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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาการด�าเนินนโยบายและผลกระทบของนโยบาย													

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก	2)	ศึกษาสภาพความเป็นมาของภาคประชาสังคมของจังหวัดตาก									

ในการจัดการตนเองเพ่ือการเข้าสู ่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	และ	3)	 เสนอแนะแนวทาง																							

การจัดการตนเองอย่างยั่งยืนของภาคประชาสังคม	ซึ่งการด�าเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ																			

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิงลึก	และการสนทนากลุ่ม

	 ผลการวิจัยพบว่า	ความเจริญจากการค้าขายบริเวณชายแดนอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	ก่อให้เกิด

การขยายของเมืองอย่างไร้ทิศทางที่มาพร้อมกับปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	เป็นสาเหตุให้เกิด

ประชาคมแม่สอดในปี	2540	เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของเมืองแม่สอด													

และเกิดแนวคิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ ่มนักธุรกิจในอ�าเภอแม่สอดในปี	 2547	 ในชื่อ																				

เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก	ท�าให้ภาคประชาสังคมในอ�าเภอแม่สอดตื่นตัวและศึกษาเกี่ยวกับ											

นโยบายดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนในพื้นที่	และในปี	2557	นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ															

ถูกน�ากลับมาท�าให้เกิดเป็นรูปธรรมอีกครั้งโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	ประกาศจัดตั้ง																				

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจ�านวน	10	แห่ง	โดยก�าหนดให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดน�าร่อง	การพัฒนาให้														

ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน	ต้องเกิดจากการบูรณาการในการท�างานแบบ

มีส่วนร่วมกับภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน	ภาคธุรกิจ	และหน่วยงานต่าง	ๆ	โดยมีจุดมุ่งหมาย												

เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในพื้นที่

คำ�สำ�คัญ:  การจัดการตนเอง	ภาคประชาสังคม	นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัดตาก

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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Abstract

 The objectives of this research are: (1) to study the policy implementation of                 

the Tak Special Economic Zone in Thailand, as well as its impact, (2) to study the background 

of civil society in Tak Province and self-management towards becoming a special           

economic zone, and (3) to propose sustainable self-management guidelines for civil society.            

A	qualitative	approach	is	used.	Data	were	gathered	from	a	literature	review,	in-depth	

interviews, and focus group discussion.

 The special economic zone policy, known as the Tak Border Economic Zone,            

was	initiated	in	2004	by	a	business	group	in	Mae	Sot	District.	The	policy	was	based	on	

government-supported	investment	promotion.	In	2014,	the	national	government	led																

by General Prayut Chan-Ocha launched a policy to establish special economic zones in        

10 border provinces. Tak was selected to be a pilot province, leading to the development 

of	infrastructure	for	economic	expansion,	as	well	as	economic,	social,	and	environmental	

change.	To	resolve	cumulative	 issues	arising	from	rapid	change	and	expansion,	and																				

to prepare through self-management for the establishment of the Tak Special                    

Economic	Zone,	the	Mae	Sot	community,	the	first	civil	society	group	in	Tak	Province,															

was	established.	 	The	Mae	Sot	community’s	employment	of	the	principle	of	self-

management, together with the establishment of procedures for citizen participation,              

has turned out to be both practical and sustainable. Therefore, for sustainable                            

self-management, civil society is recommended to work in cooperation with the government 

sector, other civil-society actors, the private sector, the business sector, and other related 

sectors,	for	the	greater	benefit	of	the	local	population.	

Keywords:  Self-management, civil society, special economic zone policy, Tak Province
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บทนำ�

	 เมื่อประชาชนมอบอ�านาจการตัดสินใจให้รัฐเป็นผู้ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากร											

ส่วนกลางที่ทุกคนมีสิทธิร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ภายในรัฐมาอย่างยาวนาน						

โดยเข้าใจว่าตนเองได้ใช้สิทธิผ่านตัวแทนที่อาสาเข้าไปท�าหน้าท่ีบริหารและจัดการทรัพยากรของทุกคน														

ในนามของคณะรัฐบาลที่บริหารประเทศ	ซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่คนส่วนใหญ่											

