง เมืองสะเดา เมือง  
ปาดังเบซา และเมืองสุไหง-โกลกที่มีลักษณะของท้องถิ่นคล้ายกัน ซึ่งจากความส าคัญของการ
ด าเนินการจัดตั้ง “นครแม่สอด” นี้ในประเด็นปัญหาและกระบวนการที่เกิดข้ึนในการด าเนินการจัดตั้ง
ยังไม่มีการศึกษาวิจัยประกอบกับความเป็นนโยบายที่ใช้เป็นตัวแบบที่จะพัฒนากลุ่มเมืองชายแดน  
ที่อ่ืนๆ จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัญหาและกระบวนการ  ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้ง “นคร
แม่สอด” ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งใหม่อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืนและใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบายของรัฐบาลที่พยายามพัฒนาการกระจาย
อ านาจอีกระดับหนึ่ง ที่สนับสนุนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษให้มีการจัดตั้งองค์กรที่มีรูปแบบและอ านาจ
หน้าที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเหมาะสมกับพ้ืนที่ตน  

นอกจากนี้  ยังมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ก าหนดไว้ด้วยว่าเมื่อก าหนดพ้ืนที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว มีความจ าเป็นต้องมี
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยง  
ด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ส่วนการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถจัดบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน และรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการ
บริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ประกอบกับได้มีการสถาปนา
ความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้องแม่สอด-เมียวดี (Sister City) ตามมติการประชุมร่วมคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความ
ใกล้ชิดระหว่างสองเมืองเพ่ิมมากข้ึน อันจะเป็นส่วนส าคัญในการขยายตัวทางการค้าชายแดนและการ
ลงทุนระหว่างกัน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในภาพรวม รวมทั้งจะสนับสนุนสอดคล้องกับ
การจัดตั้ง นครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประชุมมอบนโยบาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแนวทางการ
ด าเนินการของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยได้สรุปผลการส ารวจกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย ที่เสนอขอแก้ไขปรับปรุงตามนโยบายและกรอบการด าเนินการของฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กฎหมายที่ส่วนราชการอยู่ระหว่างเตรียมการ
หรือศึกษายกร่าง ข้อ ๓.๖ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ..... เพ่ือรวม
เทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดตั้งเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนและรองรับการ              
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ร่าง



๗๐ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ.....  ผ่ านการพิจารณาจากส านัก
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมติสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
นครแม่สอด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 (ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557) แต่ได้มีการชะลอเรื่องไว้ก่อน 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก่อน 

ที่ผ่านมาเศรษฐกิจในพื้นที่นครแม่สอดได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีแรงงานต่างด้าว
จ านวนมาก ในส่วนของอุตสาหกรรมมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต มีท าเลที่ตั้งที่เป็นโอกาส
ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่ม GMS และกลุ่มเอเชียใต้ เชื่อมโยงเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตก (EWEC) เป็นเมืองศูนย์กลาง ๒ ทวีป ACMECS และ BIMSTEC มีทรัพยากร
ที่หลากหลาย หากแต่การจัดการปัญหาในพ้ืนที่นั้น ท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ตัวตนเอง แต่ต้อง
รอการด าเนินการจากหน่วยราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค จึงท าให้เกิดปัญหาด้านสังคม 
ประชากรแฝง แรงงาน ด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสาธารณสุขและอ่ืนๆ ที่ต้องได้
รีบด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก” 

ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน สรุปได้ดังนี้ 

2.๗.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการปกครองรูปแบบพิเศษ 
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ที่ได้มีการก าหนด

อ านาจหน้าที่ การบริหารงานบริการสาธารณะของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องจากนักวิชาการและนักวิจัย ไว้ดังนี้ 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดตั้ง

องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก” ผลการศึกษาพบว่า แม่สอดจะต้องพัฒนาไปเป็น 

“นครแม่สอด” เพ่ือให้ท้องถิ่นที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่มีก าลังมากขึ้นในการบริการประชาชน อาทิเช่น การมี

โรงพยาบาลที่ทันสมัยขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ การจัดตั้งสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงที่สอดรับกับการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมในลักษณะของเมืองชายแดน เมืองหน้าด่าน  



๗๑ 

ที่ต้องการความหลากหลายของศาสตร์ รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

หลากหลายประเภท๓๔ 

วสันต์ เหลืองประภัสร์ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการก าหนดขอบข่ายและรูปแบบในการ

ด าเนินภารกิจหน้าที่ของนครแม่สอดในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” ผลการศึกษาพบว่า  

แม่สอดจะต้องพัฒนาไปเป็น “นครแม่สอด” เพ่ือให้ท้องถิ่นที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่มีก าลังมากขึ้นในการบริการ

ประชาชน อาทิเช่น การมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้บริการประชาชนในพ้ืนที่  

การจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่สอดรับกับการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมในลักษณะของเมือง

ชายแดน เมืองหน้าด่าน ที่ต้องการความหลากหลายของศาสตร์ รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว พาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท๓๕ 

นพพล อัคฮาด ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการก าหนดนโยบายเพ่ือการจัดตั้ง “นครแม่สอด”: 
ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างชนชั้นน า ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น”  
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการก าหนดนโยบายเพ่ือจัดตั้ง “นครแม่สอด” ให้มีฐานะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นสามารถอธิบายได้ 7 ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย 1) ขั้นค้นหาและ 
รวบรวมข้อมูลมีตัวแสดงส าคัญ 2) ขั้นเสนอแนะ 3) ขั้นก าหนดก าหนดและวางนโยบาย 4) ขั้น
ก าหนดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย 5) ขั้นน าเอานโยบายไปปฏิบัติ 6) ขั้นการประเมินผล
นโยบาย และ 7) ขั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งในขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้จะมีตัวแสดงที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วย คือ ผู้น ารัฐบาล ผู้น าท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประธานรัฐสภา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ  
ในการก าหนดนโยบายเพ่ือจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ได้แก่ ปัจจัย
ด้านพ้ืนที่อ าเภอแม่สอดที่มีศักยภาพส าหรับการพัฒนา ปัจจัยด้านตัวผู้น าท้องถิ่นที่มีความสามารถ 
ในการเข้าถึงผู้ก าหนดนโยบายระดับชาติ ปัจจัยจากรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องทางให้สามารถจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้ปัจจัยจากผู้น ารัฐบาลในวางนโยบายส าหรับการกระจายอ านาจ
ให้มีลักษณะยึดพ้ืนที่ เป็นหลัก และปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ของ ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีผลท าให้รัฐบาลภายในต้องปรับปรุงนโยบายของตนตาม๓๖ 

                                                           
๓๔สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.), “การจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก”, โครงการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า 2. 
๓๕วสันต์  เหลืองประภัสร์, “แนวทางการก าหนดขอบข่ายและรูปแบบในการด าเนินภารกิจหน้าที่ของ

นครแม่สอด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, รายงานฉบับสมบูรณ์ , (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554). 

๓๖นพพล อัคฮาด, “กระบวนการก าหนดนโยบายเพื่อการจดัตั้ง “นครแม่สอด” : ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างชนช้ันน าในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557): 119. 



๗๒ 

นพรัตน์  วงศ์วิทยาพาณิชย์ ได้วิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นจีนในปัจจุบัน” พบว่า 
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นจีน ที่แบ่งตามโครงสร้างตามระบบชั้น Tier System ตั้งแต่หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นระดับมณฑล (Provincial level) หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับ Prefecture 
(Prefectural level) หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับ County (County level) หน่วยการปกครอง 
ท้องถิ่นระดับ Township (Township level) จนถึงหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน (Village 
level) นอกจากนั้นยังอธิบายถึง โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นจีนที่แบ่งตามหน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นระดับมณฑล (Province) มณฑลปกครองตนเอง (Autonomous region) เทศบาลนคร 
(Municipality) และเขตบริหารพิเศษ (Special administrative region) และอธิบายถึงที่มาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาประชาชนท้องถิ่น (The local people's congress) ระบบการเลือกตั้ง 
สภาประชาชนท้องถิ่นจีนโดยตรงและโดยอ้อม และอ านาจหน้าที่ ภารกิจ บทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นจีน๓๗ 

ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง ได้วิจัยเรื่อง “การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จากการศึกษาพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีประสบความส าเร็จอย่างมาก 
อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐดูไบ ซึ่งมีการบริหารงานที่ยืดหยุ่น เป็นอิสระในการบริหาร มีสิทธิ
พิเศษทางภาษีและมาตรการจูงใจอื่นที่เอ้ือต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด โดยปัจจัยความส าเร็จของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวเป็นแนวทางที่
น่าสนใจในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยด้วย  
ซึ่งโดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีดังนี้ 1) ไม่จ ากัดประเภท
ของกิจกรรมภายในเขตพิเศษ นอกจากอุตสาหกรรมแล้ว ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถ
ประกอบธุรกิจการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง การท่องเที่ยวการขนส่ง การเคหะและการก่อสร้าง 
การวิจัยและการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงตลอดจนการค้าและการบริการ 2) มีการวางผังที่ดี
และมีสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการอยู่อาศัย อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 3) 
องค์กรบริหารจัดการมีความเป็นอิสระในด้านการบริหารจัดการ บุคลากรและการเงิน ภายใต้การ
ก ากับดูแลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม  4) องค์กรบริหารจัดการต้องให้บริการสาธารณูปโภค 
ในราคาถูก และสามารถให้บริการทุกเรื่องแก่นักลงทุนและผู้อยู่อาศัยภายในเขตพิเศษด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) รวมทั้ง มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency) 
ระบบการบริห ารงานแบบจุด เดี ยว แบบเบ็ ด เสร็จ  (One Stop Service) 5) ให้ สิทธิ พิ เศษ 
(Preferential rights) ด้านภาษีอากรรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ และผู้อยู่อาศัยภายในเขตพิเศษ 
6) การด าเนินการของเขตพิเศษและการประกอบการภายในเขตพิเศษต้องสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 7) ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
                                                           

๓๗นพรัตน์  วงศ์วิทยาพาณิชย์, “การปกครองท้องถิ่นจีนในปัจจุบัน”, วารสารการเมืองการปกครอง 
ประชาสังคม – การบริหารท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น-นโยบายของรัฐ, ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (กันยายน 2557 – 
กุมภาพันธ์ 2558): 219. 



๗๓ 

และก ากับดูแลการด าเนินการของเขตพิเศษ (Public Participation) 8) การด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาคและในระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตพิเศษต้องเป็นไปในทางเดียวกับ
นโยบายของเขตพิเศษ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ซึ่งได้รับการผลักดันจาก
รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาอย่าง
รอบคอบ  มีการประชาสังคมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เกิดข้ึนไดต้ามเจตนารมณ์ของรัฐบาลอย่างแท้จริง๓๘ 

วัชรินทร์  อินทรพรหม และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและโครงสร้างการปกครอง
ท้องถิ่นเทียบไทยกับเวียดนาม” พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าสู่
ความเป็นประชาคมความรู้ความเข้าใจในประเทศโดยเฉพาะสมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกภายหลังได้แก่
กัมพูชา ลาว พม่า และด้วยความแตกต่างทั้งทางด้านระบบการปกครองวัฒนธรรมทางการเมืองและ
ระดับของการกระจายอ านาจท าให้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องน่าสนใจ การเทียบรูปแบบ
และโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นระหว่างไทยกับเวียดนาม การปกครองท้องถิ่นในระดับเมืองทั่วไป
ของไทยกับเวียดนามที่สามารถเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงด าเนินการบริหารส่วนจังหวัด  เนื่องจากเป็น
การปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดยังไม่มีความเจริญหัวหน้าฝ่ายบริหารและ
สมาชิกสภาเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเหมือนกันดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรที่
เป็นหน่วยงานย่อยของความแตกต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอิสระมากกว่าและมีโครงสร้าง
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น  
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบเวียดนามส่วนราชการ 1) การแบ่งส่วนราชการของไทยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นส่วนประเทศเวียดนาม 2 ส่วนคือ กลางและส่วน
ท้องถิ่น 2) การปกครองท้องถิ่นระดับเมืองใหญ่การปกครองท้องถิ่นระดับเมืองไทยกับเวียดนาม
เนื่องจากเป็นการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่และระดับปกครองครอบคลุมทั้งความเจริญและมีความ
เป็นมาและมีหัวหน้าฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเหมือนกัน  ดังนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร๓๙ 

วุฒิสาร ตันไชย ได้วิจัยเรื่อง “เมืองพิเศษ : แนวคิดและความเป็นไปได้”  พบว่า ความเป็นไปได้

ในการจัดตั้งเมืองพิเศษของไทยต้องการความพิเศษ ดังนี้ ๑) โครงสร้างการบริหารงาน  ๒) ที่มาของผู้บริหาร 

                                                           
๓๘ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง, “การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน”, ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ปีท่ี 4 ฉบับที่ 19  (ตุลาคม 2557): ค-ง. 
๓๙วัชรินทร์  อินทรพรหม และคณะ, “รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเทียบไทยกับเวียดนาม”, 

บทความวิชาการ, วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558): 188.   



๗๔ 

๓) อ านาจหน้าที่ ซึ่งต้องการอ านาจหน้าที่ 2 แบบ คือ (1) อ านาจหน้าที่ทั่วไป (2) อ านาจหน้าที่พิเศษ         

๔) ระบบบริหารงานบุคคล และ ๕) แหล่งรายได๔้๐ 

ถาวร  งามตระกูลชล ได้วิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่น : บทเรียนเข้มแข็งประเทศ
ญี่ปุ่น” พบว่า การปกครองท้องถิ่นบทเรียนชุมชนเข้มแข็งประเทศญี่ปุ่นหาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เป็นต้นมาระบบการปกครองของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  
จะแบ่งเป็น 2 ชั้นประกอบด้วยจังหวัดและเทศบาลซึ่งมีสถานะที่เท่าเทียมกันและให้ความร่วมมือใน
การบริหารท้องถิ่นตามส่วนแบ่งหน้าที่ของตนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศญี่ปุ่นนอกเหนือจากรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นแล้วสิ่งที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นอีกประการหนึ่งคือชุมชนเข้มแข็งของ
ประเทศญี่ปุ่น มิติทางวัฒนธรรม 6 ประการ ที่ใช้ในการตรวจสภาพพลังของการด าเนินชีวิตเพ่ือ
ส่วนรวมและความเข้มแข็งของชุมชนที่ก าหนดโดย เดวิด แมทธิวส์ (1996) มาอธิบายถึงอัตลักษณ์
ของชุมชนเข้มแข็งของท้องถิ่นญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยความคิดที่บอกถึงการกระท าของประชาชน
ความสัมพันธ์ของประชาชนกับสถาบัน โครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน ลักษณะของภาวะผู้น า
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน โดยมิติด้านโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศญี่ปุ่นจาก
รัฐธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ. 1947 จะแตกต่างจากประเทศไทยกล่าวคือประเทศญี่ปุ่นแบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 2 ประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ส่วนด้านการบริหารราชการประเทศญี่ปุ่นมีการบริหารราชการ
ส่วนกลางอ านาจปกครองหรือสั่งการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับประเทศไทยคือด้าน
นโยบายที่ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเช่นเดียวกัน ด้านการบริหาร ด้านนโยบาย
ด้านวัฒนธรรม ดังนั้นชุมชนเข้มแข็งของประเทศญี่ปุ่น มิติด้านวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ประกอบด้วย
ลักษณะจ าเพาะ กลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีลักษณะคือการให้ความส าคัญกับความส าคัญต่อความคิดและ
ความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามเสมอการเคารพและรักษาธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติลักษณะจ าเพาะของชาวญี่ปุ่นวัฒนธรรมที่สืบทอดมรดกสู่คนรุ่นหลังสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ความสัมพันธ์เชิงสาธารณะในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากชาวญี่ปุ่นมีลักษณะ
เฉพาะตัวในเรื่องแนวคิด คนภายในกับคนภายนอก โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะในประเทศญี่ปุ่น
เกิดขึ้นจากโครงสร้างพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตที่มาจากพ้ืนฐานทางศาสนาโดยเฉพาะกิจที่น ามาใช้
สร้างจิตส านึกให้แก่ชาวญี่ปุ่นการปฏิบัติในประเทศญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นจากนักรบในสังคมนักรบซามูไร
โบราณรุ่นหลังและกระบวนการเรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบประสาทประกอบกับชาวญี่ปุ่นเป็นกลุ่มชนที่สนใจและรักการอ่านอยู่ตลอดเวลาอีกด้าน
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ชุมชนในประเทศความเข้มแข็งสามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความ

                                                           
๔๐วุฒิสาร ตันไชย, “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพื้นที่ 

แม่สอด : ความเป็นมาและความท้าทาย”, วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559): 1. 



๗๕ 

มั่งคั่งและมั่นคงด้วยความร่วมมือของชุมชนกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาท้องถิ่นที่ทุกประเทศ  
ให้ความสนใจ๔๑ 

ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล ได้วิจัยเรื่อง “การเมืองในการก าหนดนโยบายพ้ืนที่เศรษฐกิจ
การค้าชายแดน จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัย พบว่า  
1. ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา บนฐานบริบทจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา มีการพัฒนาการที่ก้าวหน้าและด าเนินไปบนพ้ืนฐานของ
ความเข้าอกเข้าใจกัน โดยมีกรอบความร่วมมือต่างๆ เป็นพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ ด้านความ
ร่วมมือการค้าและการลงทุนในสินค้าเกษตร การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกการค้าและการ
ลงทุน ความร่วมมือ ด้านวิชาการ ความร่วมมือสาขาใหม่ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะขยายความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยว โดยใช้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพ้ืนที่และท้องถิ่น ในการระดมความ
คิดเห็นทั้งงานส่วนภูมิภาคเชิงยุทธศาสตร์และเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. การก าหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร  ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี 
สะเกษ การบริหารจัดการเชิงนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี  
การประสานงาน โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา โดยพ้ืนที่บริเวณนี้มักเป็น
จุดเส้นทางคมนาคมหรือเป็นเส้นทางที่ผ่านไปผ่านมา ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจ าเป็นต้องใช้แนวทาง
ปฏิบัติโดยค านึงถึงความอ่อนไหวของทั้ง 2 ฝ่าย การจัดการทางกายภาพการเชื่อมโยงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางโลจิสติกส์ของด่านช่องสะง า การจัดการทางสถาบัน โครงสร้างสถาบัน การจัดการระดับ
ประชาชนเป็นการเชื่อมโยงด้านศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การศึกษา และความ
ร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น ศักยภาพของด่านช่องสะง าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีโอกาสของการขยายการค้าและการลงทุนที่เติบโตขึ้นจากฐาน
ตลาดที่ใหญ่ขึ้นของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น
ของภาครัฐและเอกชนที่มีการแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากรแรงงานและความเชี่ยวชาญ การเติบโตของ
การค้าและการลงทุนยังส่งผลกระทบทางบวกให้ภาคการบริการ เช่น การบริการทางการแพทย์ 
การศึกษาและการท่องเที่ยวที่จะเติบโตไปพร้อมกัน การเติบโตในภาคส่วนต่างๆ  3. แนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า การ
ก าหนดนโยบายรัฐมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อให้ สอดคล้องกับการแถลงนโยบาย
ในด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชย์ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ของนโยบายการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่ามีทั้งปัจจัยการขับเคลื่อนนโยบายที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวของการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการค้าชายแดนให้ทันสมัย การพัฒนา  ศักยภาพตลาดการค้า
                                                           

๔๑ถาวร  งามตระกูลชล, “การปกครองท้องถิ่น : บทเรียนเข้มแข็งประเทศญี่ปุ่น”, บทความ, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , บูรณาการศาสตร์และศิลป์งานวิจัยท้องถิ่นไทยและ
ประชาคมอาเซียน ครั้งท่ี 8 จังหวัดนครปฐม, (31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559): 1-20. 



๗๖ 

ชายแดน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในจังหวัดสระแก้วเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
เป็นต้น๔๒ 

สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยการบริหารท้องถิ่นพิเศษในรูปแบบนครแม่สอด” ผลการวิจัยพบว่า 1) นครแม่สอดเป็น
เมืองชายแดนรูปแบบพิเศษที่มีการบริหารจัดการตามแผนการพัฒนา โดยใช้กรอบทิศทางการพัฒนา
ตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 2) นครแม่สอดเป็นเมืองชายแดนที่มีระบบกระจายความรับผิดชอบ 
และมีทรัพยากรเพียงพอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีกฎหมายให้อ านาจหน้าที่
พัฒนาตนเองได้ และ 3) การจัดการรัฐแนวใหม่ที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการในนโยบายสาธารณะ
โดยการจัดโครงสร้างนครแม่สอดกับโครงสร้างทางการตลาดควบคู่กัน ภาครัฐมีภารกิจส าคัญด้าน
โครงสร้าง ผ่านกฎระเบียบต่างๆ ส่วนภาคเอกชนมีหน้าที่รับนโยบายที่ส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  
เป็นหลัก๔๓ 

วุฒิสาร ตันไชย ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษในพ้ืนที่แม่สอด : ความเป็นมาและความท้าทาย” พบว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่แม่สอด เกิดจากการผลักดันของหลายภาคส่วนที่ต้องการ 

ให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่เป็นตัวแบบน าร่อง ทั้งการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามนโยบายของ

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือส่งเสริมการค้าและการ

ลงทุนในภูมิภาค เช่นเดียวกับการพยายามจัดตั้ง “นครแม่สอด” ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษที่มีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และทรัพยากรที่พิเศษและจ าเป็นต่อการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะ แม้ว่า

ปัจจุบันการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่แม่สอดยังอยู่ในช่วงกระบวนการพิจารณา

จากหลายภาคส่วน แต่เนื่องจากการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษตาก ทีด่ าเนินการไปก่อนหน้าย่อมก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้างต่อการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ที่องค์กร 

สิรินพรรณ สุขใยพัธน์ ได้วิจัยเรื่อง “ต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก” พบว่ามีรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายประเทศแม้จะมีความแตกต่าง
กันในรูปแบบการบริหาร หากแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่นโยบาย
รัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญการบริหารโครงสร้างองค์กรที่มีความร่วมมือ (Public-Private 

                                                           
๔๒ทิพย์สุดา  ธรรมลาภากุล, “การเมืองในการก าหนดนโยบายพื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน จุดผ่าน

แดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2560). 

๔๓สันติศักดิ์  กองสุทธิ์ใจ, “ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยการบริหาร
ท้องถิ่นพิเศษในรูปแบบนครแม่สอด”, รายงานการวิจัย, (คณะบริหารและการจัดการ : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, 
2560). 



๗๗ 

Collaboration) ในการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน เริ่มจากฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจ า
ทางการบริหารปกครอง (Multi-level governance) ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ซ้ าซ้อนเพ่ือเชื่อมโยง
และบูรณาการเข้าด้วยกัน (Joined-up government) ในการรวมพลังร่วมกัน ทั้ งนี้แนวทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม ยังเน้นให้ภาครัฐเป็นผู้เอ้ืออ านวยสนับสนุน
มากกว่าเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง  โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการแสวงหาความร่วมมือจากภาค
ส่วนอ่ืนในการแสวงหาความร่วมมือกันในพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ทั้งแนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการ๔๔ 

บูชิตา สังข์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง “สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบาย การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก” พบว่า 1) นโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวข้องกับกติกาสากลและนโยบายส่วนกลางของ
ประเทศ มีพัฒนาการมาตั้งแต่ก่อนทศวรรษ 2500 มีความก้าวหน้าของเนื้อหานโยบาย แต่ยังประสบ
ปัญหาทางในปฏิบัติ 2) นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด า เนินนโยบายโดยการ
ยึดหลักความเสมอภาคและมนุษยธรรม ประสบปัญหาส าคัญด้านประชากรแฝง แนวโน้มการเพ่ิมขึ้น
ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ และปัญหาเชิงนโยบาย 3) แนวทางการพัฒนานโยบายฯ ได้แก่ การระบุ
ความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนา การพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการนโยบาย และการ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และ 4) ตัวแบบนโยบายฯ เป็นการพัฒนาเชิงกระบวนการนโยบาย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนนโยบาย
และบริบท การระบุประเด็นนโยบาย การออกแบบนโยบาย และการมีส่วนร่วมในนโยบาย๔๕ 

สันต์ไชย รัตนะขวัญ ได้วิจัยเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” พบว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยให้มีลักษณะที่แตกต่าง

จากหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั่วไป เพ่ือให้มีการบริหารและจัดท าบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๔๖ 

                                                           
๔๔สิรินพรรณ  สุขใยพัธน์,“ต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”, ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, 2560). 
๔๕บูชิตา  สังข์แก้ว, “สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบาย การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก

กลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก”, วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 
2561): 17. 

๔๖สันต์ไชย  รัตนะขวัญ , “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, บทความสถาบันพระปกเกล้า, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http ://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ [25 
พฤศจิกายน 2562]. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ


๗๘ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Feng Y. and Gui. W. ได้วิจัยเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษของไอร์แลนด์” พบว่า เขต

เศรษฐกิจพิเศษของไอร์แลนด์ ดังกล่าวปรากฏในสมัยปี  ค.ศ.1958 เรียกว่า “Shannon Free 
Zone” ตั้งอยู่บริเวณสนามบินนานาชาติ Shannon (Shannon International Airport) ในขณะที่
เขตเศรษฐกิจแห่งนี้เกิดขึ้น Shannon Free Zone นี้จึงมีบทบาทที่ส าคัญในฐานะช่องทางที่ดึงดูด 
นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าสู่บรรดาประเทศทั้งหลายในทวีปยุโรป ในเวลานั้นรัฐบาลได้วาง
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการที่มิใช่กฎหมาย อาทิประโยชน์ทางภาษีอากร (Tax Incentives) 
การให้ความช่วยเหลือด้านอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ (Property 
Rights) อีกทั้งยังมีการฝึกฝนแรงงาน (Labour) ให้มีความพร้อมต่อการรองรับการไหลเข้ามาของ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกรณีที่ปรากฏใน Shannon Free 
Zone อาศัยการปรับนโยบาย กฎระเบียบและกฎหมายภายในของรัฐ 3 กล่าวคือ 1) ประโยชน์ทาง
ภาษี (Tax Incentives) 2) สิทธิพิเศษในอสังหาริมทรัพย์ (Property Rights) 3) แรงงานที่ตอบสนอง
รองรับต่ อตลาด  (Labour) Shannon Free Zone มี ความ โดด เด่ นทางด้ านการค้ าบริการ  
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งทางการตลาดในลักษณะอ่ืน การค้าสินค้ากลับมีสัดส่วนค่อนข้าง
น้อย กล่าวคือ ร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมด ในแต่ละปีเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ท ารายได้จากการ
ส่งออกเป็นจ านวนโดยประมาณ 2.5 ล้านเหรียญ๔๗ 

สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเมืองพิเศษของไทยต้องการความ
พิเศษ มีดังนี้ คือ ต้องค านึงถึงลักษณะจ าเพาะประจ าท้องถิ่น  ดังนี้ ๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเมือง (Strategic Competition) ๓) ปัจจัยว่าด้วยชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ๔) ลักษณะพื้นที่
จ าเพาะกระบวนการก าหนดนโยบายเพ่ือจัดตั้ง “นครแม่สอด” ให้มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้น สามารถอธิบายได้ 7 ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย 1) ขั้นค้นหาและรวบรวม
ข้อมูลมีตัวแสดงส าคัญ 2) ขั้นเสนอแนะ 3) ขั้นก าหนดก าหนดและวางนโยบาย 4) ขั้นก าหนด
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย 5) ขั้นน าเอานโยบายไปปฏิบัติ 6) ขั้นการประเมินผลนโยบาย 
และ 7) ขั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งในขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ จะมีตัวแสดงที่เข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ถูกจัดตั้งขึ้น

โดยให้มีลักษณะที่แตกต่างจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั่วไป เพ่ือให้มีการบริหารและจัดท าบริการ

                                                           
๔๗Feng Y. and Gui W., Special Economic Zones and Competitiveness, Asian 

Development Bank; and S. Deheng, 2006. Special Economic Zones and Economic Growth in 
China, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).  



๗๙ 

สาธารณะที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ตารางที ่๒.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ในราชการ (สปร.) 
(๒๕๕๑ 

ผลการศึกษาพบว่า แม่สอดจะต้องพัฒนาไปเป็น “นครแม่

สอด” เพ่ือให้ท้องถิ่นที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่มีก าลังมากขึ้น    

ในการบริการประชาชน อาทิเช่น การมีโรงพยาบาลที่ทันสมัย

ขนาดใหญ่ เพี ยงพอที่ จะให้ บริการประชาชนในพ้ืนที่         

การจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่สอดรับกับการพัฒนาการ

ค้าและอุตสาหกรรมในลักษณะของเมืองชายแดน เมืองหน้า

ด่าน ที่ต้องการความหลากหลายของศาสตร์ รวมทั้งด้านการ

ท่องเที่ยว พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมหลากหลาย

ประเภท 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(๒๕๕๖) 

ผลการวิจัยพบว่า ควรต้องมีการวางบทบาทและ

ความสัมพันธ์ระหว่างเขตเศรษกิจพิเศษ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ ให้ เกิดความเหมาะสม นั่นคือ     

เขตเศรษฐกิจพิเศษควรมุ่งเน้นบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ 

ขณะที่บทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ควรจะให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า และควรพิจารณายกฐานะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมไปสู่ความเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอ านาจหน้าที่และ

ทรัพยากรทางการบริหารที่กว้างขวางกว่าเดิมเพ่ือให้เพียงพอ

ต่อการดูดซับกับปัญหาและความต้องการด้านการบริการ

สาธารณะจากประชาชนในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิมและจะเพ่ิมมากขึ้น

อันเป็นผลมาจากการพัฒนาไปสู่ความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 



๘๐ 

ตารางที ่๒.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

วสันต์ เหลืองประภัสร์  
(๒๕๕๔) 

ผลการวิจัยพบว่า การขับเคลื่อนเพ่ือจัดตั้งนครแม่

สอดไปสู่ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษนั้น ถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ

ของรัฐ เพ่ือให้สามารถตอบสนองปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ หรือกล่าวอีก

นัยหนึ่งความพิเศษของนครแม่สอด 

 จึงได้แก่การมีภาระหน้าที่ที่มากกว่าองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป และเป็นการที่รัฐก าลังมอบอ านาจ

หน้าที่เพ่ิมเติมให้นครแม่สอดสามารถด าเนินการจัดท า

และแก้ปัญหาในพ้ืนที่แทนรัฐบาลส่วนกลางนั่นเอง 

นพพล อัคฮาด และคณะ 
(๒๕๕๖) 
 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดตั้ง มี 7 ขั้นตอน 

1) ขั้นค้นหาและรวบรวมข้อมูล 2) ขั้นสนับสนุนการ

ก าหนดนโยบาย 3) ขั้นก าหนดและวางนโยบาย 4) ขั้น
ก าหนด สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย 5) ขั้น
น าเอานโยบายไปปฏิบัติ 6) ขั้นการประเมินผลนโยบาย 
และ 7) ขั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย ส่วน
ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลที่
เข้ามาบริหารประเทศมีผลต่อการจัดตั้งนครแม่สอด 

วุฒิสาร ตันไชย  

(๒๕๕๕) 

 

พบว่า ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเมืองพิเศษของ
ไทยต้องการความพิ เศษ ดั งนี้  (๑) โครงสร้างการ
บริหารงาน (๒) ที่มาของผู้บริหาร (๓) อ านาจหน้าที่ ซึ่ง
ต้องการอ านาจหน้าที่ 2 แบบ คือ 1) อ านาจหน้าที่
ทั่วไป 2) อ านาจหน้าที่พิเศษ (๔) ระบบบริหารงาน
บุคคล (๕) แหล่งรายได้ 

 

 



๘๑ 

ตารางที ่๒.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

วุฒิสาร ตันไชย 

(๒๕๕๙) 

 

ผลการวิจัยพบว่า การการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ      

ในพ้ืนที่แม่สอด เกิดจากการผลักดันของหลายภาคส่วนที่

ต้องการให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่เป็นตัวแบบน าร่อง 

ทั้งการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามนโยบาย

ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่

เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือส่งเสริมการค้าและ

การลงทุนในภูมิภาค เช่นเดียวกับการพยายาม จัดตั้ง 

“นครแม่สอด” ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และทรัพยากร

ที่พิเศษและจ าเป็นต่อการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะ  

นพรัตน์  วงศ์วิทยาพาณิชย์ 
(2558) 

โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นจีน ที่แบ่งตาม
โครงสร้างตามระบบชั้น Tier System ตั้งแต่หน่วย
การปกครองท้องถิ่นระดับมณฑล (Provincial level) 
ห น่ ว ย ก ารป ก ค รอ งท้ อ งถิ่ น ร ะดั บ  Prefecture 
(Prefectural level) หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับ 
County (County level) หน่วยการปกครองท้องถิ่น
ระดับ  Township (Township level) จนถึงหน่ วย
การปกครองท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน (Village level) 
การปกครองท้องถิ่นจีนที่แบ่งตามหน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นระดับมณฑล (Province) มณฑลปกครอง
ต น เอ ง  (Autonomous region) เท ศ บ า ล น ค ร 
(Municipality) แล ะ เข ต บ ริ ห าร พิ เศ ษ  (Special 
administrative region) และอธิบ ายถึ งที่ ม าของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาประชาชนท้องถิ่น (The 
local people's congress) ระบบการเลือกตั้งสภา
ประชาชนท้องถิ่นจีนโดยตรงและโดยอ้อม และอ านาจ
หน้าที่ ภารกิจ บทบาทของรัฐบาลท้องถ่ินจีน 



๘๒ 

ตารางที ่๒.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

ถาวร  งามตระกูลชล 
(2559) 

การปกครองของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ชั้นประกอบด้วย
จั งห วัดและเทศบาล  มิ ติ ท างวัฒ นธรรม  6 ประการ 
ความสัมพันธ์ของประชาชนกับสถาบัน โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประชาชน ลักษณะของภาวะผู้น าความรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชน โดยมิติด้านโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน
การบริหาร ด้านนโยบายด้านวัฒนธรรม มิติด้านวัฒนธรรม
ของชาวญี่ปุ่น ประกอบด้วยลักษณะจ าเพาะ โครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณะในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานของการด ารงชีวิตที่มาจากพ้ืนฐานทางศาสนา
โดยเฉพาะกิจที่น ามาใช้สร้างจิตส านึก 

วัชรินทร์  อินทรพรหม และคณะ 
(2558) 

โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นระหว่างไทยกับเวียดนาม 
โครงสร้างแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ 
รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 1) การแบ่งส่วน
ราชการของไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นส่วนประเทศเวียดนาม 2 ส่วนคือ 
กลางและส่วนท้องถิ่น  2) การปกครองท้ องถิ่นระดับ       
เมืองใหญ่ระดับปกครองครอบคลุมทั้งความเจริญและมีความ
เป็นมาและมีหัวหน้าฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนเหมือนกันดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบ
รูปแบบโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 

ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง 
(2557) 

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก อาทิ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐดูไบ ซึ่งมีการบริหารงานที่
ยืดหยุ่น เป็นอิสระในการบริหาร มีสิทธิพิเศษทางภาษีและ
มาตรการจูงใจอ่ืนที่เอ้ือต่อการลงทุนจากต่างประเทศ โดย 1) 
ไม่จ ากัดประเภทของกิจกรรมภายในเขตพิเศษ 2) มีการวาง
ผังที่ดีและมีสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจและ
การอยู่อาศัย 3) องค์กรบริหารจัดการมีความเป็นอิสระ 4) 
องค์กรบริหารจัดการต้องให้บริการสาธารณูปโภคในราคาถูก  



๘๓ 

ตารางที ่๒.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

 5) ให้ สิท ธิ พิ เศษ  (Preferential rights) ด้ านภาษี อากร
รูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ 6) การด าเนินการของเขต
พิเศษและการประกอบการภายในเขตพิเศษต้องสอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 7) ประชาชนในพ้ืนที่ควรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและก ากับดูแล 8) การด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาคและในระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่
เขตพิเศษต้องเป็นไปในทางเดียวกับนโยบาย 

Feng Y. and Gui. W. 

(2007) 

มีบทบาทที่ส าคัญในฐานะช่องทางที่ดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติที่ต้องการเข้าสู่บรรดาประเทศทั้งหลายในทวีปยุโรป 
ในเวลานั้นรัฐบาลได้วางมาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ที่มิใช่กฎหมาย อาทิประโยชน์ทางภาษีอากร การให้ความ
ช่วยเหลือด้านอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
รูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการฝึกฝนแรงงาน 3 กล่าวคือ 1) 
ประโยชน์ทางภาษี  2) สิทธิพิเศษในอสังหาริมทรัพย์  3) 
แรงงานที่ตอบสนองรองรับต่อตลาด 

 

2.7.2 งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรม 

การวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก” 

ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมเพ่ือการปกครอง จากนักวิชาการและนักวิจัยหลาย

ท่าน สรุปได้ดังนี้ 

กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น า
ชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  
1) ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ที่ได้จากการแก้ปัญหายาเสพติดท าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในการเข้าร่วมในกิจกรรม
การเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการในการ
แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในระดับ



๘๔ 

ติดตามผลการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ 2) ปัญหาและอุปสรรค การมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการด าเนินการในระดับนโยบาย เรื่องการศึกษา ยาเสพติด สุขภาพและ
สวัสดิการสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมงบประมาณ ผู้น าชุมชนเป็นเพียงผู้รับนโยบาย
มาปฏิบัติ กรุงเทพมหานครยังเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เป็นการมี
ส่วนร่วมแบบบางส่วน เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชนตัดสินใจแก้ปัญหา ตั้งแต่การ
จัดหางบประมาณ ตั้งคณะกรรมการในชุมชน ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้น า
ชุมชนเกี่ยวกับระบบการท างานของหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในศักยภาพ ความรู้
ความสามารถ และไม่เห็นความส าคัญต่อบทบาทของผู้น าชุมชน ในการเข้าร่วมเสนอนโยบาย ปัญหา 
หรือความต้องการของชุมชน ท าให้ขาดโอกาสในการน าเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง ท าให้การแก้ปัญหาของไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ 3) การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความทันสมัยทางวัตถุ 
กรุงเทพมหานคร  

จึงต้องส่งเสริมโดยการ ให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้ แก่ผู้น าชุมชน 
โดยน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ MBB 
Model ที่สามารถประยุกต์ใช้โดยการ M (Meeting) การร่วมประชุม เพ่ือเป็นการให้การยอมรับ  
ให้โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน ได้ร่วมกันประชุมให้เป็นประจ าภายในชุมชน และ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครกับผู้น าชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา รับรู้ข้อตกลงเงื่อนไข
ต่างๆ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ   
B (Board) ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้การ
ยอมรับในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ โอกาสในการน าเสนอความเห็นปัญหาความต้องการของชุมชน  
ให้ความส าคัญในการรับฟัง หาแนวทางป้องกัน แก้ไขให้ความรู้แก่ชุมชน B (Benefits) ร่วมรักษา
ผลประโยชน์ ซึ่งเป็นผลจากการร่วมตั้งแต่กิจกรรม การตัดสินใจ ด าเนินการ รับผลประโยชน์ และ
ประเมินผล ไม่ให้เกิดความเสื่อม ในเรื่องของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สิ่งที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ เช่น 
วัฒนธรรม อาชีพเฉพาะชุมชน หรือบุคคลที่มีคุณประโยชน์ มีภูมิรู้ในชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี  
ให้ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษา ปัญหายาเสพติด สุขภาพและสวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาของชุมชน  
ให้สามารถพ่ึงตนเองและบริหารจัดการได้โดยคนในชุมชน๔๘  

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี ได้วิจัยเรื่อง “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า 

                                                           
๔๘กาญจนา  ด าจุติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557). 



๘๕ 

1. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานบุคคล 2) งานด้านการศึกษา 3) งานด้าน
บริหารงบประมาณ 4) งานด้านสาธารณสุข และ 5) งานด้านการบริการสาธารณะ 

2. หลักอปริหานิยธรรม ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมมี
แต่ความเจริญฝ่ายเดียวมี 7 ประการ ได้แก่ 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ 4) เคารพนับ
ถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง 5) บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูก
ข่มเหง 6) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุและ ตลอดจนอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ) 7) จัดให้มีการ
อารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักของ
ประชาชนทั่วไป   

3. บูรณาการการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยหลักอปริหานิยธรรมในพระพุทธศาสนา 

1) ด้านการบริหารงานบุคคล มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึง
ท า ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟังการ
เคารพผู้รู้หรือวิญญูชนที่ได้บัญญัติในเรื่องต่างๆ บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง และจัด
ให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็น
หลักของประชาชนทั่วไป เพราะท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงานได้ตรงตาม
เป้าหมายยิ่งขึ้น สามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร  
ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดภาวะความเสียหาย ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดผลดีขึ้น ท าให้
การด าเนินงานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2) ด้านการศึกษามาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์, พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท าและไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เพราะท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงาน ตรงตาม
เป้าหมายยิ่งขึ้นสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดภาวการณ์ด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ลดความ
เสียหายการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ด้านบริหารงานงบประมาณ มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่าด้วย
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ และเคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของ



๘๖ 

ท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง มาใช้ในการด าเนินงานเพราะท าให้จัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างคุ้มค่า เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เสมอภาค เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดผลส าเร็จดียิ่งขึ้น 

4) ด้านสาธารณสุข มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่าด้วยหมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน  ท ากิจที่พึงท า 
ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านเหล่านั้น เป็นสิ่งอันควรฟัง
มาใช้ในการด าเนินงาน เพราะท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ด้านสุขภาพและจิตใจ และเป็นการลดภาวะ
ความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บการด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

5) ด้านบริการสาธารณะมาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย  
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่
พึงท าไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ มาใช้ในการด าเนินงานท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการ
ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ลดภาวะความเสียหาย เสียเวลา ความ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท าให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ๔๙ 

พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไป
ใช้ในการบริหารของผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) หลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญ
ฝ่ายเดียว มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมส าหรับคฤหัสถ์ผู้มีหน้าที่ในการ
ปกครอง) และภิกษุอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมส าหรับบรรพชิตผู้ใฝ่ธรรม) อปริหานิยธรรม
ปรากฏมีในพระสูตรต่างๆ เช่น มหาปริพพานสูตร เป็นต้น โดยแต่ละสูตรมีหลักธรรม ๔ ประการบ้าง
๖ ประการบ้าง และ ๗ ประการบ้าง 

๒) รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด น าหลัก  
อปริหานิยธรรมไปบูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมความสามัคคีเป็นทีม
(Teamwork) และสามารถนามาบูรณาการเข้ากับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
(Staffing) การประสานงาน (Coordinating) และการจัดองค์กร (Organizing) โดยการร่วมแรงร่วมใจ
เป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึกก าลัง (Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิย

                                                           
๔๙ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๘๗ 

ธรรม เป็นหลักป้องกันความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญขององค์การฝ่ายเดียว องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 

๓) รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ร้อยเอ็ดพบว่า หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารองค์การองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ร้อยเอ็ด มี ๖ รูปแบบคือ ๑) รูปแบบของความสามัคคีการจัดประชุมและเลิกประชุม คือ ร่วมกัน
ประชุมสามัญประจ าปีเมื่อมีปัญหาเร่งด่วนทุกภาคส่วนก็พร้อมเพรียงกันประชุมโดยยกประเด็นปัญหา
มาปรึกษาหารือกัน จนมีแนวทางแก้ไขในที่สุด ด้วยพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงกระท าร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับองค์กร ๒) รูปแบบของการเคารพต่อขบวนธรรมเนียมประเพณีเดิมของ
ท้องถิ่นรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ถือเป็นเป้ายุทธศาสตร์ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ๓) รูปแบบของการ
เคารพผู้อาวุโสและปราชญ์ท้องถิ่นให้เกียรติยกย่องเชิดชูและเคารพในเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสและ
ปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนในการวางหลักสูตรการศึกษาบางส่วน
ในระดับท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ๔) รูปแบบของการส่งเสริมสถานะและบทบาทของสตรีส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสร้างความเข้มแข็งในตัวผู้หญิงเพ่ือปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงให้
เป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยสังคมมีส่วนร่วม มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมในชุมชน ๕) รูปแบบของการถือ
แบบอย่างและยกย่องคนดีในการท างานให้ความเคารพในการแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสม ๖) รูปแบบของการปกป้องคุ้มครองผู้อยู่อาศัยแขกและคนที่
เข้ามาในท้องถิ่นจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร้อยเน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ และถูก
สุขลักษณะของที่อยู่อาศัยเคารพซึ่งกันและกันใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต๕๐ 

สรุปได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมที่หมู่ใด คณะใด น าไปปฏิบัติแล้วจะไม่พบ
ความเสื่อมเลย เช่นเดียวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ที่มีประชากรจาก
หลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
๕๐พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์), “รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารของ

ผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 (มีนาคม - มิถุนายน 2559): 101-113. 

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/issue/view/7314


๘๘ 

ตารางที ่๒.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรม 
 
 

 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

กาญจนา  ด าจุติ 
(๒๕๕๗) 

 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริห ารจั ดการองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ของ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการด าเนินการในระดับ
นโยบาย ผู้น าชุมชนเป็นเพียงผู้รับนโยบายมาปฏิบัติ 
กรุงเทพมหานครยังเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ปัญหาการมี
ส่วนร่วมในระดับชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมแบบบางส่วน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน โดยการให้การ
ยอมรับ ให้โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้ แก่ผู้น า
ชุมชน โดยน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี 
(๒๕๕5) 

ผลการวิจัยพบว่า เมื่ อน าาหลักหลักอปริหา        

นิยธรรมอันเป็นคุณธรรมของคนดีมาใช้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมส่งผลให้การด าเนินงานใน
องค์กรเกิดทั้งประสิทธิภาพ เกิดทั้งประสิทธิผล เพราะ
การด าเนิน งานหากผู้บริหารรู้หลักคุณธรรมก็จะบริหาร 
ด าเนินงาน ไม่ว่างานด้านบริหารงานบุคคล งานด้าน
การศึกษา งานด้านการบริหารงบ ประมาณ งานด้าน
สาธารณสุข งานด้านการบริการสาธารณะและงาน ด้าน
อ่ืนๆ ย่อมสนองตอบต่อความต้องการขององค์กร ชุมชน 
สังคม ได้อย่างเหมาะสม 

พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์) 
(2559) 

บูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารเพ่ือพัฒนาการบริหารงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ความสามัคคีเป็นทีม (Teamwork) และสามารถนามา
บูรณาการเข้ากับบริหารงานทั้งในด้านการบริหาร
จั ด ก า ร บุ ค ล าก ร  (Staffing) ก า ร ป ร ะ ส าน ง า น 
(Coordinating) และการจัดองค์กร (Organizing) โดย
การร่วมแรงร่วมใจเป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึก
ก าลัง (Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 



๘๙ 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก” 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การจัดตั้งเมืองพิเศษ

ของไทยต้องการความพิเศษ จากแนวคิดของ สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และคณะ รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงต้องค านึงถึงลักษณะจ าเพาะประจ าท้องถิ่น ดังนี้ ๑) ผลกระทบอัน
เกิดจากความเป็นเมือง 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง๕๑ ๓) ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และ ๔) ลักษณะ
พ้ืนที่จ าเพาะ๕๒  และหลักธรรมเพ่ือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้เกิดความเข้มแข็ง

พ่ึงตนเองได้ ในมหาปรินิพพานสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึง หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 

หมายถึง หลักธรรมซึ่งท าให้เกิดความเจริญฝ่ายเดียว ไม่มีความเสื่อม จะไม่ประสบความเสื่อมเลย 
ตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้อยู่๕๓ ประกอบด้วย 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2) พร้อม

เพรียงกันประชุม เลิกประชุม 3) ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่างๆ 4)  ให้ความเคารพและรับฟังผู้ใหญ่ 
5) ไม่บังคับปกครองสตรี 6) เคารพบูชาสักการะปูชนียสถาน 7) ให้การท านุบ ารุงศาสนบุคคล จึงได้ก าหนด

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๕๑อรทัย  ก๊กผล, Urbanization เมื่อ เมืองกลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัน แพคเก็จจิ้ง 2014 จ ากัด, 2559), หน้า 35. 
๕๒สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และคณะ, “การจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ : ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต”, 

รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย, 2541). 
๕๓พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), ธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2535), หน้า 

14. 



๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สภาพปัญหาของเทศบาลนคร    
แม่ สอด ความเหมาะสมและ
องค์ประกอบที่มีความจ าเป็นใน
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 

- การประชุมเป็นนิตย์ 
- การพร้อมเพรียงกันประชุม 

- การไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ 
- สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้

อาวุโส 

- ไม่ฉุดครา่ขืนใจกุลสตรีหรือกุล
กุมารีให้อยู่ร่วมด้วย 

- สักการะ เคารพ นับถือ บูชา
เจดีย์ 

- จัดการรักษาคุ้มครอง ป้องกัน
พระอรหันต์ทั้งหลาย 

การปกครองท้องถิ่น 
รูปแบบพิเศษ  

ของเทศบาลนครแม่สอด  
จังหวัดตาก 

 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ของเทศบาลนครแม่สอด 

และปัจจัยจ าเพาะของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ของเทศบาลนครแม่สอด  
 

ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่น  
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
๑) ผลกระทบอันเกิดจากความ

เป็นเมือง  
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  
๓) ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม   
๔) ลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก” 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
๓.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ๓.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก   
 ๓.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.3 การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก” 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
และหลักพุทธธรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์และท าการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หลังจากนั้นน าผลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพไปท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) และน าผลที่ ได้ ไปท าการวิ จั ยเชิ งปริมาณ  โดยการสร้ างแบ บ สอบ ถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่อไป 

 



๙๒ 

 

๓.2 วิธีวจิัยเชิงคุณภำพ 
๓.2.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะ 
1) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม จ านวน ๓ รูป ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ จ านวน ๔ คน  ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคราชการ ผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
จ านวน ๕ คน  ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบายด้านการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ จ านวน ๔ คน  ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ตัวแทนภาคเอกชนและประชาชน จ านวน ๔ คน       
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๐ รูปหรือคน มีรายชื่อดังนี้ 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง หน้ำที่ 
1) พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
2) พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.

ดร. 
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

4) นายวิฑูร เอ่ียมโอภาส ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

6) ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว รองผู้ อ าน วยการฝ่ ายแผน งานและวิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

7) ดร.อภิวัตน์ พลสยม นักวิชาการอิสระ 
8) นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
9) นายกริชชัย ศิลปรายะ ท้องถิ่นจังหวัดตาก 
10) พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์   รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก 
11) นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด 
12) นายบุญรอด  ถึงสุข ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
13) นายอุดร  ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก) 



๙๓ 

 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง หน้ำที่ 
14) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 

(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
15) นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3 
16) นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 

(คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
วุฒิสภา) 

17) นายนิยม  ไวยรัชพานิช รอ งป ระธ าน ก รรม ก ารส ภ าห อก ารค้ า 
แห่งประเทศไทย 

18) นายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
19) นางฐิติพร  กาสมสัน ประธานสภาอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว 

จังหวัดตาก 
20) นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ ์ ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก 

 
2) ผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะ 

ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก จ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มตัวแทนภาค
ประชาชน รวมจ านวน 13 คน ดังนี้ 

 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง  
๑) นายศุภภิมิตร  เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
๒) นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์ นายอ าเภอแม่สอด 
๓) นายธราสิทธิ์ วิชัยดิษฐ์ อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
๔) ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์   นายกเทศมนตรีนครแม่สอด 
๕) นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สอด 
๖) ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ   ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด 
๗) นายก าธร  บุญสา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก 
๘) ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 

ท่าสายลวด 
๙) นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก 
๑๐) ดร.สุชาติ   ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
๑๑) นายอ านาจ  นันทหาร ประธาน Biz Club SEZ 17 จังหวัดภาคเหนือ 



๙๔ 

 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง  
๑๒) นางพรรณทิพย์  ไชยชนะ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตาก 
๑๓) นายสมศักดิ์ เชาวกีรติพงศ์ ป ระธาน กลุ่ ม งาน อนุ รั กษ์ ศิ ลป วัฒ น ธรรมและ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

  

 ๓.2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์  
 Silver man ได้น าเสนอถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมี  ๔ วิธี  คือ (๑) การสังเกต 
(Observation) (๒) ต าราและเอกสาร (Texts & Documents) (๓) การสัมภาษณ์ (Interviews)  
(๔) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์  (Audio & video recording)๑ ผู้ วิจัยเลือกใช้การ
สัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและมุมมอง ค่านิยมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆ ได้มี
ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์หรือสภาวะแวดล้อมอย่างไร และที่ส าคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนาได้๒  

 ๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ  
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือ 

เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งเป็นการตั้งค าถามแบบปลายเปิด 
(Open ended Questions) ทั้งนี้ในการด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ๑) ก าหนดโจทย์การวิจัย (Research Question) เป็นเกณฑ์หลัก   
 ๒) ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย  
 ๓) ก าหนดข้อค าถามเชิงโครงสร้าง (Structural Interview Guideline) ซึ่งเป็นการตั้งค าถาม
แบบปลายเปิด (Open ended Questions) เป็นเกณฑ์  
 ๔) น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

 ๕) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบมาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

                                    
 ๑Silverman, D., Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, (London: Sange, 
2000), p. 90. 
 ๒Creswell, J. W.,  Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 
Approaches 3rd, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2013), p. 121. 
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 ๖) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 ๗) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้
ข้อมูลหลัก  

๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
๑) น าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิด “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เทศบาลนคร 

แม่สอด จังหวัดตาก” ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบ แนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไข

ส านวนภาษา และตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อ
ความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบแล้วมาปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๓.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๑. กำรสัมภำษณ์ (Interview)  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) จาก
แนวคิดของ Patton ที่ระบุว่าการสัมภาษณ์เป็นการสื่อสารที่จะท าความเข้าใจถึง “การปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก” ซึ่งผู้วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะความ
เป็นไปได้ของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดเป็นอย่างไร ซึ่งค าตอบที่ได้จะ
น ามาประมวลผลจดหมวดหมู่ (Categories) การใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจะสามารถน ามา
ก าหนดเป็นรูปแบบได้ 
 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการถัดมาคือ การจัดการเก็บข้อมูล ไมล์และ 
ฮูเบอร์มัน กล่าวถึงการจัดการข้อมูลว่า ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนื่องจากข้อมูลมี
ที่มาจากหลายแหล่ง บางครั้งอาจเป็นวัสดุต่างๆ เราจะต้องจัดการให้มีความง่ายและยืดหยุ่น๓ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์โดยการบันทึกเทปและถ่ายภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 ๓.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการจัดท า
รายงานหรือดุษฎีนิพนธ์ ซึ่ง Creswell อ้างว่า การได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาเดียวกับการเก็บ

                                    
 ๓Miles, M. B., & Huberman, A. M.,  An Expanded Sourcebook of Qualitative Data 
Analysis, 2ed, (Thousand Oaks CA: Sage, 1994), p. 5. 
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รวบรวมข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยให้เห็นภาพหรือโครงสร้างของการศึกษา ดังนั้นเมื่อ
สัมภาษณ์เสร็จ จึงควรมีการถอดเทปออกมาให้รวดเร็วและท าการวิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อมูลสามารถ
สนับสนุน และอ้างอิงในส่วนต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ค าถามการวิจัยเป็นตัวตั้ง ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยทั่วๆ ไปต้องมีความเชื่อมโยง และบูรณาการสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การตีความและอภิปราย
ผลที่เป็นเอกภาพ๔ 

โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับความเป็นไปได้
ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ทั้ง 4 ปัจจัย คือ 1) 
ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง ๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  ๓) ชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม และ ๔) ลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ  

 

๓.3 วิธีวิจัยเชิงปริมำณ 

๓.3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

๑. ประชำกร  
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ประกอบด้วย ในเขต

เทศบาลนครแม่สอด และในเขตเทศบาลต าบลท่าสายลวด จ านวน 92,381 คน๕ 
๒. กลุ่มตัวอย่ำง  
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้ง ๒ เขตพ้ืนที่ 

จ านวน 399 คน จากการค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๖ และตามสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่าง จากประชากรแต่ละเขตพ้ืนที ่ 

 
๑) กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

สูตร   n  =         N  
                                        1+ N (e)2  

    n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 
    N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

                                    
 ๔Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E., Advanced Mixed 
Methods Research Designs, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003), p. 229. 

๕ฐ า น ข้ อ มู ล ท ะ เบี ย น ร า ษ ฎ ร์  อ า เภ อ แ ม่ ส อ ด , 2 5 6 2 , [อ อ น ไล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
https://www.thasailoud.go.th/home [16 ตุลาคม 2562]. 
 ๖Yamane, Taro, Statistics: An Introductory Analysis, (New York: Harpen and Row, 1967), 
p. 110. 

https://www.thasailoud.go.th/home%20%5b16
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    e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 
ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 
  แทนค่าในสูตร 
                   n   =    92,381 
                                       1 + 92,381 (0.05)2  
    n   =         92,381 
                                     1 + 92,381 (0.0025)  
    n   =        92,381 
                                           1 + 131.95  
     n   =         92,381 
                                        131.95 
    n   =      398.28 
 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณสามารถเป็นตัวแทน
ของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 399 ตัวอย่าง โดยมีเทคนิคและวิธีการ
สุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  
 2) ก ำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่ำง จากประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และเป็นผู้มี
สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ทั้ง ๒ เขต พ้ืนที่เป็นเขตกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่มเขต ประกอบด้วย ในเขต
เทศบาลนครแม่สอด และในเขตเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรแต่ละเทศบาล  
 

 

เทศบำล 
ประชำกร (N) สูตร  n = 

N

Nn
11



 

 

ตัวอย่ำง (n) 

เขตเทศบาลนครแม่สอด 68,761 68,761x394 
 

297 

เขตเทศบาลต าบลท่าสายลวด 23,620 23,620x394 
 

102 

ประชำกร 92,381 กลุ่มตัวอย่ำง 399 
 

92,381 

92,381 
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โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่าง
จากประชากรในพ้ืนที่กลุ่มเขตตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างตามโควตาที่ก าหนดตามสัดส่วน จนครบตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ 399 คน 

๓.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 ๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ  คือ จากพระไตรปิฎกและ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วย
ค าถามปลายปิด 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด แบบเลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จ านวน ๕ ข้อ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดในมิติต่างๆ คือ 1) ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 
๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ๓) ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และ ๔) ลักษณะพ้ืนที่
จ าเพาะ  

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
 ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ๓ ในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน 
(Summated Rating Scale) ของเรนซิส ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert type)๗ 
แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ละข้อ ดังนี้ 

คะแนน   ๕  หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน   ๔  หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
คะแนน    ๓  หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง  

                                    
 ๗Ibid., p. 120. 
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คะแนน   ๒  หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย     
คะแนน   ๑  หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
  สามารถจัดแบ่งเกณฑ์การแปลความ ดังนี้   

 ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย ( X )  การแปลผล 

๑.๐๐ – ๑.๘๐  มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

๑.๘๑ – ๒.๖๐  มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 

๒.๖๑ – ๓.๔๐  มีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง  

๓.๔๑ – ๔.๒๐  มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก    

๔.๒๑ – ๕.๐๐  มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 ๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) น าแบบสอบถามเกี่ยวกับโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในพ้ืนที่กลุ่มเขตตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างตามโควตา
ที่ก าหนดตามสัดส่วน จนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ 399 คน ดังกล่าวข้างต้นให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาและตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่
ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
 ๒) น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบมาปรับแก้ ตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 ๓) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและ
ทางด้านเครื่องมือวิจัยเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ๕ ท่าน ดังนี้ 

1) พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
2) รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
3) ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์  ผู้อ านวยการส านักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ 

เพ่ือประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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4) อ.ดร.กาญจนา  ด าจุติ  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
5) นายภิรมย์  ทองคุ้ม   รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก 

  
๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 ๕) น าแบบสอบถามที่ ได้ รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้ เชี่ ยวชาญ             
มาค านวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแบบสอบ โดยใช้สูตร๘ ดังนี้คือ 
            IOC   =      ∑R 
                                                N   
 เมื่อ       IOC    =    ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 
      ∑R      =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N        =    จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
 โดยที่     +๑      =    แน่ใจว่าสอดคล้อง                                
      ๐       =    ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง                                
    - ๑      =    แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

 ๓. กำรหำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (Reliability)  
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง ต่อจากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ “ครอนบาค” (Cronbach’s Alpha Coefficient)๙ ดังนี้คือ 

   α        = 
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t

i

s
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k

k    

 เมื่อ α     =  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
   k    =  จ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 
  2

is  =  ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

              
2

ts   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 
                                    
 ๘พิสณุ ผ่องศรี, วิจัยทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๓๙. 
 ๙Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing. 3nd ed., (New York : Harper & 

Row Publishers, 1974), p. 161. 



๑๐๑ 

 

 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย 4  ประเด็น คือ ) ผลกระทบอันเกิดจากความเป็น
เมือง ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ๓) ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และ ๔) ลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังกล่าวมีค่ามากกว่า 
๐.๗๐ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง ต่อจากนั้นน า
แบบสอบถามมาจัดพิมพ์แล้วน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
ผู้วิจัยจึงได้แสดงกระบวนการในการด าเนินการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 



๑๐๒ 

 

 

กระบวนการในการด าเนินการสร้างแบบสอบถาม  
 

 
 

ก าหนดรูปแบบ และร่างโครงสร้างแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 

 
 

สร้างแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

 
ทดลองกับ 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน 
 

น ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

แจกแบบสอบถาม 
 

แผนภำพที่ ๓.๑ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม๑๐ 
 
 
 

                                    
 ๑๐ปรับปรุงจาก  ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๓), หน้า ๘๕. 

เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือพิจารณา 

ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

 
เสนอผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  

IOC  
          

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 



๑๐๓ 

 

๓.๓.๓ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง   
 ๒) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามตามที่ก าหนดไว้ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้ง ๒ เขตพ้ืนที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่เทศบาลบาลนครแม่สอด และเขต
เทศบาลต าบลท่าสายลวด จ านวน 399 ชุด  
 ๓) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง 
 ๔) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณแ์ละความถูกต้องอีกครั้ง 
 ๕) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลเป็นรหัสไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๖) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ๗) ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
 ๘) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ตามล าดับ
ดังนี้ 
 (๑) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) 
 (๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทศบาลนคร 
แม่สอด จังหวัดตาก วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 (๓) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 (๔) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด โดยใช้ค่าสถิติความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบค าบรรยาย และสามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้ดังนี ้ 



๑๐๔ 

 

 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
วิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ 
คือ เอกสารวิชาการ / งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
 

 ๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการท าวิจัยครั้งนี้ โดยใช้สถิติ คือ สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ๑๑ คือ 

   P   =  
N

x 100   

  เมื่อ P   =  ค่าร้อยละ 
   X   =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N   =  จ านวนข้อมูล 

                                    
 ๑๑นิภา เมธาวิชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 

การประมวลผลข้อมูล 
(Processing) 

การน าเสนอหรือแสดง
ผลลัพธ์ 

(Output) 

การเตรียมข้อมูลเพ่ือการ
ประมวลผล (Input Data) 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒. การเปลี่ยนสภาพข้อมลู 
๓. การลงรหัส 
๔. การบรรณาธิการ 
๕. การแปรสภาพข้อมูล 
 

 
 
 
 

๑. ดึงข้อมูล 
๒. เรียงล าดับข้อมูล 
๓. การรวมข้อมูล 
๔. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 
 
 
 
 

๑. ตาราง 
๒. รายงาน 
 

 
 
 



๑๐๕ 

 

 ๒. การหา “ค่าเฉลี่ย”๑๒ (Mean) 

     = 
N

   

  เมื่อ X = ค่าเฉลี่ย 
   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N = จ านวนข้อมูล 
 
 ๓. การหา “ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”๑๓ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เมื่อ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑x2 = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 
   N =  จ านวนข้อมูล 
   (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
     

                                    
 ๑๒ส่งศรี ชมภูวงศ์, กำรวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 
 ๑๓ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๑๐๖ 

 

สาระส าคัญที่ผู้วิจัยได้แสดงมาทั้งหมด สามารถก าหนดเป็นแผนงานได้ดังนี้ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๓.๓ แสดงแผนงานการวิจัย 
 

 กำรแปลควำม กำรสร้ำงข้อสรุป และกำรพิสูจน์ข้อสรุป 
 ๑. ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ สามารถน าไปอธิบายหรือน าไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ ผู้วิจัยต้องสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลเหล่านั้นด้วย 
 ๒. ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ก็คือข้อสรุป 
 ๓. เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ตรวจสอบข้อสรุปนั้นเพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input) 

กระบวนกำร 
(Process) 

ผลลัพธ ์
(Output) 

ปัจจัยจ ำเพำะของท้องถิ่น  
กำรปกครองท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษ 
๑) ผลกระทบอันเกิดจาก

ความเป็นเมือง 
๒) การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง    

๓) ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม   
๔) ลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ 

หลัก 
อปริหานิยธรรม            

๗ ประการ 

เชิงปริมำณ 
รวบรวมข้อมลู

จาก 
กลุ่มตัวอย่าง 

เชิงคุณภำพ 
- รวบรวม

ข้อมูลจาก
เอกสารทาง
วิชาการ  

- จากการ
สมัภาษณ์   
เชิงลึก 

- จากการ
สนทนากลุ่ม
เฉพาะ 

แบบ 
สัมภาษณ ์

 

ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ 

แบบ 
สอบถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ 

 

วิเคราะห์ข้อมูล/อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ 

ได ้
องค์ความรู ้

ใหม ่

กำรปกครอง
ท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ  
ของเทศบำล
นครแม่สอด 
จังหวัดตำก 

 



 

 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก” 
วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความจ าเป็น
ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยจ าเพาะของ
ท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด  และ ๓) เพ่ือเสนอ
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการ 1) สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก (๑) 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการหลักพุทธธรรม จ านวน ๓ รูป (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน ๔ คน  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เป็นผู้บริหารภาคราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด และ
เทศบาลต าบลท่าสายลวด จ านวน ๕ คน  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จ านวน ๔ คน  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้น าภาคเอกชนและประชาชน จ านวน ๔ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๐ 
รูปหรือคน 2) จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ จากผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 13 คน   

การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้ง ๒ เขต
พ้ืนที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ในเขตเทศบาลนครแม่สอด และในเขตเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
จ านวน 399 คน จาก ประชากรจ านวน 92,381 คน  

โดยแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออก ดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความ

จ าเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” 
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
4.3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของ

ท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม  
4.4 การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
4.5 องค์ความรู้ 

4.5.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
4.5.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 



๑๐๘ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความ
จ าเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความจ าเป็น 
ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” พบดังต่อไปนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑. เพื่ อศึกษาสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และ
องค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ดังนี้ 

4.1.1 สภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” 

จากการสัมภาษณ์ สภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความ
จ าเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” พบดังนี้ 

๑. ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 
1) รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากการปกครอง

ท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป เนื่องด้วยสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม อาทิ จ านวน
ประชากร ภารกิจหน้าที่ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ การจัดรูปแบบการ
บริหารจัดการเมืองจึงต้องค านึงถึงศักยภาพในการจัดการกับปัญหาของเมืองได้ดี ต้องเป็นรูปแบบที่มี
ความคล่องตัวสูง ดังกล่าวที่มีการบริหารงานที่ล้มเหลว ก็ส่งผลให้การจัดการรูปแบบท้องถิ่นพิเศษนั้น
ไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งน าไปสู่ความเชื่อและทัศนคติของประชาชนที่ว่า หน่วยการปกครองควรจะมี
มาตรฐานที่เป็นแบบแผนเดียวกันทั้งประเทศยิ่งข้ึนไปอีก๑ 

2) จากการเข้ามาของชุมชนเมือง อันเนื่องมาจากการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่างๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในด้านความเป็นอยู่ 
วิถีชีวิต อาชีพ และวัฒนธรรม ประเพณี โดยทั้งนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารปกครองที่จะใช้อะไรเป็นเครื่องมือ ในการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้ส่งผล
ทางบวกหรือแม้แต่การก าหนดกฎเกณฑ์ เพ่ือควบคุมดูแล โดยอาจค่อยๆ ปรับเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงในทันที ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพสังคมและบริบทโดยรอบ๒ 

3) ความเป็นเมืองเกิดอย่างขึ้นแน่นอน เพราะโดยธรรมชาติการอพยพย้ายถิ่นฐานของ
มนุษย์เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องส าคัญ นอกเหนือจากการเมือง สังคม และวัฒนธรรม  
หากมองเจตนารมณ์ของการออกกฎหมายพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด ด้วยลักษณะที่ พิเศษ  
มีจุดมุ่งหมายต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือเส้นทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

                                                 
๑สัมภาษณ์ พระเทพปริยตัิเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 26 เมษายน 2563.  
๒สัมภาษณ์ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 22 พฤษภาคม 2563. 



๑๐๙ 

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การย้ายถิ่น การตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ระบบ
ขนส่งขั้นพ้ืนฐาน ระบบการศึกษา สถาบันการศึกษา และการวางผังเมือง จะมีความส าคัญขึ้นทันที 
การอพยพย้ายถิ่นฐาน ต้องมีทั้งคนที่อยู่เดิม และคนที่อพยพเข้ามาใหม่ ควรจะมีการออกแบบเรื่อง
ระบบการศึกษาท่ีให้เหมาะสมกับคนพ้ืนถิ่นและคนที่จะย้ายถิ่นมาอยู่ใหม่๓ 

4) นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครรูปแบบพิเศษ ควรเริ่มจากการพิจารณาพ้ืนที่ 
5 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็มีลักษณะเด่นแต่ละด้านต่างกัน โดยอ าเภอแม่สอดเป็น 1 ใน 5 พ้ืนที่ ที่มี
ลักษณะเด่นในแง่ของเศรษฐกิจการค้าระหว่างชายแดน ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
มีความแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นทั่วไปในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหารายได้ กฎระเบียบ 
และงบประมาณการบริหารงานรูปแบบพิเศษในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพสังคม 
ที่ต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ โดยเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากสภาพเมืองที่เป็นเมืองชายแดน มีการอพยพ
ถิ่นที่อยู่ การเดินทางไปมาข้ามพรมแดน จึงควรเน้นการบริหารงานในส่วนของการบริหารการจัดการ
ส่วนพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ การตรวจคนเข้าเมือง ภาษีต่างด้าว การปกครองรูปแบบพิเศษจะเข้ามา
พัฒนา จัดการปัญหาเหล่านี้ และเสรีภาพในการปกครองจะเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์จากลักษณะเด่นนี้ได้๔ 

5) ต้องย้อนมองก่อนว่า เจตนารมณ์ของเทศบาลนครแม่สอดที่ต้องการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคืออะไร และเมื่อเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแล้ว  
จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรบ้าง ซึ่งในปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ สามารถแยก
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ เป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค อย่างเช่น เชียงใหม่ เชียงราย 
นครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น เป็นต้น ท้องถิ่นเหล่านี้พ้ืนที่เหล่านี้จะมีลักษณะเป็นเมืองศูนย์กลาง
ขนาดใหญ่มีศักยภาพสูง อีกหนึ่งกลุ่ม คือ กลุ่มท้องถิ่นที่มีสภาพความเป็นเมืองและมีความหนาแน่นสูง 
โดยจะมีจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเมืองการค้าชายแดน เมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประกอบ
สันทนาการ เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองอุตสาหกรรม เมืองที่มีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง จากลักษณะของท้องถิ่นที่กล่าวมาทั้ง 2 ลักษณะนี้ ล้วนมีความเป็นไปได้ในการพัฒนา
และผลักดันเพ่ือให้ยกฐานะในการปกครองเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วยกันทั้งสิ้น โดยแต่ละท้องถิ่นก็จะ
มีศักยภาพและจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน๕ 

6) ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ปัจจัย ดังนี้  
1. ปัจจัยภายนอก – ในเรื่องของความเป็นเมืองชายแดน ท าให้มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในประเด็นเรื่องไม่มี
                                                 

๓สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, 13 พฤษภาคม 2563. 

๔สัมภาษณ์ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 20 พฤษภาคม 2563. 

๕สัมภาษณ์ นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 18 พฤษภาคม 2563. 



๑๑๐ 

เส้นแบ่งที่แน่นอน ท าให้การควบคุมด้านประชากรและด้านอ่ืนๆ เป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะชาติพันธุ์จาก
ภายนอกที่ เราไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังด้านสิทธิมนุษยชน  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2. ปัจจัยภายใน ความเป็นเมืองส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ ส าหรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเมือง มีความจ าเป็นอย่ างยิ่ง 
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ดังนั้นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษควรจัดตั้งคณะกรรมการของตนเอง  
โดยศึกษาพัทยาหรือกรุงเทพมหานคร มาเป็นต้นแบบ๖ 

7) ผลกระทบมีทั้งด้านบวกและด้านลบ  ในด้านบวกเป็นผลดีถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเพ่ิมรายได้ เพ่ิมอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น  ในด้านลบมีในส่วนของโรคภัย 
ไข้เจ็บต่างๆ ที่ข้ามแดนมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน อาชญากรรมประเภทที่สามารถท าแล้วหลบหนีไปได้ 
(กรณีเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้จากประเทศทั้งหลายที่มีพรมแดนติดต่อที่คนสามารถไปมาหาสู่กัน)  
ซึ่งอาจจะแฝงมาในภาพของนักท่องเที่ยว การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษต้องมีมาตรการทาง
บ้านเมืองมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีเทคโนโลยีที่ต้องเตรียมไว้ป้องกันติดตามผู้คน ตัวอย่างเช่น 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเห็นว่าอังกฤษเป็นประเทศที่ เจริญแล้ว แต่ปรากฏว่าการลักขโมยและ
อาชญากรรมเยอะมาก เพราะคนยุโรปไปมาหาสู่กันได้หมดโดยไม่ต้องใช้วีซ่า เพราะเป็นเขตสหภาพ
ยุโรป ก็ท าให้อาชญากรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจ านวนมาก ผลเสียก็เกิดขึ้นเยอะจนกระทั้งอังกฤษต้องออก
จากสหภาพยุโรป เพราะว่าถ้าเป็นสหภาพเดียวกันเหมือนคนประเทศเดียวกันไม่ต้องใช้วีซ่าคนก็ไปมา
สะดวก ผลกระทบด้านลบเยอะ จนประเทศอังกฤษต้องออกจากสหภาพยุโรป๗ 

8) ในการยกฐานะการปกครองของเทศบาลนครแม่สอดเข้าสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษ ทางเทศบาลนครแม่สอดมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาเข้าสู่

สังคมเมือง รวมถึงแนวคิดที่จะควบรวมเทศบาลต าบลท่าสายลวดก็เป็นแนวคิดที่เหมาะสม หากแต่

ต้องมีการเจรจาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความเห็นที่ตรงกันในการควบรวม เพ่ือการพัฒนาที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการของบประมาณ และสาธารณูปโภคต่างๆ โดยถ้าพิจารณาในแง่ของ

การเกิดผลประโยชน์ร่วมนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากเขตติดต่อชายแดนที่ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจ และรูปแบบการปกครองพิเศษที่เอ้ือต่อการด าเนินการต่างๆ นอกจากนี้เทศบาลรอบข้างเอง

ย่อมได้รับผลจากการพัฒนาในครั้งนี้ โดยเทศบาลนครแม่สอดเอง อาจจัดตั้งโครงการเพ่ือเอ้ือเฟ้ือ 

แก่เทศบาลโดยรอบ เช่น สนามกีฬาร่วม ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาไปพร้อมๆ กันย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนา

                                                 
๖สัมภาษณ์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด, 7 เมษายน 2563.  
๗สัมภาษณ์ ดร.อภิวัตน์ พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   



๑๑๑ 

เพียงแค่เขตเทศบาลนครแม่สอดทั้งในแง่ของงบประมาณ และสภาพแวดล้อมทางสังคม อีกทั้งยังเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและบริเวณโดยรอบ๘ 

9) ผลกระทบที่เกิดจากความเป็นเมืองของเทศบาลนครแม่สอด ไม่มีก่อให้เกิดปัญหา
ในของการปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบทบาทและขอบเขตของการ
บริหารงานส่วนท้องที่ด้วย ต่างจากหลายจังหวัด เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการจัดตั้งเทศบาลนคร 
ขามใหญ่ ไร่น้อยปทุม ที่ส่งผลกระทบต่อการปกครองท้องถิ่นค่อนข้างมาก แต่ในการพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดนั้น ผลกระทบส่วนใหญ่ที่เกิดจะเป็นในส่วนของ
ปัจเจกชนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ภาคเอกชน หรือประชาชนในท้องถิ่นเอง ซึ่งเป็น
ผลกระทบในทางบวกท่ีน ามาสู่สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๙ 

10) ในรูปแบบการท างานของด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง

ที่มีส านักงานประจ าอยู่ในต่างจังหวัดต่างๆ ดังนั้น การสั่งการต้องมาจากส่วนกลางโดยตรง แต่ในกรณี

ที่แม่สอดจะมีกฎหมายพิเศษออกมาหรือยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้น รูปแบบในการท างานของ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ต้องเป็นอ านาจจากส่วนกลางเท่านั้น เทศบาลนครแม่สอดเป็นเพียง

หน่วยงานที่รับค าสั่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลา
ของตัวกฎหมายที่จะสามารถน ามาปรับใช้หรือบังคับใช้ในพ้ืนที่รูปแบบพิเศษได้  ในภาพรวมของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ความส าคัญกับการเข้ามาของ AEC อยู่แล้วในปี พ.ศ. 2557 และ  
พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีกรอบให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการตามระเบียบส าหรับพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ช่วงนั้นผู้บริหารที่มาด ารงต าแหน่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้ของบประมาณโดยอ้าง
ภารกิจของ AEC ในการขับเคลื่อน ทั้งจากส่วนกลาง งบจากกระทรวงคมนาคม งบปรับปรุงสะพาน 
แต่การท างานของทุกกระบวนการต้องอยู่ภายใต้กรอบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงบประมาณ การปฏิบัติ

หน้าที่ สายตรงการบังคับบัญชาจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือนโยบายจากส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ ท าให้ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ไม่ได้รับผลกระทบมากนักในส่วนนี้ แต่หากมีการจัดตั้ง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นจริง ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ก็คงต้องได้รับนโยบายในการท างานรูปแบบใหม่ 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน๑๐ 

                                                 
๘สัมภาษณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
๙สัมภาษณ์ นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  
๑๐สัมภาษณ์ พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์, รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก , 16 

เมษายน 2563.  



๑๑๒ 

11) ถ้าจะพูดถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาล
นครแม่สอดถือได้ว่าเทศบาลนครแม่สอดมีโอกาสพอสมควร เนื่องจากเป็นเมืองการค้าชายแดน  
แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ที่ผ่านมาเทศบาลนครแม่สอดได้รับการผลักดัน
ในเรื่องการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษส่วนใหญ่จากส่วนภูมิภาค ซึ่งอาจไม่เพียงพอยังต้องอาศัย
การผลักดันจากส่วนกลางอีกแรงหนึ่ง จึงจะประสบผลส าเร็จ ส าหรับผลกระทบอันเกิดจากความเป็น
เมือง หากเทศบาลแม่สอดได้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแล้ว ผลกระทบที่เป็นผลเสียที่เทศบาลนคร 
แม่สอดต้องได้เผชิญอย่างแน่นอน คือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่อง ขยะและมลพิษ
ต่างๆ ที่เกิดจากความเป็นเมือง และคิดว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
โดยการน าเทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ าในปัจจุบันมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพปัญหาในพื้นที๑่๑ 

12) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จะสามารถเกิดขึ้นเป็น
รูปธรรมได้จะต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล ปัจจุบันแม่สอดมีความพร้อมในทุกด้านแล้ว มีระบบการขนส่ง
พ้ืนฐาน มีสนามบินนานาชาติ มีเส้นทางการคมนาคมครบถ้วน และมีศูนย์ราชการครบถ้วนอยู่ในพื้นที ่
แต่เทศบาลนครแม่สอดจะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วย การปกครองรูปแบบพิเศษถึงจะ
ส าเร็จ ในปัจจุบันอาจมีความขัดแย้งระหว่างคนในพ้ืนที่  หรือระหว่างภาครัฐอยู่บ้าง ซึ่งเกี่ยว
เนื่องมาจากเรื่องของการจัดการผลประโยชน์ และการแบ่งสัดส่วนของอ านาจ แต่เรื่องเหล่านี้หาก
รัฐบาลให้การผลักดัน ปัญหาดังกล่าวก็จะยุติในที่สุด รัฐบาลต้องมีการกระจายอ านาจ ส าหรับวิถีชีวิต
ของคนในพ้ืนที่ เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่มีความเป็นเมืองเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่มีการสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมาร์ วิถีชีวิตเริ่มของคนในพ้ืนที่ก็เริ่มเปลี่ยนไป มีการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น 
สร้างปัญหาต่อการหารายได้ของคนในพ้ืนที่ การเงินเมื่อก่อนจะสะพัดกว่าปัจจุบัน เช่น การขนส่งข้าม
แม่น้ า เมื่อก่อนต้องใช้รถเล็กในการขนส่ง ท าให้คนในพ้ืนที่มีรายได้ แต่ปัจจุบันนายทุนใหญ่เข้ามา
จัดการทั้งหมด ท าให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ คือหมดโอกาสในการหารายได้๑๒ 

13) เมืองไทยจะเจริญได้ ต้องมีการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น ในสมัย นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ เป็นประธานกระจายอ านาจ แม่สอดถูกมองว่าสามารถเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้ สิ่งที่

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแม่สอดควรมี คือ อ านาจการตรวจคนเข้าเมือง และอ านาจศุลกากร ผู้ว่าเมียวดี

กับนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ควรจะมีอ านาจที่จะยกเว้นภาษีขาเข้าส าหรับสินค้าส่งออก เช่น ถั่ว 

มัน ข้าวโพด แต่ปัจจุบันนี้อ านาจขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์๑๓ 

                                                 
๑๑สัมภาษณ์ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 
๑๒สัมภาษณ์ นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 2563. 
๑๓สัมภาษณ์ นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก), 15 เมษายน 2563. 



๑๑๓ 

14) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดนั้น มีความเป็นไปได้  
แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย ก่อนอื่นต้องดูนโยบายรัฐบาลว่ามีการกระจายอ านาจมากน้อยแค่ไหน ถ้ารัฐบาลเน้น
ในเรื่องของการกระจายอ านาจมาก โอกาสในการยกระดับให้นครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ก็จะมีมากตามไปด้วย ดังนั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคณะรัฐบาลในการกระจายอ านาจ ตัวอย่างเช่น 
ในสมัยนายกอภิสิทธิ์ฯ จะมีโอกาสการกระจายอ านาจค่อนข้างสูง ที่สังเกตได้คือในช่วงนั้นกฎหมาย
ท้องถิ่นพิเศษ ผ่าน ครม. แล้ว แต่พอมีการเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  
ความเป็นไปได้จึงขึ้นอยู่กับส่วนนั้น ส าหรับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด ต้องเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ซึ่งผลที่ตามมาจะเกิดทั้งการเปลี่ยนแปลงและความเหลื่อมล้ าภายในพ้ืนที่และระหว่าง
พ้ืนที่ เปรียบเทียบง่ายๆ เช่น กรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดนนทบุรี กล่าวคือ ทั้งสองพ้ืนที่มีอาณาเขต
ที่ติดต่อกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงมี
งบประมาณ มีความอิสระ มีศักยภาพ ท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ในขณะที่ จังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งแม้จะมีพ้ืนที่ติดกันก็ไม่ได้รับการพัฒนาที่ทัดเทียมกับกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า 
อย่างเห็นได้ชัด๑๔ 

15) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้น าและเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วน
ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารมาโดยตลอด เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษของเทศบาลนครแม่สอด เพราะอ าเภอแม่สอดเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย มีศักยภาพ 
ในตัวเองสูง มีท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมมีภูมิประเทศ มีเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor) ซึ่งถือว่าแม่สอดมีความพร้อม ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ 
นครแม่สอดจะยกระดับการปกครองเป็นเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยแม่สอดถือเป็นเมือง 
น าร่องที่มีโอกาสสูง ถ้ามองผลกระทบด้านวิถีชีวิต คิดว่าไม่มีปัญหามากเท่าไร เนื่องจากแม่สอดเป็นสังคม
เมืองอยู่แล้ว ประชาชนในพ้ืนที่จะสามารถปรับตัวได้ แต่ในเรื่องโครงสร้างและรูปแบบการบริหารที่จะ
น ามาใช้บริหารจัดการเขตการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้น มีส าคัญอย่างยิ่งว่าจะออกมา 
ในรูปแบบใด ควรมีการปรับให้สอดรับกับพ้ืนที่ ไม่อาจน าต้นแบบการปกครองจากกรุงเทพมหานคร
และพัทยา มาใช้ได้ทั้งหมด เพราะส าหรับแม่สอดเองควรจะมุ่งเน้นเรื่องคนเป็นหลัก เนื่องจากแม่สอด
มีความหลากหลายเรื่องชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่๑๕ 

16) แม่สอดมีความพร้อมที่จะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอยู่ 2 นัยยะ คือ 1. อ านาจ
หน้าที่ปัจจุบันของเทศบาลนครแม่สอดไม่สามารถรองรับกับบริบทและสถานการณ์ของพ้ืนที่ 

                                                 
๑๔สัมภาษณ์  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 2563. 
๑๕สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3, 8 เมษายน 

2563. 



๑๑๔ 

ในปัจจุบันมีข้อจ ากัด 2. ศักยภาพของเทศบาลนครแม่สอด บุคลากร โครงสร้าง ระบบต่างๆ สามารถ
ที่จะยกฐานะไปเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้ ซึ่งท าให้สามารถมองได้ 2 ทาง คือ 1. ไม่ยกฐานะให้เป็น
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่ได้ เนื่องจากบริบทและสถานการณ์ของพ้ืนที่ในปัจจุบันต้องเพ่ิมหน้าที่ รวมทั้ง
เพ่ิมอ านาจให้แก่เทศบาล 2. เทศบาลนครแม่สอดมีศักยภาพพร้อม เนื่องจากได้เรียนรู้มาพอสมควร 
ส าหรับผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง – ความเป็นเมืองพิเศษ ไม่ได้หมายถึงนครแม่สอด 
จะเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะปัจจุบันมีพัฒนาการ มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อยู่แล้ว เพียงแต่ว่า
ค าว่า “ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” ของเทศบาลนครแม่สอด ควรถูกบัญญัติให้มีกฎหมายรองรับ หากยก
ฐานะการปกครองให้เป็น “ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
เพราะทุกวันนี้เทศบาลนครแม่สอดมีความเจริญและมีพัฒนาการอยู่แล้ว เช่น การจัดการเรื่องแรงงาน 
สุขภาพ การศึกษา ภัยพิบัติในเขตเทศบาล แต่เพ่ือให้เทศบาลนครแม่สอดมีกลไกมารองรับการพัฒนา
ด้านต่างๆ ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่แม่สอดจะต้องมีสถานะมารองรับและเพ่ิมสถานะ 
ที่มากกว่าปัจจุบันเพ่ือมารองรับการเติบโตในทุกด้านที่กล่าวมาข้างต้น และถึงแม้ว่านครแม่สอด  
ไม่ได้เป็นเมืองพิเศษในเชิงกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้แม่สอดไม่ได้เป็นเมืองพิเศษ๑๖ 

17) เห็นด้วยกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แต่ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะประสบ
ผลส าเร็จได้นั้น รัฐบาลจะต้องมีการกระจายอ านาจให้ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการตนเอง ต้องให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการบริหารโดยผ่านการเลือกตั้ง อาศัยรูปแบบจากพัทยามาเป็นตัวอย่าง  
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การค้า การลงทุน ส าหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนรูปแบบ
การปกครองต้องมีแน่นอน แต่ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการควบรวมด้านต่างๆ กับต่างประเทศ 
(เมียนมาร์) เพ่ือให้การพัฒนาพื้นที่มีศักยภาพสูงขึ้น๑๗ 

18) เห็นด้วยกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แต่ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะประสบ
ผลส าเร็จได้นั้น รัฐบาลจะต้องมีการกระจายอ านาจให้ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการตนเอง ต้องให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการบริหารโดยผ่านการเลือกตั้ง อาศัยรูปแบบจากพัทยามาเป็นตัวอย่าง  
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การค้าการลงทุน ส าหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนรูปแบบ
การปกครองต้องมีแน่นอน แต่ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการพยายามหาโอกาสในการควบรวม
ด้านต่างๆ กับต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพการ
ปกครองให้สูงขึ้น ทีผ่่านมาเทศบาลนครแม่สอดยังท างานได้ไม่เต็มที่ ท าให้เกิดปัญหาสั่งสมหลายเรื่อง 
เช่น ปัญหาเรื่องสาธารณสุข ปัญหาทุกข์สุขของประชาชนในพ้ืนที่ ถนน ความสะอาด การดูแลยังไม่

                                                 
๑๖สัมภาษณ์ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ (คณะอนุกรรมาธิการการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 มิถุนายน 2563. 
๑๗สัมภาษณ์ นายนิยม  ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , 9 

เมษายน 2563. 



๑๑๕ 

ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ยังสื่อสารไม่ได้ประสิทธิภาพ ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องปรับปรุงตัวเอง เพ่ือให้พร้อมกับ
การยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ณ ตอนนี้มีแค่เพียงงบประมาณที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่
สามารถบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวให้ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านได้อย่างเต็มที่  เช่น 
รถดับเพลิงที่จัดซื้อมาแต่ไม่มีแหล่งน้ าไว้ใช้กับรถดังกล่าว  ดังนั้น จึงเห็นว่าเทศบาลนครแม่สอด 
ต้องพร้อมส าหรับการยกระดับการปกครองไปสู่ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ทั้งสถานภาพ การจัดการพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากร เทศบาลนครแม่สอดควรสร้างความพร้อมความม่ันคงในทุกๆ ด้านก่อน 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการยกฐานะตนเอง๑๘ 

19) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษค่อนข้างมีความเป็นไปได้ เนื่องจากแม่สอดเอง  
มีศักยภาพและมีความพร้อมในตัวเองอยู่แล้ว และคิดว่าหากยกระดับให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จะเกิดผลดี เนื่องจากหน่วยงานสามารถด าเนินการจัดเก็บภาษีได้ ท าให้การใช้จ่ายเงินภาษีของ
ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น แต่ในปัจจุบันรูปแบบการปกครองของเทศบาล
นครแม่สอด ส่วนกลางยังไม่ให้มอบอ านาจให้คนในท้องถิ่นมากเท่าที่ควร ท าให้การแก้ไขปัญหาติดขัด  
ไม่สามารถแก้ได้ตรงจุด เพราะการบริหารจัดการด้านต่างๆ ยังไม่สามารถท าได้อย่างเบ็ดเสร็จ๑๙ 

20) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จะประสบผลส าเร็จได้ 
ผู้น าท้องถิ่นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย โดยการประชา
สังคม นอกจากจะเป็นไปตามวิถีของประชาธิปไตยแล้ว ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน
เป็นการให้เสียงกับประชาชนอย่างแท้จริง แต่ปัญหาใหญ่ของแม่สอดคือ ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่จุด
ความเป็นประชาสังคมได้ ดังนั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการยกระดับการปกครอง คือ ประชาชน
อาจเสียโอกาสในหลายประเด็นที่ส าคัญ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าท้องถิ่นต้องสร้างการตระหนักรู้ให้คน
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องอาศัยองค์ความรู้ เพ่ือก้าวไปสู่การท างานที่ดีขึ้น 
เพ่ือให้คนในพ้ืนที่เห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพมากยิ่งข้ึน๒๐ 

สรุปได้ว่า ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 
มีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป เนื่องด้วยสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม จ านวนประชากร ภารกิจหน้าที่ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้สามารถจัดการ 
กับปัญหาได้ การจัดรูปแบบการบริหารจัดการเมืองจึงต้องค านึงถึงศักยภาพในการจัดการกับปัญหา
ของเมืองได้ดี ต้องเป็นรูปแบบที่มีความคล่องตัวสูง จากการเข้ามาของชุมชนเมือง อันเนื่องมาจากการ

                                                 
๑๘สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 2563. 
๑๙สัมภาษณ์ นางฐิติพร  กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 
๒๐สัมภาษณ์ นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 



๑๑๖ 

พัฒนาท้องถิ่น ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อาชีพ และวัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคมและบริบทโดยรอบ 
มีการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การย้ายถิ่น การตั้ งถิ่นฐาน  สภาพแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐาน ระบบการศึกษา สถาบันการศึกษา และการวางผัง
เมือง เนื่องจากการบริหารจัดการด้านต่างๆ ยังไม่สามารถท าได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

4.1.2 การวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด 
จังหวัดตาก 

1. ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง  
จากจุดแข็งและโอกาสที่มี และเพ่ือลดโอกาสล้มเหลวผ่านการศึกษาจุดอ่อนและสิ่ง 

กีดขวางที่อาจไม่คาดคิดมาก่อน  ปัจจัยภายในของการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ ‘จุดแข็ง’ และ 
‘จุดอ่อน’ หมายถึงปัจจัยที่เทศบาลนครแม่สอด สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพแวดล้อม การคมนาคม 
การค้า ภาษี การบริหาร ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ‘โอกาส’ และ ‘อุปสรรค’ หมายถึงปัจจัยที่
เทศบาลนครแม่สอด ไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือน ามาใช้ประโยชน์ได้) เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ เป็นต้น 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ธรรมชาต ิประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
- เมืองอุตสาหกรรม เมืองที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  
- เป็นเมืองการค้าชายแดน  
โอกาส (Opportunities) 
- เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
- การจัดหารายได้ กฎระเบียบ และงบประมาณการบริหารงานรูปแบบพิเศษในแต่ละพ้ืนที่    

มีความแตกต่างกัน  
- การบริหารงานในส่วนของการบริหารการจัดการส่วนพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ การตรวจคน    

เข้าเมือง ภาษีต่างด้าว 
- รัฐบาลต้องมีการกระจายอ านาจ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่อง ขยะและมลพิษต่าง  ๆที่เกิดจากความเป็นเมือง 
- การอพยพย้ายถิ่นฐาน 
- วิถีชีวิต อาชีพ และวัฒนธรรม ประเพณี  
- โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ข้ามแดนมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน อาชาญกรรมประเภทที่สามารถท า

แล้วหลบหนีไปได ้
- บทบาทและขอบเขตของการบริหารงานส่วนท้องที่ 
 



๑๑๗ 

อุปสรรค (Threats) 
- ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ การควบคุมด้านประชากรและด้านอ่ืน  ๆเป็นไปได้ยาก 
- นโยบายการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐาน ระบบการศึกษา 

สถาบันการศึกษา และการวางผังเมือง 
- การเข้ามาของชุมชนเมือง  
- ศักยภาพในการจัดการกับปัญหาของเมือง  
- การบริหารขาดอิสระและความคล่องตัว 
- ปัญหาต่อการหารายได้ของคนในพ้ืนที่ การขนส่งข้ามแม่น้ า ท าให้คนในพ้ืนที่มี

รายได้ แต่ปัจจุบันนายทุนใหญ่เข้ามาจัดการทั้งหมด ท าให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ คือหมดโอกาส
ในการหารายได ้
 
ตารางที่ 4.1 สรุปสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ด้านผลกระทบอันเกิดจาก
ความเป็นเมือง 

 
ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ศักยภาพในการจัดการกับปัญหาของเมือง

ต้องเป็นรูปแบบที่ มีมีความอิสระ ความ
คล่องตัวสูง 

17 1, 2, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, ๑๕, 16, 17, 
18, 20 

๒ การเข้ามาของชุมชนเมือง อันเนื่องมาจากการ
พัฒนาท้องถิ่น 

15 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9, ๑๐, 
๑๑, 13, 14, 16, 18, 19 

3 ความหลากหลายเรื่องชาติพันธุ์ที่ เข้ามา
อาศัยในพ้ืนที่ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อาชีพ 
และวัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคมและ
บริบทโดยรอบ 

16 1, 2, 3, ๔, ๕, 6, ๘, 9, ๑๐, 
๑๒, 13, ๑๕ , 16, 17, 19, 
20 

4 เมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เมืองท่องเที่ยวเชิง
ประวั ติ ศาสตร์ แ ล ะวั ฒ น ธรรม  เมื อ ง
อุตสาหกรรม เมืองที่มีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง 

13 3, ๔, ๕, 6, ๘, ๑๑, 13, 14, 
๑๕, 16, 17, 18, 20 

 
 
 
 



๑๑๘ 

ตารางที่ 4.1 สรุปสภาพปัญหา ของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ด้านผลกระทบอันเกิดจาก
ความเป็นเมือง (ต่อ) 

 
ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
5 การย้ายถิ่น การตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อม 

ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ระบบขนส่ง
ขั้ น พ้ื น ฐ าน  ระบ บ การศึ ก ษ า สถ าบั น 
การศึกษา และการวางผังเมือง 

18 1, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, 16, 
17, 18, 19, 20 

6 ก า ร จั ด ห า ร าย ได้  ก ฎ ร ะ เบี ย บ  แ ล ะ
งบประมาณการบริหารงานรูปแบบพิเศษใน
แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน 

12 ๔, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 13, 14, 
๑๕, 16, 17, 19, 20 

7 ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในประเด็นไม่มีเส้นแบ่งที่
แน่นอน ท าให้การควบคุมด้านประชากรและ
ด้านอ่ืนๆ เป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะชาติพันธุ์
จากภายนอกที่ เราไม่สามารถควบคุมได้     
ท าให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังด้านสิทธิ
มนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

17 1, 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9.
๑๐, ๑๒, 14, ๑๕, 16, 17, 
18, 19 

 
2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
1) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาล

นครแม่สอด ต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางประกอบด้วย  
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดภัย
คุกคามจากภายนอก (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ๒๑ 

2) ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนั้น ควรให้ความส าคัญในการศึกษาต้นแบบของ
แผนการพัฒนาที่ได้มีการจัดท าขึ้นมาก่อน เช่น กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา เนื่องจากสามารถ
หยิบยกข้อดี ข้อเสีย จุดแข็ง จุดอ่อนในการพัฒนาเมืองมาปรับใช้ในท้องถิ่นของเราได้ อย่างไรก็ตาม

                                                 
๒๑สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 26 เมษายน 2563.  



๑๑๙ 

การรู้จักท้องถิ่นของตนเป็นเรื่องส าคัญ แต่ละพ้ืนที่มีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกัน ดังนั้น ควรศึกษา
ยุทธศาสตร์ต่างๆ จากการพัฒนาก่อนหน้า จากนั้นน ามาปรับใช้กับท้องถิ่นและทรัพยากรในท้องถิ่นที่มี
อยู่อย่างเหมาะสม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ การที่ผู้วิจัยได้น าธรรมะในเรื่อง  
อปริหานิยธรรม มาใช้ประกอบในการพัฒนายุทธศาสตร์นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและสมควรเป็นอย่างยิ่ง๒๒ 

3) ปัจจัยต่อการพัฒนาเมือง คือ การตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อม ระบบต่าง ๆ สิ่งที่เป็น
ปัญหาของทั่วโลกคือ การพัฒนาความเป็นเมืองโดยไม่ให้ความส าคัญกับความเป็นพ้ืนถิ่นหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม 
การออกแบบความเป็นเมืองต้องให้ความส าคัญกับภูมิลักษณ์เชิงพ้ืนถิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วโลกจะมี
ความคล้ายกัน เช่น เขมรมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดความขัดแย้งระหว่างทุนกับคน  
ความขัดแย้งในเชิงปะทะรังสรรค์ การปะทะท าให้เกิดความขัดแย้ง แม่สอดจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้  
คือความขัดแย้งระหว่างคนพ้ืนถิ่นกับการพัฒนาเมืองหรือการปรับเปลี่ยน ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก  
แต่ควรให้ความส าคัญและลงรายละเอียดเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ผู้ให้สัมภาษณ์เคยไปศึกษาชุมชน  
มอร์แกน ที่ตะกั่วป่า หลังเกิดสึนามิได้มีการเข้าไปสร้างบ้านให้อยู่เป็นโซน มันไม่ใช่วิถีการด ารงชีวิต
ของชุมชนมอร์แกน ชาวมอร์แกนจึงออกไปอยู่กับเรือไปอยู่กับความเป็นวิถีชีวิตชาวเล เพราะเคยชิน
กับการด ารงชีวิตอยู่ในทะเล ให้มานั่งทอเสื่อที่คิดว่าเป็นการสร้างอาชีพ ซึ่งไม่ใช่วิถีการด ารงชีวิตของชาว
มอร์แกน ท าให้เกิดการตอบโต้ทางวัฒนธรรมทางความเชื่อ เป็นสิ่งที่ให้มองเห็นต้องให้ความส าคัญใน
ส่วนนี้๒๓ 

4) การบริหารงานของการปกครองรูปแบบพิเศษ มีลักษณะที่แตกต่างจากการ
บริหารงานในการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป เนื่องการส่วนท้องถิ่นทั่วไปอ านาจการบริหารงานจะตก
อยู่ภายใต้อ านาจของรัฐ แต่การปกครองรูปแบบพิเศษอ านาจจะถูกโอนเข้าสู่ส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ที่ส าคัญคือ ภารกิจต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น การจัด
กิจกรรม การพัฒนาสภาพสังคมและความเป็นอยู่ และอีกหนึ่งหัวข้อคือการมีรายได้เป็นของตนเอง 
อันเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจ หรือการจัดเก็บภาษี ซึ่งทั้งสองส่วนต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยการมี
รายได้เป็นของตนเองของท้องถิ่น จะท าให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาภารกิจในท้องถิ่นนั้น๒๔ 

5) ในปัจจุบันที่เรามีท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครกับพัทยา แต่ทั้งสอง
พ้ืนที่ดังกล่าวก็ถือว่ายังไม่ได้ท างานเต็มความสามารถของกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมา ซึ่งอ านาจหน้าที่
ของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีความแตกต่างกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์กรปกครอง 
                                                 

๒๒สัมภาษณ์ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 22 พฤษภาคม 2563. 

๒๓สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 13 พฤษภาคม 2563. 

๒๔สัมภาษณ์ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 20 พฤษภาคม 2563. 



๑๒๐ 

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาในพ้ืนที่ก่อนว่ามีจุดเด่นอะไร แม่สอดเป็นเมือง
การค้าชายแดนและมีจุดเด่นในการเคลื่อนย้ายแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง  จะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ต้องดูให้หลากหลายมิติ และที่ส าคัญต้องดูผังเมืองของแม่สอด เส้นทาง
การคมนาคม เขตเชื่อมโยง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน๒๕ 

6) การเลือกตั้งผู้บริหารเข้ามาท างานในเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพราะจะท า
ให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ผู้บริหารที่มาจากคนในพื้นที่ ย่อมที่จะรู้ปัญหาได้ดีกว่าคนนอก สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งวางยุทธศาสตร์ได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน๒๖ 

7) การพัฒนาเมืองจะมี 2 ลักษณะ (1) การมองไปข้างหน้า สร้างก่อนที่จะมีปัญหา
เกิดขึ้น หมายความว่า ต้องคาดการณ์ว่าเมื่อเป็นเมืองพิเศษแล้วมันจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
ทางสังคม อะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่ได้รองรับ ก็ต้องเตรียมการเพ่ือรองรับ เช่น ถนน
หนทาง ระบบการจราจร ที่อยู่อาศัย ทั้งส าหรับคนในท้องถิ่นและคนที่มาท่องเที่ยว คนที่พักอาศัย 
รวมถึงคนที่จะมาท างาน ต้องเตรียมชุมชนให้พร้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ต้องเตรียมการไว้ เรียกว่า 
การเตรียมการเชิงป้องกัน (2) การแก้ไขปัญหา มาตรการในเชิงแก้ไข เช่น สร้างชุมชน ในบางประเทศ 
มีการสร้างชุมชนใหม่ ส าหรับคนที่อพยพเข้ามาหรือคนที่มาท างาน ถ้าไม่อย่างนั้นคุณภาพชีวิตจะแย่
เพราะมีคนในพ้ืนที่แออัดมากเกินไป บางประเทศถึงขั้นก าหนดโควตานักท่องเที่ยวให้มีการเข้าประเทศ
ได้จ านวนเท่าไร๒๗ 

8) หลังจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางรัฐบาลได้ทุ่มในส่วนของโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เช่น การจัดสร้างสะพานแห่งที่สอง ก่อให้เกิดการค้าที่สะดวกยิ่งขึ้น การค้าชายแดนมีการ

เติบโตอย่างมาก และจากการพัฒนาดังกล่าว น ามาซึ่งข้อจ ากัดที่สังเกตได้ คือ เกิดการค้าที่ไม่ผ่านคน

ในพ้ืนที่เทศบาลนครแม่สอด กล่าวคือ การค้าที่เกิดขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ค้าและประเทศเพ่ือนบ้าน 

จึงส่งผลให้เกิดการลดโอกาสการเป็นพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวท าให้ควรที่จะส่งเสริม 

ในเรื่องของการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งผลบวกให้กับชาวอ าเภอแม่สอดเข้ามามีส่วน

ร่วมส าคัญในฐานะพ่อค้าคนกลาง และอีกหนึ่งประเด็นที่ควรให้ความส าคัญคือ ส่วนของงานด้าน

                                                 
๒๕สัมภาษณ์ นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่, 18 พฤษภาคม 2563. 
๒๖สัมภาษณ์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด, 7 เมษายน 2563.  
๒๗สัมภาษณ์ ดร.อภิวัตน์ พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   



๑๒๑ 

สาธารณสุข เนื่องจากปัจจุบันนี้ ชาวอ าเภอแม่สอดมีอัตราผู้ป่วยค่อนข้างมาก และการเข้าถึงการรักษา 

หรือโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะล าบาก ทั้งในแง่ของจ านวนแพทย์และสถานที่ที่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก

การเข้ามาของผู้ป่วยจากแนวชายแดน ดังนั้นจึงควรเน้นการพัฒนาในส่วนนี้ด้วย และท้ายที่สุดคือใน

เรื่องของความปลอดภัยของประชาชน จากการที่พ้ืนที่เทศบาลนครแม่สอดเป็นพ้ืนที่มีเรียกได้ว่าเป็น

พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีการอพยพเข้าออกระหว่างชายแดน ดังนั้นการรักษาความ

ปลอดภัยในทุกๆ ภาคส่วน จึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักเป็นอย่างสูงเช่นกัน๒๘ 

9) หากพิจารณาจากการพัฒนาในรูปแบบพิเศษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
กรุงเทพมหานครและพัทยา พบว่า การพัฒนามีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามหลักการของกฎหมายที่จัดตั้ง 

ได้อย่างราบรื่น และตรงตามจุดประสงค์ แต่เพ่ิมเติมในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดจะเน้นในเรื่องของ
เศรษฐกิจและการค้าชายแดน ซึ่งแต่เดิมท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้ว 
จึงมีแนวโน้มที่การพัฒนาจะสามารถด าเนินไปได้โดยง่าย๒๙ 

10) เทศบาลนครแม่สอด ได้มีการศึกษาและเรียนรู้การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
มาอย่างยาวนาน จึงได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สนามบิน เส้นทางต่างๆ เพ่ือให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ไม่เพียงแต่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาโรงเรียน 
สถานศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  จะเห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
มีความส าคัญอย่างมาก เพราะจะท าให้ทราบทิศทางของการขับเคลื่อน เพ่ือให้นครแม่สอดบรรลุ
เป้าหมาย คือการยกระดับเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  แต่นโยบายที่ดีจะต้องมาจากผู้บริหารที่ดี  
มีความรู้ และมีธรรมาภิบาลในการบริหาร๓๐ 

11) เนื่องจากแม่สอดเป็นเมืองชายแดนติดต่อกับเมียนมาร์ สามารถข้ามไปเที่ยวโดยใช้
สะพานมิตรภาพได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีคาสิโนที่นักท่องเที่ยวสามารถข้ามได้ทางเรือเล็ก 
และมีตลาดริมเมยที่คนในพ้ืนที่ได้น าสินค้าจากฝั่งพม่าเข้ามาจ าหน่าย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ประการหนึ่ง
ที่ควรให้ความส าคัญ คือ การบริหารจัดการในเรื่องการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น การตั้งด่านกักกันต่างๆ 
ต้องอ านวยความสะดวก ไม่ใช่ตั้งด่านเพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องให้ความส าคัญกับการ
ตั้งด่านตรวจสุขภาพด้วยเช่นกัน เพ่ือให้ประชาชนภายนอกเข้าได้มาเท่ียวอย่างสบายใจมากข้ึน๓๑ 

12) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของเทศบาลนครแม่สอด ควรจะมีบุคลากรที่เพียงพอ 

บุคลากรควรมีความพร้อมมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และเทศบาลนครแม่สอดเองควรมี

                                                 
๒๘สัมภาษณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
๒๙สัมภาษณ์ นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  
๓๐สัมภาษณ์ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 
๓๑สัมภาษณ์ นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 2563. 



๑๒๒ 

งบประมาณที่พอเพียงต่อการบริหารจัดการ โดยควรจะแบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน เพ่ือให้มีส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรง มีข้อเสนอส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ดังนี้ (1) ข้าราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ควรจะเป็นนักวิชาการมากกว่านักปฏิบัติ (2) รัฐบาลต้องกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
เพ่ือให้การดูแลทุกข์สุขของประชาชนมีความทั่วถึง องค์กรท้องถิ่นใกล้ชิดราษฎรและเข้าใจปัญหาของ
ราษฎรมากกว่าจะท าให้แก้ไขปัญหาได้ดีกว่า (3) คณะกรรมการกระจายอ านาจควรที่จะศึกษาและ
แยกภารกิจของราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน เพ่ือการจัดตั้งงบประมาณ 
จะได้ไม่ซ้ าซ้อนและตรวจสอบได้ง่ายมีความโปร่งใส แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณเท่าไร 
หรือการคอรร์ัปชั่นของหน่วยงานกส็ามารถตรวจสอบได้ง่าย๓๒ 

13) ในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนั้น เนื่องจากแม่สอดเป็นเมืองหน้าด่าน 
เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงกว่าเทศบาลปกติทั่วไป จึงเกิดแนวคิดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบาลนครแม่สอดขึ้น เพราะหากเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษ ก็จะมีกฎหมาย/ระเบียบที่ใช้ในการ
ปกครอง ที่แตกต่างออกไปหากเปรียบเทียบเพ่ือให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น คือ หากใช้ยาพารา
รักษาโรคที่มีความเฉพาะก็จะไม่อาจรักษาหายได้ จ าเป็นต้องใช้ยาแบบพิเศษรักษาโรคให้ถูกจุด 
เหมือนกับความจ าเป็นต้องใช้การปกครองรูปแบบพิเศษกับพ้ืนที่ที่มีความพิเศษ อย่างเช่นนครแม่สอด 
ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น  
ที่ส าคัญการปรับระบบการปกครองให้สอดคล้องกับสภาพเมือง  จะช่วยให้แก้ไขส าคัญๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน๓๓ 

14) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เนื่องจากแม่สอดเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด  
จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมาย/ระเบียบที่ใช้ในการปกครองที่แตกต่างออกไป การปกครองรูปแบบพิเศษ 
กับพ้ืนที่ที่มีความพิเศษอย่างนครแม่สอด ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหา 
ได้อย่างตรงจุด ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขส าคัญๆ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสาธารณสุข 
ได้มากยิ่งขึ้น๓๔ 

15) ในแต่ละพ้ืนที่จะมียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองที่มีความต่างกัน ปัจจุบันเมืองพิเศษ 
มีอยู่ประมาณ 5 กลุ่ม โดยนครแม่สอด คือ เมืองพิเศษด้านการค้าชายแดน ดังนั้น ต้องหาอัตลักษณ์ของ
ตัวเองให้ได้ ชายแดนของแม่สอดกับชายแดนช่องแม๊กต่างกันอย่างไร อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของแม่สอด  
                                                 

๓๒สัมภาษณ์ นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก), 15 เมษายน 2563. 

๓๓สัมภาษณ์  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 2563. 

๓๔สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3, 8 เมษายน 
2563. 



๑๒๓ 

คืออะไร ขึ้นอยู่กับการก าหนดยุทธศาสตร์ของเมืองนั้น ประเด็นส าคัญคือต้องถามคนแม่สอด ไม่ใช่
ถามผู้บริหารแม่สอด เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ต้อง
ฟังคนในพ้ืนที่ วิธีการได้มาซึ่งยุทธศาสตร์นั้นต้องค่อยๆ ผ่านแต่ละจุด การด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมที่ผ่านมาเราอาจจะใช้การประชาคม แผนพัฒนา 5 ปี  ของเทศบาล แต่วิธีการอาจจะ
เปลี่ยนไปต้องถามว่าแต่ละหมู่บ้านคิดอย่างไร ต้องการอะไร แล้วจึงพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์แม่สอด 
มีความพร้อมที่จะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ๓๕ 

16) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การสรรหาผู้น าและคณะผู้บริหารควรใช้รูปแบบ
การบริหารจัดการในลักษณะของบอร์ดบริหาร คือ การเลือกตั้ง โดยให้คนในท้องถิ่นมาบริหารจัดการ 
เนื่องจากคนในท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่รู้จักท้องถิ่นของตนดีที่สุด ซึ่งการเลือกตั้งอาจก าหนดสัดส่วนเพ่ือให้มี
ตัวแทนจากทุกภาคส่วนครบถ้วน (ภาคการเมือง ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ) ซึ่งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง ควรขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหาร ว่าเล็งเห็นถึงศักยภาพและปัญหาส่วนใดเป็นสิ่งส าคัญหรือ
เร่งด่วน โดยนโยบายควรมีความครอบคลุม และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ไม่อาจสามารถเลียนแบบ
การบริหารจัดการจากกรุงเทพมหานครหรือพัทยาได้ทั้งหมด ควรมีรูปแบบการบริหารจัดการและการ
พัฒนาเป็นของตนเองเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเรา๓๖ 

17) จุดแข็งของแม่สอด คือ การค้าชายแดน ดังนั้น การยกระดับนครแม่สอดให้เป็นการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ด้านการค้า โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้ง ในการเจรจา
การค้าการลงทุนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 
แม่สอดและเมียวดี ใช้หลักการบริหารจัดการที่ใกล้เคียงกัน ให้ค่าแรงในอัตราตามที่ก าหนดร่วมกัน 
และอัตราค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟ ค่าน้ า ก็ควรจะเท่ากันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมไป 
ในทิศทางเดียวกัน สิ่งที่ประเทศเพ่ือนบ้านจะได้ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมและเทคโนโลยี เนื่องจาก
ทุกวันนี้ประเทศเราก าลังเอาเปรียบด้านการค้าท าให้พม่าขาดดุล แต่หากมีการพัฒนาร่วมกันไป 
ในทิศทางเดียวกัน อาจท าให้เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนไปอีก๓๗ 

18) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดตาก มองว่าการพัฒนาเมืองเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสามารถสร้างรายได้
ให้คนในพ้ืนที่แต่การด าเนินการนั้น มีความจ าเป็นต้องศึกษาให้ลึกซึ้งในรายละเอียด เนื่องจากแต่ละ
พ้ืนที่จะมีจุดเด่นที่สามารถดึงมาเป็นอัตลักษณ์ได้แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องศึกษา 

                                                 
๓๕สัมภาษณ์ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ (คณะอนุกรรมาธิการการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 มิถุนายน 2563. 
๓๖สัมภาษณ์ นายนิยม  ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , 9 

เมษายน 2563. 
๓๗สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 2563. 



๑๒๔ 

ความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือน ามาปรับให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ โดยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอีกประการ
คือไม่จ าเป็นต้องสร้างความเป็นเมืองแข่งกับคนอ่ืน แต่ควรพัฒนาสิ่งที่ท้องถิ่นให้ มีโดดเด่นขึ้นมา  
สร้างคุณค่าให้สิ่งต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านให้เกิดความภูมิใจกับเอกลักษณ์ของตนเอง 
สร้างจุดขายจากความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าที่หลากหลาย๓๘ 

19) การพัฒนาเมือง ควรจะต้องมีสภาเมือง ซึ่งหมายถึงการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่และ
กลุ่มผู้อาวุโส โดยผู้อาวุโสจะมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและชี้แนะ ส าหรับหน้าที่ของกลุ่มคนรุ่นใหม่
คือการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ควรเน้นให้แม่สอดเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีเส้นทางเศรษฐกิจ East West Economics Corridor ดังนั้น 
แม่สอดคือประตูสู่จีน อินเดีย พม่า ถือว่าเป็นเมืองที่จิ๋วแต่แจ๋ว ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการให้คนในพ้ืนที่มี
การศึกษา เพ่ือให้คนมีศักยภาพ และศึกษาประวัติศาสตร์ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 
จึงจะสามารถเข้าใจศักยภาพของเมืองและสามารถวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ การพัฒนาต้องเลือกเฉพาะที่เป็นจุดเน้น ไม่ควรพัฒนาทุกด้านพร้อมกัน และที่
ส าคัญการพัฒนาควรค านึงถึงการรักษาทรัพยากร โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน๓๙ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาความเป็นเมืองโดยไม่ให้ความส าคัญกับความเป็นพ้ืนถิ่นหรือสิ่งที่มี
อยู่เดิม การออกแบบความเป็นเมืองต้องให้ความส าคัญกับภูมิลักษณ์เชิงพ้ืนถิ่น  อ านาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีความแตกต่างกับองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การมองไปข้างหน้าโดยการสร้างก่อนที่จะมีปัญหา ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของนครแม่สอด 
จะต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านความมั่นคง การสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ 
เพ่ือลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการภาครัฐ ความขัดแย้งระหว่างคนพื้นถิ่นกับการพัฒนาเมือง 

 
2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
จากจุดแข็งและโอกาสที่มี และเพ่ือลดโอกาสล้มเหลวผ่านการศึกษาจุดอ่อนและสิ่งกีด

ขวางที่อาจไม่คาดคิดมาก่อน ปัจจัยภายในของการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ ‘จุดแข็ง’ และ ‘จุดอ่อน’ 
หมายถึงปัจจัยที่เทศบาลนครแม่สอด สามารถควบคุมได้ เช่น การจัดเก็บภาษี ผังเมือง ส่วนปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ ‘โอกาส’ และ ‘อุปสรรค’ หมายถึงปัจจัยที่เทศบาลนครแม่สอด ไม่สามารถควบคุมได้ 
                                                 

๓๘สัมภาษณ์ นางฐิติพร  กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, 9 เมษายน 
2563. 

๓๙สัมภาษณ์ นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 
2563. 



๑๒๕ 

(แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือน ามาใช้ประโยชน์ได้) เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน สุขภาพ ความขัดแย้ง 
เป็นต้น 

จุดแข็ง (Strengths) 

- ความสามารถในการแข่งขัน  
- การมีรายได้เป็นของตนเอง อันเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจ หรือการจัดเก็บภาษี ซึ่งทั้งสอง

ส่วนต้องมีความสัมพันธ์กัน 
- ผังเมืองของแม่สอด เส้นทางการคมนาคม เขตเชื่อมโยง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โอกาส (Opportunities) 
- การสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 
- การออกแบบความเป็นเมืองต้องให้ความส าคัญกับภูมิลักษณ์เชิงพ้ืนถิ่น 
- แม่สอดเป็นเมืองการค้าชายแดนและมีจุดเด่นในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
- การจัดกิจกรรม การพัฒนาสภาพสังคมและความเป็นอยู่ 
- การจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ผู้บริหารเข้ามาท างานในเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพราะจะท าให้ประชาชนเกิดการ

มีส่วนร่วม 
- กิจกรรมต้องเตรียมการเพ่ือรองรับ เช่น ถนนหนทาง ระบบการจราจร ที่อยู่อาศัย 

ส าหรับการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การมที างาน ต้องเตรียมมาตรการ 
- นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
- การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
อุปสรรค (Threats) 

- ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 
- ความขัดแย้งระหว่างคนพ้ืนถิ่นกับการพัฒนาเมือง 
- การส่วนท้องถิ่นทั่วไปอ านาจการบริหารงานจะตกอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐ แต่การ

ปกครองรูปแบบพิเศษอ านาจจะถูกโอนเข้าสู่ส่วนท้องถิ่น 
- ความพร้อมของชุมชนเดิม 

 
 
 
 
 



๑๒๖ 

ตารางที่ 4.2 สรุปสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 

 
ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  
12 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๑๑, ๑๒, 

๑๕, 16, 17, 20 
๒ ความสามารถในการแข่งขัน ความเป็นอัต

ลักษณ์ของชนเผ่าที่หลากหลาย การพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

14 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 
13, 14, ๑๕, 17, 19, 20 

3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การตั้ง
ถิ่นฐาน สภาพแวดล้อม ระบบต่าง ๆ การ
ออกแบบความเป็นเมืองต้องให้ความส าคัญ
กับภูมิลักษณ์เชิงพ้ืนถิ่น 

15 1, 3, ๔, ๕, 7, ๘, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, 13, 14, 16, 17, 18 

4 ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 9 ๔, ๕, 6, 7, 9, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
13 

5 การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

8 3, ๔, ๘, ๑๒, 13, 14, ๑๕, 
16 

6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

13 1, ๕, 6, 7, ๘, 9, ๑๒, 13, 
14, 16, 17, 18, 20 

7 กิ จ กรรม รองรั บ และ เชิ งป้ อ งกั น  ก าร
ท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวก 

12 ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๒, 13, 14, 
๑๕, 16, 17, 20 

8 โครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  สนามบิน 
เส้นทางต่างๆ 

14 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 
13, 14, 16, 17, 18, 20 

9 คุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การพัฒนา
โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ  

15 1, 2, ๔, ๕, 7, ๘, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, 13, ๑๕ , 16, 18, 19, 
20 

10 การบริหารจัดการในลักษณะของบอร์ด
บริหาร คือ การเลือกตั้ง โดยให้คนในท้องถิ่น
มาบริหารจัดการ 

12 1, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9, ๑๑, 
๑๒, 17, 18 

 
3. ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
1) ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนคร

แม่สอด เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันในพหุสภาวะ (Pluralism) ถือเป็นนโยบายบูรณาการ
ที่มิได้มุ่งบังคับให้ชนกลุ่มต่างๆ ต้องละทิ้งเอกลักษณ์ของตน หากแต่คาดหวังให้แต่ละกลุ่มมีความภักดี



๑๒๗ 

ต่อประชาคมและรับเอาภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมร่วมของประชาคมเอาไว้ ขณะเดียวกัน 
ทุกกลุ่มก็ควรยินดีหรือพึงพอใจในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ในส่วนที่ไม่ขัดต่อความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของประชาคมนั้นๆ๔๐ 

2) เนื่องจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด ก่อให้เกิด
ลักษณะจ าเพาะของวัฒนธรรมบางกลุ่ม ที่มีความละเอียดอ่อน ผู้ปกครองจึงต้องมีความรอบคอบ  
ถี่ถ้วน ระมัดระวังในการสื่อสารและการจัดการ ทั้งนี้การให้เกียรติและเคารพในความแตกต่างถือเป็น
สิ่งจ าเป็นในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงการให้ความส าคัญในด ารงรักษา
วัฒนธรรมเก่าแก่ให้คงอยู่อย่างไรก็ตามการด ารง รักษา และการจัดการต่างๆ ควรค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพ่ือให้ก่อให้เกิดความสงบสุข และน ามาซึ่งวัฒนธรรมอันดีสืบไป๔๑ 

3) ปัจจัยต่อการพัฒนาเมือง คือ การตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อม ระบบต่างๆ สิ่งที่เป็น
ปัญหาของทั่วโลกคือการพัฒนาความเป็นเมือง โดยไม่ให้ความส าคัญกับความเป็นพ้ืนถิ่นหรือสิ่งที่มี 
อยู่เดิม การออกแบบความเป็นเมืองต้องให้ความส าคัญกับภูมิลักษณ์เชิงพ้ืนถิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วโลก
จะมีความคล้ายกัน เช่น เขมรมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดความขัดแย้งระหว่างทุนกับคน 
ความขัดแย้งในเชิงปะทะรังสรรค์การปะทะท าให้เกิดความขัดแย้ง แม่สอดจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้คือ
ความขัดแย้งระหว่างคนพ้ืนถิ่นกับการพัฒนาเมืองหรือการปรับเปลี่ยน ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก  
แต่ควรให้ความส าคัญและลงรายละเอียดเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ผู้ให้สัมภาษณ์เคยไปศึกษาชุมชน
มอร์แกน ที่ตะกั่วป่า หลังเกิดสึนามิได้มีการเข้าไปสร้างบ้านให้เค้าอยู่เป็นโซนมันไม่ใช่วิถีการด ารงชีวิต 
เค้าจึงออกไปอยู่กับเรือ ไปอยู่กับความเป็นวิถีชีวิตชาวเล เพราะความเคยชินกับการด ารงชีวิตอยู่ใน
ทะเล ให้มานั่งทอเสื่อ ที่คิดว่าเป็นการสร้างอาชีพ ซ่ึงไม่ใช่วิถีการด ารงชีวิตของชุมชนนั้นๆ ท าให้เกิดการ
ตอบโต้ทางวัฒนธรรม ทางความเชื่อ เป็นสิ่งที่ให้มองเห็นต้องให้ความส าคัญในส่วนนี้๔๒ 

4) การสร้างความสัมพันธ์อันดี และความกลมกลืนระหว่างท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือน
บ้านนั้นได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่พบเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดโดยทั่วไป คือปัญหาในเรื่องของสัญชาติ และการรับรองความเป็นอยู่ของ  
ชาวพม่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งยังไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือการมีบัตรประจ าตัวต่างๆ  

                                                 
๔๐สัมภาษณ์ พระเทพปริยตัิเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 26 เมษายน 2563.  
๔๑สัมภาษณ์ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 22 พฤษภาคม 2563. 
๔๒สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 13 พฤษภาคม 2563. 



๑๒๘ 

ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้  จะได้รับการเข้าถึงโดยง่าย หากมอบอ านาจการจัดการให้กับท้องถิ่น 
โดยสมบูรณ์ เพ่ือความสะดวกในการแก้ไขปัญหา๔๓ 

5) แม่สอดมีจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ เป็นพ้ืนที่เป็นชายแดน จึงส่งผลให้ในพ้ืนที่แม่สอด
มีกลุ่มชาติพันธุ์ค่อนข้างหลากหลาย โดยจะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเหนือ ดังนั้น ถ้าแม่สอด
ได้ยกระดับการปกครองเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแล้ว ควรดึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความ
หลากหลายออกมาเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ในขณะที่การมีกลุ่มชาติ
พันธุ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะเป็นปัญหาที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องน ามาคิด ต้องน ามาอยู่ในบริบท
ที่ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี การจัดบริการสาธารณะ ต้องครอบคลุมกับคนเหล่านี้
ทั้งหมด ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องงบประมาณด้วย นอกจากนี้ยังควรมีการจัดโครงการที่เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้๔๔ 

6) ปัญหาการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เข้ามาอาศัย และท ามาหากินอยู่ในพื้นที่
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แต่สิ่ งส าคัญต้องมาพิจารณาว่า หากขึ้นทะเบียนแล้ว เทศบาลน คร 
แม่สอดจะได้ประโยชน์อะไร และมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะสามารถน ามาบริหารจัดการกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ดังกล่าว๔๕ 

7) ตัวอย่างมาตรการของสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นเกาะที่มีชนเผ่าดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว โดยมีคนจีน
เป็นส่วนใหญ่ และมีมุสลิมอยู่ด้วย โดยธรรมชาติมันมีชุมชนของใครของมันอยู่แล้ว ซึ่งแยกกันอยู่ เพราะ
ความเชื่อ อาหารการกิน ศาสนสถานของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกัน โดยมีการแบ่งโซนและพัฒนาดูแล
ชุมชน แต่ของเทศบาลนครแม่สอดไม่ได้มีการวางแผนไว้ แต่มีการเข้ามาอยู่เลย ซึ่งรัฐธรรมนูญได้
บัญญัติไว้เกี่ยวกับการนับถือศาสนาเป็นเรื่องของเสรีภาพ ฉะนั้นไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายได้ 
จึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการทางสังคม การพูดคุยที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหา ลดเสียงลงหรือมีเวลาการท า
กิจกรรมที่จ ากัด ในบางประเทศอย่างเช่นที่เดนมาร์ก วัดไทยที่โคเปนเฮเกน เจ้าอาวาสสามารถ 
ท าวัตรสวดมนต์ได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถส่งเสียงออกล าโพงได้ เพราะเป็นการรบกวน สามารถสวด
อยู่ในโบสถ์ ท าอยู่ในขอบเขตของตัวเอง การด าเนินการต่างๆ เหล่านี้ เป็นมาตรการเชิงการปกครองที่
จะต้องท า ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องนอกเหนือเมืองพิเศษ แต่เป็นเรื่องรัฐบาล กรมศาสนาที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐบาลที่ต้องเข้ามาช่วยดูแลเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
มีสภาพความเป็นเมืองสูงขึ้น คนพ้ืนถิ่นเดิมอาจจะถูกแย่งงาน ดังนั้นเทศบาลหรือส่วนราชการ 

                                                 
๔๓สัมภาษณ์ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 20 พฤษภาคม 2563. 
๔๔สัมภาษณ์ นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น, 18 พฤษภาคม 2563. 
๔๕สัมภาษณ์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด, 7 เมษายน 2563.  



๑๒๙ 

ที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการเชิงป้องกัน เช่น มีกฎหมายบอกว่าอาชีพนี้คนต่างประเทศ คนต่างด้าว  
ท าไม่ได้ มีมาตรการสงวนอาชีพไว้ส าหรับคนไทย เป็นมาตรการที่หนึ่งมาตรการที่สองคือเตรียมพร้อม
คน โดยการให้ความรู้และฝึกอบรมให้คนของเรามีความเชี่ยวชาญในงานต่างๆ ที่มีรายได้สูงหรือมี
เงินเดือนที่สูงเหมาะสมกับต าแหน่ง ส่วนคนต่างชาติที่มาก็จะเป็นลักษณะงานที่พร้อมจะให้เค้าท า คือเรา
ไม่อยากท าอย่างนี้ เป็นต้น ถ้าเตรียมคนให้พร้อมในแต่ละด้านแล้วโอกาสที่จะเสียเปรียบก็น้อย รวมทั้ง
ในเรื่องของการวางมาตรการเกี่ยวกับกิจการต่างๆ เช่น ถ้านักลงทุนจากต่างประเทศ จะมาตั้งโรงงานหรือ
ตั้งบริษัทอยู่ในเขตพ้ืนที่ หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษต้องมีมาตรการการจ้าง
แรงงานจะต้องมีสัดส่วนรายได้เป็นของคนในท้องถิ่นเท่าไหร่ อันนี้ก็ถือเป็นอีกมาตรการ แต่ที่ดีที่สุดคือ
เตรียมคนของเราให้พร้อมให้มีคุณภาพที่เหนือกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน จะเป็นเรื่องที่ท าให้เราได้ผลบวก
ในการยกฐานะมากกว่าปกติ ต่างประเทศมีระบบป้องกันหรือควบคุม เช็คจ านวนประชากรที่ไหลมาจาก
รอบนอกหรือไม่ ตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษ เมื่อก่อนต้องเช็คหมด ต้องมีวีซ่า คนเข้าออกรู้หมด  
แต่ตอนที่รวมกับสหภาพยุโรป การข้ามแดนเหมือนเป็นคนในประเทศเดียวกันจึงท าให้คุมไม่ได้  ท าให้
อังกฤษต้องออกจากสหภาพยุโรป ถ้าเป็นเทศบาลนครแม่สอดอย่างน้อยต้องมีบัตรผ่านแดน จึงจะท า

ให้ควบคุมได้ ฉะนั้นถ้าเป็นมาตรการปกติก็ควบคุมได้๔๖ 
8) ในส่วนของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม เทศบาลนครแม่สอดเอง

สามารถจัดสรร จัดการ และสร้างความกลมกลืนในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีปัญหาใดๆ มาโดยตลอด 

แต่ทั้งนี้ ปัญหาที่เล็งเห็น และทางเทศบาลนครแม่สอดเองควรที่จะหันมาให้ความส าคัญคือ เนื่องจาก

การอพยพเข้ามาทางฝั่งชายแดนของชาวต่างชาติ อาจส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกัน  

ก็เกิดผลกระทบต่อภาพใหญ่ เช่น เกิดการเข้ามามีส่วนแบ่งในรัฐสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงการ

สาธารณสุข และการแพทย์ แต่หากทางเทศบาลนครแม่สอดมีการจัดสรรอย่างรอบคอบ และ

เหมาะสม การเข้ามาหรือความหลากหลายทางชาติพันธ์ก็จะไม่ส่งผลเสีย หากแต่ส่งผลดีต่อความเป็น

ชุมชนเมืองในอนาคต๔๗ 

9) การด ารงชีวิต การไปมาหาสู่ วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

มีทิศทางเป็นไปในทางอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความกลมกลืนในวิถีชุมชนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
จึงไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการพัฒนา๔๘ 

10) การบริหารจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้และเข้ามาบริหาร

จัดการในพ้ืนที่ได้ มองว่าเป็นไปได้ยาก เพราะประชากรแฝงที่เป็นชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 

                                                 
๔๖สัมภาษณ์ ดร.อภิวัตน์  พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   
๔๗สัมภาษณ์ นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
๔๘สัมภาษณ์ นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  



๑๓๐ 

แม่สอดต้องมีเอกสารการอยู่ ต้องอาศัยอยู่ตามเอกสารการอนุญาต จะอยู่ถึงขั้นหน่วยงานไปดูแลไม่ได้ 

มันผิดกฎหมาย คนพวกนี้ใช้ Border Pass ทั้งหมด ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตได้ จึงเป็นไปได้ยากในการ

เก็บภาษีประชากรแฝง เพราะหากถ้าจะเข้ารับการรักษา หรือใช้สิทธิพ้ืนฐาน ต้องมีการลงทะเบียนอยู่ดี 

โดยปัจจุบันจะมีรายละเอียดอยู่หลังบัตรอยู่แล้ว  ซึ่งในส่วนนี้จะมีประกันสังคมดูแลอยู่ นโยบาย

เกี่ยวกับสิทธิใดๆ ตามบัตร จะมาจากกระทรวงมหาดไทย ด่านตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่เพียงปฏิบัติ

ตามนโยบาย ซึ่งถ้าจะต้องให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเรื่องใด เกี่ยวกับการจัดการ

ประชากรแฝง จะต้องให้เป็นนโยบายจากส่วนกลางเป็นหลัก ถึงจะด าเนินการได้ ซึ่งถือว่าเป็นการยาก

ที่จะจัดกรอบบริเวณให้แรงงานต่างด้าวอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง แต่ส าหรับปัญหาที่เกิดกับท้องถิ่น 

ในการจัดการด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีประชากรแฝงจ านวนมากนั้น ในส่วนนี้เห็นว่าหน่วนงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนอยู่แล้ว หมายความว่า แรงงานต้องไปท างานที่
โรงงาน หรือแรงงานต้องอยู่ในที่พักอาศัยต่างๆ ดังนั้นท้องถิ่นควรจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการ หรือ
เจ้าของบ้านเช่าที่แรงงานอาศัยอยู่ เพ่ือน ามาบริหารจัดการในด้านสาธารณสุขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะ 
การจัดการโรคระบาดและอ่ืนๆ แต่ทั้งนี้ สิ่งส าคัญท่ีสุด หน่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารวจพื้นที่ 
และควรเก็บข้อมูลของประชากรแฝงในพ้ืนที่อย่างละเอียด ในส่วนของการจัดการประชากรแฝงที่อยู่
อย่างอิสระ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หน่วยงานของเราไม่สามารถให้ค าตอบถึงแนวทางการบริหาร
จัดการได้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายของส่วนกลาง หน่วยงานมีหน้าที่ปฏิบัติตาม๔๙ 

11) การขึ้นทะเบียนชาติ พันธุ์จะเป็นการแยกชนชั้น  ท าให้ เกิดความแตกต่าง  
ความเหลื่อมล้ า แต่หากกังวลเรื่องแรงงานที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ ก็ควรจัดการดูแลเรื่องการจัด
สวัสดิการมากกว่า ส าหรับประเพณีวัฒนธรรม แม่สอดนั้นไม่มีวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่
มีหลากหลายชนชาติเช้ามาอยู่อาศัย จึงไม่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ชัดเจน ดังนั้น
เพ่ือให้สอดรับการพัฒนาแม่สอดให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรจัดพ้ืนที่ส าหรับการแสดงออกถึง
วัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ให้ชัดเจน เช่น การจัดโรงละคร๕๐ 

12) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การเก็บภาษี การเข้ารับการรักษา หรือใช้สิทธิ

พ้ืนฐาน ต้องมีการลงทะเบียน ด่านตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่เพียงต้องปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งถ้า

จะต้องให้หน่วยงานเราด าเนินการเรื่องใด เกี่ยวกับการจัดการประชากรแฝง จะต้องให้เป็นนโยบาย

จากเป็นหลักจากส่วนกลาง ถึงจะด าเนินการได้ ซึ่งถือว่าเป็นการยากที่จะจัดกรอบบริเวณให้แรงงาน

ต่างด้าวอยู่เป็นหลักแหล่ง แต่ส าหรับปัญหาที่เกิดกับท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข เนื่องจากมี

                                                 
๔๙สัมภาษณ์ พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์, รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก , 16 

เมษายน 2563.  
๕๐สัมภาษณ์ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 



๑๓๑ 

ประชากรแฝงจ านวนมากนั้น ดังนั้นท้องถิ่นควรจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการ ที่แรงงาน พักอาศัย  
เพ่ือน ามาบริหารจัดการในด้านสาธารณสุขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะ การจัดการโรคระบาดและอ่ืนๆ๕๑ 

13) ท้องถิ่นควรจะมีอ านาจที่จะสามารถก าหนดสัญชาติของบุคคลได้ บุคคลที่รัฐบาล

ไทยให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ถ้ารัฐบาลไทยสามารถจะออกบัตรประชาชนให้บุคคลเหล่านั้นได้ เช่น บัตร

ประชาชนอาจจะเป็นสีแดงต่างจากบัตรประชาชนธรรมดา ถ้ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้น บุคคลเหล่านี้จะ

เป็นอีกประเภทที่มีข้อจ ากัด ซึ่งอาจไม่มีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ควรมีหน้าที่ เสียภาษีให้ท้องถิ่น เพ่ือให้

หน่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถไปดูแลบุคคลกลุ่มนี้ได้๕๒ 

14) ด้านชาติพันธุ์ เป็นหน้าที่หลักโดยตรงของผู้บริหารของท้องถิ่นปัจจุบันในการ
บริหารจัดการ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ไม่ว่าเทศบาลนครแม่สอดจะมีการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษหรือไม่ก็ตาม นี่คือเหตุผลว่าท าไมจึงต้องผลักดันให้แม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพราะ
ส่วนกลางคงไม่อาจเข้าใจถึงปัญหาได้มากไปกว่าคนในพ้ืนที่ ผู้บริหารจึงต้องคิดเอง แก้ปัญหาเอง  
ด้วยทรัพยากรของตนเอง และหากเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี กว่า 
โดยเฉพาะภาระเรื่องแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่แม่สอด ควรมีการบริหารจัดการด้วยตนเอง เช่น การขึ้น
ทะเบียนเองดูแลเอง แต่ต้องหมายถึง แรงงานที่อยู่ในพ้ืนที่เท่านั้น  ซึ่งต้องพิจารณาอย่างเป็นธรรม 
เพราะปัจจุบันแรงงานมีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ได้ใช้เฉพาะในพ้ืนที่แม่สอด แต่ถ้าแม่สอดต้อง
รับผิดชอบทั้งหมดก็จะไม่เป็นธรรม๕๓ 

15) ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย ยังใช้กฎหมายเดียวกันทั่วประเทศ ไม่มีกฎหมาย 

ที่ใช้เฉพาะภายในพื้นที่แม่สอด แต่พ้ืนที่เทศบาลนครแม่สอดมีสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 
50% ของคนในพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งไม่เหมือนกับพ้ืนที่อ่ืน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลและวิธีการบริหาร
จัดการการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด ซึ่งต้องระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยหากมีการยกระดับการปกครอง ผู้บริหารมีอ านาจเบ็ดเสร็จ สามารถเก็บภาษี 
หรือมีอ านาจในการจัดการด้านการเงินและผลประโยชน์อ่ืนๆ จะดีกว่า ตัวอย่างเช่น แม่สอดอาจตั้ง
ศูนย์เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ใช้ภายในแม่สอด โดยจะสามารถช่วยสร้างรายได้อย่างมหาศาล เช่น 
 ในสถานการณ์โควิด พ้ืนที่แม่สอดที่มีปริมาณคนในพ้ืนที่จ านวนมาก เนื่องจากมีประชากรแฝงที่ไม่ ได้

                                                 
๕๑สัมภาษณ์ นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 2563. 
๕๒สัมภาษณ์ นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก), 15 เมษายน 2563. 
๕๓สัมภาษณ์  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 2563. 



๑๓๒ 

ลงทะเบียนอาศัยอยู่ด้วย จะท าให้เกิดภาระในการบริหารจัดการที่มากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ในขณะที่ เทศบาล
นครแม่สอด ได้รับงบประมาณเท่ากับพื้นท่ีอ่ืนๆ๕๔ 

16) การเป็นท้องถิ่นพิเศษไม่ใช่เป็นเรื่องที่หวือหวาแต่เป็นการยกฐานะ เป็นเรื่องของ 
แต่ละพ้ืนที่ที่จะสามารถน าเสนอตนเองไปสู่ความสนใจของบุคคลภายนอกได้อย่างไร ยกตัวอย่าง 
โคราชไม่ใช่เมืองพิเศษแต่เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ เพราะฉะนั้นการเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของแม่สอด 
การมีกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนที่แตกต่างเข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท าให้เกิดปัญหา ประเด็นคือ  การ
รักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนถิ่นของนครแม่สอดอย่างไร เสน่ห์อยู่ตรงนั้น เช่น แต่ละชาติพันธุ์มีการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของตัวเองได้ รักษาอัตลักษณ์ไว้ให้ได้ ก็จะมีเสน่ห์ ไม่ได้หมายถึงการเป็นท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษชาติพันธุ์เหล่านี้หายไปหมด๕๕ 

17) การบริหารจัดการเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าว ควรก าหนดขอบเขตเพ่ือครอบคลุม 
ให้อยู่เฉพาะในพ้ืนที่ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการทะลักเข้าไปในเขตเมือง โดยควรก าหนดอาณาเขตของ
แรงงานต่างด้าวเป็นรายบุคคลให้อยู่เขตไหนเขตนั้น มีการแสดงตัวตนที่ชัดเจน เช่น หากเป็นแรงงาน
ต่างด้าวบริเวณตะวันออกที่ใช้แรงงานในการประมง ก็ควรใช้แรงงานที่ผ่านเข้ามาทางระนอง  
เป็นต้น๕๖ 

18) ขณะนี้ เริ่มมีการจัดระเบียบกลุ่มชาติพันธุ์หรือแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
มากขึ้น แม่สอดกลายเป็นสถานที่ฝึกแรงงาน คือแรงงานที่เข้ามาจากพัฒนาจะเข้ามาเรียนรู้ด้านต่างๆ 
เช่น ภาษา การอยู่ร่วมกับคนไทย การท างานในโรงงาน แรงงานฝีมือต่างๆ ในแม่สอด พอแรงงานเหล่านั้นมี
ฝีมือเก่งขึ้น ส่วนใหญ่ก็จะอยากออกไปท างานนอกพ้ืนที่ ท าให้แรงงานที่คงอยู่เป็นแรงงานฝึกหัด  
เหลือเพียงแรงงานภาคเกษตรที่ใช้แรงงานหนักเท่านั้น และโดยส่วนใหญ่แรงงานกลุ่มนี้มักจะไม่ได้อยู่
ในระบบการบริหารจัดการของพ้ืนที่ ท าให้กลายเป็นปัญหาภาระของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ระบบสาธารณสุข หากเกิดการบาดเจ็บ ล้มป่วย ไม่มีการประกันสังคม จะเกิดการสร้างภาระให้กับ
โรงพยาบาลในพื้นที่ ต่างจากแรงงานที่อยู่ในระบบ เราสามารถตรวจสอบสุขภาพของแรงงานก่อนจะ
รับเข้าระบบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจให้สมดุล เนื่องจากมีการประกันสังคม สามารถน าไป
อุดหนุนโรงพยาบาล๕๗ 

                                                 
๕๔สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3, 8 เมษายน 

2563. 
๕๕สัมภาษณ์ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ (คณะอนุกรรมาธิการการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 มิถุนายน 2563. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายนิยม  ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , 9 

เมษายน 2563. 
๕๗สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 2563. 



๑๓๓ 

19) การจัดการปัญหาแรงงาน เรื่องค่าแรงเป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถดึงดูดแรงงานที่มี
คุณภาพให้อยู่ในพ้ืนที่ได้ ดังนั้น จึงควรจัดสรรค่าแรงให้พอเพียงกับสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 
ในส่วนของวัฒนธรรม แม่สอดถือว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการ
ควรหาจุดร่วมเพ่ือผสานความต่างให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสงบ และที่ส าคัญควรหาโอกาสจากความ
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ท่าสายลวดเคยจัดงานวันชนเผ่า เพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น 
แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร แนวคิดต่างๆ ในการจัดกิจกรรม อาจจะถูกต้องแล้ว แต่อาจจะขาด
เรื่องการประชาสัมพันธ์ ท าให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร๕๘ 

20) ควรศึกษาตัวอย่างของการบริหารจัดการด้านชาติพันธุ์จากต่างประเทศ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนา ซึ่งต้องยอมรับว่าแรงงานต่างๆ ในพ้ืนที่มีศักยภาพ CDC คือขุมพลังของเด็ก 
รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม นอกจากการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพแล้ว การพัฒนา
แรงงานเพ่ือให้อยู่ร่วมกันกับคนในพ้ืนที่ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท า
ให้การอยู่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่มีความสงบสุข ดังนั้น จึงต้องสร้างความตระหนักรู้ เพ่ือให้คนในพ้ืนที่
แสดงถึงศักยภาพ๕๙ 

สรุปได้ว่า ปัญหาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด 
ก่อให้เกิดลักษณะจ าเพาะของวัฒนธรรมบางกลุ่ม ที่มีความละเอียดอ่อน การพัฒนาความเป็นเมือง
โดยไม่ให้ความส าคัญกับความเป็นพ้ืนถิ่น ปัญหาในเรื่องของสัญชาติ ปัญหาการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ที่เข้ามาอาศัย และท ามาหากินอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และการรับรองความ
เป็นอยู่ของชาวพม่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งยังไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือการมีบัตรประจ าตัว
ต่างๆ และรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับการนับถือศาสนา วึ่งเป็นเรื่องของเสรีภาพ ฉะนั้น 
ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายได้ การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีสภาพความเป็นเมืองสูงขึ้น  
คนพ้ืนถิ่นเดิมอาจจะถูกแย่งงาน ดังนั้นเทศบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขาดมาตรการเชิงป้องกัน 
เช่น มีกฎหมายบอกว่าอาชีพนี้คนต่างประเทศ คนต่างด้าวท าไม่ได้ มีมาตรการสงวนอาชีพไว้ส าหรับ
คนไทยปัญหาการเข้ามามีส่วนแบ่งในรัฐสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงของสาธารณสุข และ

การแพทย์ ปัญหาที่เกิดกับท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีประชากรแฝงจ านวนมากนั้น 

 
 
 

                                                 
๕๘สัมภาษณ์ นางฐิติพร  กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 
๕๙สัมภาษณ์ นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 



๑๓๔ 

ด้านชาติพันธ์และวัฒนธรรม 
จากจุดแข็งและโอกาสที่มี และเพ่ือลดโอกาสล้มเหลวผ่านการศึกษาจุดอ่อนและสิ่งกีด

ขวางที่อาจไม่คาดคิดมาก่อน ปัจจัยภายในของการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ ‘จุดแข็ง’ และ ‘จุดอ่อน’ 
หมายถึงปัจจัยที่เทศบาลนครแม่สอด สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพแวดล้อม การคมนาคม การค้า 
ภาษี การบริหาร ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ‘โอกาส’ และ ‘อุปสรรค’ หมายถึงปัจจัยที่เทศบาลนคร
แม่สอด ไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือน ามาใช้ประโยชน์ได้) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ เป็นต้น 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การแบ่งโซนและพัฒนาดูแลชุมชน 
- วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แต่หลากหลาย 

- การสร้างความสัมพันธ์อันดี และความกลมกลืนระหว่างท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
โอกาส (Opportunities) 
- การขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ เข้ามาอาศัยและการบริหารจัดการกับกลุ่ม 

ชาติพันธุ์ 
- การใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม มาตรการเชิงการปกครอง 

มาตรการปกป้องอาชีพของคนในท้องถิ่น 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
- การเข้ามามีส่วนแบ่งในรัฐสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงของสาธารณสุข และ

การแพทย ์
- เป็น พ้ืนที่ เป็นชายแดน จึงส่งผลให้ ในพ้ืนที่แม่สอดมีกลุ่มช าติ พันธุ์ค่อนข้าง

หลากหลาย 
- การละทิ้งเอกลักษณ์ของตน ยากที่จะคาดหวังให้แต่ละกลุ่มมีความภักดีต่อประชาคม

และรับเอาภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมร่วมของประชาคม 
- การให้ความส าคัญในด ารงรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ให้คงอยู่ 
- คนพ้ืนถิ่นเดิมจะถูกแย่งงานหรือไม่  
- การจัดบริการสาธารณะ  
อุปสรรค (Threats) 
- จัดการดูแลเรื่องการจัดสวัสดิการ 
- การให้ความรู้และฝึกอบรมให้คนมีความเชี่ยวชาญในงานต่างๆ ให้มีคุณภาพที่

เหนือกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ประเพณีวัฒนธรรม พึงพอใจในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
- ลักษณะจ าเพาะของวัฒนธรรมบางกลุ่ม ที่มีความละเอียดอ่อน 

 



๑๓๕ 

ตารางที่ 4.3 สรุปสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 

 
ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมร่วม

ของประชาคม 
18 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9, ๑๐, 

๑๑, ๑๒, 14, ๑๕, 16, 17, 
18, 19, 20 

๒ การสื่อสาร การให้ เกียรติ  และเคารพใน
ความ แ ต กต่ า ง  ลั ก ษ ณ ะจ า เพ าะขอ ง
วัฒนธรรมบางกลุ่ม 

15 1, 3, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, 13, 14, ๑๕, 16, 17, 
20 

3 การตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อม ระบบต่างๆ 
ต้องให้ความส าคัญกับภูมิลักษณ์เชิงพื้นถ่ิน 

13 1, 2, 3, 6, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 
13, 16, 17, 18, 20 

4 การสร้างความสัมพันธ์  9 ๕, 6, 7, ๘, 9.๑๐, ๑๑, ๑๒, 
13 

5 ปัญหาในเรื่องของสัญชาติ การรับรองความ
เป็นอยู่ของหลากหลายชาติพันธ์ 

17 1, 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, 17, 
18, 20 

6 การบริหารจัดการกับกลุ่มชาติพันธุ์ การแบ่ง
โซนและพัฒนา ประชากรแฝง 

15 1, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9.๑๐, 14, 
๑๕, 16, 17, 18, 19, 20 

7 กฎหมาย มาตรการเชิงป้องกัน อาชีพ การ
วางมาตรการเกี่ยวกับกิจการต่างๆ 

16 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 
13, 16, 17, 18, 19, 20 

8 การด ารงชีวิต วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของ

ท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง 

13 1, 2, 3, 6, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 
๑๕, 16, 17, 18, 20 

9 การจัด เก็บภาษี  การดู แล เรื่ อ งการจั ด
สวัสดิการ 

12 1, 2, ๕, 6, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 
๑๕, 16, 19, 20 

 
4. ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 
1) ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดเป็นการปกครอง 

ที่เน้นหนักในด้านของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ โดยลักษณะที่พบ
เห็นโดยทั่วไป ได้แก่ การปกครองในพ้ืนที่ๆ มีลักษณะเขตพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณที่เป็นชายแดน  



๑๓๖ 

เป็นพ้ืนที่ที่มักจะเสี่ยงต่อการประสบกับปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหา
ด้านความมั่นคง ดังนั้น ในการบริหารปกครองพ้ืนที่ส่วนนี้จึงมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ กล่าวคือ 
หน่วยงานที่เข้าไปดูแลในพ้ืนที่ควรจะมีอ านาจบางประการที่จะสามารถตัดสินใจในการด าเนินการ  
ที่ทันท่วงทีเม่ือเกิดวิกฤติการณ์บางอย่างข้ึน เพ่ือให้สามารถรับกับปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้๖๐ 

2) จากการควบรวมพ้ืนที่ระหว่างแม่สอดและต าบลท่าสายลวด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดต่อกันนั้น 
ควรให้ความส าคัญในการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม ไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ โดยปรับระบบโครงสร้าง 
ผู้อาศัยเก่าและผู้อพยพใหม่ให้เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ปกครอง ทั้งนี้การมีผู้ปกครอง
ที่ดี กล่าวคือ ผู้น าที่ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ใช้หลักธรรมประกอบในการบริหารย่อมน ามาซึ่ง
ระเบียบและความผาสุกในสังคม๖๑ 

3) ทีมปฏิวัติโดยเหมาและเติ่งเสี่ยวผิง จีนก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง มีการ
จ าลองการเรียนรู้ 2 แห่ง ในส่วนที่เป็นคอมมิวนิสต์กับเขตที่เป็นเสรีแบบตะวันตก จีนได้ทดลอง 
สองระบบนี้ ภายใต้แนวคิดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการอะไร โดยมีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนหรือสร้าง
กลไกพิเศษเพ่ือกระตุ้นลักษณะพิเศษให้เป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ โดยใช้เศรษฐกิจเป็นตัวน า ความเป็น
ลักษณะจ าเพาะสามารถออกแบบตามที่ต้องการได้ สามารถที่จะก าหนด zoning ให้มีลักษณะพิเศษ 
แต่ต้องให้มีความชัดเจนว่าเราต้องการอะไร ต้องการเป็น HUB ในการกระจายสินค้าของโลกเหมือน
สิงคโปร์ สามารถผลิตน้ ามันได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งท่ีสิงค์โปรไม่มีบ่อน้ ามัน แต่สิงคโปร์สามารถ
สร้างจุดเด่นในเรื่องความเป็น HUB ความเป็นทางผ่าน สามารถไปติดต่อและซื้อน้ ามันมากลั่นเอง 
พ้ืนที่ สิ งคโปร์เป็น พ้ืนที่ ยุทธศาสตร์ที่ สามารถกระจายไปในฝั่ งยุ โรป ฝั่ งเอเชีย ฝั่ งแอฟริกา  
ผ่านท่าเรือน้ าลึก ที่ตัวเองมีศักยภาพ ย้อนมาที่แม่สอดมีลักษณะพิเศษสามารถที่จะส่งสินค้าไปยังยุโรป 
ถ้าน ามาปรับใช้และสร้างโมเดลให้ลักษณะเฉพาะหรือพ้ืนที่ เฉพาะเป็น HUB ด้านการลงทุน  
ด้านกระจายสินค้า สามารถน าสินค้ามาลงจากทั่วโลก จากยุโรปกระจายเข้าสู่ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ทั้งหมดเข้าทั้งจีน เวียดนาม หรือไม่ก็น าสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดจากประเทศไทย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จากจีนหรือแหล่งอ่ืน ท าให้เกิดความเข้มข้นและผลประโยชน์ในเชิงพ้ืนถิ่นเชิงพ้ืนที่ และกลุ่ม
ทุนที่เข้ามาลงทุน สิ่งที่ควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีเฉพาะ๖๒ 

4) จากข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางที่เชื่อมต่อจากอ าเภอแม่สอดนั้น ตอนนี้ได้มีการพัฒนาไป
มากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเขตการติดต่อต่างๆ ย่อมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับประเทศ

                                                 
๖๐สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 26 เมษายน 2563.  
๖๑สัมภาษณ์ พระอดุมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 22 พฤษภาคม 2563. 
๖๒สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 13 พฤษภาคม 2563. 



๑๓๗ 

เพ่ือนบ้านด้วย เช่น เส้นทางจากประเทศจีนสู่ประเทศพม่าโดยไม่มีการตัดผ่านประเทศไทย  
หรือแนวโน้มที่จะมีการเชื่อมต่อเส้นทางสู่อินเดียและอ่ืนๆ นั้น ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  
แต่ในส่วนของเขตการปกครองเทศบาลนครแม่สอดนั้น มีความพร้อมค่อนข้างมาก และแนวทางที่จะ
รวมเขตการปกครองเข้ากับต าบลท่าสายลวดนั้น มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของชัยภูมิ 
และขนาดพื้นที๖่๓ 

5) ในด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ กรุงเทพมหานครต้องมีการปรับรูปแบบการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เพ่ือแก้กฎหมายในอนาคตอันเนื่องมาจากพ้ืนที่ และการที่อ าเภอ
แม่สอด เสนอกฎหมายและให้พ้ืนที่เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่ ดังนั้นพ้ืนที่ 
จึงไม่ได้เป็นข้อจ ากัดว่าการเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษต้องมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ด้วยเหตุผลทางด้านขนาด
พ้ืนที่เทศบาลนครแม่สอดจึงไม่มีความจ าเป็นต้องรวมกับเทศบาลต าบลท่าสายลวด แต่เหตุผลที่ต้อง
รวมพ้ืนที่เทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลต าบลท่าสายลวดเข้าด้วยกัน เนื่องมาจากเทศบาลต าบล  
ท่าสายลวดเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง มีเขตพรมแดนติดต่อกับฝั่งเมียวดี มีสะพานข้ามแม่น้ า จ านวน 2 แห่ง  
มีสนามบินและเป็นแหล่งอุตสาหกรรม จึงมีความเหมาะสมในการควบรวมพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้การควบรวม
ระหว่างเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต าบลท่าสายลวดก็ถือว่าไม่ใหญ่มากหากเทียบกับจ านวน
ประชากร๖๔ 

6) ในการควบรวมพ้ืนที่ระหว่างเทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลต าบลท่าสายลวด  
ต้องค านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการควบรวบดังกล่าว  
ต้องค านึงถึงนโยบายที่จะน ามาบริหารจัดการกับทั้ งสองพ้ืนที่ ซึ่งต้องมีความสมดุลและเหมาะสม 
กับท้ังสองพ้ืนที่ดังกล่าว๖๕ 

7) เป็นธรรมชาติของความแตกต่าง ถ้าไม่มีความแตกต่างก็เป็นเหมือนทั่วไปก็ไม่มีความ
เป็นลักษณะพิเศษของตัวเอง ตอนนี้เทศบาลนครแม่สอดมีเมืองพิเศษที่นอกเหนือจากเมืองชายแดน
อย่างแม่สอด ตัวอย่างเช่นกลุ่มเมืองที่อยู่รอบสนามบิน เป็นชุมชนที่อยู่รอบสนามบิน จะมีสุวรรณภูมิ  
อู่ตะเภา จะเป็นเมืองอีกลักษณะหนึ่งที่จะมีผู้บริหารเมือง มีนายกเทศมนตรี แต่ดูแลลักษณะเฉพาะดูแล
ให้เกิดความสงบเรียบร้อย เพราะว่าเมืองสนามบินเสียงดัง มลพิษ มลภาวะ อันตราย อุบัติเหตุ มีผู้คน
เข้าออกจ านวนมาก มีธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการเดินทาง ก็จะตั้งเป็นเมืองพิเศษ
ลักษณะกลุ่มเมืองที่รอบสนามบินหรือท่าอากาศยาน อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น เมืองเก่าสุโขทัย อยุธยา  
                                                 

๖๓สัมภาษณ์ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 20 พฤษภาคม 2563. 

๖๔สัมภาษณ์ นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 18 พฤษภาคม 2563. 

๖๕สัมภาษณ์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด, 7 เมษายน 2563.  



๑๓๘ 

ก็จะเป็นเมืองพิเศษในเชิงวัฒนธรรม ถ้าเป็นเมืองที่มีอุทยานแห่งชาติ ก็จะเป็นเรื่องของทางธรรมชาติ 
ถึงจะเรียกว่าเป็นเมืองพิเศษ เพราะต้องมีลักษณะพิเศษ ถ้ามีความเหมือนกันหมดก็จะเป็นเหมือน
เมืองทั่วๆ ไป เมืองลักษณะพิเศษแต่ละประเทศจะมีไม่เยอะ ถ้าไม่มีลักษณะเป็นเมืองธรรมชาติอย่างที่
กล่าวมา คือไม่ใช่เมืองที่มีวัฒนธรรม วัดวาอาราม เหมือนเมืองหลวงเก่าอย่างอยุธยา สุโขทัย หรือไม่มี
ความเป็นเมืองชายแดนการค้าขายจะมีเมืองลักษณะพิเศษอีกรูปแบบที่สร้างขึ้นมา คนชอบอะไร  
มองจากธุรกิจ ท าอะไรถึงจะขายได้ ตัวอย่างอเมริกาจะมีการสร้างหนึ่งเมืองขึ้นมาส าหรับการพนัน 
เป็นเมืองคาสิโน ท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีทุกอย่างที่คนชอบแต่เป็นเมืองพิเศษ คนจะเข้า
ไปต้องเป็นนักท่องเที่ยว อย่างสิงค์โปร์เป็นเกาะไม่ใหญ่มาก เห็นว่าการมีคาสิโนเป็นแหล่งเงินอีกอย่าง
หนึ่งที่ดูตัวอย่างจากมาเก๊า ทั้งเกาะมีแต่แหล่งการพนัน สิงค์โปรจึงท าคาสิโนขึ้นมาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ชอบการพนันปรากฏว่าได้ผล มาตรการต่างกันถ้าจะเข้าบ่อน
สิงค์โปร์จะต้องมีเงินสด หรือแสดงบัญชีบัตรเครดิต ให้กับโรงแรมที่ตั้งคาสิโนตรวจ มีพลาสปอร์ต มีวีซ่า 
แต่ถ้าอยู่กลางทะเลทรายในอเมริกาเป็นคาสิโนใหญ่ ถ้าคนไม่มีธุระก็ไม่ไปเพราะอยู่กลางทะเลทราย 
นอกจากคนที่ชอบในด้านนี้ แต่ได้มีการเอาความบันเทิงเข้าไป แบบนี้คือเมืองพิเศษที่ สร้างขึ้นมา 
(Man Made) แต่อย่างแม่สอดไม่ได้เป็นมนุษย์สร้างเป็นสภาพภูมิศาสตร์เป็นชายแดนใช้สภาพ 
ทางธรรมชาติมาสร้างความโดดเด่น เสริมให้เกิดความโดดเด่น๖๖ 

8) การปกครองทั้งสองท้องถิ่น ทั้งเขตเทศบาลนครแม่สอด และเขตเทศบาลต าบล 

ท่าสายลวด เป็นพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องกัน ซึ่งในส่วนของเทศบาลต าบลท่าสายลวดมีบทบาทท่ีโดดเด่น 

คือ การเป็นพ้ืนที่ที่มีเขตติดต่อกับชายแดนพม่าที่มีสามารถท าการค้าขาย ทั้งการค้าชายแดนและการ

ค้าขายข้ามชายแดน การควบรวมสองพ้ืนที่ถือเป็นเรื่องที่ดีและสมควรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเข้า

มาของประเทศเพ่ือนบ้านถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอด โดยสังเกตได้จาก

หลายปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาค่อนข้างก้าวกระโดด ดังนั้นการควบรวมพ้ืนที่ทั้งสองแห่งจึงมีความเหมาะสม

ค่อนข้างมาก๖๗ 

9) ภูมิทัศน์และความเป็นชุมชนเมือง เทศบาลนครแม่สอดมีความพร้อมค่อนข้างสูง 
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อหรือเติมเต็มสิ่งที่คาดหวังและในส่วนของ
แนวคิดการควบรวมต าบลท่าสายลวดเข้าสู่การปกครองรูปแบบพิเศษ เป็นแนวคิดที่เหมาะสม 
เนื่องจากอาณาบริเวณที่ติดกัน และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุผลมาจากสภาพความเป็นอยู่และ
สภาพสังคมที่แท้จริง๖๘ 

                                                 
๖๖สัมภาษณ์ ดร.อภิวัตน์ พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   
๖๗สัมภาษณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
๖๘สัมภาษณ์ นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  



๑๓๙ 

10) การมีกฎเกณฑ์ ท าให้มีอ านาจที่สามารถควบคุม บริหารจัดการ และดูแลได้อย่าง

ครอบคลุม พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น พ้ืนที่การควบ

รวบดังกล่าวจะเป็นเมืองหน้าด่าน ที่สามารถรองรับการพัฒนาในอนาคตได้ ในอนาคตจะสามารถขยับ

รวมกับพ้ืนที่อ่ืนมีความเป็นไปได้ เพราะค าว่าท้องถิ่นพิเศษ สามารถขยายท้องถิ่นให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือดูแล

ประชาชนให้มากขึ้น แต่การยุบรวมจะท าให้เกิดความซับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ ท าให้คนในพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะบุคลากรระดับต่างๆ ในท้องถิ่นขยับตัวยาก  จุดอ่อนนี้รัฐบาลต้องศึกษาเพ่ือแก้ปัญหา

ดังกล่าว๖๙ 

11) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด หากมีการรวมพ้ืนที่
ระหว่างเทศบาลท่าสายลวด เทศบาลแม่ปะ และเทศบาลนครแม่สอด ต้องตกลงด้านผลประโยชน์กัน
ให้ลงตัว เนื่องจากปัจจุบันแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนา สภาพปัญหาของพ้ืนที่ เป็นของตนเอง
ในรูปแบบทิศทางที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากรวมเขตปกครองพิเศษแล้ว มีความจ าเป็นต้องมีการส ารวจ
ว่าภายในพ้ืนที่นั้น ขาดอะไร และเติมเต็มในส่วนดังกล่าว เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อดีของการ
รวมพ้ืนที่ คือ การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ แต่มีความจ าเป็นต้องแก้กฎหมายให้ทันสมัยด้วย๗๐ 

12) โดยส่วนตัวเห็นว่า เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต าบลท่าสายลวดควรรวมพ้ืนที่
และตั้งให้เป็นเขตการปกครองเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ทวีคูณ  หากแม่สอดได้ยกระดับเป็น 
เขตปกครองรูปแบบพิเศษแล้ว สิ่งดีๆ และโอกาสดีๆ จะเข้ามาอีกมาก ไม่เพียงแต่เทศบาลนครแม่สอด
และเทศบาลต าบลท่าสายลวด แต่อยากให้รวมกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแม่ปะ แม่กุ อบต.ท่าสายลวด 

และอ่ืนๆ เพราะการแก้ไขปัญหาจะได้ครอบคลุม ตัวอย่างเช่น ปัญหาน้ าท่วมที่เคยเกิดขึ้น หากมีการ
รวมพ้ืนที่ก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการไม่ต้องแบ่งแยก๗๑ 

13) การยุบรวมเทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลต าบลท่าสายลวดมีความเหมาะสม  

แต่จะมีกฎเกณฑ์หรืออ านาจบังคับอย่างไรที่จะท าให้เทศบาลต าบลท่าสายลวดยินดีควบรวมกับ

เทศบาลนครแม่สอด ในหลักการเบื้องต้น เพราะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจะมีอ านาจที่สามารถ

ควบคุม บริหารจัดการและดูแลได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชน 

ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น พื้นที่การควบรวบดังกล่าวจะเป็นเมืองหน้าด่าน ที่สามารถรองรับการพัฒนา 

ในอนาคตได้ ในอนาคตถ้าเทศบาลนครแม่สอดรวมกับเทศบาลต าบลท่าสายลวด จะสามารถขยับรวม

                                                 
๖๙สัมภาษณ์ พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์, รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, 16 

เมษายน 2563.  
๗๐สัมภาษณ์ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 
๗๑สัมภาษณ์ นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 2563. 



๑๔๐ 

กับพ้ืนที่ อ่ืนมีความเป็นไปได้ เพราะค าว่าท้องถิ่นพิเศษ สามารถขยายท้องถิ่ นให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือดูแล

ประชาชนให้มากขึ้น แต่การยุบรวมของเทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลต าบลท่าสายลวด  จะท าให้

เกิดความซับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ ท าให้คนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะบุคลากรระดับต่างๆ ในท้องถิ่น  

ขยับตัวยาก จุดอ่อนนี้รัฐบาลต้องศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว๗๒ 

14) ส าหรับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หากมีการควบรวบสองต าบล คือเทศบาล
ท่าสายลวด และเทศบาลนครแม่สอดถือว่าเพียงพอ เพราะมีศักยภาพครอบคลุมทุกส่วน ซึ่งในอนาคต
หากการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประสบผลส าเร็จ อาจมีโอกาสขยายเขตการปกครองออกไป 
ในอีกหลายพ้ืนที่ เช่น แม่ปะ เป็นต้น แต่ในสภาวะปัจจุบัน ผู้บริหารที่สูญเสียอ านาจ อาจจะยังไม่
สามารถยอมรับได้๗๓ 

15) พ้ืนที่ส าหรับการเป็นเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เบื้องต้นคิดว่าควรเป็น
เฉพาะเทศบาลต าบลท่าสายลวดและเทศบาลนครแม่สอดก่อน เพ่ือให้การจัดตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ประสบผลส าเร็จ เพราะปัจจุบันชาวบ้านบริเวณแม่ปะ ยังไม่ให้การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยสาเหตุมาจากชาวบ้านกลัวเสียผลประโยชน์ กลัวโดนเอาเปรียบ ดังนั้น ควรเอาเฉพาะ
พ้ืนที่ที่คนมีพร้อมก่อนและท าให้เป็นตัวอย่าง ถ้าพัฒนาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดคนในพ้ืนที่ก็ย่อมอยากเข้าร่วมเป็นธรรมดา๗๔ 

16) แม่สอดมีความพร้อมที่จะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะจะมี  
2 ลักษณะ เท่าที่ศึกษาของแม่สอดกับเปรียบเทียบกับที่อ่ืน กรณีของแม่สอดมันไม่ใช่การค้าสินค้า  
ของแม่สอด แต่แม่สอดจะเป็นประตูที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้า แม่ค้า เป็นสินค้าที่
มากกว่าวัตถุ ยังมีสินค้าที่เป็นความคิด กรณีของแม่สอดไม่ใช่การส่งผลิตภัณฑ์ของแม่สอดไปขายให้
เมียวดีแต่มันคือประตูเมืองของประเทศไทยประตูหนึ่งที่ไปสู่โลกต่างๆ๗๕ 

                                                 
๗๒สัมภาษณ์ นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก), 15 เมษายน 2563. 
๗๓สัมภาษณ์  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 2563. 
๗๔สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3, 8 เมษายน 

2563. 
๗๕สัมภาษณ์ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ (คณะอนุกรรมาธิการการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 มิถุนายน 2563. 



๑๔๑ 

17) โดยส่วนตัวเห็นว่าควรต้องรวมพ้ืนที่ ควรขยายขอบเขตการปกครองให้กว้างขึ้น เพ่ือให้
การจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประสบผลส าเร็จ ส่วนกลางจะได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ๗๖ 

18) ในด้านความจ าเพาะของพ้ืนที่ โดยส่วนตัวมองว่าขณะนี้การควบรวบพ้ืนที่ยังเป็นไป
ได้ยาก เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าสายลวด ยังไม่พร้อมยอมรับกับการควบรวมเป็นเขตการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ดังนั้น การควบรวมอาจจะยังเป็นไปได้ยาก จึงต้องดูว่าหากใช้พ้ืนที่เฉพาะ
เทศบาลนครแม่สอดนั้นจะมีศักยภาพเพียงพอเพ่ือผลักดันให้เกิดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
ในอนาคตหรือไม่๗๗ 

19) หากจะมีการรวมกันระหว่างเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลต าบลแม่ปะ และ
เทศบาลต าบลท่าสายลวด โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะท าให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว  
ในการบริหารจัดการ ถ้าเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ภายในครั้งเดียว แต่ด้วยลักษณะ
พ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ ประกอบด้วย เนื่องจากแต่ละ
พ้ืนที่ใน 3 เทศบาลดังกล่าว มีความเป็นชุมชนที่แตกต่างกัน  โดยแม่สอดจะมีลักษณะเป็นเมือง 
เชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ท่าสายลวดจะมีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิม ซึ่งโดยรวมแล้วถือว่ามีความเป็นไปได้ 
แต่ต้องดูบริบทโดยรวมที่จะตามมาด้วย๗๘ 

20) ส าหรับขอบเขตพ้ืนที่ในการพัฒนาร่วมเพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่มั่นคง ณ ตอนนี้เรามี 3 เมือง คือ แม่สอด เมียวดี และก๊กโก แต่การวางแผนการปกครองและเศรษฐกิจ
ต้องแยกจากกัน เนื่องจากมีลักษณะจ าเพาะของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีการดีไซน์รูปแบบ 
ที่แตกต่างออกไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมและศักยภาพมีความแตกต่าง โดยให้แม่สอดเป็นเมือง
เศรษฐกิจน า และควรออกแบบการศึกษาให้สามารถให้คนในพ้ืนที่สามารถพูดได้หลากหลายภาษา  
เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกันได้ โดยไม่มีข้อจ ากัด๗๙ 

สรุปได้ว่า ปัญหาจากสภาพการปกครองในพ้ืนที่ๆ มีลักษณะเขตพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณ 
ที่เป็นชายแดน เป็นพื้นที่ที่มักจะเสี่ยงต่อการประสบกับปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ปัญหาด้านความ
มั่นคง หน่วยงานที่เข้าไปดูแลในพ้ืนที่ไม่มีอ านาจที่จะสามารถตัดสินใจในการด าเนินการที่ทันท่วงทีเม่ือ
เกิดวิกฤติการณ์บางอย่างขึ้น ปัญหาการจัดสรรพ้ืนที่ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ ซึ่งแม่สอดเป็นประตู

                                                 
๗๖สัมภาษณ์ นายนิยม  ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , 9 

เมษายน 2563. 
๗๗สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 2563. 
๗๘สัมภาษณ์ นางฐิติพร  กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 
๗๙สมัภาษณ์ นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 



๑๔๒ 

ที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้า แม่ค้า การเป็นพ้ืนที่ที่มีเขตติดต่อกับชายแดนพม่าที่มี
สามารถท าการค้าขาย ทั้งการค้าชายแดน และการค้าขายข้ามชายแดน ความซับซ้อนของหน่วยงาน
ต่างๆ ท าให้คนในพื้นที ่ 

 
4. ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 
จากจุดแข็งและโอกาสที่มี และเพ่ือลดโอกาสล้มเหลวผ่านการศึกษาจุดอ่อนและสิ่งกีด

ขวางที่อาจไม่คาดคิดมาก่อน ปัจจัยภายในของการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ ‘จุดแข็ง’ และ ‘จุดอ่อน’ 
หมายถึงปัจจัยที่เทศบาลนครแม่สอด สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพแวดล้อม การคมนาคม การค้า 
ภาษี การบริหาร ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ‘โอกาส’ และ ‘อุปสรรค’ หมายถึงปัจจัยที่เทศบาลนคร
แม่สอด ไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือน ามาใช้ประโยชน์ได้) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ เป็นต้น 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ความเป็นทางผ่านจะส่งสินค้าไปยังยุโรป 
- ความพร้อมของเขตการปกครองเทศบาลนครแม่สอด 
โอกาส (Opportunities) 
- ด้านการลงทุน ด้านกระจายสินค้า สามารถน าสินค้ามาลงจากทั่วโลกจากยุโรป

กระจายเข้าสู่ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเข้าท้ังจีน เวียดนาม 
- การรวมพ้ืนที่ระหว่าง เทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
- มีธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเรื่องการเดินทาง 
- การขยายเขตการปกครองออกไปในอีกหลายพ้ืนที่ 
- แม่สอดจะเป็นประตูที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้า แม่ค้า เป็นสินค้า 

ที่มากกว่าวัตถุ ยังมีสินค้าที่เป็นความคิด 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ปัญหาด้านความม่ันคง 
- มลภาวะ สนามบินเสียงดัง มลพิษ อันตราย อุบัติเหตุ มีผู้คนเข้าออกจ านวนมาก  

มีธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเรื่องการเดินทาง 
- กฎหมายให้ทันสมัย การแก้ไขปัญหาจะได้ครอบคลุม 
อุปสรรค (Threats) 
- การจัดสรรพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่  
- ความซับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ 

- ความหลากหลายของภาษา 
 



๑๔๓ 

ตารางที่ 4.4 สรุปสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาความไม่สงบ

เรียบร้อย 
13 1, 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๑๑, 

๑๒, ๑๕, 18, 19, 20 
๒ การจัดสรรพ้ืนที่ให้เหมาะสม 16 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9, ๑๑, 

๑๒, 14, 16, 17, 18, 19, 
20 

3 ระบบโครงสร้างผู้อาศัยเก่าและผู้อพยพใหม่ 12 1, 2, 7 , ๘, ๑๑, ๑๒, 13, 
16, 17, 18, 19, 20 

4 หลักธรรมประกอบในการบริหาร 10 1, ๔, ๕, 6, ๑๑, ๑๒, 13, 
14, ๑๕, 20 

5 กลไกพิเศษเพ่ือกระตุ้นลักษณะพิเศษให้เป็น
พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ โดยใช้เศรษฐกิจเป็น
ตัวน า ความเป็นลักษณะจ าเพาะ 

8 ๔, 7, ๘, 9, ๑๑, ๑๒, 13, 
19 

6 ด้านการลงทุน ด้านกระจายสินค้า สามารถ
น าสินค้ามาลงจากทั่วโลก จากยุโรปกระจาย
เข้าสู่ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด
เข้าท้ังจีน เวียดนาม 

13 2, 3, ๔, 7, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
14, ๑๕, 16, 17, 20 

7 มลพิษ มลภาวะ อันตราย อุบัติ เหตุ จาก
ผู้คนเข้าออกจ านวนมาก  

15 1, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 
13, 14, ๑๕ , 17, 18, 19, 
20 

8 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 10 ๕, 6, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 13, 
14, 19, 20 

9 แม่ ส อดจะ เป็ น ป ระตู ที่ ท า ให้ เกิ ด ก าร
แลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้า แม่ค้า เป็น
สินค้ าที่ ม ากกว่ าวัตถุ  ยั งมีสิ นค้ าที่ เป็ น
ความคิด 

15 1, 3, ๕, 6, 7, ๘, ๑๑, ๑๒, 
13, 14, ๑๕ , 17, 18, 19, 
20 

 
 



๑๔๔ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสรุปประเด็นหลักเกี่ยวกับปัจจัยจ าเพาะ
ของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด ได้ 4 ประเด็น
หลักๆ คือ ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ด้านชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม และด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ดังปรากฏในตาราง 
 

ตารางท่ี ๔.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม  

(n=399) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 182 45.6 
หญิง 217 54.4 

รวม 399 100.0 
อายุ   

20 – ๒9 ป ี 109 27.3 
    30 – 39 ป ี 106 26.5 

๔0 - 49 ป ี 117 29.2 
๕0 ปี ขึ้นไป 67 17.0 

รวม 399 100.0 
การศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 105 26.3 
ปริญญาตรี 242 60.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 52 13.2 

รวม 399 100.0 
 



๑๔๕ 

ตารางท่ี ๔.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม (ต่อ)  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ   

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 155 38.8 

พนักงานบริษัท 71 18.0 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 86 21.4 

อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 87 21.8 
รวม 399 100.0 

รายได้   
น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 175 43.8 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 100 25.0 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท 48 12.0 
๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 76 19.2 

รวม 399 100.0 
 

จากตารางที่ ๔.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 217 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.4 และเพศชาย จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 ตามล าดับ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.2, อายุ ๒0 – 29 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 อายุ 30 - 39 ปี จ านวน 106 คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.5 และอายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  ตามล าดับ 

การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 242 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.5, ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และสูงกว่าปริญญา
ตรีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ตามล าดับ 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 155 คน คิด

เป็นร้อยละ 38.8, อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 

86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และพนักงานบริษัท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามล าดับ 

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า ๑๕,๐๐0 บาท จ านวน 175 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.8, รายได้ 15,๐๐๑-๒0,๐๐๐ บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 



๑๔๖ 

รายได้น้อยกว่า 2๕,๐๐1 บาท ขึ้นไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และรายได้ ๒0,๐๐๑ -
25,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 

 
ตอนที่ ๒ วิเคราะห์ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก  

จากการวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 
จังหวัดตาก” ใน ๔ ประเด็น คือ 1) ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 2) ด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมือง 3) ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และ 4) ด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ โดยใช้การ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่๔.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
โดยรวม 

(n=399) 

ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง  3.80 0.65 มาก 
๒. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 3.55 0.69 มาก 
๓. ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 3.31 0.77 ปานกลาง 
๔. ด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ 3.46 0.68 มาก 

โดยรวม 3.53 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ ๔.6 พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.53, S.D.=๐.58) 
เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง (=3.80, S.D.=0.65)  
รองลงมาได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (=3.55 S.D.=๐.69)  ด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ 
(=3.46, S.D.=๐.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม อยู่ในระดับปาน
กลาง (=3.31, S.D.=๐.77) ตามล าดับ 

  
 
 



๑๔๗ 

ตารางที่ ๔.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 

(n=399) 

ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง X  S.D. แปลผล 

1) การเพ่ิมของจ านวนประชากรส่งผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น 3.78 0.93 

 

มาก 

2) กระบวนการติ ดต่ อและประสาน งานกั บ
หน่วยงานราชการแตกต่างจากท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป 3.39 0.88 ปานกลาง 

3) การขยายตัวของเมืองท าให้วิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป  3.92 0.82 

 

มาก 

4) มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กระทบ
กับแรงงานที่มีในท้องถิ่น 4.01 0.86 

 

มาก 

5) ความเป็นเมืองส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน เปลี่ยนไปจากเดิม 3.95 0.84 

 

มาก 

6) ความหลากหลายของประชากรท าให้เกิดปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าในชุมชน 3.82 0.87 มาก 

7) ความเป็นเมืองส่ งผลกระทบต่อการพัฒนา 
การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 3.65 1.01 มาก 

8) ความเป็นเมืองท าให้ เกิดการเชื่ อมโยงการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่และภูมิภาค 3.84 0.85 มาก 

9) ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 3.77 0.96 มาก 

10) ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ของคนในท้องถิ่น จากความหลากหลายของ
ประชากร 3.91 0.88 มาก 

โดยรวม 3.80 0.65 มาก 

 

 



๑๔๘ 

จากตารางที่ ๔.7 พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (=3.80, S.D.=๐.65) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ได้แก่ ข้อที่ว่า “การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กระทบกับ
แรงงานที่มีในท้องถิ่น (=4.01, S.D.=๐.86)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ความเป็นเมืองส่งผลให้
การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เปลี่ยนไปจากเดิม (=3.95, S.D.=๐.84)” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “กระบวนการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการแตกต่างจาก
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง (=3.39, S.D.=0.88)” ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและ

ความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

(n=399) 

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง X  S.D. แปลผล 

1) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับการ
เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 3.57 0.84 มาก 

2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การส่งออก และการ
ลงทุน 3.72 0.89 มาก 

3) การเปิดการค้าเสรี และการเปิดการค้าพิเศษ
ชายแดน 3.73 0.91 มาก 

4) การก าห น ดทิ ศท างการ เติ บ โตขอ งเมื อ ง
สอดคล้องกับ การบริหารของประเทศ 3.60 0.86 มาก 

5) การส่งเสริมและขยายระบบสาธารณูปโภค ในการ
รองรับการความเป็นเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 3.63 0.81 มาก 

6) ส่งเสริมการศึกษาที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.57 0.80 มาก 

7) การสร้างอาชีพรองรับการขยายตัวของเมือง  3.47 0.93 มาก 

8) การปลูกจิตส านึกการอยู่ร่วมกันของเมืองที่ มี
ความหลากหลายวัฒนธรรม 3.39 0.95 ปานกลาง 

9) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 3.49 0.94 มาก 

10) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Services) 3.37 0.92 ปานกลาง 

โดยรวม 3.55 0.69 มาก 



๑๔๙ 

จากตารางที่ ๔.8 พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (=3.55, S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเปิดการค้าเสรี และการเปิด
การค้าพิเศษชายแดน (=3.73, S.D.= 0.91)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การส่งเสริมอุตสาหกรรม
การค้า การส่งออก และการลงทุน (=3.72, S.D.=0.89)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า 
“การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) (=3.37, S.D.=0.92)” ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและ

ความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 

(n=399) 

ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม X  S.D. แปลผล 

1) การขึ้นทะเบียน ประชากรต่างชาติ พันธุ์และ
วัฒนธรรม   3.44 0.85 มาก 

2) ก าหนดกติกา การแสดงตนในการอาศัยอยู่ในความ
รับผิดชอบของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 3.41 0.88 มาก 

3) การก าหนดมาตรการคุ้มครองประชากรต่างชาติ
พันธุ์และวัฒนธรรม   3.30 0.89 ปานกลาง 

4) การจัดสวัสดิการส าหรับประชากรต่างชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม   3.30 0.85 ปานกลาง 

5) การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของประชากร ต่างชาติ
พันธุ์และวัฒนธรรม   3.38 0.84 ปานกลาง 

6) การจัดโซนที่อยู่อาศัย ส าหรับประชากรต่างชาติ
พันธุ์และวัฒนธรรม   3.19 0.99 ปานกลาง 

7) การควบคุมโรคติดต่อ จากประชากรต่างชาติ
พันธุ์และวัฒนธรรม   3.25 1.11 ปานกลาง 

8) การจัดระบบการศึกษา ที่สอดคล้องกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ 3.25 0.91 ปานกลาง 

9) การจัดเก็บภาษี อุดหนุนการก าจัดขยะมูลฝอย 
บ าบัดน้ าเสีย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.37 0.93 ปานกลาง 

10) การก าหนดเวลาในการสัญจรระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือลด
ปัญหาอาชญากรรม 3.25 1.03 ปานกลาง 

โดยรวม 3.31 0.77 ปานกลาง 



๑๕๐ 

จากตารางที่ ๔.9 พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (=3.31, S.D.=๐.77) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การขึ้นทะเบียน ประชากรต่างชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม (=3.44, S.D.=0.85)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ก าหนดกติกา การแสดงตนในการอาศัยอยู่
ในความรับผิดชอบของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (=3.41, S.D.=0.88)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การจัดโซนที่อยู่อาศัย ส าหรับประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม (=3.19, 
S.D.=0.99)” ตามล าดับ 

 

ตารางที่ ๔.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ  

(n=399) 

ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ X  S.D. แปลผล 

1) ขนาดของพ้ืนที่ในเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ 3.49 0.82 มาก 
2) อัตลักษณ์และความแตกต่างของประชากรที่

หลากหลายชาติพันธุ์ 3.50 0.86 

 
มาก 

3) อัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่
ทั่วๆ ไป 3.46 0.84 

 
มาก 

4) ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการปกท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ 3.47 0.84 มาก 

5) รูปแบบการปกครอง เพื่อรองรับการปกครอง  
ความเจริญเติบโต และความแตกต่างของชาติ
พันธุ์ 3.40 0.85 ปานกลาง 

6) อัตลักษณ์จ าเพาะของชาติ พันธุ์ ใน พ้ืนที่ การ
ปกครอง 3.34 0.82 ปานกลาง 

7) ระบบเศรษฐกิจเฉพาะในพ้ืนที่การปกครอง 3.38 0.81 ปานกลาง 

8) แรงงานที่หลากหลายชาติพันธุ์  ในพ้ืนที่การ
ปกครอง 3.52 0.87 มาก 

9) ระบบโครงข่ายการคมนาคม และเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ 3.55 0.91 มาก 

10) ความสัม พันธ์และการติดต่อระหว่าง พ้ืนที่
ข้างเคียง 3.48 0.87 มาก 

รวม 3.46 0.68 มาก 



๑๕๑ 

จากตารางที่ ๔.10 พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ ในการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (=3.46, S.D.=๐.68) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ใน ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ระบบโครงข่ายการคมนาคม และเส้นทางการขนส่ง
สินค้าระหว่างพ้ืนที่ (=3.55, S.D.=๐.91)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “แรงงานที่หลากหลายชาติพันธุ์ 
ในพ้ืนที่การปกครอง (=3.52, S.D.=0.87)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “อัตลักษณ์จ าเพาะ
ของชาติพันธุ์ในพ้ืนที่การปกครอง อยู่ในระดับปานกลาง (=3.34, S.D.=0.82)” ตามล าดับ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เรียงตามล าดับดังนี้ 1) ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 
ได้แก่ มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กระทบกับแรงงานที่มีในท้องถิ่น 2) ด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมือง ได้แก่ การเปิดการค้าเสรี และการเปิดการค้าพิเศษชายแดน 3) ด้านลักษณะพ้ืนที่
จ าเพาะ ได้แก่ การขึ้นทะเบียน ประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และ 4) ด้านชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม ได้แก่ ระบบโครงข่ายการคมนาคม และเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของ
ท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลัก 
พุทธธรรม  

4.3.1 ผลการวิเคราะห์เสนอรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม จาก
การสัมภาษณ์และส ารวจ 1) ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 2) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 3) ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และ 4) ด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ 

การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพื่อส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ดังนี้ 

1) ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 
อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การบริหารหมู่

คณะเสื่อม แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วย
ป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี ๗ ประการ เพ่ือส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย 

๑. หมั่นประชุมกันเป็นประจ า เพราะการประชุมกันบ่อยๆ เป็นการระดมมันสมอง
รวมทั้งความสามารถที่ทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบจากความเป็นเมือง ให้มีความเจริญในด้านต่างๆ  

๒. พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปรึกษาหารือผลกระทบ 
ที่จะเกิดจากความเป็นเมืองในอนาคต มีความรับผิดชอบร่วมกัน  

๓. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ทุกคนที่เป็นสมาชิกของเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้อง
ถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหาร  
เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 

๔. เคารพนับถือผู้ปกครอง เชื่อฟังค าสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อย
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะการปกครองการบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น าและ 
ผู้ตาม หน้าที่ปกครอง หน้าที่สั่งการ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้องปฏิบัติ 

๕. ไม่ลุแก่อ านาจความอยากความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคม 
มีระเบียบวินัยดีขึ้น สามารถด ารงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ด้านเศรษฐกิจและการปกครองเป็นต้น 

๖. รักสันติภาพ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ แสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี พร้อมที่จะปฏิบัติดี
โดยไม่ประมาท การที่สมาชิกของสังคมเป็นคนดี ย่อมเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นเครื่องยืน ยัน 
ความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจได้ดี 
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๗. ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาเป็น
ก าลังพัฒนาหมู่คณะของตน 

ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 
1) คุณธรรมแต่ละข้อเป็นเหตุให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพ 

ในการบริหารปกครอง และท าให้เกิดความสุขความเจริญในหลายๆ ด้าน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ า 
“ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ท าให้เกิดความส าเร็จและความสุข”๘๐ 

2) การอยู่ร่วมกันในสังคมจากผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ การจะท าให้คนที่หลากหลาย
ชาติพันธ์อยู่กันอย่างกลมเกลียว สันติสุข ในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นความสามัคคี ความรับผิดชอบเป็นสิ่ง
ส าคัญในการที่จะให้ความเป็นเมืองคงอยู่ ทุกคนต้องช่วยกันรักษากฎ ระเบียบ ความมีวินัยของผู้คน  
ในสังคม๘๑ 

3) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกร่วม ที่จะเข้าไปกระตุ้น ส่งเสริม ควบรวม 
ในการสร้างจิตส านึก ถ้ากฎระเบียบดี แต่ไม่คนปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎระเบียบนั้นก็จะไม่มี
ประโยชน์ ไม่มีคุณค่าใดๆ ถ้าเทียบกับหลักการทางพุทธศาสนา ท าไมหลักการทางพุทธศาสนายังส่งต่อ
เป็น 2,000 กว่าปี สิ่งที่เป็นกลไกส าคัญ มีพระธรรมวินัย มีกฎระเบียบ ท าไมกฎระเบียบเหล่านี้ยังคง
ถูกรักษาและส่งต่อ เพราะคนเห็นความส าคัญ ตระหนักและให้คุณค่า จึงน าไปสู่การปฏิบัติตาม  
เมื่อปฏิบัติตาม ศึกษา รักษา และส่งต่อ หลักการทางพระพุทธศาสนาจะเข้าไปเป็นกลไกร่วมในการ
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานหรือกระตุ้นให้เกิดการควบรวบ๘๒ 

4) ผู้บริหารควรมีลักษณะเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่น  เป็นที่ยอมรับ
ของคนในพ้ืนที่ มีความรู้ในเชิงต่างประเทศ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการประสานประโยชน์ 
นอกจากนี้ยังต้องมีความโปร่งใส และควรบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล๘๓ 

5) อันเนื่องมาจากสภาพสังคมต่างๆ เทศบาลนครแม่สอด จึงควรที่จะมีความพร้อม 
ด้านงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้าสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และปัจจัยอีกหนึ่ง
ประการที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ คุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่จะต้องมีความ
พร้อมทั้งทางด้านที่มา ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม มีภาวะความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์  
ที่กว้างขวางอย่างน้อย 10 ถึง 20 ปี และที่ส าคัญต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาชนในพื้นที่เอง 
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ก็ควรมีความรู้ในการเลือกผู้ปกครอง โดยต้องไม่ดูแค่ตัวผู้บริหารแต่จ าเป็นต้องดูไปถึงคณะผู้บริหาร  
ที่จะมาช่วยบริหารจัดการด้วย ข้อได้เปรียบประการหนึ่งของเทศบาลนครแม่สอด คือ การที่ เทศบาล
นครแม่สอดมีพ้ืนที่น้อย จึงสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าการมีพ้ืนที่เยอะ ในส่วนของข้อเสนอแนะ  
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาในการรวม 2 พ้ืนที่ เสนอให้มีการร่าง พรบ. ระเบียบบริหารนครแม่สอด 
เพ่ือน าศักยภาพของสองพ้ืนที่มารวมกัน เน้นเรื่องผลประโยชน์จากการค้าชายแดนในต าบลท่าสายลวด 
เป็นจุดเด่นของการรวมพ้ืนที่และร่างกฎหมายต่างๆ ไว้เพ่ือรองรับในอนาคต๘๔ 

6) ผู้น าส าหรับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสามารถแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคราชการ 
และภาคการเมือง ในส่วนของภาคราชการนั้น จะมีระบบระเบียบและแบบแผนการท างานที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
ภาคราชการจ าเป็นต้องยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ส าหรับภาคการเมือง การที่นายกที่ปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีบอร์ดในการบริหารที่มีสมาชิกจากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ เพราะการท างานโดยใช้บอร์ดบริหาร จะช่วยสร้างระบบถ่วงดุล โดยเฉพาะ
เรื่องงบประมาณ๘๕ 

7) การยกฐานะจากองค์กรปกครองท้องถิ่นปกติหรือองค์กรท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
ขึ้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ท้องถิ่นนั้นจะต้องมีความพิเศษ หมายถึง จะต้องมีลักษณะ
พิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะของตัวพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิศาสตร์ ท าเลที่ตั้ง ลักษณะทาง
เศรษฐกิจสังคม ที่มีความเป็นพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนที่อ่ืน มีความโดดเด่นไม่เหมือนกับ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีสถานะเป็นเพียงองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป กรณีแม่สอดลักษณะเด่นของ  
แม่สอดที่จะสามารถยกฐานะขึ้นเป็นองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้ก็คือ ลักษณะภูมิประเทศ ท าเล
ที่ตั้ง ที่เข้าลักษณะของการเป็นเมืองชายแดน ฉะนั้นถ้าหากว่าแม่สอดจะยกสถานะจากเทศบาลนคร
ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ก็จะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ในลักษณะของเมืองชายแดน๘๖ 

8) ข้อเสียคือ พ้ืนที่มีใหญ่เกินไป และถ้าท้องถิ่นไม่ได้รับการมอบอ านาจที่ เหมาะสม 

จากภาครัฐจะส่งผลให้บริหารงานล าบาก และมีโอกาสในการใช้อ านาจทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณท่ีต้องได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางด้วย และอีกหนึ่งประการ คือ การมี 

พ้ืนที่ป่ามากท าให้เกิดข้อจ ากัดในทุกด้านของการพัฒนา ในส่วนของผู้ปกครอง เนื่องจากการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผู้บริหารมาจากการคัดเลือกซึ่งควรมีการคัดเลือกโดยการเลือกผู้ที่มีความตั้งใจ

ในการพัฒนาท้องถิ่น มีความเสียสละ และมีธรรมาธิบาล สิ่งเหล่านี้เราอาจไม่สามารถเลือกบุคคลที่มี
                                                 

๘๔สัมภาษณ์ นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 18 พฤษภาคม 2563. 

๘๕สัมภาษณ์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด, 7 เมษายน 2563.  

๘๖สัมภาษณ์ ดร.อภิวัตน์ พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   



๑๕๕ 

ครบทั้ งส ามประการได้  แต่ เทศบาลนครแม่ สอด สามารถ เลื อกบุ คคลที่ เหมาะสมที่ สุ ด  

ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นจะสามารถรับรู้ได้จากการกระท าที่ผ่านมา ทั้งนี้การหารือกันตามหลักการ  

ของหลักอปริหานิยธรรม ถือเป็นแนวทางที่ดีและเหมาะควรในการน ามาปรับใช้ในการเลือกสรร  

และบริหารการปกครองต่อไป๘๗ 

9) ตามหลักของอปริหานิยธรรม ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไม่เป็น

ที่ตั้งแห่งความเสื่อม ในสังคมปัจจุบันและความเป็น New Normal การร่วมคิด ร่วมพัฒนา ถือเป็น
แนวทางการบริหารงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบการค้าการลงทุนในสภาพพ้ืนถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การร่วมกันของทางราชการ ตุลาการ ท้องถิ่น หรือแม้แต่
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นเอง ที่มีแนวคิดร่วมไปในทิศทางที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี
ยิ่งขึ้น๘๘ 

10) ส าหรับคุณลักษณะที่ดีที่ผู้น าควรมีนั้น มองว่าโดยปกติผู้น าท้องถิ่นจะมีกระบวนการ
ได้มาที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้ว ถ้าประชาชนในพ้ืนที่เลือกและเห็นว่าเหมาะสม ก็คงเป็นผู้น า 
ในรูปแบบที่ท้องถิ่นนั้นๆ ต้องการ แต่สุดท้ายแล้ว ประชาชนย่อมคาดหวังผู้น าที่ดี  และมีคุณธรรม 
ในการบริหาร๘๙ 

11) การบริหารจัดการของเทศบาลนครแม่สอดจะเบ็ดเสร็จมากขึ้น ท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ นอกจากนี้ยังท าให้สามารถ 
วางแผนการท างานได้อย่างครบคลุมในทุกพ้ืนที่ ไม่ท าให้เกิดการท างานซ้ าซ้อน แต่ส าคัญที่ ต้องแก้
กฎหมายให้มีความทันสมัยตามยุคการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด ในส่วน
ของข้อเสีย การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้อ านาจแก่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้น าที่ดีจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน  
โดยส่วนตัวจึงมองว่า ข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ จึงมาจากตัวผู้น า ดังนั้น ผู้น าควรน าหลักธรรมาภบิาล 
และหลักธรรมอ่ืนๆ มาใช้ควบคู่ในการบริหารด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริง๙๐ 

12) ผู้น าการปกครองท้องถิ่นที่ดี ต้องตั้งใจท างาน ไม่ใช่ต้องการเข้ามาท างานเพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ ส าหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น หากมีบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ส าคัญที่ผู้น าแต่ต้องไม่ เอา
ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ รับฟังผู้อ่ืน และมีความตั้งใจในการบริหารพ้ืนที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ส าหรับการยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หากเกิดขึ้น  
แม่สอดจึงจะสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้อีกมาก แต่หากยังไม่มีการยกฐานะดังกล่ าว การพัฒนา 
                                                 

๘๗สัมภาษณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
๘๘สัมภาษณ์ นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  
๘๙สัมภาษณ์ พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์, รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก , 16 

เมษายน 2563.  
๙๐สัมภาษณ์ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 



๑๕๖ 

จะค่อนข้างจ ากัด เพราะจะมีปัญหาในเรื่องของเขตอ านาจการปกครอง เรื่องการบริหารจัดการพ้ืนที่ต่างๆ 
ดังนั้น จึงควรศึกษาดูงานจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ในส่วนของการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสายลวดนั้น 
ที่เกิดการชะงักเพราะขาดผู้บริหารที่ดี และถึงแม้ว่าเทศบาลต าบลท่าสายลวดจะมีเงินสะสมเหลือ
ประมาณ 100 กว่าล้าน แต่ก็ไม่สามารถบริหารจัดการกับเงินส่วนนั้นได้เลย เนื่องจากการท างาน
ภายในไม่เกิดความสามัคคี ท าให้เกิดการชะงักในการบริหารจัดการ  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งฝัก 
แบ่งฝ่ายไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกิดการขัดผลประโยชน์ภายในท าให้ โอกาส 
การเปลี่ยนรูปแบบการปกครองที่จะเกิดขึ้นไม่ประสบผลส าเร็จ สิ่งส าคัญอีกประการ คือ ผู้น าไม่ชี้แจง
ข้อเท็จจริงและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการยกฐานะท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้ประชาชนทราบ ท าให้
ประชาชนบางกลุ่มคัดค้าน และไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว๙๑ 

13) ผู้น าที่ดีต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ต้องการ ต้องผ่านหลักสูตรนักบริหารที่ดี ชี้แจง

ประชาชนให้มีความโปร่งใส เพ่ือให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น 

จะท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น๙๒ 

14) การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
กับประชาชนโดยตรง จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความส าคัญของ
การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิด
ส านึกรักในท้องถิ่นของตน โดยส่วนตัวเชื่อว่าผู้น าในทุกระดับ มีแนวคิดเป็นของตนเอง แต่ถ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการท าเพ่ือชาวบ้าน ต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม  โดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุด โดยคุณสมบัติส าคัญของผู้ที่จะให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน จะต้องมีความอดทน 
เพราะการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ และยอมรับเป็นสิ่งที่ยาก๙๓ 

15) คุณลักษณะของผู้น าที่ดี จะต้องเข้าใจชาวบ้านว่า ชาวบ้านต้องการอะไร ซึ่งไม่ใช่
เฉพาะผู้น าของเทศบาลนครแม่สอด แต่คือคุณสมบัติที่ผู้น าทุกที่ควรมี ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID - 19 ชาวบ้านในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้น า

ต้องเข้าใจ และเข้าถึงความต้องการของชาวบ้าน๙๔ 
16) ควรให้ความส าคัญกับทุกคนที่อยู่ในพ้ืนที่วงในที่สุด นั่นคือประชากรของในท้องถิ่น 

วงถัดไปคือประชากรแฝงที่มาอยู่ และวงนอกสุดคือต่างชาติ ผมมีข้อสังเกตว่าในบางเมือง ถึงแม้ว่า

                                                 
๙๑สัมภาษณ์ นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 2563. 
๙๒สัมภาษณ์ นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก), 15 เมษายน 2563. 
๙๓สัมภาษณ์  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ , สม าชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 2563. 
๙๔สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3, 8 เมษายน 

2563. 



๑๕๗ 

นายกจะก้าวหน้า หรือเก่งขนาดไหน แต่ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนวงในทั้งหมด  
คนที่อยู่เป็นประชากรในพ้ืนที่จะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ภาคภูมิใจ 
เรื่องความเจริญของตัวเอง ถ้าแม่สอดจะเดินไปข้างอีก 5 ปี 10 ปี ควรจะเดินจากความภาคภูมิใจของ
คนแม่สอดไม่ใช่เดินจากความภาคภูมิใจของใครคนใดคนหนึ่ง เวลาคิดถึงแม่สอด นึกถึงความเจริญ 
ในแม่สอด ที่เป็นพ้ืนที่ติดชายแดนมีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง มีชาติพันธุ์ มีทรัพยากร ท าให้ไม่มี
ความรู้สึกว่าแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ๙๕ 

17) ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดไม่สามารถเลียนแบบการบริหาร
จัดการจากกรุงเทพมหานครหรือพัทยาได้ทั้งหมด จ าเป็นต้องมีรูปแบบเป็นของตนเอง  เนื่องจากมี
ลักษณะพ้ืนที่ ศักยภาพ และความจ าเพาะที่แตกต่างจากสองเมืองดังกล่าว แม่สอดเป็นเมืองชายแดน 
ดังนั้น จึงควรเน้นในเรื่องการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ในส่วนของคุณลักษณะของผู้น าที่เหมาะสมกับนคร
แม่สอด จะต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดกว้างไกล และเป็นผู้ที่สามารถประสานประโยชน์ระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ได้ นอกจากนี้สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของการน าคุณธรรมมาใช้ควบคู่กับการบริหาร๙๖ 

18) ผู้น าที่เหมาะสมกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะต้องเป็นผู้น าที่เข้าใจงาน 
เข้าใจคนและต้องมีความเสียสละ ส าหรับการมอบหมายงานให้ส่วนต่างๆ ควรมีการมอบอ านาจ
ในการตัดสินใจด้วย ตัวอย่างเช่น การมอบหมายงานให้รองนายกซึ่งแบ่งกันก ากับดูแลกอง/ส านัก 
ภายในเทศบาลนครแม่สอด มีความจ าเป็นต้องมอบอ านาจให้ด้วย เพราะมอบงานแต่ไม่มอบอ านาจ 
งานจะไม่เกิด ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ ต้องกระจายอ านาจในการ  
สั่งการ การตัดสินใจ สิ่งส าคัญอีกประการที่เป็นคุณลักษณะของผู้น า คือ ควรมีคุณธรรมประกอบการ
บริหารด้วยเป็น ไม่ว่าจะเป็นระดับใด ต าแหน่งใดก็ตาม๙๗ 

19) คุณลักษณะของผู้น าที่ดีและเหมาะสมกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะต้อง
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีข้อมูลที่ดี ที่ชัดเจน มีทีมงานที่มีคุณภาพคอยเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการ
ท างานของผู้น า ควรให้โอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างาน และควรแก้ไข
ระบบอุปถัมภ์ เพ่ือให้โอกาสคนเก่งได้ท างาน หรือแม้กระทั่งคนที่ท างานอยู่แล้ว ควรเปิดใจเพ่ือรับสิ่ง
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาการท างาน สิ่งส าคัญอีกประการคือ ผู้น าที่ดีต้องเน้นการมีส่วนร่วม  
ที่แท้จริงของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ  
ภาคแรงงาน และควรไปศึกษาดูงานพ้ืนที่เทศบาลอ่ืนหรือพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีความเจริญแล้ว เพ่ือน ามาปรับใช้ 

                                                 
๙๕สัมภาษณ์ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ (คณะอนุกรรมาธิการการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 มิถุนายน 2563. 
๙๖ สัมภาษณ์ นายนิยม  ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , 9 

เมษายน 2563. 
๙๗สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 2563. 



๑๕๘ 

ให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด โดยสิ่งที่อยากเห็นจากการพัฒนาพ้ืนที่ของผู้น า มีการจัดการ
แก้ไขปัญหาแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องค่าแรง ควรจัดสรรให้เพียงพอกับสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 
คือเพียงพอต่อค่าครองชีพขั้นพ้ืนฐาน กฎระเบียบต่างๆ ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่และก าหนดให้ตรงตาม
ลักษณะของพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพ ความพร้อม และจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่
เหมือนกัน จึงไม่ควรใช้กฎระเบียบเดียวกันทั้งหมด เพราะนอกจากจะท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารแล้ว 
กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ยังเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาอีกด้วย๙๘ 

20) การอยู่ร่วมกันต้องเน้นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาคแรงงาน ปรับให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด  
โดยสิ่ งที่ อยากเห็นจากการพัฒนาพ้ืนที่ ของผู้น า มีการจัดการปัญหาแรงงาน ค่าครองชีพ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎระเบียบต่างๆ ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่และก าหนดให้ตรงตามลักษณะของพ้ืนที่
ดังกล่าว เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่ควรใช้กฎระเบียบเดียวกันทั้งหมด 
เพราะนอกจากจะท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารแล้ว กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาอีกด้วย๙๙ 

สรุปได้ว่า คุณธรรมแต่ละข้อเป็นเหตุให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริม
คุณภาพในการบริหารงานปกครอง การอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติ หลายภาษา หลากวัฒนธรรม 
ต้องมีการปรับตัวและกฏกติกาในการอยู่ร่วมกันเพ่ือด ารงซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายให้คงอยู่ ความมี
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ก็ยังคงต้องอนุรักษ์ จึงจะท าให้เกิดความสุขความเจริญในหลายๆ ด้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๙๘สัมภาษณ์ นางฐิติพร  กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 
๙๙สัมภาษณ์ นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 



๑๕๙ 

ตารางที่ 4.11  สรุปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม  ด้าน
ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริม

คุณภาพในการบริหารปกครอง และท าให้
เกิดความสุขความเจริญ 

18 1, 2, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9,๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, ๑๕, 16, 17, 
18, 19 

๒ การจะท าให้คนที่หลากหลายชาติพันธ์อยู่กัน
อย่างกลมเกลียว สันติสุข ในการอยู่ร่วมกัน 

15 1, 2, ๓, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9,
๑๐, ๑๑, 13, 16, 17, 18  

3 การรักษากฎ ระเบียบ ความมีวินัยของผู้คน
ในสังคม 

18 1, 2, ๓, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9,
๑๐, ๑๒, 13, ๑๕, 17, 18, 
19, 20 

4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกร่วม 
ที่จะเข้าไปกระตุ้น ส่งเสริม ควบรวม ในการ
สร้างจิตส านึก 

12 1, 2, ๔, ๕, 6, 7, 9, ๑๑, 
๑๕, 17, 18, 20 

5 คุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ที่จะต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านที่มา 
ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม มีภาวะ
ความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง  

17 1, 2, ๓, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9,
๑๐, ๑๑, 13, ๑๕, 17, 18,  
20 

6 การท างานโดยใช้บอร์ดบริหาร จะช่วยสร้าง
ระบบถ่วงดุล โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ 

18 1, 2, ๓, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9,
๑๐, ๑๑, ๑๒, 13, ๑๕, 16, 
17, 18, 19, 20 

7 ลักษณะภูมิประเทศ ท าเลที่ตั้ง ที่เข้าลักษณะ
ของการเป็นเมืองชายแดน 

10 6, 7, ๘, 9, ๑๐, 13, ๑๕, 
16, 19, 20 

8 พ้ืนที่มีใหญ่มีโอกาสในการใช้อ านาจทับซ้อน

กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

10 1, 2, ๓, 7, ๘, 9, ๑๐, ๑๑, 
16, 17 

 
 
 
 



๑๖๐ 

2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะ

ของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ดังนี้ 
อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การบริหารหมู่

คณะเสื่อม แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วย
ป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี ๗ ประการ เพ่ือส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย 

๑. หมั่นประชุมกันเป็นประจ า เพราะการประชุมกันบ่อย ๆ เป็นการระดมมันสมอง
รวมทั้งความสามารถที่ทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบจากความเป็นเมือง ให้มีความเจริญในด้านต่าง ๆ  

๒. พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปรึกษาหารือผลกระทบที่
จะเกิดจากความเป็นเมืองในอนาคต มีความรับผิดชอบร่วมกัน  

๓. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ทุกคนที่เป็นสมาชิกของเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้อง
ถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิด
ผลดีมีประสิทธิภาพ 

๔. เคารพนับถือผู้ปกครอง เชื่อฟังค าสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อย
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะการปกครองการบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้
ตาม หน้าที่ปกครอง หน้าที่สั่งการ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้องปฏิบัติ 

๕. ไม่ลุแก่อ านาจความอยากความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคมมี
ระเบียบวินัยดีขึ้น สามารถด ารงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ด้านเศรษฐกิจและการปกครองเป็นต้น 

๖. รักสันติภาพ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ แสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี พร้อมที่จะปฏิบัติดี
โดยไม่ประมาท การที่สมาชิกของสังคมเป็นคนดี ย่อมเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นเครื่องยืนยันความ
บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจได้ดี 

๗. ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาเป็น
ก าลังพัฒนาหมู่คณะของตน 

 
 
 
 
 



๑๖๑ 

จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 
1) คุณธรรมแต่ละข้อเป็นเหตุให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพใน

การบริหารปกครอง และท าให้เกิดความสุขความเจริญในหลายๆ ด้าน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
“ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ท้าให้เกิดความส าเร็จและความสุข”๑๐๐ 

2) การอยู่ร่วมกันในสังคมจากผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ การจะท าให้คนที่หลากหลาย
ชาติพันธ์อยู่กันอย่างกลมเกลียว สันติสุข ในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นความสามัคคี ความรับผิดชอบเป็นสิ่ง
ส าคัญในการที่จะให้ความเป็นเมืองคงอยู่ ทุกคนต้องช่วยกันรักษากฎ ระเบียบ ความมีวินัยของผู้คนใน
สังคม๑๐๑ 

3) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกร่วม ที่จะเข้าไปกระตุ้น ส่งเสริม การสร้าง
จิตส านึก ถ้ากฎระเบียบดี แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎระเบียบนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ ไม่มีคุณค่า
ใด ๆ ถ้าเทียบกับหลักการทางพุทธศาสนา ท าไมหลักการทางพุทธศาสนายังส่งต่อเป็น 2,000 กว่าปี 
สิ่งที่เป็นกลไกส าคัญ มีพระธรรมวินัย มีกฎระเบียบ ท าไมกฎระเบียบเหล่านี้ยังคงถูกรักษาและส่งต่อ 
เพราะคนเห็นความส าคัญ ตระหนัก และให้คุณค่า จึงน าไปสู่การปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติตาม ศึกษา 
รักษา และส่งต่อ หลักการทางพระพุทธศาสนาจะเข้าไปเป็นกลไกร่วมในการกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติงานหรือกระตุ้นให้เกิดการควบรวบ๑๐๒ 

4) ผู้บริหารควรมีลักษณะเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับ
ของคนในพ้ืนที่ มีความรู้ในเชิงต่างประเทศ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการประสานประโยชน์ 
นอกจากนี้ยังต้องมีความโปร่งใส และควรบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล๑๐๓ 

5) อันเนื่องมาจากสภาพสังคมต่างๆ เทศบาลนครแม่สอด จึงควรที่จะมีความพร้อมด้าน
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้าสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และปัจจัยอีกหนึ่งประการ
ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ คุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่จะต้องมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านที่มา ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม มีภาวะความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางอย่าง
น้อย 10 ถึง 20 ปี และที่ส าคัญต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาชนในพ้ืนที่เอง ก็ควรมีความรู้ 
ในการเลือกผู้ปกครอง โดยต้องไม่ดูแค่ตัวผู้บริหารแต่จ าเป็นต้องดูไปถึงคณะผู้บริหารที่จะมาช่วย

                                                 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระเทพปริยตัิเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 26 เมษายน 2563.  
๑๐๑สัมภาษณ์ พระอดุมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย

บริหาร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 22 พฤษภาคม 2563. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 13 พฤษภาคม 2563. 
๑๐๓สัมภาษณ์ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 20 พฤษภาคม 2563. 



๑๖๒ 

บริหารจัดการด้วย ข้อได้เปรียบประการหนึ่งของเทศบาลนครแม่สอด คือ การที่เรามีพ้ืนที่น้อย จึง
สามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าการมีพ้ืนที่เยอะ ในส่วนของข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
พัฒนาในการรวม 2 พ้ืนที่ เสนอให้มีการร่าง พรบ. ระเบียบบริหารนครแม่สอด เพ่ือน าศักยภาพของ
สองพ้ืนที่มารวมกัน เน้นเรื่องผลประโยชน์จากการค้าชายแดนในต าบลท่าสายลวดเป็นจุดเด่นของการ
รวมพ้ืนที่ และร่างกฎหมายต่างๆ ไว้เพ่ือรองรับในอนาคต๑๐๔ 

6) ผู้น าส าหรับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสามารถแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคราชการ 
และภาคการเมือง ในส่วนของภาคราชการนั้น จะมีระบบระเบียบและแบบแผนการท างานที่ชัดเจนอยู่
แล้ว ภาคราชการจ าเป็นต้องยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ส าหรับภาคการเมือง มองว่า นายกที่
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษควรมีบอร์ดการบริการ ที่มีสมาชิกจากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มอาชีพ ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ เพราะการท างานโดยใช้บอร์ดบริหาร จะช่วยสร้ างระบบถ่วงดุล 
โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ๑๐๕ 

7) การที่จะยกฐานะจากองค์กรปกครองท้องถิ่นปกติหรือองค์กรท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
ขึ้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ท้องถิ่นนั้นจะต้องมีความพิเศษ หมายถึง จะต้องมีลักษณะ
พิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะของตัวพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิศาสตร์ ท าเลที่ตั้ง ลักษณะทาง
เศรษฐกิจสังคม ที่มีความเป็นพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนที่อ่ืน มีความโดดเด่นไม่เหมือนกับ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีสถานะเป็นเพียงองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป กรณีแม่สอดลักษณะเด่นของแม่
สอดที่จะสามารถยกฐานะขึ้นเป็นองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้ก็คือ ลักษณะภูมิประเทศ ท าเลที่ตั้ง 
ที่เข้าลักษณะของการเป็นเมืองชายแดน ฉะนั้นถ้าหากว่าแม่สอดจะยกสถานะจากเทศบาลนครขึ้นเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ก็จะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในลักษณะ
ของเมืองชายแดน๑๐๖ 

8) พ้ืนที่มีใหญ่เกินไป และถ้าท้องถิ่นไม่ได้รับการมอบอ านาจที่เหมาะสมจากภาครัฐจะ

ส่งผลให้บริหารงานล าบาก และมีโอกาสในการใช้อ านาจทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

งบประมาณที่ต้องได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางด้วย และอีกหนึ่งประการ คือ การมีพ้ืนที่ป่ามากท า

ให้เกิดข้อจ ากัดในทุกด้านของการพัฒนา ในส่วนของผู้ปกครอง เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษ ผู้บริหารมาจากการคัดเลือกซึ่งควรมีการคัดเลือกโดยการเลือกผู้ที่มีความตั้งใจในการพัฒนา

                                                 
๑๐๔สัมภาษณ์ นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น, 18 พฤษภาคม 2563. 
๑๐๕สัมภาษณ์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด, 7 เมษายน 2563.  
๑๐๖สัมภาษณ์ ดร.อภิวัตน์ พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   



๑๖๓ 

ท้องถิ่น มีความเสียสละ และมีธรรมาธิบาล สิ่งเหล่านี้เราอาจไม่สามารถเลือกบุคคลที่มีครบทั้งสาม

ประการได้ แต่เราสามารถเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นจะสามารถรับรู้ได้จาก

การกระท าที่ผ่านมา ทั้งนี้ การหารือกันตามหลักการของหลักอปริหานิยธรรม ถือเป็นแนวทางที่ดีและ

เหมาะควรในการน ามาปรับใช้ในการเลือกสรร และบริหารการปกครองต่อไป๑๐๗ 

9) ตามหลักของอปริหานิยธรรม ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไม่เป็น

ที่ตั้งแห่งความเสื่อม ในสังคมปัจจุบัน และความเป็น New Normal การร่วมคิด ร่วมพัฒนา ถือเป็น
แนวทางการบริหารงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบการค้าการลงทุนในสภาพพ้ืนถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การร่วมกันของทางราชการ ตุลาการ ท้องถิ่น หรือแม้แต่
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นเอง ที่มีแนวคิดร่วมไปในทิศทางที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี
ยิ่งขึ้น๑๐๘ 

10) ส าหรับคุณลักษณะที่ดีที่ ผู้น าควรมีนั้ น  มองว่าโดยปกติผู้น าท้องถิ่น  จะมี
กระบวนการได้มาที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้ว ถ้าประชาชนในพ้ืนที่เลือกและเห็นว่าเหมาะสม ก็คง
เป็นผู้น าในรูปแบบที่ท้องถิ่นนั้นๆ ต้องการ แต่สุดท้ายแล้ว ประชาชนย่อมคาดหวังผู้น าที่ดี  และมี
คุณธรรมในการบริหาร๑๐๙ 

11) การบริหารจัดการของเทศบาลนครแม่สอดจะเบ็ดเสร็จมากขึ้น ท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ นอกจากนี้ยังท าให้สามารถวาง
แผนการท างานได้อย่างครบคลุมในทุกพ้ืนที่ ไม่ท าให้เกิดการท างานซ้ าซ้อน แต่ส าคัญที่ต้องแก้กฎหมาย
ให้มีความทันสมัย ตามยุคการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด ในส่วนของ
ข้อเสีย การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้อ านาจแก่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้น าที่ดีจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน  
โดยส่วนตัวจึงมองว่า ข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ จึงมาจากตัวผู้น า ดังนั้น ผู้น าควรน าหลักธรรมาภิ
บาลและหลักธรรมอ่ืนๆ มาใช้ควบคู่ในการบริหารด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
อย่างแท้จริง๑๑๐ 

12) ผู้น าการปกครองท้องถิ่นที่ดี ต้องตั้งใจท างาน ไม่ใช่ต้องการเข้ามาท างานเพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ ส าหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น หากมีบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ส าคัญที่ผู้น าแต่ต้องไม่เอา
ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ รับฟังผู้อ่ืน และมีความตั้งใจในการบริหารพ้ืนที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
                                                 

๑๐๗สัมภาษณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
๑๐๘สัมภาษณ์ นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  
๑๐๙สัมภาษณ์ พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์, รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก , 16 

เมษายน 2563.  
๑๑๐สัมภาษณ์ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 



๑๖๔ 

เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ส าหรับการยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หากเกิดขึ้น  
แม่สอดจึงจะสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้อีกมาก แต่หากยังไม่มีการยกฐานะดังกล่าว การพัฒนา 
จะค่อนข้างจ ากัด เพราะจะมีปัญหาในเรื่องของเขตอ านาจการปกครอง เรื่องการบริหารจัดการพ้ืนที่ต่างๆ 
ดังนั้น เราจึงควรศึกษาดูงานจากประเทศที่เค้าพัฒนาแล้ว ในส่วนของการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย
ลวดนั้น ที่เกิดการชะงัก เพราะขาดผู้บริหารที่ดี และถึงแม้ว่าเทศบาลต าบลท่าสายลวดจะมีเงินสะสม
เหลือประมาณ 100 กว่าล้าน แต่ก็ไม่สามารถบริหารจัดการกับเงินส่วนนั้นได้เลย เนื่องจากการ
ท างานภายในไม่เกิดความสามัคคี ท าให้เกิดการชะงักในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งฟัก
แ บ่ งฝ่ าย  ไม่ ย อม รั บ ค ว าม เป ลี่ ย น แ ป ล ง  เนื่ อ งจ าก เกิ ด ก า รขั ด ผ ล ป ระ โย ช น์ ภ าย ใน  
ท าให้โอกาสการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองที่จะเกิดขึ้นไม่ประสบผลส าเร็จ สิ่งส าคัญอีกประการ คือ 
ผู้น าไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงข้อมูลที่เก่ียวกับการยกฐานะท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้ประชาชนทราบ 
ท าให้ประชาชนบางกลุ่มคัดค้าน และไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว๑๑๑ 

13) ผู้น าที่ดีต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ต้องการ ต้องผ่านหลักสูตรนักบริหารที่ดี เพ่ือจะ

ท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น๑๑๒ 

14) การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ
ประชาชนโดยตรง จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความส าคัญของการ
ยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิด
ส านึกรักในท้องถิ่นของตน โดยส่วนตัวเชื่อว่าผู้น าในทุกระดับ มีแนวคิดเป็นของตนเอง แต่ถ้าเรา
ต้องการท าเพ่ือชาวบ้าน เราต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม โดยต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุด โดย
คุณสมบัติส าคัญของผู้ที่จะให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน จะต้องมีความอดทน เพราะการสื่อสารเพื่อให้
เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ และยอมรับเป็นสิ่งที่ยาก๑๑๓ 

15) คุณลักษณะของผู้น าที่ดี จะต้องเข้าใจชาวบ้านว่า ชาวบ้านต้องการอะไร ซึ่งไม่ใช่
เฉพาะผู้น าของเทศบาลนครแม่สอด แต่คือคุณสมบัติที่ผู้น าทุกที่ควรมี ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID - 19 ชาวบ้านในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้น า

ต้องเข้าใจ และเข้าถึงความต้องการของชาวบ้าน๑๑๔ 

                                                 
๑๑๑สัมภาษณ์ นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 2563. 
๑๑๒สัมภาษณ์ นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก), 15 เมษายน 2563. 
๑๑๓สัมภาษณ์  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 2563. 
๑๑๔สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3, 8 เมษายน 

2563. 



๑๖๕ 

16) ควรให้ความส าคัญกับทุกคนที่อยู่ในพ้ืนที่วงในที่สุด นั่นคือประชากรของในท้องถิ่น 
วงถัดไปคือประชากรแฝงที่มาอยู่ และวงนอกสุดคือต่างชาติ มีข้อสังเกตว่าในบางเมือง ถึงแม้ว่านายก
จะก้าวหน้า หรือเก่งขนาดไหน แต่ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนวงในทั้งหมด คนที่อยู่เป็น
ประชากรในพ้ืนที่จะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ภาคภูมิใจเรื่องความเจริญของ
ตัวเอง ถ้าแม่สอดจะเดินไปข้างอีก 5 ปี 10 ปี ควรจะเดินจากความภาคภูมิใจของคนแม่สอด ไม่ใช่จาก
ความภาคภูมิใจของใครคนใดคนหนึ่ง เวลาคิดถึงแม่สอด ความเจริญในแม่สอด ติดชายแดน 
มีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง มีชาติพันธุ์ มีทรัพยากร ไม่เคยคิดว่าแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ๑๑๕ 

17) ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดไม่สามารถเลียนแบบการบริหาร
จัดการจากกรุงเทพมหานครหรือพัทยาได้ทั้งหมด เราจ าเป็นต้องมีรูปแบบเป็นของตนเอง  เนื่องจาก 
ลักษณะพ้ืนที่ ศักยภาพ และความจ าเพาะที่แตกต่างจากสองเมืองดังกล่าว แม่สอดเป็นเมืองชายแดน 
ดังนั้น จึงควรเน้นในเรื่องการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ในส่วนของคุณลักษณะของผู้น าที่เหมาะสมกับนคร
แม่สอด จะต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดกว้างไกล และเป็นผู้ที่สามารถประสานประโยชน์ระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ได้ นอกจากนี้สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของการน าคุณธรรมมาใช้ควบคู่กับการ
บริหาร๑๑๖ 

18) ผู้น าที่เหมาะสมกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะต้องเป็นผู้น าที่เข้าใจงาน 
เข้าใจคนและต้องมีความเสียสละ ส าหรับการมอบหมายงานให้ส่วนต่างๆ ควรมีการมอบอ านาจ
ในการตัดสินใจด้วย ตัวอย่างเช่น การมอบหมายงานให้รองนายกซึ่งแบ่งกันก ากับดูแล กอง/ส านัก 
ภายในเทศบาลนครแม่สอด มีความจ าเป็นต้องมอบอ านาจให้ด้วย เพราะมอบงานแต่ไม่มอบอ านาจ 
งานจะไม่เกิด ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ ต้องกระจายอ านาจในการ  
สั่งการ การตัดสินใจ สิ่งส าคัญอีกประการที่เป็นคุณลักษณะของผู้น า คือ ควรมีคุณธรรมประกอบการ
บริหารด้วยเป็น ไม่ว่าจะเป็นระดับใด ต าแหน่งใดก็ตาม๑๑๗ 

19) คุณลักษณะของผู้น าที่ดีและเหมาะสมกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะต้อง
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีข้อมูลที่ดี ที่ชัดเจน มีทีมงานที่มีคุณภาพคอยเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการ
ท างานของผู้น า ควรให้โอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างาน และควรแก้ไข
ระบบอุปถัมภ์ เพ่ือให้โอกาสคนเก่งได้ท างาน หรือแม้กระทั่งคนที่ท างานอยู่แล้ว ควรเปิดใจเพ่ือรับ 
                                                 

๑๑๕สัมภาษณ์ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ  (คณะอนุกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 มิถุนายน 2563. 

๑๑๖สัมภาษณ์ นายนิยม  ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย, 9 
เมษายน 2563. 

๑๑๗สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 9  เมษายน 
2563. 



๑๖๖ 

สิ่งใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาการท างาน สิ่งส าคัญอีกประการคือ ผู้น าที่ดีต้องเน้นการมีส่วนร่วม 
ที่แท้จริงของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาค
แรงงาน และควรไปศึกษาดูงานพ้ืนที่เทศบาลอ่ืนหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีความเจริญแล้ว เพ่ือน ามาปรับใช้
ให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด โดยสิ่งที่อยากเห็นจากการพัฒนาพ้ืนที่ของผู้น า มีการจัดการ
แก้ไขปัญหาแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องค่าแรง ควรจัดสรรให้เพียงพอกับสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 
คือเพียงพอต่อค่าครองชีพขั้นพ้ืนฐาน กฎระเบียบต่างๆ ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่และก าหนดให้ตรงตาม
ลักษณะของพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพ ความพร้อม และจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่
เหมือนกัน จึงไม่ควรใช้กฎระเบียบเดียวกันทั้งหมด เพราะนอกจากจะท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหาร
แล้ว กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ยังเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาอีกด้วย๑๑๘ 

20) การอยู่ร่วมกันต้องเน้นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาคแรงงาน ปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด 
โดยสิ่งที่อยากเห็นจากการพัฒนาพ้ืนที่ของผู้น า มีการจัดการแก้ไขปัญหาแรงงาน ค่าครองชีพขั้น
พ้ืนฐาน กฎระเบียบต่างๆ ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่และก าหนดให้ตรงตามลักษณะของพ้ืนที่ดังกล่าว 
เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพ ความพร้อม และจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่ควรใช้
กฎระเบียบเดียวกันทั้งหมด เพราะนอกจากจะท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารแล้ว กฎระเบียบที่ไม่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ยังเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาอีกด้วย๑๑๙ 

สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพ่ือป้องกันความ
เสื่อมเสียขององค์กร แต่กลับส่งเสริมให้ความเข้มแข็ง มั่นคงมีความสามัคคี ปรองดองเป็นหนึ่งเดียว 
โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เกิด
ความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะให้ความเป็นเมืองคงอยู่ ทุกคน
ต้องช่วยกันรักษากฎ ระเบียบ ความมีวินัยของผู้คนในองค์กร หรือสังคมนั้นๆ ได้ตลอดไป 

 

                                                 
๑๑๘สัมภาษณ์ นางฐิติพร  กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 
๑๑๙สัมภาษณ์ นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 



๑๖๗ 

ตารางท่ี 4.12 สรุปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม  ด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ความสามัคคี ความมีวินัยของผู้คนในสังคม 

13 
1, 2, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 17 

๒ การประสานประโยชน์ ความโปร่งใส 16 1, ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑๗ 

3 ความรับผิดชอบ ทุกคนต้องช่วยกันรักษากฎ 
ระเบียบ 

11 ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 13, 
14, ๑๕, 16 

4 การให้ความส าคัญกับคนในพ้ืนที่ 10 1, 3, 6, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14, ๑๗ 

5 ต้องเน้นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของทุกภาค
ส่วนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน 
ภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาคแรงงาน 

8 3, ๕, 7, ๑๑, ๑๒, 13, 14, 
๑๕ 

6 ท าเลที่ตั้ง ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม 12 1, 3, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๒ , 
13, ๑4, 15, 17 

 
3. ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ไดด้ังนี้ 
อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียของ

องค์กร แต่กลับส่งเสริมให้ความเข้มแข็ง มั่นคงมีความสามัคคี ปรองดองเป็นหนึ่งเดียว โดยปฏิบัติตาม
หลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี ๗ 
ประการ เพ่ือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความหลากหลายชาติพันธ์ เช่น เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก ประกอบด้วย 

๑. หมั่นประชุมกันเป็นประจ า เพราะการประชุมกันบ่อย ๆ เป็นการระดมมันสมอง
รวมทั้งความสามารถที่ทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบจากความเป็นเมือง ให้มีความเจริญในด้านต่างๆ  

๒. พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปรึกษาหารือผลกระทบ 
ที่จะเกิดจากความเป็นเมืองในอนาคต มีความรับผิดชอบร่วมกัน  



๑๖๘ 

๓. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ทุกคนที่เป็นสมาชิกของเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้อง
ถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิด
ผลดีมีประสิทธิภาพ 

๔. เคารพนับถือผู้ปกครอง เชื่อฟังค าสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อย
เป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะการปกครองการบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น า 
และผู้ตาม หน้าที่ปกครอง หน้าที่สั่งการ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้องปฏิบัติ 

๕. การไม่ลุแก่อ านาจความอยากความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคม 
มีระเบียบวินัยดีขึ้น สามารถด ารงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ด้านเศรษฐกิจและการปกครองเป็นต้น 

๖. รักสันติภาพ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ แสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี พร้อมที่จะปฏิบัติดี
โดยไม่ประมาท การที่สมาชิกของสังคมเป็นคนดี ย่อมเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นเครื่องยืนยันความ
บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจได้ดี 

๗. ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาเป็น
ก าลังพัฒนาหมู่คณะของตน 

จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1) หลักอปริหานิยธรรมเป็นเหตุให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพ

ในการบริหารปกครอง และท าให้เกิดความสุขความเจริญในหลายๆ ด้าน การอยู่ร่วมกันในสังคม 
ที่ผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ การจะท าให้คนที่หลากหลายชาติ พันธ์อยู่กันอย่างกลมเกลียว สันติสุข  
ในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นความสามัคคี ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะให้ความเป็นเมืองคงอยู่ 
ทุกคนต้องช่วยกันรักษากฎ ระเบียบ ความมีวินัยของผู้คนในสังคมที่เทศบาลนครแม่สอดต้องน าไป
ปฏิบัติและผู้คนในพ้ืนที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ รักษา และยึดกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน๑๒๐ 

2) ภูมิทางวัฒนธรรมหรือภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนที่ สิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนเป็นคุณค่าโดยรวม  
จะท าอย่างไรให้เป็นมูลค่าร่วม เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ สามารถท่ีจะออกแบบและพัฒนา
ภายใต้หลักการนี้ ส่งเสริมของใหม่และต้องพัฒนาของเดิมที่มีอยู่แล้ว ขับเคลื่อนทั้งสองสิ่งนี้ให้ไป 
ในทิศทางเดียวกันภายใต้วิถีของการพัฒนาร่วมกัน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกร่วม ที่จะ
เข้าไปกระตุ้น ส่งเสริม ในการสร้างจิตส านึก ถ้ากฎระเบียบดี๑๒๑ 

3) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จะต้องท าให้คนเห็น
ประโยชน์ว่ามีคุณค่า มีความส าคัญอย่างไร การปรึกษา การท าประชาคม การแลกเปลี่ยนข้อมูล  
การให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิอันเป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐานที่ควรรู้ เพ่ือให้คนตระหนักและให้ความส าคัญ หากใน
บางพ้ืนที่ในเชิงการบริหาร นายกแจ้งเพ่ือทราบเท่านั้น หลักการดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้น เพราะไม่ให้
ความส าคัญกับการเปิดพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ประชาคม จนกลายเป็นพ้ืนที่สัญญาทางประชาคมภายใต้
การรับรู้ เข้าถึง เรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาไปด้วยกัน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามหลักนี้ได้จะต้องเปิดใจ 
                                                 

๑๒๐สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 26 เมษายน 2563.  

๑๒๑สัมภาษณ์  พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 22 พฤษภาคม 2563. 



๑๖๙ 

ยอมรับความแตกต่าง บนพ้ืนฐานของการเห็นคุณค่า การเห็นคุณค่าในที่นี้คือ เห็นคุณค่าในฐานะที่อยู่
ร่วมกัน เห็นคุณค่าในฐานะที่เค้าเป็นส่วนหนึ่ง จะท าให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมกัน ดังนั้นการเห็น
คุณค่าจึงมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันหลักการทางพุทธศาสนา เป็นกลไกส าคัญ  
มีพระธรรมวินัย มีกฎระเบียบ ท าไมกฎระเบียบเหล่านี้ยังคงถูกรักษาและส่งต่อ เพราะคนเห็น
ความส าคัญ ตระหนักและให้คุณค่า จึงน าไปสู่การปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติตาม ศึกษา รักษา และส่งต่อ 
ช่วยให้การปฏิบัติงานของเทศบาลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย๑๒๒ 

4) ผู้บริหารควรยึดหลักการปกครองที่ต้องเข้าถึงในกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่น 
ที่หลากหลายเผ่าพันธุ์ เป็นที่ยอมรับของคนในพ้ืนที่ จะต้องมีกฎระเบียบในการสร้างให้คนในพ้ืนที่ 
เกิดความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เกิดระเบียบวินัย๑๒๓ 

5) เสนอให้มีการร่าง พรบ. ระเบียบบริหารนครแม่สอด เพ่ือน าศักยภาพของสองพ้ืนที่
มารวมกัน เน้นเรื่องผลประโยชน์จากการค้าชายแดนในต าบลท่าสายลวดเป็นจุดเด่นของการรวมพ้ืนที่ 
และร่างกฎหมายต่างๆ ไว้เพ่ือรองรับในอนาคต อันเนื่องมาจากสภาพสังคมต่างๆ เทศบาลนครแม่สอด 
จึงควรที่จะมีความพร้อมด้านงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้าสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ และปัจจัยอีกหนึ่งประการที่ส าคัญความรู้เกี่ยวกับชาติพันธ์ ความสามารถในการควบคุม และ
คุณธรรม เสนอให้มีการร่าง พรบ. ระเบียบบริหารนครแม่สอด ซึ่งพ้ืนที่ เป็นจุดเด่นในเรื่องของ 
ชาติพันธุ์๑๒๔ 

6) การประยุกต์หลักธรรมควรเริ่มที่ ภาคราชการจะต้องมีระบบระเบียบและแบบ
แผนการท างานที่ชัดเจน ต้องยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ส าหรับภาคการเมือง การปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษควรมีบอร์ดการบริการ ที่มีสมาชิกจากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ เพราะการท างานโดยใช้บอร์ดบริหาร จะช่วยสร้างระบบถ่วงดุล โดยเฉพาะ
เรื่องงบประมาณ๑๒๕ 

7) ความเป็นเมืองชายแดนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ในลักษณะของการคมนาคมขนส่ง การเดินทาง และกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของผู้คน 
ในเมืองชายแดนระหว่างประเทศทั้งสองประเทศ การยึดหลักการร่วมกันประชุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
การค้าขาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ มิติที่มีความเหมือนและความต่างทั้งสอง
ฝั่งของเมืองชายแดน เพ่ือให้สะดวกต่อการปกครองหลังจากที่ยกเป็นเมืองพิเศษ เพราะว่าความโดดเด่น 
ของความเป็ นเมืองชายแดน ถ้ ามองในแง่ของเศรษฐกิจก็จะมี ตั วกระตุ้ นทางเศรษฐกิจ เช่น  

                                                 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 13 พฤษภาคม 2563. 
๑๒๓สัมภาษณ์ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 20 พฤษภาคม 2563. 
๑๒๔สัมภาษณ์ นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น, 18 พฤษภาคม 2563. 
๑๒๕สัมภาษณ์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด, 7 เมษายน 2563.  



๑๗๐ 

การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมือง ระหว่างประเทศ หรือการท ากิจกรรมทางการค้าร่วมกันระหว่าง
นักธุรกิจทั้งสองฝั่ง เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศนี้ไปยังประเทศที่สาม ฉะนั้นก็จะมียอด
ตัวเลขการค้าทางเศรษฐกิจที่มากกว่าเมืองที่อยู่ตามปกติที่ไม่มีตัวกระตุ้นให้เกิดตัวเลขการค้าขาย 
ที่เพ่ิมขึ้น ฉะนั้นถ้าพูดในเบื้องต้นว่าแม่สอดจะยกเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้หรือไม่  
จึงมีความเป็นไปได้สูงด้วยคุณสมบัติ คุณลักษณะของความเป็นเมืองชายแดน๑๒๖ 

8) พ้ืนที่มีขนาดใหญ่เกินไป และถ้าท้องถิ่นไม่ได้รับการมอบอ านาจที่เหมาะสมจาก
ภาครัฐจะส่งผลให้บริหารงานล าบาก และมีโอกาสในการใช้อ านาจทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มี
ความหลากหลาย ปัญหาด้านสาธารณะสุข สุขภาพโดยรวม การมีพ้ืนที่ป่ามากท าให้มีข้อจ ากัดในทุกด้าน 
ของการพัฒนา ในขณะที่ผู้บริหารมาจากการคัดเลือก จึงควรมีการคัดเลือกผู้ที่มีความตั้งใจในการพัฒนา
ท้องถิ่น มีความเสียสละ ที่ส าคัญต้องเข้าใจคนในพ้ืนที่ สิ่งเหล่านี้เราอาจไม่สามารถเลือกบุคคลที่มีครบ
ทั้งสามประการได้ แต่เราสามารถเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นจะสามารถรับรู้ได้
จ ากก ารกระท าที่ ผ่ าน ม า ทั้ งนี้  ก ารห ารื อกั น ต ามห ลั ก การขอ งห ลั กอป ริห านิ ย ธรรม  
ถือเป็นแนวทางที่ดีและเหมาะควรในการน ามาปรับใช้ในการเลือกสรร และบริหารการปกครอง
ต่อไป๑๒๗ 

9) ตามหลักของอปริหานิยธรรม ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไม่เป็น
ที่ตั้งแห่งความเสื่อม ในสังคมปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพ่ือส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด ท าได้อย่างไร ? การมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถด าเนินไปด้วยกันได้ดี  โดยน าประโยชน์สุขของประชาชน 
มาเป็นที่ตั้ง และต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือ ประโยชน์ของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องมี
ความเข้าใจที่ตรงกันโดยแท้ กับประชาชน เนื่องจากกฎหมายส่วนใหญ่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนเป็นส าคัญ๑๒๘ 

10)  ส าหรับหลักของอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมที่เหมาะแก่การปกครองที่หลายฝ่าย
ร่วมกัน และสามารถดูแลกันได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกหมู่เหล่าต่างชาติพันธ์ มียึดกฎ ระเบียบเดียว 
ในการปฏิบัติและการอยู่ร่วมกัน ส่วนผู้น าท้องถิ่นจะมีกระบวนการได้มาที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้ว 
ถ้าประชาชนในพ้ืนที่เลือกและเห็นว่าเหมาะสม เป็นผู้น าที่ดี มีคุณธรรมในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ใน
การแก้ปัญหา๑๒๙ 

                                                 
๑๒๖สัมภาษณ์ ดร.อภิวัตน์ พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   
๑๒๗สัมภาษณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
๑๒๘สัมภาษณ์ นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  
๑๒๙สัมภาษณ์ พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์, รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก , 16 

เมษายน 2563.  



๑๗๑ 

11)  การบริหารจัดการของเทศบาลนครแม่สอด ต้องยึดหลักทุกภาคส่วนต้องมีความ
สามัคคี มีความรับผิดชอบ ยึดกฎระเบียบและถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน จะสามารถแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนที่หลากหลายชาติพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ นอกจากนี้ยังท าให้
สามารถวางแผนการท างานได้อย่างครบคลุมในทุกพ้ืนที่ แต่กฎหมายต้องมีความทันสมัย ตามยุคการ
เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด และผู้น าที่ดีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท า
ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยส่วนตัวจึงมองว่า ข้อเสีย
ทีอ่าจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ จึงมาจากตัวผู้น า ดังนั้น ผู้น าควรน าหลักธรรมาภิบาลและหลักธรรมอ่ืนๆ มาใช้
ควบคู่ในการบริหารด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริง๑๓๐ 

12)  การปกครองท้องถิ่น ได้รับการยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีความ
หลากหลายชาติพันธุ์ ผู้น าแต่ต้องไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ รับฟังผู้อ่ืน และมีความตั้งใจ 
ในการบริหารพ้ืนที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง จากการศึกษา 
ดูงานจากประเทศที่เค้าพัฒนาแล้วของการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสายลวดนั้น ที่ เกิดการชะงัก 
เนื่องจากการท างานภายในไม่เกิดความสามัคคี ท าให้เกิดการชะงักในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมี 
การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เนื่องจากเกิดการขัดผลประโยชน์ภายในท าให้โอกาสการเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง
ที่จะเกิดขึ้นไม่ประสบผลส าเร็จ สิ่งส าคัญอีกประการ คือ ผู้น าไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงข้อมูลที่
เกี่ยวกับการยกฐานะท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้ประชาชนทราบ ท าให้ เกิดการคัดค้าน และ 
ไม่เห็นด้วย๑๓๑ 

13)  การปกครองของท้องถิ่นควรจะมีอ านาจที่จะสามารถก าหนดสัญชาติของบุคคลได้ 
บุคคลที่รัฐบาลไทยให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ถ้ารัฐบาลไทยสามารถจะออกบัตรประชาชนให้บุคคลเหล่านั้นได้ 
เช่น บัตรประชาชนอาจจะเป็นสีแดงต่างจากบัตรประชาชนธรรมดา ถ้ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้น บุคคล
เหล่านี้ จะเป็นอีกประเภทที่มีข้อจ ากัด ซึ่ งอาจไม่มีสิทธิไปเลือกตั้ ง แต่ควรมีหน้าที่ เสียภาษี 
ให้ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถไปดูแลบุคคลกลุ่มนี้ได้๑๓๒ 

14)  การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ

ประชาชนโดยตรง จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความส าคัญของการ
ยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิด
ส านึกรักในท้องถิ่นของตน โดยส่วนตัวเชื่อว่าผู้น าในทุกระดับ มีแนวคิดเป็นของตนเอง แต่ถ้าต้องการ
ท า 
เพ่ือชาวบ้าน เทศบาลต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม โดยต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุด  

                                                 
๑๓๐สัมภาษณ์ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 2563. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก), 15 เมษายน 2563. 



๑๗๒ 

โดยคุณสมบัติส าคัญของผู้ที่จะให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน จะต้องมีความอดทน  เพราะการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ และยอมรับเป็นสิ่งที่ยาก๑๓๓ 

15)  การพัฒนาแม่สอดนั้น สิ่ งส าคัญควรสร้างเสน่ห์ของเขตปกครอง ให้มีจุดเด่น  
ควรสร้างอัตลักษณ์ให้พ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดคนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุน 
ในพ้ืนที่ แต่การพัฒนานั้น ไม่ควรเน้นพัฒนาจุดใดจุดหนึ่ง เนื่องจากแม่สอดมีความหลากหลาย  
เป็น พ้ืนที่ติดชายแดน มีทั้ งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงการเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรม จึงควรมองการพัฒนาให้มีความครอบคลุมรอบด้าน สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ  
ควรเน้นในส่วนที่ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น ถ้าเน้นเรื่องการส่งออก ควรค านึงถึงผลประโยชน์และ
ผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนด้วย และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง  พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย๑๓๔ 

16)  การพัฒนาอะไรก็ตามควรให้คนท้องถิ่นหรือคนพ้ืนที่ลุกขึ้นมาจัดการกับตัวเอง 
จัดการในที่นี้คือคิดค้น พัฒนา ออกแบบ ก าหนดยุทธศาสตร์ ก าหนดอนาคตตัวเอง หรือที่ เรียกว่า 
“กระจายอ านาจ” เพราะคนชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหา รู้ศักยภาพในพ้ืนที่ของตนเองว่าควร
พัฒนาไปในทิศทางไหน รู้ความต้องการของตัวเราเอง  ซึ่งในต่างประเทศเค้าได้เปิดให้แต่ละท้องถิ่นได้
ด าเนินเรื่องนี้  ส าหรับกรณีของไทยมมีลักษณะค่อยๆ ขยับให้ด าเนินการ และต้องสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย ท าให้ข้อจ ากัดของท้องถิ่นของเมืองไทยไปอยู่กับศูนย์กลาง
การพัฒนาของประเทศ๑๓๕ 

17)  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดจ าเป็นต้องมีรูปแบบ 
เป็นของตนเอง เนื่องจากมีลักษณะพ้ืนที่ ชาติพันธุ์ ศักยภาพ และความจ าเพาะที่แตกต่างจากสองเมือง 
ดังกล่าว แม่สอดเป็นเมืองชายแดน ดังนั้น จึงควรเน้นในเรื่องการน าเข้า-ส่งออกสินค้า การประสาน
ประโยชน์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การท างานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ๑๓๖ 

18)  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีหลากหลายชาติพันธุ์ จะต้องที่เข้าใจงาน 
เข้าใจคนและการท างานที่ต้องมีความเสียสละ ดังนั้นต้องมีการมอบหมายงานให้รองนายกซึ่งแบ่งกัน
ก ากับดูแลกอง/ส านัก ภายในเทศบาลนครแม่สอด มีความจ าเป็นต้องมอบอ านาจให้ด้วย เพราะมอบ

                                                 
๑๓๓สัมภาษณ์  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 2563. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3, 8 เมษายน 

2563. 
๑๓๕สัมภาษณ์ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ  (คณะอนุกรรมาธิการ

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 มิถุนายน 2563. 
๑๓๖สัมภาษณ์ นายนิยม  ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , 9 

เมษายน 2563. 



๑๗๓ 

งานแต่ไม่มอบอ านาจ งานจะไม่เกิด ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่  
ต้องกระจายอ านาจในการสั่งการ การตัดสินใจ สิ่งส าคัญอีกประการที่เป็นคุณลักษณะของผู้น า คือ 
ควรมีคุณธรรมประกอบการบริหารด้วยเป็น ไม่ว่าจะเป็นระดับใด ต าแหน่งใดก็ตาม๑๓๗ 

19)  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะต้องมีข้อมูลที่ดีมีความชัดเจน มีทีมงานที่มี
คุณภาพคอยเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการท างาน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาคแรงงาน และควรไปศึกษาดูงานพ้ืนที่เทศบาลอ่ืนหรือ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีความเจริญแล้ว เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด โดยสิ่งที่อยาก
เห็นจากการพัฒนาพ้ืนที่ของผู้น า มีการจัดการแก้ไขปัญหาแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องค่าแรง ควรจัดสรร
ให้เพียงพอกับสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ คือเพียงพอต่อค่าครองชีพขั้นพ้ืนฐาน  กฎระเบียบ
ต่างๆ ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่และก าหนดให้ตรงตามลักษณะของพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มี
ศักยภาพ ความพร้อม และจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่ควรใช้กฎระเบียบเดียวกันทั้งหมด 
เพราะนอกจากจะท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารแล้ว กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ยังเป็นตัวฉุด
รั้งการพัฒนา๑๓๘ 

20)  การอยู่ร่วมกันต้องเน้นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาคแรงงาน ปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด 
การจัดการแก้ไขปัญหาแรงงาน ค่าครองชีพขั้นพ้ืนฐาน กฎระเบียบต่างๆ ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่และ
ก าหนดให้ตรงตามลักษณะของพ้ืนที่ เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพ ความพร้อม และจุดเด่นจุดด้อย
ที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่ควรใช้กฎระเบียบเดียวกันทั้งหมด เพราะนอกจากจะท าให้เกิดปัญหาด้านการ
บริหารแล้ว กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ยังเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาอีกด้วย๑๓๙ 

สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมส าหรับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ที่จะต้องค านึงถึงความหลากหลาย
ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ในการอยู่ร่วมกันจะต้องเคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของเทศบาลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน การเก็บภาษีต้องเคร่งครัด เพราะต้องใช้สิทธิ  
ในการดูแล ระบบสาธารณะสุข ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน รวมถึงการก าจัดขยะมูลฝอยการรักษา
สิ่งแวดล้อม   

 
 

                                                 
๑๓๗สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 9  เมษายน 

2563. 
๑๓๘สัมภาษณ์ นางฐิติพร  กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 



๑๗๔ 

ตารางที่ 4.13  สรุปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ด้านชาติ
พันธุ์และวัฒนธรรม 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ความสมานสามัคคี ในหมู่คณะ ส่งเสริม

คุณภาพในการบริหารปกครอง 
 

๑4 
1, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 15, 16, 17 

๒ ความสามัคคี ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญ
ในการที่จะให้คงความเป็นชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มคงอยู่ 

 
๑6 

1, ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑๗ 

3 รักษากฎ ระเบียบ ความมีวินัยของผู้คนใน
สังคมที่เทศบาลนครแม่สอดต้องน าไปปฏิบัติ
และผู้คนในพ้ืนที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ  รักษา 
และยึดกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน 

14 
1, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 14, ๑๕, 16, 17 

4 ส่งเสริมของใหม่และต้องพัฒนาของเดิมที่มี
อยู่  ขับเคลื่อนทั้งสองสิ่งนี้ให้ไปในทิศทาง
เดียวกันภายใต้วิถีของการพัฒนาร่วมกัน 

8 3, ๕, 6, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14 

5 จะต้องท าให้คนเห็นประโยชน์ว่ามีคุณค่า มี
ความส าคัญอย่ างไร การปรึกษา การท า
ประชาคม การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้ทุกคน
เข้าถึงสิทธิอันเป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐานที่ควรรู้ 

8 3, 4, 6, ๑0, ๑1, 13, 14, 
๑๕ 

6 ให้คุณค่า จึงน าไปสู่การปฏิบัติตาม เมื่อ
ปฏิบัติตาม ศึกษา รักษา และส่งต่อ ช่วยให้
การปฏิบัติงานของเทศบาลด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย 

13 1, 4, ๕, 6, 7, ๘, ๙, 10, 
๑๒, 13, ๑4, 15, 16 

7 ความรู้เกี่ยวกับชาติพันธ์ ความสามารถใน
การควบคุม และคุณธรรม เสนอให้มีการร่าง 
พรบ. ระเบียบบริหารนครแม่สอด ซึ่งพ้ืนที่
เป็นจุดเด่นในเรื่องของชาติพันธุ์ 

8 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 13, 
14 

 
 



๑๗๕ 

4. ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ดังนี้ 
อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียของ

องค์กร แต่กลับส่งเสริมให้ความเข้มแข็ง มั่นคงมีความสามัคคี ปรองดองเป็นหนึ่งเดียว โดยปฏิบัติตาม
หลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง มี ๗ ประการ เพ่ือ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย 

๑. หมั่นประชุมกันเป็นประจ า เพราะการประชุมกันบ่อยๆ เป็นการระดมมันสมอง
รวมทั้งความสามารถที่ทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบจากความเป็นเมือง และเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะจ าเพาะ ให้มีความเจริญในด้านต่างๆ  

๒. พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปรึกษาหารือผลกระทบที่
จะเกิดจากความเป็นเมืองในอนาคต มีความรับผิดชอบร่วมกัน  

๓. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ทุกคนที่เป็นสมาชิกของเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้อง
ถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิด
ผลดีมีประสิทธิภาพ 

๔. เคารพนับถือผู้ปกครอง เชื่อฟังค าสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อย
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะการปกครองการบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้
ตาม หน้าที่ปกครอง หน้าที่สั่งการ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้องปฏิบัติ 

๕. ไม่ลุแก่อ านาจความอยากความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคมมี
ระเบียบวินัยดีขึ้น สามารถด ารงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ด้านเศรษฐกิจและการปกครอง เป็นต้น 

๖. รักสันติภาพ วัฒนธรรมหมู่ใดคณะใดก็ตาม ต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 
วัฒนธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ แสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี พร้อมที่จะปฏิบัติดีโดยไม่ประมาท 
การที่สมาชิกของสังคมเป็นคนดี ย่อมเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการ
ปฏิบัติภารกิจได้ดี 

๗. ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาเป็น
ก าลังพัฒนาหมู่คณะของตน 

จากการสัมภาษณ์ พบดังนี้ 
1) ความเป็นพ้ืนที่จ าเพาะ แต่ผู้คนมีความหลากหลาย การปกครองด้วยคุณธรรมจะ

ก่อให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพในการบริหารปกครอง และท าให้เกิด



๑๗๖ 

ความสุขความเจริญในหลายๆ ด้าน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ท าให้
เกิดความส าเร็จและความสุขของคนหมู่มาก๑๔๐ 

2) ความเป็นพ้ืนที่จ าเพาะ และการอยู่ร่วมกันในสังคมจากผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ 
การจะท าให้คนที่หลากหลายชาติพันธ์อยู่กันอย่างกลมเกลียว สันติสุข ในการอยู่ร่วมกันนั้น  

3) ความสามัคคี ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะให้ความเป็นเมืองคงอยู่  
ทุกคนต้องช่วยกันรักษากฎ ระเบียบ ความมีวินัยของผู้คนในสังคม๑๔๑ 

4) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จะช่วยแก้ปัญหาความเป็นพ้ืนที่จ าเพาะ แต่ทุกคน
ต้องร่วมกันรักษากฎการอยู่ร่วมกัน ที่จะเข้าไปกระตุ้น ส่งเสริม ในการสร้างจิตส านึก การมีกฎระเบียบ 
มีความส าคัญ จึงน าไปสู่การปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติตาม ศึกษา รักษา และส่งต่อ หลักการทาง
พระพุทธศาสนาจะเข้าไปเป็นกลไกในการอยู่ร่วมกัน๑๔๒ 

5) ความเป็นพ้ืนที่จ าเพาะ ผู้บริหารควรมีลักษณะเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของประชาชน 
ในท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของคนในพ้ืนที่ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการประสานการอยู่ร่วมกัน  
ความโปร่งใส และหารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลก็เป็นสิ่งจ าเป็น๑๔๓ 

6) จากสภาพสังคมต่างๆ เทศบาลนครแม่สอด ความพร้อมด้านงบประมาณในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้าสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และคุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษมีความพร้อม ความรู้  ความสามารถ และคุณธรรม มีภาวะความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ 
ที่กว้างขวาง และที่ส าคัญต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาชนในพ้ืนที่เอง ก็ควรมีความรู้ในการ
เลือกผู้ปกครอง ข้อได้เปรียบประการหนึ่งของเทศบาลนครแม่สอด คือ การที่ เรามีพ้ืนที่น้อย  
จึงสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าการมีพ้ืนที่เยอะ การร่าง พรบ. ระเบียบบริหารนครแม่สอด เพ่ือน า
ศักยภาพของสองพ้ืนที่มารวมกัน เน้นเรื่องผลประโยชน์จากการค้าชายแดนเป็นจุดเด่นของการรวม
พ้ืนที ่และร่างกฎหมายต่างๆ ไว้เพ่ือรองรับในอนาคต๑๔๔ 

                                                 
๑๔๐สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 26 เมษายน 2563.  
๑๔๑สัมภาษณ์  พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 22 พฤษภาคม 2563. 
๑๔๒สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 13 พฤษภาคม 2563. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 20 พฤษภาคม 2563. 
๑๔๔สัมภาษณ์ นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น, 18 พฤษภาคม 2563. 



๑๗๗ 

7) การปกครองพ้ืนที่จ าเพาะ ภาคราชการและภาคการเมือง จะต้องยึดระบบระเบียบ
และแบบแผนการท างานอย่างเคร่งครัด สมาชิกจากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ จะช่วยสร้างระบบ๑๔๕ 

8) แม่สอดควรมีการท างานแบบบูรณาการที่แท้จริง เนื่องจากปัจจุบันการบูรณาการ 
ยังไม่มีการบูรณาการที่แท้จริง หากจะท าให้เกิดผลที่ดีตามมา การที่จะยกฐานะจากองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นปกติหรือองค์กรท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปขึ้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีความเป็น
พิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนที่อ่ืน มีความโดดเด่นไม่เหมือนกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีสถานะเป็น
เพียงองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป๑๔๖ 

9) พ้ืนที่มีใหญ่เกินไปและถ้าท้องถิ่นไม่ได้รับการมอบอ านาจที่เหมาะสมจากภาครัฐ 

จะส่งผลให้บริหารงานล าบาก และมีโอกาสในการใช้อ านาจทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงงบประมาณที่ต้องได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางด้วย การมีพ้ืนที่ป่ามากท าให้เกิดข้อจ ากัด 

ในทุกด้านของการพัฒนาในส่วนของผู้ปกครอง เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  

การพัฒนาท้องถิ่น การหารือกันตามหลักการของหลักอปริหานิยธรรม ถือเป็นแนวทางที่ดีและเหมาะ

ควรในการน ามาบริหารการปกครองต่อไป๑๔๗ 

10) ตามหลักของอปริหานิยธรรม ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไม่เป็น

ที่ตั้งแห่งความเสื่อม การร่วมคิด ร่วมพัฒนา ถือเป็นแนวทางการบริหารงานที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับระบบการค้าการลงทุนในสภาพพ้ืนถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
การร่วมกันของทางราชการท้องถิ่น หรือแม้แต่ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นเอง ที่มีแนวคิดร่วมไปในทิศทาง
ที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งข้ึน๑๔๘ 

11) แม่สอดโดดเด่นในเรื่องพ้ืนที่ โดดเด่นในเรื่องวิถีทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ศาสนา แต่ว่าเราจะตีความ ความโดดเด่นนี้ “บางอย่างเราต้องก าจัด บางอย่างต้องจ ากัด” บางทีการ
ก าจัดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความล้าหลัง เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้พัฒนา จึงท าให้บางอย่างพัฒนาร่วมกัน
ไม่ได้ ตรงนี้ต้องค าถามให้ดีว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องจ ากัด เช่น จ ากัดในเรื่องสิทธิบางอย่างแต่ให้คนส่วน
ใหญ่ได้เข้าถึงสิทธิบางอย่าง บางอย่างควรก าจัด เช่น ค่านิยมแห่งการท าลาย ค่านิยมแห่งความขัดแย้ง 
ก็ควรที่จะก าจัดออกไป ซึ่งจะต้องน าไปศึกษาและออกแบบ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการร่วมกัน 
เช่น ในกรณีประเทศไทยมัสยิดทุกที่เปิดล าโพงเสียงดัง แต่ในประเทศสิงคโปร์เปิดล าโพงได้แต่ห้าม

                                                 
๑๔๕สัมภาษณ์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด, 7 เมษายน 2563.  
๑๔๖สัมภาษณ์ ดร.อภิวัตน์ พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   
๑๔๗สัมภาษณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
๑๔๘สัมภาษณ์ นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  



๑๗๘ 

เสียงออกมาข้างนอก นี่คือกฎหมายที่เข้าไปก าจัดหรือจ ากัดก็ได้ วิถีในการด ารงชีวิตยังเป็นแบบเดิม 
แต่วิถีที่จะเข้าไปละเมิดการด ารงชีวิตของคนส่วนมากต้องมีการควบคุมหรือปกป้อง คือสิ่งที่เป็นวิถี
ความแตกต่างหลากหลาย แต่ในเวลาเดียวกันบางอย่างต้องเข้าไปก าจัด บางอย่างต้องไปจ ากัด เพื่อให้
เกิดมิติของการหลอมรวม แนวทางในส่วนของหลักการทางพุทธศาสนาที่เข้าไปหลอมรวม บางที่ใช้ค า

ว่าก าจัดกับจ ากัด เช่น การก าจัดพฤติกรรมบางอย่าง ในกรณีศาสนาห้ามบวชพระ ห้ามเวียนเทียน 

เป็นการก าจัดด้วยเหตุผลที่ปกป้องเพ่ือรักษา ในที่นี้จะท าให้เห็นว่าการก าจัดจะมีมิติ๑๔๙ 

12) การบริหารจัดการของเทศบาลนครแม่สอดจะเบ็ดเสร็จ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา 
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ สามารถวางแผนการท างานได้อย่างครบ
คลุมในทุกพ้ืนที่ ไม่ท าให้เกิดการท างานซ้ าซ้อน๑๕๐ 

13) ผู้น าการปกครองท้องถิ่นที่ดี ต้องตั้งใจท างาน ไม่ใช่ต้องการเข้ามาท างานเพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ ส าหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น หากมีบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ส าคัญที่ผู้น าแต่ต้องไม่เอา
ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ รับฟังผู้อ่ืน และมีความตั้งใจในการบริหารพ้ืนที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ส าหรับการยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หากเกิดขึ้น  
แม่สอดจึงจะสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้อีก๑๕๑ 

14) หลักอปริหานิยธรรม เป็นเรื่องของการก าจัดและจ ากัด หลักการทางพุทธศาสนาจะ

เข้าไปเสริมหลักการที่มีอยู่ของการพัฒนากลไกรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดเพียงแต่ว่าเราจะ

เสริมอย่างไร หลักนี้เข้าไปเป็นส่วนกระตุ้นในส่วนของการสร้างความตระหนัก สร้างความส าคัญ  

สร้างความรู้ร่วม เจตนาร่วมของการพัฒนาร่วมกัน  ประเทศไทยเปิดพ้ืนที่ให้กับท้องถิ่นได้ออกแบบ 

ก าหนดยุทธศาสตร์ ก าหนดอนาคต ในการพัฒนาตนเองในระยะยาว จะท าให้ท้องถิ่นโตมากกว่าเดิม 
หากเปรียบกับต่างประเทศท่ีเรายังเดินตามหลังต่างประเทศ (ประเทศที่พัฒนาแล้ว)๑๕๒ 

15) ความเป็นลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ การต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วม
ของ ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างการรับรู้และการตระหนักถึง
ความส าคัญของการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยให้
ประชาชนในพ้ืนที่เกิดส านึกรักในท้องถิ่นของตน โดยส่วนตัวเชื่อว่าผู้น าในทุกระดับมีแนวคิดเป็นของ
ตนเอง แต่ถ้าเราต้องการท าเพ่ือชาวบ้าน เราต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม โดยต้องค านึงถึง

                                                 
๑๔๙สัมภาษณ์ พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์, รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก , 16 

เมษายน 2563.  
๑๕๐สัมภาษณ์ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 
๑๕๑สัมภาษณ์ นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 2563. 
๑๕๒สัมภาษณ์ นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก), 15 เมษายน 2563. 



๑๗๙ 

ประโยชน์สูงสุด โดยคุณสมบัติส าคัญของผู้ที่จะให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน จะต้องมีความอดทน 
เพราะการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ และยอมรับ๑๕๓ 

16) ลักษณะร่วมจะเหมือนกัน คือ ถ้าเป็นแล้วจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษที่มีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การขาย การน าเข้า – ส่งออก กิจกรรมในเรื่องการ
ท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ชอบแลกเปลี่ยนเรื่องอาหารการกิน สินค้า อุปโภค
บริโภคต่างๆ หรือการเดินทางเพ่ือความบันเทิง เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือการนันทนาการ รวมทั้ง
การไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างหลากหลายระหว่างกัน ที่ส าคัญความใกล้ชิดของเมือง
ชายแดนจะท าให้มีความผสมกลมกลืนในบางเรื่อง มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแต่งงานระหว่างคน
สองฝั่ง เกิดความผูกพันทางด้านชาติพันธุ์ต่างๆ จุดเด่นจริงๆ ของเมืองท่องเที่ยวหรือเมืองชายแดน
ทั้ งหลายทั่ วโลกจะเป็นกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลัก เป็นตัวกระตุ้นสร้างเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยวรวมหมายถึงเรื่องวัฒนธรรมด้วย วัฒนธรรมเป็นหัวข้อส าคัญในเรื่องการท่องเที่ยว  
ถ้าเหมือนกันหมดคนก็ไม่อยากไปเที่ยว ต้องมีความแตกต่างในเรื่องการแต่งกาย สินค้า อาหาร  
ทุกประเทศมีความเหมือนกัน ประเทศที่เป็นเมืองชายแดนก็จะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ทั้งสิ้น เพียงแต่
ว่าความแตกต่างอยู่ที่ระดับของการพัฒนาถ้าเป็นประเทศที่เจริญทางวัตถุมากๆ  อย่างประเทศ
ตะวันตก ยุโรป จะมีเรื่องการท่องเที่ยวอยู่จ านวนมาก มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้นมา เป็นตัว
ที่ท ารายได้ให้แก่ประเทศอย่างมาก เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส๑๕๔ 

17) ควรให้ความส าคัญกับทุกคนที่อยู่ ใน พ้ืนที่  ซึ่ งเป็นประชากรของในท้องถิ่น 
ประชากรในพ้ืนที่จะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ภาคภูมิใจเรื่องความเจริญของ
ตัวเอง การจะเดินจากความภาคภูมิใจของคนแม่สอดไม่ใช่เดินจากความภาคภูมิใจของใครคนใดคนหนึ่ง 
ความเจริญในแม่สอด ติดชายแดนมีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง มีชาติพันธุ์ มีทรัพยากรเป็นท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ๑๕๕ 

18) แม่สอดจ าเป็นต้องมีรูปแบบเป็นของตนเอง เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ  
มีลักษณะพ้ืนที่ ศักยภาพ และความจ าเพาะที่แตกต่าง แม่สอดเป็นเมืองชายแดน ดังนั้น จึงควรเน้น 
ในเรื่องการน าเข้า-ส่งออกสินค้า จะต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดกว้างไกล การน าคุณธรรมมาใช้ควบคู่กับการ
บริหาร๑๕๖ 

                                                 
๑๕๓สัมภาษณ์  นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 2563. 
๑๕๔สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3, 8 เมษายน 

2563. 
๑๕๕สัมภาษณ์ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ (คณะอนุกรรมาธิการ

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 มิถุนายน 2563. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ นายนิยม  ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , 9 

เมษายน 2563. 



๑๘๐ 

19) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะต้องเป็นผู้น าที่เข้าใจงาน เข้าใจคนและต้องมี
ความเสียสละ ส าหรับการมอบหมายงานให้ส่วนต่างๆ ควรมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจด้วย 
ตัวอย่างเช่น การมอบหมายงานให้รองนายกซ่ึงแบ่งกันก ากับดูแล ภายในเทศบาลนครแม่สอด มีความ
จ าเป็นต้องมีอ านาจ๑๕๗ 

20) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะต้องมีข้อมูลที่ดี ที่ชัดเจน มีทีมงานที่มี
คุณภาพคอยเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการท างาน ต้องเน้นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของทุกภาคส่วน 
อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาคแรงงาน เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เข้า
กับสภาพพ้ืนที่ของนครแม่สอด กฎระเบียบต่างๆ ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่และก าหนดให้ตรงตาม
ลักษณะของพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพ ความพร้อม และจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่
เหมือนกัน จึงไม่ควรใช้กฎระเบียบเดียวกันทั้งหมด เพราะนอกจากจะท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารแล้ว 
กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ยังเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาอีกด้วย๑๕๘ 

21) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนาพ้ืนที่มีการจัดการแก้ไขปัญหาแรงงาน 
ค่าครองชีพขั้นพ้ืนฐาน กฎระเบียบต่างๆ ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่และก าหนดให้ตรงตามลักษณะของ
พ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพ ความพร้อมและจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่ควร
ใช้กฎระเบียบเดียวกันทั้งหมด เพราะนอกจากจะท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารแล้ว กฎระเบียบที่ไม่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ยังเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาอีกด้วย๑๕๙ 

สรุปได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นต้องท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการวาง
นโยบาย เพ่ือให้นโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับนโยบายของนักการเมือง ปัญหาท้องถิ่น
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่จะต้องร่วมกันและประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการติดตามประเมินผลให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และรับรู้ผลการด าเนิน  

                                                 
๑๕๗สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 9  เมษายน 

2563. 
๑๕๘สัมภาษณ์ นางฐิติพร  กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 
๑๕๙สัมภาษณ์ นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 



๑๘๑ 

ตารางที่ 4.14 สรุปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ด้านลักษณะ
พื้นที่จ าเพาะ 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การปกครองด้วยคุณธรรมจะก่อให้เกิดความ

สมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพใน
การบริหารปกครอง และท าให้เกิดความสุข
ความเจริญในหลายๆ ด้าน 

 
๑4 

1, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 15, 16, 17 

๒ การปกครองพ้ืนที่จ าเพาะ ภาคราชการและ
ภาคการเมือง จะต้องยึดระบบระเบียบและ
แบบแผนการท างานอย่างเคร่งครัด สมาชิก
จากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มอาชีพ ทั้ งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ 

 
๑6 

1, ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑๗ 

3 ผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีความพร้อม 
ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม มีภาวะ
ความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง และที่
ส าคัญต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 

14 1, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 14, ๑๕, 16, 17 

4 การมีพ้ืนที่ป่ามากท าให้เกิดข้อจ ากัดในทุก

ด้านของการพัฒนา 

8 3, ๕, 6, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14 

5 วิถีทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา 
“บางอย่างเราต้องก าจัด บางอย่างต้อง
จ ากัด” 

8 3, 4, 6, ๑0, ๑1, 13, 14, 
๑๕ 

6 มีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
ขาย การน าเข้า – ส่งออก กิจกรรมในเรื่อง
การท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติ
ของมนุษย์ชอบแลกเปลี่ยนเรื่องอาหารการ
กิน สินค้า อุปโภคบริโภคต่างๆ 

13 1, 4, ๕, 6, 7, ๘, ๙, 10, 
๑๒, 13, ๑4, 15, 16 

7 การน าเข้า-ส่งออกสินค้า จะต้องเป็นผู้ที่มี
แนวคิดกว้างไกล การน าคุณธรรมมาใช้
ควบคู่กับการบริหาร 

11 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 13, 
๑๕ 



๑๘๒ 

4.3.2 การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของ
ท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 

การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 

 
ตารางที ่๔.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนารูปแบบการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม โดยรวม 

(n=399) 

รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

โดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 

X  S.D. แปลผล 

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (ความสามัคคี) 3.04 0.88 ปานกลาง 

2. พร้อมเพรียงกันประชุม (ความรับผิดชอบ) 3.11 0.88 ปานกลาง 

3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับ)  3.56 0.74 

 
มาก 

4. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย 
 (การเคารพผู้อาวุโส)  3.28 0.81 

 
ปานกลาง 

5. ไม่ฉุดครา่ขืนใจกุลสตรีหรือกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย  

(การใหส้ิทธิ เสรีภาพ)  3.36 0.77 

 
ปานกลาง 

6. สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย 
(การอนุรักษ์วัฒนธรรม)  3.65 0.79 

 
มาก 

7. การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช 
(การท านุบ ารุงศาสนบุคคล)  3.65 0.76 

 
มาก 

โดยรวม 3.38 0.65 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.15 พบว่า การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (=3.38, S.D.=๐.65) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ “การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช  
(การท านุบ ารุงศาสนบุคคล) (=3.65 S.D.=๐.76)” รองลงมาได้แก่ “สักการะ เคารพนับถือ บูชา
ต่อปูชนียสถานทั้งหลาย (การอนุรักษ์วัฒนธรรม) (=3.65, S.D.=0.79)”  “ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่



๑๘๓ 

บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) (=3.56, S.D.=๐.74)” และด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนี้ “ไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย (การให้สิทธิเสรีภาพคนในพ้ืนที่) (=3.36, S.D.=๐.77) 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพผู้อาวุโส) (=3.28, S.D.=๐.81)” 
“พร้อมเพรียงกันประชุม (ความรับผิดชอบ) (=3.11, S.D.=๐.88)” และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
“หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (ความสามัคคี) (=3.04, S.D.=๐.88)” ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.16 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนารูปแบบการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมข้อที่ว่า “หม่ันประชุมกัน
เนืองนิตย์ (ความสามัคคี)” 

(n=399) 

หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์  
(ความสามัคคี) 

X  S.D. แปลผล 

1) การเข้าร่วมรับฟังและศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการ
เป็นเมือง การร่วมรับรู้กติกาในการการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 3.12 0.96 ปานกลาง 

2) การมีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3.09 0.95 ปานกลาง 

3) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาชาติพันธุ์ในชุมชนของท่าน 2.99 0.98 ปานกลาง 

4) การมีส่วนร่วมในการปกครองรูปแบบพิเศษ 2.97 0.98 ปานกลาง 

โดยรวม 3.04 0.88 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ ๔.16 พบว่า การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 

หลักธรรมที่ว่า “หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (ความสามัคคี)” อยู่ในระดับปานกลาง (=3.04,  
S.D.=๐.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเข้าร่วมรับฟังและศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเป็น
เมือง การร่วมรับรู้กติกาในการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (=3.12, S.D.=๐.96)” รองลงมา
ได้แก่ ข้อที่ว่า “การมีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (=3.09, 
S.D.=0.95)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การมีส่วนร่วมในการปกครองรูปแบบพิเศษ 
(=2.97, S.D.=0.98)” ตามล าดับ 

 



๑๘๔ 

 
ตารางที่ ๔.17 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนารูปแบบการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมข้อที่ว่า “พร้อมเพรียงกัน
ประชุม (ความรับผิดชอบ)”  

(n=399) 

พร้อมเพรียงกันประชุม 
(ความรับผิดชอบ)  X  S.D. แปลผล 

1) การไดเ้ข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.17 0.94 ปานกลาง 
2) การมีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาเมือง 3.15 0.95 ปานกลาง 
3) การมีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี และ

วัฒนธรรมของประชากรต่างชาติพันธุ์ 3.15 0.98 ปานกลาง 
4) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและรักษาอัตลักษณ์

ของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2.99 0.97 ปานกลาง 
โดยรวม 3.11 0.88 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ ๔.17 พบว่า การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 

หลักธรรมที่ว่า “พร้อมเพรียงกันประชุม (ความรับผิดชอบ)” อยู่ในระดับปานกลาง (=3.11,  
S.D.=๐.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้เข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(=3.17, S.D.=๐ .94)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ ว่า “การมีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาเมือง 
(=3.15, S.D.=0.95)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (=2.99, S.D.=0.97)” ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

ตารางที่ ๔.18 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนารูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมข้อที่ว่า “การไม่บัญญัติสิ่งที่
ไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ)”  

(n=399) 

ไม่บัญญัติสิ่งท่ีไม่บัญญัติ  
(การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ)  

X  S.D. แปลผล 

1) การร่วมรักษา กฎ กติกา การเป็นเมืองรูปแบบ
พิเศษ 3.53 0.85 มาก 

2) การปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกันของเมืองที่ มี 
ความหลากหลายวัฒนธรรม 3.61 0.82 มาก 

3) การมีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมของคนในชุมชน 3.48 0.85 มาก 
4) การได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ  3.60 0.81 มาก 
โดยรวม 3.56 0.74 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.18 พบว่า การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 

หลักธรรมที่ว่า หลักธรรมที่ว่า “ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) ” โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=3.56, S.D.=๐.74) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การปฏิบัติตามหลักการอยู่
ร่วมกันของเมืองที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม (=3.61, S.D.=๐.82)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“การได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  (=3.60, S.D.=0.81)” และข้อที่
มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุด คือ ข้อที่ ว่า “การมีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมของคนในชุมชน  (=3 .48, 
S.D.=0.85)” ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 

ตารางที่ ๔.19 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนารูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมข้อที่ว่า “การสักการะ เคารพ 

นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ท้ังหลาย (การเคารพผู้อาวุโส)”  
(n=399) 

สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ท้ังหลาย 
 (การเคารพผู้อาวุโส)  

X  S.D. แปลผล 

1) การร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น 3.70 0.83 มาก 

2) การมีบทบาทร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองในเขตพิเศษ 3.20 0.94 ปานกลาง 

3) การมีบทบาทในการติดตามมาตรการการดูแลชาติ
พันธุ์ 3.04 1.00 ปานกลาง 

4) การร่วมรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์ 3.17 0.98 ปานกลาง 

โดยรวม 3.28 0.81 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.19 พบว่า การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 

หลักธรรมที่ว่า “การสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพผู้อาวุโส)” โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (=3.28, S.D.=๐.81) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การร่วมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  (=3.70, S.D.=๐.83)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การมี
บทบาทร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในเขตพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง (=3.20, 
S.D.=0.94)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การมีบทบาทในการติดตามมาตรการการดูแลชาติ
พันธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง (=3.04, S.D.=1.00)” ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

ตารางที่ ๔.20 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนารูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมข้อที่ว่า “ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุล
สตรีหรือกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย (การใหส้ิทธิ เสรีภาพ)”  

(n=399) 
ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย   

(การใหส้ิทธิ เสรีภาพ)  
X  S.D. แปลผล 

1) ก ารย อ ม รั บ ใน ค วาม เส ม อภ าค ต่ อ ค ว าม
หลากหลายของชาติพันธุ์ 3.59 0.92 มาก 

2) การได้ รับโอกาสให้ มี ส่ วนร่วมในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 3.05 1.01 ปานกลาง 

3) การยอมรับมาตรการคุ้มครองประชากรต่างชาติ
พันธุ์และวัฒนธรรมของการปกครองรูปแบบ
พิเศษ 3.34 0.86 ปานกลาง 

4) การยอมรับความแตกต่ างของประชากรที่
หลากหลายชาติพันธุ์ในพื้นที ่ 3.47 0.88 มาก 

โดยรวม 3.36 0.77 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.20 พบว่า การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 

หลักธรรมที่ว่า “ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย (การให้สิทธิ เสรีภาพ)” โดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง (=3.36, S.D.=๐.77) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การยอมรับในความเสมอภาคต่อความหลากหลายของชาติพันธุ์  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.59, S.D.=๐.92)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การยอมรับความ
แตกต่างของประชากรที่หลากหลายชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.47, 
S.D.=0.88)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (=3.05, S.D.=1.01)” ตามล าดับ 

 
 
 
 



๑๘๘ 

ตารางที่ ๔.21 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนารูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมข้อที่ว่า “การสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาปูชนียสถานทั้งหลาย (การอนุรักษ์วัฒนธรรม)”  

(n=399) 

สักการะ เคารพนับถือ บูชาปูชนียสถานทั้งหลาย  
(การอนุรักษ์วัฒนธรรม) 

X  S.D. แปลผล 

1) การให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.70 0.87 มาก 

2) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น 3.70 0.90 มาก 

3) การยอมรับในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่น 3.52 0.90 มาก 

4) การเคารพ กฎ กติกา ของหน่วยงานท้องถิ่น 3.71 0.93 มาก 

โดยรวม 3.65 0.79 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.21 พบว่า การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 

หลักธรรมที่ว่า “การสักการะ เคารพนับถือ บูชาปูชนียสถานทั้งหลาย (การอนุรักษ์วัฒนธรรม)” 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (=3.65, S.D.=๐.79) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเคารพ กฎ 
กติกา ของหน่วยงานท้องถิ่น (=3.71, S.D.=๐.93)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การให้ความส าคัญ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (=3.70, S.D.=๐.87)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า 
“การยอมรับในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่น (=3.52, 
S.D.=0.90)” ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

ตารางที่ ๔.22 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนารูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมข้อที่ว่า “การรักษาคุ้มครอง 
ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม (การท านุบ ารุงศาสนบุคคล)”  

(n=399) 
การรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดย

ชอบธรรม (การท านุบ ารุงศาสนบุคคล)  X  S.D. แปลผล 

1) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน 3.75 0.87 มาก 

2) การปฏิบัติตาม นโยบาย และแผนการพัฒนา
เมืองที่อยู่ในรูปแบบการปกครองพิเศษ 3.68 0.83 มาก 

3) การสนับสนุนการจัดแบ่งโซนที่อยู่อาศัย ส าหรับ
ประชากร ต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม   3.67 0.96 มาก 

4) การยอมรับผู้น าของรูปแบบการปกครองท้องถิ่น
พิเศษ 3.59 0.95 มาก 

โดยรวม 3.65 0.76 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.22 พบว่า การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 

หลักธรรมที่ว่า “จัดการรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม  (การท านุบ ารุง 

ศาสนบุคคล) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.65, S.D.=๐.76) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า 
“การให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน (=3.75, S.D.=๐.87)” รองลงมา
ได้แก่ ข้อที่ว่า “การปฏิบัติตาม นโยบาย และแผนการพัฒนาเมืองที่อยู่ในรูปแบบการปกครองพิเศษ  
(=3.68, S.D.=0.83)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การยอมรับผู้น าของรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นพิเศษ (=3.59, S.D.=0.95)” ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 

4.4 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก” ดังนี้ 
1. ด้านผลกระทบจากความเป็นเมือง 
1) การยกฐานะเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษเห็นด้วยกับองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย จากการค้นพบของผู้วิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

สาธารณะ ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น โรคติดต่อ อาชญากรรม การประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ 

ส่งผลกระทบกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพ่ิมภารกิจหน้าที่ ที่ต้องด าเนินการ
เพ่ือให้สามารถจัดการกับปัญหา๑๖๐ 

2) การปกครองรูปแบบพิเศษ มีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการสาธารณะไม่ตอบสนอง

ต่อการให้บริการแก่ประชาชน จึงต้องมีการออกแบบให้มีรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ

บริการที่ดีและทั่วถึง บริหารจัดการได้ท่ัวถึง ทั้งหมดนี้เป็นการปกครองรูปแบบพิเศษ๑๖๑  

3) จากผลกระทบความเป็นเมือง การปกครองรูปแบบพิเศษ ควรลดก าแพงกฎหมาย

ต้องท าให้นักลงทุนที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ เช่น การลดขั้นตอนทางกฎหมาย เพ่ือให้เอ้ือต่อการ

ลงทุน ต้องมีกฎหมายรองรับ เพ่ือให้มีหน้าที่อ านาจพิเศษ๑๖๒ 

4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ผู้วิจัยศึกษา มีความเหมาะสมและคาดว่า 

จะสามารถน ามาใช้และเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่ อ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเทศบาลนครแม่สอด  

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีประโยชน์ต่อคนในพ้ืนที่อย่างมาก ท าให้มีรายได้มากขึ้น หน้าที่

เพ่ิมขึ้น การร่างกฎหมายฉบับนี้ ท าให้ท้องถิ่นมีรายได้ มีจุดแข็งหลายอย่าง เมืองจะมีความเจริญแบบ

ก้าวกระโดด ดังนั้นจ าเป็นต้องมีความเตรียมพร้อมของเมืองเพ่ือผลักดันให้แม่สอดจะเป็นศูนย์กลาง

ของฝั่งตะวันตก๑๖๓ 

                                                 
๑๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายศุภภิมิตร  เปาริก, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์, นายอ าเภอแม่สอด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นายธราสิทธิ์ วิชัยดิษฐ์, อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด , ๒๕ 

สิงหาคม 2563.. 
๑๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์, นายกเทศมนตรีนครแม่สอด , ๒๕ สิงหาคม 

2563. 



๑๙๑ 

5) จากปัญหาการข้ามแดนของชาวต่างชาติและมีการน าโรคติดต่อเข้ามาสู่พ้ืนที่แม่สอด  

ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งพ้ืนที่แม่สอดติดกับเขตชายแดน หน่วยงานจึงต้องหาแนวทาง

ป้องกัน ตามท่ีได้มีการเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี้๑๖๔ 

6) จากจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลนครแม่สอด จึงท าให้เห็นผลกระทบอันเกิดจาก

ความเป็นเมืองมีความเกี่ยวเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ จึงมุ่งไปที่การค้า

ชายแดน ผลกระทบความเป็นเมือง สิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การศึกษา เพื่อให้คนในพ้ืนที่

สามารถสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกัน และการเคลื่อนย้ายทุนในเรื่องของการมีกฎหมายรองรับตามที่

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ค้นพบจากการวิจัย๑๖๕ 

7) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทศบาลนครแม่สอด มีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่มีความยากเป็นพิเศษในเรื่องกฎหมาย การขยายเมืองในรูปแบบการปกครอง  

ที่ต้องเชื่อมร้อยด้วยวัฒนธรรมในการดูแลทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการ สิ่งเหล่านี้ 

จะตอบโจทย์ในสังคม๑๖๖  

8) การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษและเขตเศรษฐกิจพิ เศษ การดูแลประชาชน  

ให้สอดคล้องกับบริบทของแม่สอด โดยจะต้องมีการพัฒนาคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง๑๖๗ 

9) รูปแบบการปกครองเป็นบริบทมีความเชื่อมโยงกับประเทศพ้ืนบ้าน ประโยชน์ 

ที่ได้รับหลังการวิจัยและการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมไปถึงการศึกษา วัฒนธรรม การค้า

การลงทุน เศรษฐกิจ ทั้งจากเมียนมาและจีน๑๖๘ 

10)  การพัฒนาเมืองเพ่ือสร้างความมั่นคงในงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ สังคม  
ความมั่นคงเป็นจุดเด่นของแม่สอด โอกาสที่จะท าให้เกิดการพัฒนา ประชากรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

                                                 
๑๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สอด ,  

๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ, ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

แม่สอด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายก าธร  บุญสา, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี

ต าบลท่าสายลวด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ  นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์, ประธานหอการค้าจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 

2563. 



๑๙๒ 

มีงานท าเพ่ิมขึ้น ถ้าเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมีหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน เข้ามา
ด าเนินกิจกรรมในท้องถิ่นมีการประกอบกิจการเพ่ิมข้ึน เช่น โรงแรม การขายสินค้า OTOP๑๖๙ 

11)  จากผลกระทบความเป็นเมือง การให้บริการสาธารณะ การท่องเที่ยว การศึกษา 

ภาษา เพ่ือจะรองรับคนในจังหวัดตากและคนในประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านสาธารณะสุข การให้บริการ

ด้านสาธารณะสุขกับคนไทยและประชากรแฝงให้ครอบคลุมและท่ัวถึง๑๗๐ 

12)  แม่สอดเป็นเมืองชายแดนติดอยู่กับพม่า ผู้คนหลายเชื้อชาติมากกว่า 30 เชื้อชาติ 

ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ความหลากหลายเชื้อชาติเป็นเขตพิเศษที่มีแหล่งอารยธรรมที่มีความ
หลากหลาย สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้๑๗๑ 

13)  ทีส่่งผลกระทบความเป็นเมือง จึงควรให้มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการอยู่

ร่วมกัน มีการก าหนดถิ่นที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม๑๗๒  
ดังนั ้น การปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

ความเป็นเมืองส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เปลี่ยนไปจากเดิม  มีการอพยพ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน จึงมีความจ าเป็นและทุกภาคส่วนต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนในท้องถิ่น จากความ
หลากหลายของประชากร ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่พิเศษ 

 
2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
1) การยกฐานะเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษตามท่ีได้จากองค์ความรู้จากการวิจัย ประชาชนได้รับประโยชน์จากการยกฐานะ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ 

สามารถตอบค าถามดังกล่าวได้๑๗๓ 

                                                 
๑๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา, ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 

2563. 
๑๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นางพรรณทิพย์  ไชยชนะ, ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตาก, ๒๕ 

สิงหาคม 2563. 
๑๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านาจ  นันทหาร, ประธาน Biz Club SEZ 17 จังหวัดภาคเหนือ, ๒๕ 

สิงหาคม 2563. 
        ๑๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมศักดิ์ เชาวกีรติพงศ์, ประธานกลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563.   

๑๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายศุภภิมิตร  เปาริก, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563. 



๑๙๓ 

2) การปกครองรูปแบบพิเศษ มีการออกแบบให้มีรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

การบริการที่ดี ทั่วถึงและครอบคลุม มีการออกแบบให้พิเศษด้านบริการสาธารณะ การบริหารต้องมี

ความกระชับ ครอบคลุม การบริหารจัดการได้ท่ัวถึง๑๗๔  

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท าให้นักลงทุนที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การลด

ขั้นตอนทางกฎหมาย การเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนจากนักลงทุนภายนอก การร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ราชการในพ้ืนที่ การวิจัยชิ้นนี้สามารถตอบโจทย์ และต่อยอดการสร้างยุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายจะต้อง

ร่วมมือกัน๑๗๕ 

4) ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ผู้วิจัยศึกษา มีความเหมาะสมและ

คาดว่าจะสามารถน ามาใช้และเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเทศบาลนครแม่สอด 

ท าให้เมืองจะมีความเจริญแบบก้าวกระโดด๑๗๖ 

5) ยุทธศาสตร์ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการปกครอง เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ท าให้คนแม่สอดได้รับประโยชน์

และมีความสอดคล้องกับพื้นท่ีของเขตเศรษฐกิจ ส่วนในเรื่องพ้ืนทีก่ารข้ามแดนของชาวต่างชาติและมีการ

น าโรคติดต่อเข้ามาสู่พื้นที่แม่สอด หน่วยงานจึงต้องหาแนวทางป้องกันเพ่ือป้อง ตามที่ได้มีการเสนอแนะ

จากงานวิจัยในครั้งนี้๑๗๗ 

6) จากจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลนครแม่สอดที่ผู้วิจัยค้นพบ จึงท าให้เห็นผลกระทบ

อันเกิดจากความเป็นเมืองมีความเกี่ยวเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมุ่ง

ไปที่การค้าชายแดน และแก้ปัญหาผลกระทบความเป็นเมือง สิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 

การศึกษา เพ่ือให้คนในพ้ืนที่สามารถสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันตามที่งานวิจัยชิ้นนี้ได้ค้นพบจากการ

วิจัย๑๗๘ 

                                                 
๑๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์, นายอ าเภอแม่สอด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายธราสิทธิ์ วิชัยดิษฐ์, อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด , ๒๕ 

สิงหาคม 2563.. 
๑๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์, นายกเทศมนตรีนครแม่สอด , ๒๕ สิงหาคม 

2563. 
๑๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สอด ,  

๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ, ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

แม่สอด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 



๑๙๔ 

7) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทศบาลนครแม่สอด มีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่มีความยากเป็นพิเศษในเรื่องกฎหมาย โดยการจัดการพ้ืนที่ส่งผลให้การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดตาก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครแม่สอดและพ้ืนที่

ใกล้เคียง โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกรูปแบบ ทั้งในเรื่อง ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่น  

เรื่องชาติพันธุ์และวัฒนธรรม นวัตกรรม เทคโนโลยีล้ าสมัย ที่มุ่งต่อยอดภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดให้สังคมในเทศบาลนครแม่สอด ที่มีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย การขยาย

เมือง ต้องเชื่อมร้อยด้วย วัฒนธรรมในการดูแลทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ พิการ  

ซ่ึงงานวิจัยนี้จะตอบโจทย์ในสังคมในการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาระดับมหภาค๑๗๙  

8) การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษและเขตเศรษฐกิจพิ เศษ มิติของการพัฒนา  

การขับเคลื่อน เครื่องมือในการพัฒนาการเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การดูแลประชาชน ต้องก าหนด

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทของแม่สอด ให้เป็นเมืองแห่งการบริการสินค้า การบริการท่องเที่ยว 

สุขภาพ สถานบริการ สถานบันเทิง ฯลฯ โดยจะต้องมีการพัฒนาคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง๑๘๐ 

9) ยุทธศาสตร์การที่จะพัฒนาเมือง เพ่ือประโยชน์กับคนในพ้ืนที่ให้มากที่สุด เน้นบริบท

มีความเชื่อมโยงกับประเทศพ้ืนบ้าน ให้มุ่งเน้นไปในส่วนประโยชน์ที่ได้รับหลังการวิจัย รวมไปถึง

การศึกษา วัฒนธรรม  การค้าการลงทุน เศรษฐกิจ ทั้งจากเมียนมาและจีน โครงสร้างอ านาจหน้าที่

อาจจะแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลง แตใ่ห้คงในเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นแม่สอด๑๘๑ 

10)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยควรเน้นในเรื่องของการ

พัฒนาในทุกด้าน เพราะคนในพ้ืนที่ควรได้รับประโยชน์ ด้านศึกษาจะส่งผลให้การศึกษาได้รับการพัฒนา 
ทุกวันนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้การสนับสนุนโรงเรียนเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน มีการแบ่ง
งบประมาณของเทศบาลมอบให้แก่สถานศึกษา มีการจัดการหลักสูตร ตั้งแต่ก่อนระดับปฐมวัย  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และให้ความส าคัญเรื่องภาษา เช่น ภาษาพม่า ภาษาจีน  
ต้องมีการเตรียมเพ่ืออนาคต การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเมืองเพ่ือสร้าง
ความม่ันคง ในงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง เป็นจุดเด่นของแม่สอด  โอกาส
ที่จะท าให้เกิดการพัฒนา ประชากรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท าเพ่ิมขึ้น ถ้าเป็นการปกครอง

                                                 
๑๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายก าธร  บุญสา, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี

ต าบลท่าสายลวด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ  นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์, ประธานหอการค้าจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 

2563. 



๑๙๕ 

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมีหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน เข้ ามาด าเนินกิจกรรมในท้องถิ่น 
มีการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น เช่น โรงแรม การขายสินค้า OTOP๑๘๒ 

11)  การจัดตั้ งท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษเทศบาลนครแม่สอด ซึ่ งประเด็นงานวิจัย 

มีความส าคัญที่จะผลักดันการขับเคลื่อนออกมาในรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะด้านสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม เป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนา ตามที่งานวิจัยที่ผู้วิจัย

ได้น าเสนอ๑๘๓ 

12)  แม่สอดมีความพิเศษในเรื่องของประชากร ชาติพันธุ์ การค้า ดังนั้นการวิจัยจะมีการ

สนับสนุนความพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด เพ่ือเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการรองรับความต้องการ  

ของประชาชน เช่น การให้บริการสาธารณะที่พิเศษ รวดเร็ว (One stop service) การสร้างรายได้ 

เข้าสู่ พ้ืนที่ เช่น การท่องเที่ยว มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว  

ในด้านการศึกษา เรื่องภาษา การสร้างโรงเรียนนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยนานาชาติ  เพ่ือจะรองรับ

คนในจังหวัดตากและคนในประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านสาธารณะสุข การให้บริการด้านสาธารณะสุข 

กับคนไทยและประชากรแฝงให้ครอบคลุมและท่ัวถึง๑๘๔ 

13)  แม่สอดเป็นเมืองชายแดนติดอยู่กับพม่า มีแม่น้ าเมยเป็นเส้นกั้นเขตแดนเป็นที่

รวมตัวของผู้คนหลายเชื้อชาติมากกว่า 30 เชื้อชาติ ที่ควรให้มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
อยู่ร่วมกัน มีการก าหนดถิ่นที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ในทุกวันนี้ มีการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ท าให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกท าลาย ควรต้องมีการรักษา อนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ เพ่ือคงความเป็นแม่สอดไว้๑๘๕  

ดังนั้น ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
การก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีและการเปิดการค้าพิเศษชายแดน ส าหรับ 
การเป็นเขตพิเศษที่แตกต่างจากพ้ืนที่พิเศษอ่ืน การก าหนดทิศทางการเติบโตของเมืองสอดคล้องกับ 
การบริหารของประเทศ ปลูกจิตส านึกการอยู่ร่วมกันของเมืองที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม  สร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น การจัด

                                                 
๑๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา, ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 

2563. 
๑๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านาจ  นันทหาร, ประธาน Biz Club SEZ 17 จังหวัดภาคเหนือ, ๒๕ 

สิงหาคม 2563. 
๑๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางพรรณทิพย์  ไชยชนะ, ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตาก, ๒๕ 

สิงหาคม 2563. 
        ๑๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมศักดิ์ เชาวกีรติพงศ์, ประธานกลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563.   



๑๙๖ 

กิจกรรมกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การสร้างแหล่งทุนและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 
การพัฒนาสภาพสังคมและความเป็นอยู่ เช่น การสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นท่ี  

 
3. ด้านชาติพันธ์และวัฒนธรรม 
1) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามที่ได้จากองค์ความรู้จากการวิจัย เพ่ือให้

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการยกฐานะในการดูแลคนต่างเชื้อชาติที่หลากหลายชาติพันธ์ ให้อยู่

ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้สามารถตอบค าถามดังกล่าวได้ ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถน าไปใช้ 

ได้จริง๑๘๖ 

2) การปกครองรูปแบบพิเศษ มีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการสาธารณะไม่ตอบสนอง

ต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่หลากหลายชาติพันธุ์ จึงต้องมีการออกแบบให้มีรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้

ประชาชนทีต่่างชาติพันธุ์ให้ได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึง การออกแบบให้มีความพิเศษในด้านบริการ

สาธารณะ การปกครองรูปแบบพิเศษการบริหารต้องมีความกระชับ ครอบคลุม สามารถบริหาร

จัดการได้ทั่วถึง ทั้งหมดนี้เป็นการปกครองรูปแบบพิเศษ๑๘๗  

3) ส าหรับหัวข้อวิจัย เรื่อง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก ที่ผู้วิจัยศึกษา มีความเหมาะสมและคาดว่าจะสามารถน ามาใช้และเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่

อ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเทศบาลนครแม่สอดได้ ประชาชนที่หลากหลายชาติพันธ์ ดังนั้นจ าเป็นต้อง

มีความเตรียมพร้อมของเมืองเพ่ือผลักดันให้แม่สอดจะเป็นศูนย์กลางของฝั่งตะวันตก๑๘๘ 

4) ส าหรับหัวข้อวิจัย เรื่อง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก ที่ผู้วิจัยศึกษา หน่วยงานเมื่อได้รับผลการวิจัยนี้แล้วควรเชิญหน่วยงานอ่ืนมาร่วมหารือจะ

ได้ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการปกครอง ส่วนในเรื่องพ้ืนที่การข้ามแดนของ

ชาวต่างชาติและมีการน าโรคติดต่อเข้ามาสู่พ้ืนที่แม่สอด ซึ่งพ้ืนที่แม่สอดติดกับเขตชายแดน หน่วยงานจึง

ต้องหาแนวทางป้องกันเพื่อป้องตามที่ได้มีการเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี้๑๘๙ 

5) จากวิจัยเรื่อง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ที่

ผู้วิจัยศึกษา เมื่อพิจารณาจากจุดอ่อนจุดแข็งด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของเทศบาลนครแม่สอด  

                                                 
๑๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายศุภภิมิตร  เปาริก, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์, นายอ าเภอแม่สอด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์, นายกเทศมนตรีนครแม่สอด , ๒๕ สิงหาคม 

2563. 
๑๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สอด,  

๒๕ สิงหาคม 2563. 



๑๙๗ 

จึงท าให้เห็นความเกี่ยวเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ จึงมุ่งไปที่การค้า

ชายแดน ผลกระทบความเป็นเมือง สิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และด้านการศึกษาเพ่ือให้คน

ในพ้ืนทีส่ามารถสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมตามที่งานวิจัยชิ้นนี้ได้ค้นพบจากการวิจัย๑๙๐ 

6) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทศบาลนครแม่สอด มีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่น เรื่องชาติพันธุ์และวัฒนธรรม นวัตกรรม 

เทคโนโลยีล้ าสมัย ที่มุ่งต่อยอดภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการเจริญเติบโต เพ่ือต่อยอด

ให้สังคมมีความสุขร่วมกันในอนาคต เทศบาลนครแม่สอดมีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่หลากหลาย การขยาย

เมืองในรูปแบบการปกครองที่ต้องเชื่อมโยงด้วยวัฒนธรรมในการดูแลทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 

รวมถึงผู้พิการ สิ่งเหล่านี้จะตอบโจทย์ในสังคมจะร่วมด้วยการพัฒนาที่เป็นระดับมหภาค๑๙๑  

7) การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ มิติของการพัฒนา การ

ขับเคลื่อนเครื่องมือในการพัฒนาการเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การดูแลประชาชนให้สอดคล้องกับ

สภาพบริบทในเทศบาลนครแม่สอด ให้เป็นเมืองแห่งการบริการสินค้า การบริการท่องเที่ยว บริการ

การดูแลสุขภาพ สถานบริการ สถานบันเทิง ฯลฯ โดยจะต้องมีการพัฒนาคนให้พร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลง๑๙๒ 

8) การเป็น เขตเศรษฐกิจพิ เศษเป็นตัวสนับสนุนในการที่ จะพัฒนาเมือง และ

ผลประโยชน์กับคนในพ้ืนที่ให้มากที่สุด รูปแบบการปกครองเป็นบริบทมีความเชื่อมโยงกับประเทศ

พ้ืนบ้าน ให้มุ่งเน้นไปในส่วนประโยชน์ที่ได้รับหลังการวิจัยและการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

รวมไปถึงการศึกษา วัฒนธรรม  การค้าการลงทุน เศรษฐกิจ แต่ให้คงในเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็น

แม่สอด เช่น เรื่องการแต่งกาย และให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการค้า เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนฐานราก๑๙๓ 

9) การพัฒ นาต้องพัฒ นาในทุ กด้ าน  เพราะคนใน พ้ืนที่ ควรได้ รับประโยชน์  
ด้านการศึกษาจะส่งผลให้การศึกษาได้รับการพัฒนา ทุกวันนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้การสนับสนุน
โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน มีการแบ่งงบประมาณของเทศบาลมอบให้แก่หน่วยงานการศึกษา 

                                                 
๑๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ, ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

แม่สอด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายก าธร บุญสา, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ต าบลท่าสายลวด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์, ประธานหอการค้าจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 

2563. 



๑๙๘ 

ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย และมีการจัดการหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะ
เรื่องภาษา เช่น ภาษาพม่า ภาษาจีน ที่ต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับในอนาคต ควบคู่กับการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองเพ่ือสร้างความมั่นคงในงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง เป็นจุดเด่นของแม่สอด โอกาสที่จะท าให้เกิดการพัฒนา ประชากรจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท าเพ่ิมขึ้น ถ้าเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะต้องมีหน่วยงาน องค์กร
ภาคเอกชนเขา้มาร่วมด าเนินกิจกรรมในท้องถิ่นมีการประกอบกิจการเพ่ิมขึ้น เช่น โรงแรม การขายสินค้า 
OTOP๑๙๔ 

10)  การจัดตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเห็นด้วยกับประเด็นงานวิจัย

ที่ให้ความส าคัญที่จะผลักดัน การขับเคลื่อนออกมาในรูปแบบ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ

องค์ประกอบที่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีตามท่ีงานวิจัยได้น าเสนอ๑๙๕ 

11)  เทศบาลนครแม่สอดมีความพิเศษในเรื่องของประชากร ชาติพันธุ์ การค้า ดังนั้นการ

วิจัยจะมีการสนับสนุนความพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด เพ่ือเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในให้บริการเพ่ือ

รองรับความต้องการของประชาชน เช่น การให้บริการสาธารณะที่ พิเศษ รวดเร็ว (one stop 

service) การสร้างรายได้ให้เข้าสู่พ้ืนที่ เช่น การท่องเที่ยว มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ในด้านการศึกษา เรื่องภาษา เช่น การสร้างโรงเรียนนานาชาติหรือ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือจะรองรับคนในจังหวัดตากและคนในประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านสาธารณะสุข 

การให้บริการด้านสาธารณะสุขกับคนไทยและประชากรแฝงให้ครอบคลุมและทั่วถึง๑๙๖ 

12)  แม่สอดเป็นเมืองชายแดนติดอยู่กับพม่า เป็นที่รวมตัวของผู้คนหลายเชื้อชาติ

มากกว่า 30 เชื้อชาติ ที่ควรให้มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการอยู่ร่วมกัน มีการก าหนดถิ่น 
ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม เพ่ือให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไม่ถูกท าลาย ควรต้องมีการ

รักษา อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ เพ่ือคงความเป็นแม่สอดไว้๑๙๗  

สรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
จะต้องมีการขึ้นทะเบียนประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
มีการก าหนดกติกา การแสดงตนในการอาศัยอยู่ในความรับผิดชอบของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
                                                 

๑๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา, ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 
2563. 

๑๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านาจ นันทหาร, ประธาน Biz Club SEZ 17 จังหวัดภาคเหนือ, ๒๕ 
สิงหาคม 2563. 

๑๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ, ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 
2563. 
        ๑๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมศักดิ์ เชาวกีรติพงศ์, ประธานกลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563.   



๑๙๙ 

เพ่ือการอ านวยความสะดวกในการจัดโซนการดูแลระบบสาธารณะสุขขั้นพ้ืนฐาน และการคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของประชากร ต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
สะดวกต่อการควบคุมและการจัดเก็บภาษี อุดหนุนการก าจัดขยะมูลฝอย บ าบัดน้ าเสีย และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในการก าหนดเวลาในการสัญจรระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 
 

4. ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 
1) ทุกภาคส่วนเห็นด้วยกับองค์ความรู้จากการวิจัย  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ

ประโยชน์จากการยกฐานะ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้สามารถตอบค าถามดังกล่าวได้ ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถ

น าไปใช้ได้จริง๑๙๘ 

2) เนื่องด้วยการปกครองรูปแบบพิเศษ ควรตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชน 

จึงต้องมีการออกแบบให้มีรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึง โดยมีการ

ออกแบบให้พิเศษด้านบริการสาธารณะ การปกครองรูปแบบพิเศษการบริหารต้องมีความกระชับ 

ครอบคลุมการบริหารจัดการได้ท่ัวถึง๑๙๙  

3) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นการบริหารระหว่างสภาท้องถิ่นร่วมกับ

ระหว่างเทศบาลต าบลท่าสายลวดและเทศบาลนครแม่สอด โดยคงรูปแบบก านันและผู้ใหญ่บ้านไว้  

ส าหรับหัวข้อวิจัย เรื่อง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก  

ที่ผู้วิจัยศึกษา มีความเหมาะสมและคาดว่าจะสามารถน ามาใช้และเป็นต้นแบบให้กั บพ้ืนที่อ่ืนที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับเทศบาลนครแม่สอด การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีประโยชน์ต่อคน 

ในพ้ืนทีอ่ย่างมาก๒๐๐ 

4) การปกครองพ้ืนที่ที่เป็นเขตพิเศษที่มีลักษณะจ าเพาะของพ้ืนที่ จึงควรเชิญหน่วยงาน

อ่ืนมาร่วมหารือจะได้ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการปกครอง เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่

ของเขตเศรษฐกิจ ส่วนในเรื่องพ้ืนที่การข้ามแดนของชาวต่างชาติและมีการน าโรคติดต่อเข้ามาสู่พ้ืนที่ 

แม่สอด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในพ้ืนที่พิเศษจึงต้องช่วยกันหาแนวทางป้องกัน 

เพ่ือป้อง ตามท่ีได้มีการเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี้๒๐๑ 

                                                 
๑๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นายศุภภิมิตร  เปาริก, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๑๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์, นายอ าเภอแม่สอด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๒๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์, นายกเทศมนตรีนครแม่สอด , ๒๕ สิงหาคม 

2563. 
๒๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สอด ,  

๒๕ สิงหาคม 2563. 



๒๐๐ 

5) เมื่อพิจารณาจากจุดอ่อน จุดแข็ง ของลักษณะจ าเพาะของเทศบาลนครแม่สอด ที่มุ่ง

ไปที่การค้าชายแดน และผลกระทบจากความเป็นเมือง สิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 

การศึกษา จึงต้องมีกฎหมายรองรับตามท่ีงานวิจัยชิ้นนี้ได้ค้นพบจากการวิจัย๒๐๒ 

6) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทศบาลนครแม่สอด มีความจ าเป็นในเรื่อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่น เช่น เรื่องชาติพันธุ์และวัฒนธรรม นวัตกรรม 

เทคโนโลยีล้ าสมัยที่มุ่งต่อยอดภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพ่ือการเจริญเติบโตในภาพรวม

ของประเทศ การขยายเมือง เป็นเขตการปกครองที่ต้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลวัฒนธรรม 

การดูแลทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการ สิ่งเหล่านี้จะตอบโจทย์ในสังคมเพ่ือการ

พัฒนาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทศบาลนครแม่สอด๒๐๓  

7) ข้อมูลจ าเพาะของเทศบาลนครแม่สอด ที่เป็นพ้ืนที่ที่เป็นชายแดนซึ่งเป็นแหล่ง
ค้าขายระหว่างชายแดน ท าให้มีความหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา การพัฒนาเพ่ือการขับเคลื่อนการ
ดูแลประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของแม่สอด ให้เป็นเมืองแห่งการบริการสินค้า การบริการท่องเที่ยว 
สุขภาพ สถานบริการ สถานบันเทิง ฯลฯ โดยจะต้องมีการพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง๒๐๔ 

8) เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นปัจจัยสนับสนุนในการที่จะพัฒนาเมือง คน การศึกษา 

วัฒนธรรม การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ทั้งจากเมียนมาและจีน โครงสร้างอ านาจหน้าที่อาจจะ

แตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลง การสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการค้า เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน๒๐๕ 

9) การพัฒนาต้องพัฒนาคนในพ้ืนที่ด้วยการศึกษา การจัดหลักสูตรต้องตอบสนองและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องภาษา เช่น ภาษาพม่า ภาษาจีน การปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทศบาลนครแม่สอดต้องมีมีแผนเตรียมการเพ่ืออนาคต การรักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเมืองเพ่ือสร้างความมั่นคงในงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่ น ค ง เป็ น จุ ด เด่ น ของแม่ สอด  โอกาสที่ จ ะท า ให้ เกิ ดการ พั ฒ นา และป ระชากร 
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท าเพ่ิมขึ้น ถ้าเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมีหน่วยงาน 

                                                 
๒๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ, ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

แม่สอด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๒๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายก าธร  บุญสา, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๒๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ต าบลท่าสายลวด, ๒๕ สิงหาคม 2563. 
๒๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์, ประธานหอการค้าจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 

2563. 



๒๐๑ 

องค์กรภาคเอกชน เข้ามาด าเนินกิจกรรมในท้องถิ่นมีการประกอบกิจการเพ่ิมขึ้น เช่น โรงแรม  
การขายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ตามสภาพชาติพันธุ์ที่หลากหลาย๒๐๖ 

10)  การจัดตั้ งท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษเทศบาลนครแม่สอด ซึ่ งประเด็นงานวิจัย 

มีความส าคัญที่จะผลักดันการขับเคลื่อนออกมาในรูปแบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ

องค์ประกอบที่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีและทุกฝ่ายต้องร่วมกัน ตามท่ีงานวิจัยได้น าเสนอ๒๐๗ 

11)  แม่สอดมีความพิเศษในเรื่องของประชากรเกี่ยวกับชาติพันธุ์ การค้า ดังนั้นการวิจัย

ครั้งนี้จะช่วยต่อเติมและสนับสนุน การรองรับความต้องการของประชาชน เช่น การให้บริการ

สาธารณะ การท่องเที่ยว การศึกษา เรื่องภาษาควรมีโรงเรียนนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยนานาชาติ

เพ่ือจะรองรับคนในจังหวัดตากและคนในประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านสาธารณะสุข การให้บริการ  

ด้านสาธารณะสุขกับคนไทยและประชากรแฝง๒๐๘ 

12)  แม่สอดเป็นเมืองชายแดนติดอยู่กับพม่า มีแม่น้ าเมยเป็นเส้นกั้นเขตแดน เป็นที่

รวมตัวของผู้คนหลายเชื้อชาติ ควรให้มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการอยู่ร่วมกัน มีการก าหนด
โซนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ในทุกวันนี้มีการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้ระบบ

นิเวศน์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกท าลาย ควรต้องมีการรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็น

ธรรมชาติ เพื่อคงความเป็นแม่สอดไว้๒๐๙  

สรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
ที่มีขนาดของพ้ืนที่ในเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ มีอัตลักษณ์และความแตกต่างของประชากร 
ที่หลากหลายชาติพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการปกท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหลักเกณฑ์เพื่อการ
ปกครอง เพื่อรองรับการปกครอง ความเจริญเติบโต และความแตกต่างของชาติพันธุ์  โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างพ้ืนที่ข้างเคียง 

ดังนั้น จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับผลการวิจัย และมีการเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ในหลายประเด็น ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  

 
 

                                                 
๒๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา, ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 

2563. 
๒๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านาจ  นันทหาร, ประธาน Biz Club SEZ 17 จังหวัดภาคเหนือ, ๒๕ 

สิงหาคม 2563. 
๒๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นางพรรณทิพย์  ไชยชนะ, ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตาก, ๒๕ 

สิงหาคม 2563. 
        ๒๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมศักดิ์ เชาวกีรติพงศ์, ประธานกลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ๒๕ สิงหาคม 2563.   



๒๐๒ 

สรุป การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
 

การปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษของ
เทศบาลนคร 

แม่สอด 

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด  
จังหวัดตาก 

ท าแล้ว ต้องท า ควรปฏิบัติ 

ด้านผลกระทบ
อั น เกิ ด จ า ก
ความเป็นเมือง 
 

- การข้ึน
ทะเบียน
ประชากรแฝง 

- การพัฒนา
อาชีพ 

- การคงความ
เป็นวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

- การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

- การขึ้นทะเบียน
ประชากร
ต่างชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม 

- การจัดบริหาร
สาธารณะ 

- การจัดเก็บภาษี 
การก าจัดขยะ
มูลฝอย บ าบัด
น้ าเสีย และ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ด้านยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเมือง 
 

- การวาง
โครงสร้างผัง
เมือง 

- ด าเนินการ
พัฒนาแก้ไข
ปัญหาเมือง
และปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐานหลัก 

- อ านวยความ
สะดวกด้านพิธี
การ และข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 
แก่นักลงทุน 

- การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

- การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
- คุณภาพชีวิต 
- ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- สิทธิประโยชน์ที่รัฐให้แก่นัก

ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

- งบประมาณจากส่วนราชการใน
การพัฒนาจังหวัด 

- มาตรการการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่   

- การตรวจคนเข้า
เมือง  

- การเก็บภาษีต่าง
ด้าว 

- การจัดบริการ
สาธารณะ 

- รัฐบาลต้องมีการ
กระจายอ านาจ 

- การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ประชาชนถิ่น
เดิม 

- จัดระบบ



๒๐๓ 

การปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษของ
เทศบาลนคร 

แม่สอด 

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด  
จังหวัดตาก 

ท าแล้ว ต้องท า ควรปฏิบัติ 

- มีข้อจ ากัดทาง
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ใน
การบริหาร
จัดการ 
 

การศึกษา 
- การพัฒนาพ้ืนที่

ป่าเสื่อมโทรม 
เพ่ือน ามา
รองรับการค้า 
การลงทุน  

- การควบคุม
โรคติดต่อ 

ด้านชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม 

 

- การดูแล
สุขภาพ 

- การพัฒนา
แรงงานเพ่ือให้
อยู่ร่วมกันกับ
คนในพ้ืนที่ 

- จัดงานวันชน
เผ่า เพ่ือแสดง
ถึงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรม
พ้ืนถิ่น 

- การตรวจสอบ
สุขภาพของ
แรงงานก่อนจะ
รับเข้าระบบ
แรงงานต่าง
ด้าว 

- การออกบัตร
แรงงานต่าง
ด้าว 

- ให้ความส าคัญกับความเป็นพื้น
ถิ่น 

- จัดสรรค่าแรงให้พอเพียงกับ
สภาพความเป็นอยู่ในแต่ละ
พ้ืนที่ 

- จัดแรงงานต่างด้าวได้อยู่ใน
ระบบการบริหารจัดการของ
พ้ืนที่ 
 

 

- ก าหนดสัญชาติ

ของประชากร 

- การจัดโซนที่อยู่
อาศัย 

- การควบคุม
โรคติดต่อ 

- มาตรการ
คุ้มครอง
ประชากร
ต่างชาติ   

- มาตรการควบคุม
ปัญหา
อาชญากรรม 

- การจัดการ
ศึกษา 

- การจัด
สวัสดิการ
ส าหรับ
ประชากร
ต่างชาติพันธุ์



๒๐๔ 

การปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษของ
เทศบาลนคร 

แม่สอด 

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด  
จังหวัดตาก 

ท าแล้ว ต้องท า ควรปฏิบัติ 

และวัฒนธรรม   
ด้ าน ลั กษ ณ ะ
พื้นที่จ าเพาะ 
 

- พ้ืนทีช่ายแดน 
- ศูนย์กลาง

เศรษฐกิจพิเศษ 
- บ้านพี่เมืองน้อง 

แม่สอด-เมียวดี 
- เมืองหน้าด่าน 

- การขนส่ง 

- เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 

- การลงทุน 
- การค้าขาย

ชายแดน 
- มาตรการด้าน

แรงงานชาติ
พันธุ์ กติกา  

- การขนส่ง 
- อิสระทางการ

บริหาร 
- อัตลักษณ์ของ

ท้องถิ่น 
- ความสัมพันธ์

และการติดต่อ
ระหว่างพื้นที่ 

 



๒๐๕ 

๔.5 องค์ความรู้ 
4.5.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย สรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ 
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

ด้านผลกระทบอันเกิด
จากความเป็นเมือง 

ด้านยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง 

ด้านชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม 

ด้านลักษณะพื้นที่
จ าเพาะ 

- การอพยพ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 

- การเปลีย่นของ
เศรษฐกิจ การคา้ 
การลงทุน 

- วิถีชีวิต 
- ความหลากหลาย

ของประชากร 
- การร่วมรับรู้กติกาใน

การการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

- การเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- การร่วมรักษา กฎ 
กติกา 

- การยอมรับในความ
เสมอภาค 

- การเปิดการค้าเสรี
การค้าพิเศษ
ชายแดน 

- การส่งเสริม
อุตสาหกรรมการค้า 
การส่งออก และการ
ลงทุน 

- การขยายระบบ
สาธารณปูโภค 

- ขยะมูลฝอย การ
บ าบัดน้ าเสีย 

- สอดคล้องกับ การ
บริหารของประเทศ 

- การผลักดันกิจกรรม
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- การมีสว่นรว่ม
กิจกรรมการพฒันา
เมือง 

- การปฏิบตัิตาม
หลักการอยูร่่วมกัน 

- การขึ้นทะเบียน 
ประชากรต่างชาติพันธุ์ 

- กติกา การแสดงตนในการ
อาศัย 

- ประเพณีวัฒนธรรมของ
ประชากร ต่างชาติพันธุ์ 

- การมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา
ชาติพันธ์ุในชุมชน 

- การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

- การมีส่วนร่วมรักษา
วัฒนธรรม 

- การติดตามมาตรการ
การดูแลชาติพันธ์ุ 

- การคมนาคม และ
เส้นทางการขนส่ง
สินค้า  

- แรงงานท่ี
หลากหลายชาติพันธุ ์

- ขนาดของพื้นที่ใน
เขตการปกครอง 

- อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

- การมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง 

- การมีส่วนร่วมในการ
รักษาอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

- การปฏิบัตติามกฎ 
กติกา 

ตามหลักอปริหานิยธรรม 
ความสามัคคี ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน การเคารพผู้อาวุโส  

ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม มีกฎหมายในการปกครองตนเอง ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และให้การท านุบ ารุงศาสนบุคคล 

ศาสนบุคคล 



๒๐๖ 

จากการวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 
จังหวัดตาก” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ สรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ในแต่ละด้านดังนี้ 

1) ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 
ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง  รูปแบบพิ เศษของเทศบาลนครแม่สอด 

มีลักษณะที่ พิ เศษแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบปกติทั่ วไป เนื่ องด้วยสภาพ 
ทางเศรษฐกิจ ที่ เกิดจากการเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นศูนย์กลางของการค้าขายชายแดน  
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ท าให้ โครงสร้างทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะประชากร 
ที่หลากหลายเชื้อชาติท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น โรคติดต่อ อาชญากรรม การประกอบอาชีพของคน
ในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพ่ิมภารกิจหน้าที่ ที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้สามารถจัดการกับปัญหา และจะต้องมีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการเมือง  
ที่จะต้องค านึงถึงศักยภาพในการจัดการกับปัญหาของเมือง อันเนื่องมาจากการพัฒนาท้องถิ่น  
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อาชีพ และวัฒนธรรม ประเพณี  สภาพสังคมและบริบทโดยรอบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การย้ายถิ่น การตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อม  

มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคขั้น

พ้ืนฐาน ระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐาน ระบบการศึกษา สถาบันการศึกษา และการวางผังเมือง จึงต้องมีการ

ออกแบบให้มีรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึง โดยมีลักษณะพิเศษที่

แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และรูปแบบในการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีการออกแบบให้พิเศษด้านบริการสาธารณะ การบริหารต้องมีความกระชับ ครอบคลุมการบริหาร

จัดการได้ทั่วถึง ต้องเป็นรูปแบบที่มีความคล่องตัวสูงในการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการตนเองของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการบริหาร ประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท าเพ่ิมข้ึน ถ้าเป็น
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จากการมีหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน เข้ามาด าเนินกิจกรรมใน
ท้องถิ่นมีการประกอบกิจการเพ่ิมข้ึน เช่น โรงแรม การขายสินค้า OTOP 

 
2) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดมีลักษณะ 

ที่พิเศษแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
ควรสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก การสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น  



๒๐๗ 

การจัดกิจกรรมกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การสร้างแหล่งทุนและความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุน การพัฒนาสภาพสังคมและความเป็นอยู่  เช่น การสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ โดยการ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและหาตลาดรองรับการจ าหน่ายสินค้า การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ในการให้
การบริการสาธารณะ การจัดระบบการศึกษาและการให้โอกาสทางการศึกษา ด้านการสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเมืองเพ่ือสร้างความมั่นคง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เช่น การอ านวยความสะดวกด้านพิธีการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักลงทุน   
การพัฒนาความเป็นเมืองโดยให้ความส าคัญกับความเป็นพ้ืนถิ่นหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม  

การออกแบบความเป็นเมืองต้องให้ความส าคัญกับภูมิลักษณ์เชิงพ้ืนถิ่น   การให้บริการ

สาธารณะที่พิเศษ รวดเร็ว (One Stop Service) การสร้างรายได้ให้เข้าสู่พ้ืนที่ เช่น การท่องเที่ยว  

มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ในด้านการศึกษา เรื่องภาษา  

การพัฒนาด้านภาษา หลักสูตรนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  เช่น การสร้างโรงเรียน

นานาชาติหรือมหาวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือจะรองรับคนในจังหวัดตากและคนในประเทศเพ่ือนบ้าน 

เพ่ือสร้างโอกาสให้คนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงโอกาสการพัฒนา ในการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกัน  

ด้านสาธารณะสุข การให้บริการด้านสาธารณะสุขกับคนไทยและประชากรแฝงให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

และการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม และการตระหนักถึงความส าคัญเกิดส านึกรักในท้องถิ่น
ของตน โดยต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม และการให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความอดทน เพราะการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความรับรู้ 
ความเข้าใจ และยอมรับความเห็นต่าง สร้างความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพในการ
บริหารปกครอง ให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน  

ดังนั้น ความสามัคคี ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะให้ความเป็นเมืองคงอยู่  
ทุกคนต้องช่วยกันรักษากฎ ระเบียบ ความมีวินัยของผู้คนในสังคมที่เทศบาลนครแม่สอดต้องน าไป
ปฏิบัติและผู้คนในพ้ืนที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ รักษา และยึดกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน  การปรึกษา  
การท าประชาคม การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิอันเป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐานที่ควรรู้ 
เพ่ือให้คนตระหนักและให้ความส าคัญ พ้ืนที่ประชาคม จนกลายเป็นพ้ืนที่สัญญาทางประชาคมภายใต้
การรับรู้ เข้าถึง เรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาไปด้วยกัน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามหลักนี้ได้จะต้องเปิดใจ
ยอมรับความแตกต่าง บนพ้ืนฐานของการเห็นคุณค่า เห็นคุณค่าในที่นี้คือ เห็นคุณค่าในฐานะที่อยู่
ร่วมกัน เห็นคุณค่าในฐานะที่เค้าเป็นส่วนหนึ่ง จะท าให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมกัน ดังนั้นการเห็น
คุณค่าจึงมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันหลักการทางพุทธศาสนา เป็นกลไกส าคัญ  
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มีกฎระเบียบ กฎระเบียบเหล่านี้ยังคงถูกรักษาและส่งต่อ เพราะคนเห็นความส าคัญ ตระหนัก และให้
คุณค่า จึงน าไปสู่การปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติตาม ศึกษา รักษา และส่งต่อ ช่วยให้การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

3) ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
จากผลกระทบอันเกิดจากชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ในการปกครองรูปแบบพิเศษของ

เทศบาลนครแม่สอด มีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป  
การรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น จัดงานวันชนเผ่าต่างๆ ในการแสดงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม 
พ้ืนถิ่น เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี เช่น ประเพณีปีใหม่ม้ง จากการจัดโซน
ลักษณะจ าเพาะของวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่  
ที่ต้องค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพ่ือให้ก่อให้เกิดความสงบสุข การพัฒนาแรงงานให้มี
ศักยภาพแล้ว แม่สอดถือว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการควรหาจุด
ร่วมเพ่ือผสานความต่างให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสงบ ในการจัดโซนที่อยู่อาศัย การก าหนดสัญชาติ  
การออกบัตรแรงงาน จัดแรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบการบริหารจัดการของพ้ืนที่การควบคุม
โรคติดต่อ โดยเฉพาะตรวจสอบสุขภาพของแรงงานก่อนจะรับเข้าระบบได้ โดยการออกมาตรการ
คุ้มครองประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การตรวจสอบสุขภาพของแรงงานก่อนจะรับเข้าระบบ
แรงงานต่างด้าว มาตรการคุ้มครองประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การจัดสวัสดิการส าหรับ
ประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม   

4) ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 
ผลกระทบอันเกิดจากลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ ในการปกครองรูปแบบพิเศษของเทศบาล

นครแม่สอดมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป ปัญหาด้านความ
มั่นคง ด้วยลักษณะพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ มีความ
เป็นชุมชนที่แตกต่างกัน โดยแม่สอดจะมีลักษณะเป็นเมืองเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ท่าสายลวดจะมี
ลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิม มีกฎเกณฑ์หรืออ านาจบังคับที่จะท าให้เทศบาลต าบลท่าสายลวด 

ควรรวมกับเทศบาลนครแม่สอด มีการออกระเบียบ กฎหมาย ท าให้ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่และ

อ านาจที่สามารถควบคุม การบริหารจัดการ ดูแลและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

ได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง  สามารถรองรับ 

การพัฒนาในอนาคตได้ การให้บริการสาธารณะที่พิเศษ รวดเร็ว (One Stop Service) การสร้าง

รายได้ให้ เข้าสู่ พ้ืนที่  เช่น การท่องเที่ยว มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยวและการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Landmark แหล่งใหม่ควบคู่ไปด้วย โดยการให้

ประชาชนในพื้นท่ีเห็นประโยชน์และคุณค่า ความส าคัญของความเป็นหุ้นส่วนเจ้าของพ้ืนที่  
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4.5.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังกล่าวสรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ 
ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 

ผลกระทบ  
ธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคง การลงทุน 

ความสามารถในการแข่งขัน  
 

ชาติพันธุ์ 
ศาสนา ภาษา ประเพณี และ

วัฒนธรรม 

ลักษณะจ าเพาะ 
เมืองชายแดน ศูนย์กลางเศรษฐกิจ 

กฎเกณฑ์ บริหารจัดการ 

 

การปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษตามปัจจัย
จ าเพาะของท้องถิ่นของ
เทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก 
 

รู้ รัก สามัคคี   

มีความรับผิดชอบ   

ร่วมอนุรักษ์  

รู้รัก สามัคคี 

มีความรับผิดชอบ   
 

ร่วมอนุรักษ์  
 

ร่วมกันรักษากฎ กติกา   ร่วมอนุรักษ์  

ท านุบ ารุ งศาสนบุคคล 
 

ให้สิทธิ  เสรีภาพ   

ร่วมกันรักษากฎกติกา   ร่วมอนุรักษ์  

ท านุบ ารุงศาสนบุคคล  
 

ให้สิทธิ  เสรีภาพ   
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จากการวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 
จังหวัดตาก” อธิบายได้ว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัด
ตาก ใน 4 ประเด็น คือ 1) ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง 2) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 3) ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และ 4) ด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ ซึ่งสามารถพัฒนาทั้ง 4 
ประเด็นนี้ เพ่ือป้องกันปัญหาและหาแนวทางในการในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คงไว้และเคารพ
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
พหุสังคม มีความนอบน้อมต่อผู้อาวุโส การปกครองมีอิสระ รู้รักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
และให้การท านุบ ารุงศาสนบุคคล ผู้บริหารของการปกครองรูปแบบพิเศษต้องคัดเลือกมาจากคนที่มี
ความรู้ความสามารถในพ้ืนที่มาบริหารพื้นที่ อธิบายได้ดังนี้ 

1) ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก  ซึ ่งมีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กระทบกับ
แรงงานที่มีในท้องถิ่น ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้น 

- จะต้องมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของการขยายความเป็นเมือง ทั้งในเรื่องของ
กระบวนการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการแตกต่างจากท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  
การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน ที่เกิดจากการเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย
ชายแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ดังนั้น 

- การจัดตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือแก้ปัญหากระบวนการติดต่อและประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ  

- การตั้งด่านตรวจสุขภาพคนเข้าเมือง เพ่ือลดปัญหาโรคติดต่อ ข้ามแดน จากประชากรที่
หลากหลายเชื้อชาติท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น โรคติดต่อ อาชญากรรม การประกอบอาชีพของคนใน
พ้ืนที่ ส่งผลกระทบกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพ่ิมภารกิจหน้าที่  ที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหา และจะต้องมีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการเมือง 

- การออกกฎการอนุรักษ์แรงงานส าหรับคนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทุกคนทุกภาคส่วนต้องมี
ความรับผิดชอบร่วมกัน  

- ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษ จาก
ความเป็นเมืองส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เปลี่ยนไปจากเดิม  ท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่และภูมิภาค ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนใน
ท้องถิ่น จากความหลากหลายของประชากร ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษ 

- ระบบสาธารณู ป โภคขั้ น พ้ื นฐาน  ระบบขนส่ งขั้ น พ้ื นฐาน  ระบบการศึกษา 
สถาบันการศึกษา และการวางผังเมือง จากโครงสร้างทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการ
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ออกแบบให้มีรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึง โดยมีลักษณะพิเศษที่

แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

- การบริการสาธารณะ การบริหารต้องมีความกระชับ ครอบคลุมการบริหารจัดการได้

ทั่วถึง ต้องเป็นรูปแบบที่มีความคล่องตัวสูง  

- การให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหาร

จัดการตนเองของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการบริหาร 
ประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท าเพ่ิมขึ้น ถ้าเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จาก
การมีหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน เข้ามาด าเนินกิจกรรมในท้องถิ่นมีการประกอบกิจการเพ่ิมขึ้น เช่น 
โรงแรม การขายสินค้า OTOP 

- สร้างแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ความ

เป็นอยู่ วิถีชีวิต อาชีพ และวัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคมและบริบทโดยรอบ มีการเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การย้ายถิ่น การตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อม  

2) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในการปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก  เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี และ
การเปิดการค้าพิเศษชายแดน ส าหรับการเขตพิเศษที่แตกต่างจากพ้ืนที่พิเศษอ่ืน การก าหนดทิศทางการ
เติบโตของเมืองสอดคล้องกับ การบริหารของประเทศ การก าหนดทิศทางการเติบโตของเมือง
สอดคล้องกับการบริหารของประเทศ การก าหนดทิศทางการเติบโตของเมืองสอดคล้องกับการบริหาร
ของประเทศ ปลูกจิตส านึกการอยู่ร่วมกันของเมืองที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น นโยบายการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Services)  

- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก การสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  

- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น การจัดกิจกรรมกระตุ้น
ระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การสร้างแหล่งทุนและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน การพัฒนา
สภาพสังคมและความเป็นอยู่ เช่น การสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ  
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและหาตลาดรองรับการจ าหน่ายสินค้า การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ในการให้
การบริการสาธารณะ การจัดระบบการศึกษาและการให้โอกาสทางการศึกษา  
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- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเมืองเพ่ือสร้างความ
มั่นคง  

- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เช่น การ
อ านวยความสะดวกด้านพิธีการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักลงทุน   การพัฒนาความเป็นเมืองโดย
ให้ความส าคัญกับความเป็นพ้ืนถิ่นหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม การออกแบบความเป็นเมืองต้องให้ความส าคัญ
กับภูมิลักษณ์เชิงพ้ืนถิ่น   การให้บริการสาธารณะที่พิเศษ รวดเร็ว (one stop service) การสร้าง

รายได้ให้ เข้าสู่ พ้ืนที่  เช่น การท่องเที่ยว มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยว ในด้านการศึกษา เรื่องภาษา การพัฒนาด้านภาษา หลักสูตรนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับ

ของตลาดแรงงาน เช่น การสร้างโรงเรียนนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือจะรองรับคน 

ในจังหวัดตากและคนในประเทศเพ่ือนบ้าน  

- ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณะสุข การให้บริการด้านสาธารณะสุขกับคนไทยและประชากร

แฝงให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  

- ยุทธศาสตร์การส่งเสริม จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม และการตระหนักถึง
ความส าคัญเกิดส านึกรักในท้องถิ่นของตน โดยต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม และการให้
ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความอดทน การสร้างความ
สมานสามัคคีในหมู่คณะ  

- ยุทธศาสตร์ส่งเสริม การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ การจะท าให้คน
ที่หลากหลายชาติพันธ์อยู่กันอย่างกลมเกลียว สันติสุข ในการอยู่ร่วมกัน  

- ยุทธศาสตร์การให้ข้อมูลขั้นพ้ืนฐานที่ควรรู้ เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะให้ความเป็นเมือง
คงอยู่ ทุกคนต้องช่วยกันรักษากฎ ระเบียบ ความมีวินัยของผู้คนในสังคมที่เทศบาลนครแม่สอดต้อง
น าไปปฏิบัติและผู้คนในพ้ืนที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ รักษา และยึดกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน  
การปรึกษา การท าประชาคม การแลกเปลี่ยนข้อมูล  

- ยุทธศาสตร์การให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ ภายใต้การรับรู้ เข้าถึง เรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนา
ไปด้วยกัน ดังนั้นการเห็นคุณค่าจึงมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันหลักการทางพุทธศาสนา 
เป็นกลไกส าคัญ มีกฎระเบียบ กฎระเบียบเหล่านี้ยังคงถูกรักษาและส่งต่อ เพราะคนเห็นความส าคัญ 
ตระหนัก และให้คุณค่า จึงน าไปสู่การปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติตาม ศึกษา รักษา และส่งต่อ ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

3) ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาล
นครแม่สอด จังหวัดตาก จะต้องมีการขึ้นทะเบียนประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความ
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รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม มีการก าหนดกติกา การแสดงตนในการอาศัยอยู่ในความรับผิดชอบของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพ่ือการอ านวยความสะดวกในการจัดโซนการดูแลระบบสาธารณะสุข
ขั้นพ้ืนฐาน และการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของประชากร 
ต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม สะดวกต่อการควบคุมและการจัดเก็บภาษี อุดหนุนการก าจัดขยะมูลฝอย 
บ าบัดน้ าเสีย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการก าหนดเวลาในการสัญจรระหว่างพ้ืนที่  เพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรม  

- การรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัว การปกครองรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด  
มีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป เช่น จัดงานวันชนเผ่าต่างๆ  
ในการแสดงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี 
เช่น ประเพณีปีใหม่ม้ง  

- การจัดโซนลักษณะจ าเพาะของวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการ
รักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ ที่ต้องค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพ่ือให้ก่อให้เกิดความสงบสุข 
การพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพ  

- การผสานความต่างให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสงบ ในการจัดโซนที่อยู่อาศัย การก าหนด
สัญชาติ การออกบัตรแรงงาน จัดแรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบการบริหารจัดการของพ้ืนที่  

- การควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะตรวจสอบสุขภาพของแรงงานก่อนจะรับเข้าระบบได้ 
โดยการออกมาตรการคุ้มครองประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  การตรวจสอบสุขภาพของ
แรงงานก่อนจะรับเข้าระบบแรงงานต่างด้าว  

- มาตรการคุ้มครองประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การจัดสวัสดิการส าหรับ
ประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 

4) ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนคร
แม่สอด จังหวัดตาก ที่มีขนาดของพ้ืนที่ในเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ มีอัตลักษณ์และความ
แตกต่างของประชากรที่หลากหลายชาติพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการปกท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
มีหลักเกณฑ์เพื่อการปกครอง เพื่อรองรับการปกครอง ความเจริญเติบโต และความแตกต่างของ
ชาติพันธุ์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างพ้ืนที่ข้างเคียง  

- ลักษณะพ้ืนที่ที่มีความแตกต่าง จึงจ าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ มีความ
เป็นชุมชนที่แตกต่างกัน โดยแม่สอดจะมีลักษณะเป็นเมืองเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ท่าสายลวดจะมี
ลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิม  

- ออกระเบียบ กฎหมาย ท าให้ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่และอ านาจที่สามารถ

ควบคุม การบริหารจัดการ การมีกฎเกณฑ์หรืออ านาจบังคับที่จะท าให้เทศบาลต าบลท่าสายลวด 

ควรรวมกับเทศบาลนครแม่สอด   
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- การดูแลและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้ง

สามารถแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง สามารถรองรับการพัฒนาในอนาคตได้  

- การให้บริการสาธารณะที่พิเศษ รวดเร็ว (One Stop Service)  

- การสร้างรายได้ให้เข้าสู่ พ้ืนที่ เช่น การท่องเที่ยว มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวตาม

ธรรมชาติเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Landmark แหล่งใหม่ควบคู่ไป

ด้วย โดยการให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นประโยชน์และคุณค่า ความส าคัญของความเป็นหุ้นส่วนเจ้าของ

พ้ืนที ่



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
จากการวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงค์ดังนี้  คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และ
องค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ๒) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนคร
แม่สอด  และ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล รวมถึงการน าเสนอข้อเสนอแนะ โดยอาศัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ๒ แบบ ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์จาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด 20 รูปหรือคน ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด และ
เทศบาลต าบลท่าสายลวด จังหวัดตาก มีประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และ 2) ข้อมูลเชิงปริมาณการส ารวจ โดยการ
แจกแบบสอบถาม จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตเทศบาลนครแม่สอด และ
เทศบาลต าบลท่าสายลวด จังหวัดตาก จ านวน 399 คน จากประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 
92,381 คน โดยสามารถน าเสนอรายงานการวิจัย ตามล าดับหัวข้อดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก” ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่มีความ
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จ าเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” โดยการสัมภาษณ์ 
จากนั้นสรุปในแต่ละประเด็นดังนี้ 

๕.๑.๑ สรุปจากผลการศึกษาสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และองค์ประกอบที่
มีความจ าเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”  

จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี ้
1. ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง  
พบว่า ปัญหาจากผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง รูปแบบพิเศษของเทศบาลนคร

แม่สอดมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป เนื่องด้วยสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม จ านวนประชากร ภารกิจหน้าที่ที่ต้องด าเนินการเพื่อให้สามารถจัดการ
กับปัญหาได้ การจัดรูปแบบการบริหารจัดการเมืองจึงต้องค านึงถึงศักยภาพในการจัดการกับปัญหา
ของเมืองได้ดี ต้องเป็นรูปแบบที่มีความคล่องตัวสูง จากการขยายตัวของชุมชนเมือง อันเนื่องมาจากการ
พัฒนาท้องถิ่น ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อาชีพ และวัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคมและบริบทโดยรอบ 
มีการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การย้ายถิ่น การตั้ งถิ่นฐาน  สภาพแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐาน ระบบการศึกษา สถาบันการศึกษา และการวาง 
ผังเมือง 

2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
พบว่า ปัญหาจากการพัฒนาความเป็นเมืองโดยไม่ให้ความส าคัญกับความเป็นพื้นถิ่นหรือ

สิ่งที่มีอยู่เดิม การออกแบบความเป็นเมืองต้องให้ความส าคัญกับภูมิลักษณ์เชิงพ้ืนถิ่น อ านาจหน้าที่
ของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีความแตกต่างกับ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั่วๆ ไป การมองไปข้างหน้า สร้างก่อนที่จะมีปัญหา ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
ของนครแม่สอด จะต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านความมั่นคง การสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ความขัดแย้งระหว่างคนพื้นถ่ินกับการพัฒนาเมือง 

3. ด้านชาติพันธ์และวัฒนธรรม 
พบว่า ปัญหาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด 

ก่อให้เกิดลักษณะจ าเพาะของวัฒนธรรมบางกลุ่ม ที่มีความละเอียดอ่อน การพัฒนาความเป็นเมือง
โดยไม่ให้ความส าคัญกับความเป็นพ้ืนถิ่น ปัญหาในเรื่องของสัญชาติ ปัญหาการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ที่เข้ามาอาศัยและท ามาหากินอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และการรับรองความเป็นอยู่
ของชาวพม่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งยังไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือการมีบัตรประจ าตัวต่างๆ 
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และรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับการนับถือศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องของเสรีภาพ ฉะนั้นไม่สามารถใช้
มาตรการทางกฎหมายได้ การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีสภาพความเป็นเมืองสูงขึ้น คนพ้ืนถิ่นเดิม
อาจจะถูกแย่งงาน ดังนั้นเทศบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังขาดมาตรการเชิงป้องกัน เช่น  
มีกฎหมายบอกว่าอาชีพนี้คนต่างประเทศ คนต่างด้าวท าไม่ได้ มีมาตรการสงวนอาชีพไว้ส าหรับคนไทย
ปัญหาการเข้ามามีส่วนแบ่งในรัฐสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงของสาธารณสุข และการแพทย์  

ปัญหาที่เกิดกับท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีประชากรแฝงจ านวนมากนั้น 
4. ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 
พบว่า ปัญหาจากสภาพการปกครองในพ้ืนที่ๆ มีลักษณะเขตพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณ 

ที่เป็นชายแดน เป็นพื้นที่ที่มักจะเสี่ยงต่อการประสบกับปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ปัญหาด้านความ
มั่นคง หน่วยงานที่เข้าไปดูแลในพ้ืนที่ไม่มีอ านาจที่จะสามารถตัดสินใจในการด าเนินการที่ทันท่วงทีเม่ือ
เกิดวิกฤติการณ์บางอย่างขึ้น การจัดสรรพ้ืนที่ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ การเป็นพ้ืนที่ที่มีอาณาเขต

ติดต่อกับชายแดนพม่าที่มีการค้าขาย ทั้งการค้าชายแดน และการค้าขายข้ามชายแดน ความซับซ้อน

ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งแม่สอดเป็นประตูที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้า แม่ค้า 

5.1.2 สรุปผลปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3  
มีอายุ 40-49 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 242 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ประกอบอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8

มีรายได้น้อยกว่า ๑๕,๐๐0 บาท จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 

พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.53, S.D.=๐.58) เมื่อพิจารณาโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านผลกระทบอันเกิดจาก
ความเป็น เมือง (=3.80, S.D.=0.65)  รองลงมาได้แก่  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  
(=3.55 S.D.=๐.69) ด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ (=3.46, S.D.=๐.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง (=3.31, S.D.=๐.77) ตามล าดับ 

ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=3.80, S.D.=๐.65) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มีการอพยพเคลื่อนย้าย
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แรงงานข้ามชาติ กระทบกับแรงงานที่มีในท้องถิ่น (=4.01, S.D.=๐.86)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“ความเป็นเมืองส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เปลี่ยนไปจากเดิม  ( =3.95,  
S.D.=๐ .84)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “กระบวนการติดต่อและประสานงานกับ
หน่วยงานราชการแตกต่างจากท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.39, S.D.=0.88)” 
ตามล าดับ 

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.55, 
S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเปิดการค้าเสรี และการเปิดการค้าพิเศษ
ชายแดน (=3.73, S.D.= 0.91)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การ
ส่งออก และการลงทุน (=3.72, S.D.=0.89)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ( =3.37, S.D.=0.92)” ตามล าดับ 

ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
(=3.31, S.D.=๐.77) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การขึ้นทะเบียน ประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ( =3.44, S.D.= 
0.85)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ก าหนดกติกา การแสดงตนในการอาศัยอยู่ในความรับผิดชอบของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (=3.41, S.D.=0.88)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การ
จัดโซนที่อยู่อาศัย ส าหรับประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม (  =3 .19, S.D.=0 .99)” 
ตามล าดับ 

ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ  พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.46, 
S.D.=๐.68) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ระบบโครงข่ายการคมนาคม และเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ (  =3.55, 
S.D.=๐.91)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “แรงงานที่หลากหลายชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่การปกครอง ( =
3.52, S.D.=0.87)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “อัตลักษณ์จ าเพาะของชาติพันธุ์ในพ้ืนที่
การปกครอง อยู่ในระดับปานกลาง (=3.34, S.D.=0.82)” ตามล าดับ 
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5.1.3 การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพื่อส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ดังนี้ 

พบว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนคร
แม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม  โดยรวม อยู่ ในระดับปานกลาง  

(=3.38, S.D.=๐.65) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ได้แก่ การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช (ท านุบ ารุงศาสนบุคคล) ( =3.65 
S.D.=๐ .76) รอ งล งม า ได้ แ ก่  สั ก ก า ร ะ  เค า รพ นั บ ถื อ  บู ช าต่ อ ปู ช นี ย ส ถ าน ทั้ งห ล าย  
(รั กสั น ติ ภ าพ )  ( =3.65, S.D.=0.79)  ไม่ บั ญ ญั ติ สิ่ งที่ ไม่ บั ญ ญั ติ  (ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎ
ข้อบังคับ) (=3.56, S.D.=๐.74) และด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือ

กุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย (สิทธิ เสรีภาพ) (=3.36, S.D.=๐.77) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่าน

ผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพผู้อาวุโส) (=3 .28, S.D.=๐ .81) พร้อมเพรียงกันประชุม  (ความ
รับผิดชอบ) (=3.11, S.D.=๐.88)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
(ความสามัคคี) (=3.04, S.D.=๐.88) ตามล าดับ 

1) การบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมที่ว่า “หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

(ความสามัคคี)” พบว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาล
นครแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในระดับปานกลาง (=3.04, S.D.=๐.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่
ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ
ที่ว่า “การเข้าร่วมรับฟังและศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเมือง การร่วมรับรู้กติกาในการการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (=3.12, S.D.=๐.96)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การมีส่วนร่วมในการผลักดัน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (=3.09, S.D.=0.95)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ
ที่ว่า “การมีส่วนร่วมในการปกครองรูปแบบพิเศษ ( =2.97, S.D.=0.98)” ตามล าดับ 

2) การบู รณ าการหลักอปริหานิยธรรม  หลักธรรมที่ ว่า “พร้อม เพรียงกัน

ประชุม (ความรับผิดชอบ)” พบว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่น
ของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในระดับปานกลาง (=3.11, S.D.=๐.88) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้เข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( =3.17, S.D.=๐.94)” 
รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การมีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาเมือง (=3.15, S.D.=0.94)” และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การมีส่วนร่วมในการวางแผนและรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (=2.99, S.D.=0.97)” ตามล าดับ 
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3) การบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมที่ว่า “ยังไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ 

ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติม่ัน (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ)” พบว่า การปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (=3.56, S.D.=๐.74) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกัน
ของเมืองที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม (=3.61, S.D.=๐.82)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  (=3.60, S.D.=0.81)” และข้อที่มี
ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุด คือ ข้อที่ ว่า “การมีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมของคนในชุมชน  ( =3 .48, 
S.D.=0.85)” ตามล าดับ 

4) การบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมท่ีว่า “สักการะ เคารพ นับถือ บูชา

ผู้อาวุโสทั้งหลาย (การเคารพผู้อาวุโส)” พบว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะ

ของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ( =3.28,  
S.D.=๐.81) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
(=3.70, S.D.=๐.83)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การมีบทบาทร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองในเขตพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง (=3.20, S.D.=0.94)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อที่ว่า “การมีบทบาทในการติดตามมาตรการการดูแลชาติพันธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.04, 
S.D.=1.00)” ตามล าดับ 

5) การบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมที่ว่า “ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือ

กุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย (สิทธิ เสรีภาพ)” พบว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะ

ของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวม อยู่ ในระดับปานกลาง ( =3 .36,  
S.D.=๐.77) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ 
ข้อที่ว่า “การยอมรับในความเสมอภาคต่อความหลากหลายของชาติพันธุ์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(=3 .59, S.D.=๐ .92)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การยอมรับความแตกต่างของประชากรที่
หลากหลายชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.47, S.D.=0.88)” และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (=3.05, S.D.=1.01)” ตามล าดับ 

6) การบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมที่ว่า “สักการะ เคารพ นับถือ 

บูชาเจดีย์และปูชนียสถานทั้งหลาย (การอนุรักษ์วัฒนธรรม)” พบว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
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พิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
(=3.65, S.D.=๐.79) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเคารพ กฎ กติกา ของหน่วยงาน
ท้องถิ่น (=3.71, S.D.=๐.93)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การให้ความส าคัญกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (=3.70, S.D.=๐.87)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การยอมรับในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่น  ( =3.52, S.D.=0.90)” 
ตามล าดับ 

7) การบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมที่ว่า “จัดการรักษาคุ้มครอง 

ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม (ท านุบ ารุงศาสนบุคคล)” พบว่า การปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (=3.65, S.D.=๐.76) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน (=3.75, S.D.=๐.87)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การปฏิบัติตาม 
นโยบาย และแผนการพัฒนาเมืองที่อยู่ในรูปแบบการปกครองพิเศษ (=3.68, S.D.=0.83)” และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การยอมรับผู้น าของรูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษ ( =3.59, 
S.D.=0.95)” ตามล าดับ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของเทศบาลนครแม่สอด และ
องค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่
สอด” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

โดยรวม ผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดมี
ลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง การสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษา
สภาพปัญหาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย ” 
ผลการวิจัยพบ การจัดรูปแบบการบริหารโครงสร้าง หรืออ านาจพิเศษเฉพาะส าหรับองค์กรปกครอง



 
๒๒๒ 

ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษจ าเพาะ โดยเป็นท้องถิ่นที่มีความแตกต่างจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั่วไป นอกจากนี้รูปแบบในการจัดการที่บังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป 
ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ความพิเศษ 
ในแง่พ้ืนที่ตั้ง ความพิเศษในแง่เศรษฐกิจ หรือความพิเศษในแง่สังคมวัฒนธรรม ด้วยลักษณะพิเศษ
เฉพาะพ้ืนที่ดังกล่าวส่งผลให้มีความจ าเป็นที่จะต้องออกแบบการจัดการลักษณะพิเศษส าหรับ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” เพ่ือให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นมีความสามารถ
ในการรับผิดชอบภารกิจพิเศษเฉพาะพ้ืนที่๑ 

๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้   

ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง  พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กระทบ
กับแรงงานที่มีในท้องถิ่น ความเป็นเมืองส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เปลี่ยนไป
จากเดิม ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก  ซึ่งมีการ
อพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กระทบกับแรงงานที่มีในท้องถิ่น ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้น จะต้องมีกฎกติการในการอยู่ร่วมกันของการขยายความ
เป็นเมือง ทั้งในเรื่องของกระบวนการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการแตกต่างจาก
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป กระบวนการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการแตกต่างจากท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กระทบกับแรงงานที่มีในท้องถิ่น  ต้องอาศัย
มาตรการการอนุรักษ์แรงงานส าหรับคนในพ้ืนที่ ความเป็นเมืองส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน เปลี่ยนไปจากเดิม ทุกภาคส่วนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน ท าให้เกิดการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่และภูมิภาค ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนในท้องถิ่น จาก
ความหลากหลายของประชากร ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน

ราชการ (สปร.) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก”  

ผลการศึกษาพบว่า แม่สอดจะต้องพัฒนาไปเป็น “นครแม่สอด” เพ่ือให้ท้องถิ่นที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่มีก าลัง

                                                           
๑สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และคณะ, “การศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารและ

แนวทางการ พัฒนาพื้นที่เกาะสมุย”, รายงานการวิจัยเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547). 



 
๒๒๓ 

มากขึ้นในการบริการประชาชน อาทิเช่น การมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้บริการ

ประชาชนในพื้นที่ การจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่สอดรับกับการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมใน

ลักษณะของเมืองชายแดน เมืองหน้าด่าน ที่ต้องการความหลากหลายของศาสตร์ รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว 

พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท๒ 

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้
ว่า ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก  เช่น การก าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี และการเปิดการค้าพิเศษชายแดน  ส าหรับการเจตพิเศษท่ี
แตกต่างจากพ้ืนที่พิเศษอ่ืน การก าหนดทิศทางการเติบโตของเมืองสอดคล้องกับการบริหารของ
ประเทศ ปลูกจิตส านึกการอยู่ร่วมกันของเมืองที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น นโยบายการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Services)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์ เหลืองประภัสร์ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการก าหนด

ขอบข่ายและรูปแบบในการด าเนินภารกิจหน้าที่ของนครแม่สอดในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษ” ผลการศึกษาพบว่า แม่สอดจะต้องพัฒนาไปเป็น “นครแม่สอด” เพ่ือให้ท้องถิ่นที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่

มีก าลังมากขึ้นในการบริการประชาชน อาทิเช่น การมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยขนาดใหญ่เพียงพอที่จะ

ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่  การจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่สอดรับกับการพัฒนาการค้าและ

อุตสาหกรรมในลักษณะของเมืองชายแดน เมืองหน้าด่าน ที่ต้องการความหลากหลายของศาสตร์ รวมทั้ง

ด้านการท่องเที่ยว พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท๓ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นพพล อัคฮาด ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการก าหนดนโยบายเพ่ือการจัดตั้ง “นครแม่สอด”: 

ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างชนชั้นน า ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น” 
ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดนโยบายเพ่ือจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด 
ได้แก่ ปัจจัยด้านพ้ืนที่อ าเภอแม่สอดที่มีศักยภาพส าหรับการพัฒนา ปัจจัยด้านตัวผู้น าท้องถิ่นที่มี
ความสามารถในการเข้าถึงผู้ก าหนดนโยบายระดับชาติ ปัจจัยจากรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องทางให้
สามารถจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  ได้ปัจจัยจากผู้น ารัฐบาลในวางนโยบาย
ส าหรับการกระจายอ านาจให้มีลักษณะยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

                                                           
๒สถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.), “การจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษแม่สอด จังหวัดตาก”, โครงการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑). 
๓วสันต์  เหลืองประภัสร์, “แนวทางการก าหนดขอบข่ายและรูปแบบในการด าเนินภารกิจหน้าที่ของ

นครแม่สอด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ, รายงานฉบับสมบูรณ์ , (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554). 



 
๒๒๔ 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีผลท า ให้รัฐบาลภายในต้องปรับปรุงนโยบาย 
ของตน๔ 

ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อภิปรายได้ว่า ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก จะต้อง
มีการขึ้นทะเบียนประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม มีการ
ก าหนดกติกา การแสดงตนในการอาศัยอยู่ในความรับผิดชอบของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพ่ือการ
อ านวยความสะดวกในการจัดโซนการดูแลระบบสาธารณะสุขขั้นพ้ืนฐาน และการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของ
แต่ละกลุ่มชาติพันธ์ ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม สะดวกต่อ
การควบคุมและการจัดเก็บภาษี อุดหนุนการก าจัดขยะมูลฝอย บ าบัดน้ าเสีย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในการก าหนดเวลาในการสัญจรระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
บูชิตา สังข์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง “สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบาย การจัดการศึกษาปฐมวัย
ส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก” พบว่า 1) นโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวข้องกับกติกาสากลและนโยบายส่วนกลางของประเทศ 
มีพัฒนาการมาตั้งแต่ก่อนทศวรรษ 2500 มีความก้าวหน้าของเนื้อหานโยบาย แต่ยังประสบปัญหา
ทางในปฏิบัติ 2) นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่ สอด จังหวัด
ตาก ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินนโยบายโดยการยึดหลัก
ความเสมอภาคและมนุษยธรรม ประสบปัญหาส าคัญด้านประชากรแฝง แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของเด็ก 
กลุ่มชาติพันธุ์ และปัญหาเชิงนโยบาย 3) แนวทางการพัฒนานโยบายฯ ได้แก่ การระบุความส าคัญ
และความจ าเป็นของการพัฒนา การพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการนโยบาย และการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ 4) ตัว
แบบนโยบายฯ เป็นการพัฒนาเชิงกระบวนการนโยบาย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนนโยบายและ
บริบท การระบุประเด็นนโยบาย การออกแบบนโยบาย และการมีส่วนร่วมในนโยบาย๕ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถาวร  งามตระกูลชล ได้วิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ่น : บทเรียน
เข้มแข็งประเทศญี่ปุ่น” พบว่า มิติด้านวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ประกอบด้วยลักษณะจ าเพาะกลุ่มชาว
ญี่ปุ่นที่มีลักษณะคือการให้ความส าคัญกับความส าคัญต่อความคิดและความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามเสมอ

                                                           
๔นพพล อัคฮาด, “กระบวนการก าหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้ง “นครแม่สอด”: ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจ

ระหว่างชนช้ันน าในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557): 119. 

๕บูชิตา สังข์แก้ว, “สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบาย การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก”, วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 
2561): 17. 



 
๒๒๕ 

การเคารพและรักษาธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติลักษณะจ าเพาะของ  
ชาวญี่ปุ่นวัฒนธรรมที่สืบทอดมรดกสู่คนรุ่นหลังสร้างชุมชนเข้มแข็งของญี่ปุ่น ในปัจจุบันความสัมพันธ์
เชิงสาธารณะในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากชาวญี่ปุ่นมีลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องแนวคิด คนภายใน กับ 
คนภายนอก โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากโครงสร้างพ้ืนฐานของการ
ด ารงชีวิตที่มาจากพ้ืนฐานทางศาสนาโดยเฉพาะกิจที่น ามาใช้สร้างจิตส านึกให้แก่ชาวญี่ปุ่นการปฏิบัติ
ในประเทศญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นจากนักรบในสังคมนักรบซามูไรโบราณรุ่นหลังและกระบวนการเรียนรู้ 
ในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบประสาทประกอบกับชาวญี่ปุ่น
เป็นกลุ่มชนที่สนใจและรักการอ่านอยู่ตลอดเวลาอีกด้านวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ชุมชนใน
ประเทศความเข้มแข็งสามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงด้วยความร่วมมือของชุมชน
กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาท้องถิ่นท่ีทุกประเทศให้ความสนใจ๖ 

 ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ พบว่า ปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นและความสัมพันธ์ในการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปราย 
ได้ว่า ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีขนาดของพ้ืนที่ 
ในเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ มีอัตลักษณ์และความแตกต่างของประชากรที่หลากหลายชาติพันธุ์ 
ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการปกท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหลักเกณฑ์เพ่ือการปกครอง เพ่ือรองรับการ
ปกครอง ความเจริญเติบโต และความแตกต่างของชาติพันธุ์  โดยเฉพาะความสัมพันธ์และการติดต่อ
ระหว่างพ้ืนที่ข้างเคียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันต์ไชย รัตนะขวัญ ได้วิจัยเรื่อง “องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นหน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยให้มีลักษณะที่แตกต่างจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั่วไป เพ่ือให้มีการบริหาร

และจัดท าบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๗ 

5.2.3 จากผลการวิเคราะห์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของ
ท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

พบว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามปัจจัยจ าเพาะของท้องถิ่นของเทศบาลนคร
แม่สอด จังหวัดตาก โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปราย

ได้ว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหน่วยงานให้โอกาสประชาชนเข้าร่วมรับฟังและศึกษาผลกระทบ

                                                           
๖ถาวร  งามตระกูลชล, “การปกครองท้องถิ่น : บทเรียนเข้มแข็งประเทศญี่ปุ่น”, บทความ, การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , บูรณาการศาสตร์และศิลป์งานวิจัยท้องถิ่นไทยและ
ประชาคมอาเซียน, ครั้งท่ี 8, จังหวัดนครปฐม (31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559): 1-20. 

๗สันต์ไชย รัตนะขวัญ, “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”, บทความสถาบันพระปกเกล้า, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ [25 
พฤศจิกายน 2562]. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ


 
๒๒๖ 

ที่เกิดจากการเป็นเมือง ร่วมรับรู้กติกาในการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การมีส่วนร่วมในการผลักดัน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตาม
หลักการอยู่ร่วมกันของเมืองที่ มีความหลากหลายวัฒนธรรม และให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง 
“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องส่งเสริมโดยการ 
ให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้ แก่ผู้น าชุมชน โดยน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณา
การ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม๘ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณพงศ์ 
วงศ์ณาศรี ได้วิจัยเรื่อง “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริการสาธารณะมาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม
ข้อที่ว่าด้วย หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียง
กันท ากิจที่พึงท าไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ มาใช้ในการด าเนินงานท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบ
ในการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ลดภาวะความเสียหาย เสียเวลา 
ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท าให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประชาชนได้รับความพึงพอใจ๙ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง “การปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด 

จังหวัดตาก” มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนคร

แม่สอด จังหวัดตาก” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑) ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง ควรมีนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ 

ที่จะมีผลกระทบต่อแรงงานที่มีในท้องถิ่น 
๒) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ควรมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรี และ

การเปิดการค้าพิเศษชายแดน ระบบภาษี โครงสร้างการคมนาคมขนส่ง   
๓) ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ควรมีการขึ้นทะเบียนประชากรต่างชาติพันธุ์ 

                                                           
๘กาญจนา  ด าจุติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557). 

๙ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



 
๒๒๗ 

๔) ด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ ควรมีการวางระบบโครงข่ายการคมนาคมและเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ๑) ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง ต้องด าเนินตามนโยบายในการขึ้นทะเบียน
การแรงงานข้ามชาติทีจ่ะมีผลกระทบต่อแรงงานที่มีในท้องถิ่น 
 ๒) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ต้องจัดให้มีการเปิดการค้าเสรี และการเปิดการค้า
พิเศษชายแดน มีระบบการจัดเก็บภาษี มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการวางโครงสร้างการ
คมนาคมขนส่ง 
 ๓) ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ต้องมีการขึ้นทะเบียนประชากรต่างชาติพันธุ์ เพ่ือการ
ควบคุมดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ของถิ่นรูปแบบพิเศษ 
  ๔) ด้านลักษณะพ้ืนที่จ าเพาะ ต้องการวางระบบโครงข่ายการคมนาคมและเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ตามนโยบายที่ได้น าเสนอไว้แล้ว 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรวิจัยเกี่ยวกับ กระบวนการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
๒) ควรวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จส าหรับการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
๓) ควรวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดโซนที่อยู่อาศัยส าหรับประชากรต่างชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรม 
๔) ควรวิจัยเกี่ยวกับ อัตลักษณ์จ าเพาะของชาติพันธุ์ในพ้ืนที่การปกครองพิเศษ 
 
 
 
 



บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย  : 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑)  หนังสือ  : 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที ่4. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2546.  
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : 

บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๓.  
ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล. การปกครองท้องถิ่นไทย. ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2550.  
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การปกครองส่วนท้องถิ่น . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 

2547.  
นิภา เมธาวิชัย. วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕.  
ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, 

2542. 
พระราชธรรมนิเทศ ระแบบ ต าโณ. ธรรมาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2535.  
พิสณุ ผ่องศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์, ๒๕๕๐.  
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

๒๕๔๐.  
ลิขิต ธีรเวคิน. การเมืองการปกครองของไทย . พิมพ์ครั้งที่  7. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. 
วิญญู อังคณารักษ์. แนวความคิดในการกระจายอ านาจปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ 

เทรดดิ้ง, 2519.  
วิฑูรย์ ตันศิริคงคล. AHP กระบวนการตัดสินใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก. กรุงเทพมหานคร 

: ฟราฟฟิค แอนด์ ปริ้นติ้ง เซ็นเตอร์, 2542. 
วุฒิสาร ตันไชย. “หน่วยที่ 12 ปัญหาการเมืองไทยด้านการกระจายอ านาจ”. เอกสารการสอนชุด

วิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน  Current Political Issues. คณะกรรมการกลุ่ม
ปรับปรุงชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน. สาขาวิชารัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. 

_____________. เมืองพิเศษ : แนวคิดความเป็นไปได้. กรุงเทพมหานคร : ล็อคอิน ดีไซน์ เวิร์ค, ๒๕๕๕.  
 



๒๒๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย . กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์ จ ากัด, 2559. 
ส่งศรี ชมภูวงศ์. การวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

๒๕๔๗.  
สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ สปร.. “การจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษแม่สอด จังหวัดตาก”. โครงการศึกษา . กรุงเทพมหานคร  : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑. 

สถาบันพระปกเกล้า. แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ. กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกล้า, 2554.. 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. วาระปฏิรูปพิเศษ 10 : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ร่วม
ชายแดน. กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 
2558. 

อรทัย ก๊กผล. “Urbanization เม่ือ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่”. 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัน แพคเก็จจิ้ง 2014 จ ากัด, 2559.  

 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย  : 
กาญจนา  ด าจุติ. “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2557. 

กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว. “การบริหารจัดการความร่วมมือของ บ้าน วัด โรงเรียน”. วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2558.  

โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนานครแม่สอด จังหวัดตากสู่รูปแบบการบริหารจัดการท้องถิ่นพิเศษเต็ม
รูปแบบตามแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทย”. งานวิจัย. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.  

ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล. “การเมืองในการก าหนดนโยบายพ้ืนที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน จุดผ่าน
แดน ถาวรช่ อ งส ะง า  อ า เภ อภู สิ งห์  จั งห วั ด ศ รี ส ะ เกษ ”. ราย งาน การ วิ จั ย . 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี. “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  



๒๓๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พิชัย ขุมเงิน. “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาดูนตามความคิดเห็นของ

ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
2553. 

วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ. “คลื่นลูกที่สองของการกระจายอ านาจ” บริบทใหม่ความจ าเพาะ
พ้ืนที่และการเคลื่อนไหวเพ่ือจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ. รายงาน
สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น. สถาบันวิจัยและการให้ค าปรึกษาแห่งวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2547.  

________. “แนวทางการก าหนดขอบข่ายและรูปแบบในการด าเนินภารกิจหน้าที่ของนครแม่สอดใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”. รายงานวิจัย. เทศบาลนครแม่สอด 
จังหวัดตาก, 2557. 

______________. “การศึกษารูปแบบองค์การบริหารจัดการในพ้ืนที่พิเศษ กรณีเมืองแม่สอดกับการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”. รายงาน. เสนอต่อเทศบาลนครแม่สอด. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 

สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.). “การจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษแม่สอด จังหวัดตาก”. โครงการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๑. 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ. “การจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ : ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต”. 
รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย , 
2541. 

_________. “การศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารและแนวทางการ 
พัฒนาพ้ืนที่เกาะสมุย”. รายงานการวิจัยเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น . 
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. 

สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ. “ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยการบริหาร
ท้องถิ่นพิเศษในรูปแบบนครแม่สอด”. รายงานการวิจัย. คณะบริหารและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, 2560.  

สิรินพรรณ สุขใยพัธน์. “ต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, 2560. 

 
(๓) วารสาร 
บูชิตา สังข์แก้ว. “สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบาย การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่ม

ชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก”. วารสารพัฒนาสังคม. ปีที่ 20 ฉบับที่ 
1 (2561) : 17. 



๒๓๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ถาวร  งามตระกูลชล. “การปกครองท้องถิ่น : บทเรียนเข้มแข็งประเทศญี่ปุ่น”. บทความ. การประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. บูรณาการศาสตร์และศิลป์งานวิจัย
ท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน . ครั้งที่ 8. จังหวัดนครปฐม. (31 มีนาคม – 1 
เมษายน 2559): 1-20. 

ธีระ  สินเดชารักษ์. “แนวทางการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเมืองแฝดด้านการท่องเที่ยว
ของไทย”. บทความ. วารสารการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 
– มิถุนายน 2563): 98.  

นพพล อัคฮาด. “กระบวนการก าหนดนโยบายเพ่ือการจัดตั้ง “นครแม่สอด” : ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างชนชั้นน าในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น”. วารสารรัฐศาสตร์
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . ปีที่  1 ฉบับที่  2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2557): 119. 

นพรัตน์  วงศ์วิทยาพาณิชย์. “การปกครองท้องถิ่นจีนในปัจจุบัน”. วารสารการเมืองการปกครอง 
ประชาสังคม – การบริหารท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น-นโยบายของรัฐ. ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 1 (กันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558): 219. 

วัชรินทร์  อินทรพรหม และคณะ. “รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเทียบไทยกับเวียดนาม”. 
บทความวิชาการ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 
2558): 188. 

ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง. “การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน”. บทความวิชาการ, ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 
19 (ตุลาคม 2557): ค-ง. 

อัครเดช  พรหมกัลป์. “เหลียวหลังแลหน้าการเมืองการปกครองภายใต้เขตเศรษฐกิจแม่สอด - ตาก”. 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 นวัตกรรมทางการปกครองและการ
บริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0. 31 สิงหาคม 2562. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (2562): ๖. 

วุฒิสาร ตันไชย. “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่แม่
สอด  : ความเป็นมาและความท้าทาย”. วารสารธุรกิจปริทัศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2559): 1. 

 
(๔) สื่ออีเล็คโทรนิคส์ 
การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัดให้ เกิดประโยชน์ . [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา: https 

://sites.google.com/site/yha14nan25gee29/khax/bth-thi-4/4-1 [๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๒]. 

 



๒๓๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
  
การปกครองส่วนท้องถิ่น. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https ://th.wikipedia.org/wiki/การปกครองส่วน

ท้องถิ่น [14 พฤศจิกายน 2562]. 
เทศบาลนครแม่สอด. “ความเป็นมาและพัฒนาการของเทศบาลนครแม่สอด”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:   

http://www.nakhonmaesotcity.go.th/administrator/PhpObject/modules/spe
cial_area/upload/files [25 พฤศจิกายน 2562]. 

สมคิด เลิศไพฑูรย์. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ. สรุปความจาก สถาบันพระปกเกล้า. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http ://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ [13 พฤศจิกายน 2562]. 

สันต์ไชย รัตนะขวัญ. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”. สรุปความจาก สถาบันพระปกเกล้า. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http ://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ [15 พฤศจิกายน 2562]. 

 
(5) เอกสารไม่ได้เผยแพร่ 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.). (2556), เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด. 18 กันยายน 
2556 ณ ตึกไทยคูฟ้่า ท าเนียบรัฐบาล. 

 
(6) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 26 เมษายน 2563.  
สัมภาษณ์ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 22 พฤษภาคม 2563. 
สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 13 พฤษภาคม 2563. 
สัมภาษณ์ นายวิฑูร เอ่ียมโอภาส. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 20 พฤษภาคม 2563. 
สัมภาษณ์ นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น, 18 พฤษภาคม 2563. 
สัมภาษณ์ ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด, 7 เมษายน 2563.   

http://www.nakhonmaesotcity.go.th/administrator/PhpObject/modules/special_area/upload/files%20%5b25
http://www.nakhonmaesotcity.go.th/administrator/PhpObject/modules/special_area/upload/files%20%5b25


๒๓๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สัมภาษณ์ ดร.อภิวัตน์ พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   
สัมภาษณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
สัมภาษณ์ นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  
สัมภาษณ์ พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์ , รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก , 16 

เมษายน 2563.  
สัมภาษณ์ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 
สัมภาษณ์ นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 2563. 
สัมภาษณ์ นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก), 
15 เมษายน 2563. 

สัมภาษณ์ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 2563. 

สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3, 8 เมษายน 
2563. 

สัมภาษณ์ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ (คณะอนุกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 
มิถุนายน 2563. 

สัมภาษณ์ นายนิยม ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 9 เมษายน 
2563. 

สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 2563. 
สัมภาษณ์ นางฐิติพร กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 
สัมภาษณ์ นางเพลินใจ เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก, 9 เมษายน 

2563. 
 
(6) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายศุภภิมิตร  เปาริก, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 25 สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายชัยพฤกติ ์ เชียรธานรักษ์,  นายอ าเภอแม่สอด, 25 สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายธราสิทธิ์ วิชัยดิษฐ์ , อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด , 25 

สิงหาคม 2563. 



๒๓๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์, นายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 25 สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  

ต าบลท่าสายลวด, 25 สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ, ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร      

แม่สอด, 25 สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สอด, 25 สิงหาคม 

2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านาจ นันทหาร, ประธาน Biz Club SEZ 17 จังหวัดภาคเหนือ, 25 

สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ, ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร, 25 

สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สอด, 25 สิงหาคม 

2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สอด, 25 สิงหาคม 

2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา, ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 25 สิงหาคม 

2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์, ประธานหอการค้าจังหวัดตาก, 25 สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายก าธร  บุญสา, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก, 25 สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางพรรณทิพย์  ไชยชนะ, ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตาก, 25 สิงหาคม 2563. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมศักดิ์ เชาวกีรติพงศ์ , ประธานกลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, 25 สิงหาคม 2563. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ  :  
Creswell. J. W. Plano Clark. V. L. Gutmann. M. L. & Hanson. W. E. Advanced Mixed 

Methods Research Designs. Thousand Oaks. CA: Sage, 2013.  
Lee J. Cronbach. Essential of Psychological Testing. 3nd ed. New York: Harper & Row 

Publishers, 1974. 
Miles. M. B. & Huberman. A. M. An Expanded Sourcebook of Qualitative Data 

Analysis. 2ed. Thousand Oaks CA: Sage, 1994.  
Silverman. D. Doing Qualitative Research : A Practical Handbook. London: Sange, 2000.  
Yamane. Taro. Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harpen and Row, 1967.   
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณเ์พ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๗ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

**************************************************** 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี บัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการ 
ส าหรับการศึกษาค้นคว้าและเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ และขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบใด ๆ 
ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริงและ
ตามความเห็นของท่าน ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าว ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบ
จะถือเป็นความลับและผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านในภาพรวมเท่านั้น 
 
แบบสอบถามมี ๓ ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
 ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 
 
 
 
 
       ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล 

             นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 



๒๓๘ 
 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริง 
 
๑. เพศ                      ชาย    หญิง 
 
๒. อาย ุ             อายุ ๒๐ - ๒๙ ปี                อายุ ๓๐ – ๓๙ ปี                                  
 
                         อายุ ๔๐ – ๔๙ ปี               อายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป   
                              
๓. ระดับการศึกษา    ต่ ากว่าปริญญาตรี              ปริญญาตรี                    
 
                          สูงกว่าปริญญาตรี                                     
 
๔. อาชีพ              รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ          พนักงานบริษัท 
 
                          ค้าขาย / ท าธุรกิจส่วนตัว      อ่ืน ๆ (ไมร่ะบ)ุ 
 
๕. รายได้              ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท          ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
                          ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท     ๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

ตอนที่  ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษของเทศบาล               
นครแม่สอด จังหวัดตาก 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

 
ข้อ 

 
ความเป็นไปได้ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ () 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

1. ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง  
1) การเพ่ิมของจ านวนประชากรส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต

ของผู้คนในท้องถิ่น 
     

2) กระบวนการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการแตกต่างจากท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 

     

3) การขยายตัวของเมืองท าให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงไป  

     

4) มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ กระทบกับ
แรงงานที่มีในท้องถิ่น 

     

5) ความเป็นเมืองส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน เปลี่ยนไปจากเดิม 

     

6) ความหลากหลายของประชากรท าให้ เกิดปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าในชุมชน 

     

7) ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อการพัฒนา การศึกษา 
การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

     

8) ความเป็นเมืองท าให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่และภูมิภาค 

     

9) ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

     

10) ความเป็นเมืองส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ  
คนในท้องถิ่น จากความหลากหลายของประชากร 

     

2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
1) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับการเป็น

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
     

2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การส่งออก และการลงทุน      
3) การเปิดการค้าเสรี และการเปิดการค้าพิเศษชายแดน      
4) การก าหนดทิศทางการเติบโตของเมืองสอดคล้องกับ 

การบริหารของประเทศ 
     

  



๒๔๐ 
 

 
ข้อ 

 
ความเป็นไปได้ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ () 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

5) การส่งเสริมและขยายระบบสาธารณูปโภค ในการรองรับ
การความเป็นเมืองและการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ 

     

6) ส่งเสริมการศึกษาที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

     

7) การสร้างอาชีพรองรับการขยายตัวของเมือง       
8) การปลูกจิตส านึกการอยู่ร่วมกันของเมืองที่มีความ

หลากหลายวัฒนธรรม 
     

9) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

     

10) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)      
3. ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม   
1) การขึ้นทะเบียน ประชากรต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม        
2) ก าหนดกติกา การแสดงตนในการอาศัยอยู่ในความรับผิดชอบ

ของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
     

3) การก าหนดมาตรการคุ้มครองประชากรต่างชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม   

     

4) การจัดสวัสดิการส าหรับประชากรต่างชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม   

     

5) การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของประชากร ต่างชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม   

     

6) การจัดโซนที่อยู่อาศัย ส าหรับประชากรต่างชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม   

     

7) การควบคุมโรคติดต่อ จากประชากรต่างชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม   

     

8) การจัดระบบการศึกษา ที่สอดคล้องกับกลุ่มชาติพันธุ์      
9) การจัดเก็บภาษี อุดหนุนการก าจัดขยะมูลฝอย บ าบัด

น้ าเสีย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     

10) การก าหนดเวลาในการสัญจรระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรม 

     

 

  



๒๔๑ 
 

 

 
ข้อ 

 
ความเป็นไปได้ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

ระดับการปฏิบัติ () 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

4. ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 
1) ขนาดของพ้ืนที่ในเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ      
2) อัตลั กษณ์ และความแตกต่ างของประชากรที่

หลากหลายชาติพันธุ์ 
     

3) อัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่
ทั่วๆ ไป 

     

4) ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการปกท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ      
5)  รูปแบบการปกครอง เพื ่อรองรับการปกครอง  

ความเจริญเติบโต และความแตกต่างของชาติพันธุ์ 
     

6) อัตลักษณ์จ าเพาะของชาติพันธุ์ในพ้ืนที่การปกครอง      
7) ระบบเศรษฐกิจเฉพาะในพ้ืนที่การปกครอง      
8) แรงงานที่หลากหลายชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่การปกครอง      
9) ระบบโครงข่ายการคมนาคม และเส้นทางการขนส่ง

สินค้าระหว่างพ้ืนที่ 
     

10) ความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างพ้ืนที่ข้างเคียง      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาล
นครแม่สอด จังหวัดตาก 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

 
ข้อ 

 
หลักพุทธธรรมในการปกครองท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 

ระดับการปฏิบัติ () 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (สร้างความสามัคคี) 
1) ท่านร่วมรับฟังและศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเมือง 

การร่วมรับรู้กติกาในการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
     

2) ท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     

3) ท่านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาชาติพันธุ์ในชุมชนของท่าน 

     

4) ท่านมีส่วนร่วมในการปกครองรูปแบบพิเศษ      
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม (มีความรับผิดชอบ) 
1) ท่านไดเ้ข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
2) ท่านมีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาเมือง      
3) ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

ของประชากรต่างชาติพันธุ์ 
     

4) ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและรักษาอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

     

๓. การไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ (ยอมรับวัฒนธรรม ประเพณีที่เคยปฏิบัติ) 
1) ท่านร่วมรักษา กฎ กติกา การเป็นเมืองรูปแบบพิเศษ      
2) ท่านปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกันของเมืองที่ มี 

ความหลากหลายวัฒนธรรม 
     

3) ท่านมีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมของคนในชุมชน      
4) ท่านได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ  
     

๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้อาวุโส (การเชื่อฟัง เคารพและผู้ปกครอง) 

1) ท่านร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น      
2) ท่านมีบทบาทร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองในเขตพิเศษ 
     

3) ท่านมบีทบาทในการติดตามมาตรการการดูแลชาติพันธุ์      
4) ท่านร่วมรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง

ทางชาติพันธุ์ 
     



๒๔๓ 
 

 
ข้อ 

 
หลักพุทธธรรมในการปกครองท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 

ระดับการปฏิบัติ () 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๕. ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย  (ให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพแก่สตรี) 

1) ท่านยอมรับในความเสมอภาคต่อความหลากหลาย
ของชาติพันธุ์ 

     

2) ท่านได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมือง 

     

3) ท่านยอมรับมาตรการคุ้มครองประชากรต่างชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมของการปกครองรูปแบบพิเศษ 

     

4) ท่านยอมรับความแตกต่างของประชากรที่หลากหลาย
ชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ของท่าน 

     

๖. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ (เคารพบูชาศาสนสถานของท้องถิ่น) 

1) ท่านให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2) ท่านให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น      
3) ท่านยอมรับในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่น 
     

4) ท่านเคารพ กฎ กติกา ของหน่วยงานท้องถิ่น      
๗. จัดการรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม (ท านุบ ารุงศาสนบุคคล) 

1) ท่านให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน 

     

2) ท่านปฏิบัติตาม นโยบาย และแผนการพัฒนาเมือง 
ที่อยู่ในรูปแบบการปกครองพิเศษ 

     

3) ท่านสนับสนุนการจัดแบ่งโซนที่อยู่อาศัย ส าหรับประชากร 
ต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม   

     

4) ท่านยอมรับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษ      
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ............................... 

 



๒๔๔ 
 

 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

****************************************** 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ใช้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ขอความอนุเคราะห์
ท่านได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยตามความเป็นจริง และแบ่งแบบสัมภาษณ์นี้ออกเป็น ๓ ตอน 

      ด้านการบูรณาการหลักพุทธธรรม   ด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
                ผู้บริหาร ทน.แม่สอด/ทต.ท่าสายลวด              ภาคเอกชนและประชาชน 

      ภาคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบายด้านการปกครองท้องถิ่น  
     
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ.............................................ฉายา/นามสกุล...............................นธ. ...................ปธ. ...... .............
ความรู้สามัญ.............................................................อายุ........................ปี/พรรษา....................... .......
ที่อยู่/สังกัดวัด............................................................เลขท่ี............/.............ถนน............ ...................
หมู่ที่.......ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต............................................ ..............
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................ .........เบอร์โทร......................
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง...................................................................................................................... ............................ 
หน่วยงานที่สังกัด................................................................................................................. ................... 
สัมภาษณ์ ณ .................................................................................................... ...................................... 
ผู้สัมภาษณ์.................................................................................................................. ............................ 
วันที่..............................เดือน.................................................พ.ศ. ........................................................  
 
หมายเหตุ ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพในการสัมภาษณ์ 
  



๒๔๕ 
 

ตอนที่ ๒ ท่านมีความเห็นอย่างไร เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ในแต่ละด้าน?  
 ๒.๑ ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง
......................................................................................................................... .......................................  
................................................................................................................................................................ 
 ๒.๒ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
............................................................................................................................. ................................... 
...............................................................................................................................................................  
 ๒.๓ ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 ๒.๔ ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

  
ตอนที่ ๓  ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้อย่างไร? 
 ๓.๑ การร่วมกันปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในเขตการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด ได้อย่างไร? 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
  
 ๓.๒ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพ่ือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด ท าได้อย่างไร ?  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
   
  ๓.๓ การอยู่ร่วมกัน และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด ได้อย่างไร ? 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
  

 ๓.๔ การยอมรับและเคารพกติกาของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
เทศบาลนครแม่สอด ได้อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................  
 



๒๔๖ 
 

 ๓.๕ การยอมรับสิทธิเสรีภาพของสตรีที่เป็นประชากรในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ ของ
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด ได้อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
 ๓.๖ การยอมรับและเคารพศาสนสถาน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในเขตการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด ควรปฏิบัติอย่างไรในการอยู่ร่วมกัน ? 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
  
 ๓.๗  สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ยอมรับและเชื่อม่ัน เพ่ือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษของเทศบาลนครแม่สอด มีอะไรบ้าง ได้อย่างไร (ตั้งใจสนับสนุนคนดี) 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................. .............................. 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
 
      
       ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล 

             นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ และผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 
 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

เรื่อง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล 

 
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปลผล 

๑. ด้านผลกระทบอันเกิดจากความเป็นเมือง       
ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 5 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 6 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 7 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 8 +๑ 0 +๑ +1 ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 9 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 10 +๑ +๑ +๑ +1 0 ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๒. ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมือง  

        

ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 5 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 6 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 7 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 8 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 9 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 10 +๑ +๑ 0 +1 +1 ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๓. ด้านชาติพันธ ุ์และวัฒนธรรม         
ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๔๙ 
 

เรื่อง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล 

ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 5 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 6 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 7 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค าถามข้อที่ 8 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 9 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 10 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

4. ด้านลักษณะพื้นที่จ าเพาะ         

ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 5 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 6 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 7 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 8 +๑ +๑ +๑ ๐ ๐ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 9 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 10 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

การบูรณาการหลักธรรม         

๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์         

ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒. พร้อมเพรียงกันประชุม         

ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ         

ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๕๐ 
 

 

 

เรื่อง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล 

ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๔. การเคารพนับถือผู้อาวุโส         

ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ 0 +1 +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 2 +๑ 0 +๑ +๑ +1 ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๕. ไม่ลุแก่อ านาจ         

ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 5 1.0๐ ใช้ได้ 

๖. รักสันติภาพ         

ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 5 1.0๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๗. ตั้งใจสนับสนุนคนดี         

ค าถามข้อที่ 1 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 2 +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 3 +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ค าถามข้อที่ 4 +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.957 68 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a1 234.43 717.909 0.895 0.956 

a2 234.90 738.162 0.793 0.958 

a3 234.37 732.516 0.801 0.957 

a4 234.07 738.478 0.754 0.958 

a5 234.13 738.257 0.797 0.958 

a6 234.20 740.924 0.705 0.958 

a7 234.57 713.495 0.751 0.956 

a8 234.57 731.426 0.874 0.957 

a9 234.47 716.257 0.896 0.956 

a10 234.00 741.448 0.705 0.958 

b1 234.50 716.879 0.835 0.956 

b2 234.63 722.654 0.847 0.956 

b3 234.50 725.017 0.764 0.957 

b4 234.73 719.030 0.876 0.956 

b5 234.57 713.495 0.738 0.956 

b6 234.63 723.137 0.871 0.956 

b7 234.67 715.540 0.820 0.956 

b8 234.67 720.989 0.854 0.956 

b9 234.73 712.961 0.840 0.956 

b10 234.67 723.402 0.798 0.957 

c1 234.70 724.493 0.705 0.957 

c2 234.83 716.764 0.827 0.956 



๒๕๓ 
 

c3 234.90 725.403 0.797 0.957 

c4 235.00 719.034 0.810 0.956 

c5 234.97 721.344 0.818 0.956 

c6 235.03 717.137 0.807 0.956 

c7 235.00 728.690 0.746 0.957 

c8 235.00 717.793 0.878 0.956 

c8 235.00 717.793 0.878 0.956 

c9 234.93 722.685 0.785 0.956 

c10 235.00 711.517 0.788 0.956 

d1 234.63 724.378 0.770 0.957 

d2 234.77 710.530 0.725 0.956 

d3 234.77 712.944 0.706 0.956 

d4 234.70 744.148 0.734 0.958 

d5 234.90 713.334 0.802 0.956 

d6 234.90 718.093 0.741 0.956 

d7 234.77 723.771 0.820 0.956 

d8 234.60 718.731 0.795 0.956 

d9 234.70 732.838 0.799 0.957 

d10 234.70 705.390 0.833 0.955 

s11 234.93 726.271 0.752 0.957 

s12 235.03 729.275 0.740 0.957 

s13 235.13 732.120 0.767 0.957 

s14 235.17 727.454 0.789 0.957 

s21 234.87 725.430 0.762 0.957 

s22 234.97 724.102 0.846 0.956 

s23 234.93 720.271 0.790 0.957 

s24 235.27 714.685 0.829 0.956 

s31 234.40 726.455 0.837 0.956 

s32 234.50 719.086 0.702 0.956 

s33 234.60 716.731 0.725 0.956 

s34 234.70 721.528 0.751 0.956 

s41 234.40 727.214 0.751 0.956 

s42 234.90 724.231 0.726 0.956 

s43 234.97 717.895 0.796 0.956 

s44 234.93 711.168 0.774 0.956 

s51 234.63 742.654 0.787 0.958 

s52 234.93 720.409 0.893 0.956 

s53 234.83 721.040 0.734 0.956 

s54 234.57 740.806 0.731 0.958 

s61 234.33 735.954 0.714 0.957 

s62 234.37 735.344 0.792 0.957 

s63 234.50 729.914 0.753 0.957 

s64 234.47 737.361 0.738 0.957 

s71 234.47 740.395 0.737 0.958 



๒๕๔ 
 

s72 234.50 735.293 0.750 0.957 

s73 234.47 736.464 0.210 0.957 

s74 234.83 729.730 0.741 0.957 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมลู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 

รายชื่อสัมภาษณ์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จงัหวัดตาก 

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

 ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการหลักพุทธธรรม จ านวน ๓ รูป 
๑) พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 26 เมษายน 2563.  
๒) พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 22 
พฤษภาคม 2563. 

๓) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 13 
พฤษภาคม 2563. 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน ๔ คน 
๔) นายวิฑูร เอ่ียมโอภาส, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจ  ให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น , 20 
พฤษภาคม 2563. 

๕) นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 18 พฤษภาคม 2563. 

๖) ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว, รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  

๗) ดร.อภิวัตน์ พลสยม, นักวิชาการอิสระ, 14 มิถุนายน 2563.   

๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคราชการ ผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต าบลท่าสายลวด    
จ านวน ๕ คน 

๘) นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, 14 พฤษภาคม 2563.  
๙) นายกริชชัย ศิลปะรายะ, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 15 มิถุนายน 2563.  
๑๐) พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์, รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, 

16 เมษายน 2563.  
๑๑) นายถิรยุทธ  ฉันติกุล, รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด, 7 เมษายน 2563. 
๑๒) นายบุญรอด  ถึงสุข, ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด, 13 พฤษภาคม 

2563. 



๒๕๗ 

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ   จ านวน ๔ คน 

๑๓) นายอุดร  ตันติสุนทร, ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (อดีต
รั ฐมนตรีช่ วย ว่ าการกระทรวงมห าด ไทย  อดี ต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัด
ตาก), 15 เมษายน 2563. 

๑๔) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 (อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม), 8 เมษายน 
2563. 

๑๕) นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3 ,  
8 เมษายน 2563. 

๑๖) นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, อนุกรรมาธิการและเลขานุการ (คณะอนุ
กรรมาธิการการปกครองท้ องถิ่ น รูปแบบ พิ เศษ         
ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) , 14 
มิถุนายน 2563. 

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ตัวแทนภาคเอกชนและประชาชน จ านวน ๔ คน 
๑๗) นายนิยม  ไวยรัชพานิช, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,  

9 เมษายน 2563. 
๑๘) นายชัยวัฒน์   วิฑิตธรรมวงศ์ , ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ,  

9 เมษายน 2563. 
๑๙) นางฐิติพร  กาสมสัน, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก,  

9 เมษายน 2563. 
๒๐) นางเพลินใจ  เลิศลักขณาวงศ์, ผู้ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดตาก,  

9 เมษายน 2563. 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 
 

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
 

 

 
 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 



๒๕๙ 

 
 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
 

 
 

นายวิฑูร เอ่ียมโอภาส 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สัมภาษณ์ ผ่าน VDO Conference)  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 



๒๖๐ 

 
 

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(สัมภาษณ์ ผ่าน VDO Conference)  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  วันที่ 9 เมษายน 2563 



๒๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.อภิวัฒน์  พลสยม   
นักวิชาการอิสระ 

ณ ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด  วันที่ 14 มิถุนายน 2563   
 
 

 
 

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

ณ ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด  วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
 



๒๖๒ 

 
 

นายกริชชัย  ศิลปะรายะ 
ท้องถิ่นจังหวัดตาก 

ณ ศาลากลางจังหวัดตาก  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์ 

 รองผู้ก ากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก 
ณ  ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อ าเภอแม่สอด  วันที่ 16 เมษายน 2563 

 



๒๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายถิรยุทธ ฉันติกุล   
รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด 

ณ ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด  วันที่ 7 เมษายน 2563   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบุญรอด  ถึงสุข 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าสายลวด 

ณ บ้านพักอ าเภอแม่สอด  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
 



๒๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอุดร ตันติสุนทร 
ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(อดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก)   
ณ ส านักงานนายอุดร ตันติสุนทร อ าเภอเมืองตาก วันที่ 15 เมษายน 2563 

 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดตาก เขต 2 (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

ณ บ้านพักอ าเภอแม่สอด  วันที่ 8 เมษายน 2563 
 



๒๖๕ 

 

 

นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดตาก เขต 3 

ณ ร้านกาแฟบ้านพิม แม่สอด  วันที่ 8 เมษายน 2563 
 

 
 

นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด 
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ     

ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  
ณ ร้าน Mixirista Maesot  วนัที่ 14 มิถุนายน 2563 



๒๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายนิยม ไวยรัชพานิช 

 รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ณ บ้านพักอ าเภอแม่สอด  วันที่ 9 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  วันที่ 9 เมษายน 2563 



๒๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางฐิติพร กาสมสัน  
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 

ณ เฮือนค าฟ้ารีสอร์ท แม่สอด  วันที่ 9 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเพลินใจ เลิศลักขณาวงศ์  
(ผู้ประสานงานภาคประชาสังคม จังหวัดตาก) 

ณ บ้านพักอ าเภอแม่สอด วันที่ 9 เมษายน 2563 



๒๖๘ 

  
  

 
 



๒๖๙ 

  
  

  
 
 



๒๗๐ 

  
  

  



๒๗๑ 

  
  

  
 



๒๗๒ 

  
  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๔ 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

 
 

 
 

 



๒๗๕ 

 

 
 

 
 



๒๗๖ 

 

 
 

นายศุภภิมิตร  เปาริก 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

 
 



๒๗๗ 

 
 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ประณีต 
เลขนุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์ 
นายอ าเภอแม่สอด 

 
 



๒๗๘ 

 
 

นายธราสิทธิ์ วิชัยดิษฐ์ 
อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 

 
 

 
 

ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ 
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด 

 
 



๒๗๙ 

 
 

ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าสายลวด 

 
 

ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ 
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด 

 
 



๒๘๐ 

 

 
 

นายก าธร  บุญสา 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก 

 

 
 

นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สอด 

 
 



๒๘๑ 

 
 

นายอ านาจ  นันทหาร 
ประธาน Biz Club SEZ 17 จังหวัดภาคเหนือ 

 
 

ดร.สุชาติ   ตรีรัตน์วัฒนา 
ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

 
 



๒๘๒ 

 
 

นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์ 
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก 

 
 

นางพรรณทิพย์  ไชยชนะ 
ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตาก 

 
 



๒๘๓ 

 
 

นายสมศักดิ์ เชาวกีรติพงศ์ 
ประธานกลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 



๒๘๔ 

 
 
 
 



๒๘๕ 

  
  

  
 
 
 



๒๘๖ 

  
  

  



๒๘๗ 

  
  

  
 
  
 



๒๘๘ 

  
  

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๐ 
 

  

  



๒๙๑ 
 

 
 

  

 

 

 



๒๙๒ 
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ชื่อ - นามสกุล  : ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ นามสกุล ปริญญาธรรมกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  : วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
ภูมิล าเนา  : เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๕ ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท 

การศึกษา   
พ.ศ. 2537 : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  

  วิทยาลัยครูนครสวรรค์  
พ.ศ.2545 : รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ)  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2552  : ร.ม. (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  

  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ประสบการณ์ท างาน   
พ.ศ. 2563 : ผู้อ านวยการกองการวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอด 
พ.ศ. 2549 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
 : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 : หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผลงานวิชาการ  : ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล (2562).  รัฐธรรมนูญ พรรค

การเมืองและการเลือกตั้ง. การประชุม ระดับชาติ ครั้ง ๓ ณ วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒, หน้า 
๕๔๔. 

: ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล (2562). หลักพุทธธรรมในธรรมาภิ
บาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". การประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ๓ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ มจร วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๒, หน้า ๒๔๑. 

: ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล (2563). “การเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าในการจัดการเศรษฐกิจท้องถิ่น”. วารสาร มจร นม. สังคม
ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 ปี 2563 

ปีท่ีเข้าศึกษา  : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : เลขที่ ๖๘/๒๒ ถนนแม่สอด-แม่ตาว ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

: โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๕- ๘๑๔๔ 
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