ไว้วางใจให้เป็นรัฐบาลท�าหน้าท่ีรับใช้ดูแลประชาชนตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาและคนท้ังประเทศ												

ที่จะท�าหรือไม่ท�าสิ่งใด	แต่ทั้งนี้	สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะท�าหรือไม่ท�านั้นล้วนแต่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ						

และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนภายในประเทศ	ความแข็งแกร่งหรือความมั่นคงของรัฐบาลต้องอาศัย										

การสนับสนุนของประชาชนที่เชื่อม่ันในการท�างานของรัฐบาลในการส่งมอบบริการท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิต							

ของประชาชนให้ดีขึ้น	แต่ปัญหาของการปล่อยให้รัฐบาลด�าเนินการบริหารและพัฒนาประเทศไปตาม							

นโยบายที่แต่ละรัฐบาลก�าหนด	ท�าให้ประชาชนขาดความส�านึกในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ										

ของการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ตั้งแต่การก�าหนดปัญหาและการตัดสินใจท่ีจะเลือกก�าหนดเป็น										

นโยบายสาธารณะ	การน�านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ	การติดตามตรวจสอบการด�าเนินงาน	และ									

การประเมินผลการด�าเนินการตามนโยบายสาธารณะต่าง	ๆ	ท�าให้รัฐเป็นศูนย์รวมอ�านาจในการบริหาร										

คิดอยู่ในกรอบเก่าแบบรัฐรวมศูนย์	(Laothamatas,	B.E.2555)	และออกแบบนโยบายเพื่อใช้พัฒนาพ้ืนท่ี

และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทั้งประเทศ	สร้างปัญหาไว้ให้แก่ชุมชนจากนโยบายท่ีก�าหนดจาก														

ส่วนกลาง	ปัญหาท่ีสั่งสมมานานและขาดผู้รับผิดชอบเหล่านั้นเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ชุมชนต้องรวมตัวกัน								

ลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาด้วยตัวเอง	ดังที่เกิดขึ้นในหลาย	ๆ	ชุมชน	

	 การวิจัยเรื่อง	“การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู ่การเป็นเขตเศรษฐกิจ													

พิเศษจังหวัดตาก”	จึงเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า	การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนจะต้องเกิดจากการท่ีพลเมือง										

ของประเทศมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของความรู้และมีศักยภาพในการจัดการตนเองและชุมชนให้									

สามารถคงอัตลักษณ์อยู่ได้และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริบทการเปลี่ยนแปลง	ทั้งปัจจัย								

ภายในและปัจจัยภายนอกประเทศทีส่่งผลกระทบต่อวถิชีวีติชมุชนโดยกลไกและวิธกีารต่าง	ๆ	ในการประสาน

ผลประโยชน์กับภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยท่ีไม่ต้องคอยพึ่งพารัฐเพียงฝ่ายเดียวเช่นท่ีผ่านมา	

ประชาคมแม่สอดจึงเป็นแรงกระตุ้นอีกแรงหนึ่งของพลังภาคประชาสังคมในพื้นท่ีชายแดน	ท่ีน�ามาถอด										

บทเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นแรงก�าลังในการท�างานให้แก่ภาคประชาสังคมท่ีต้อง												

สร้างโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับภาครัฐในกระบวนการนโยบายสาธารณะ	จึงเป็น

เหตุผลความจ�าเป็นที่ท�าการศึกษาในเรื่องดังกล่าว	

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 1.	การศึกษาถึงการด�าเนินนโยบายและผลกระทบของนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																		

จังหวัดตาก	

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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	 2.		การศึกษาให้เห็นถึงการก่อเกิดและบทบาทของประชาคมแม่สอดที่เชื่อมถึงโยงการจัดการ							

ตนเองต่อนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

	 3.		เสนอแนะแนวทางการจัดการตนเองอย่างยั่งยืนของภาคประชาสังคม

สมมติฐ�นก�รวิจัย

	 ในการวิจัยครั้งนี้สมมติฐานหน่ึงที่เป็นฐานคิดคือ	ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								

จังหวัดตากมีการจัดการตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก												

โดยนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดของประชาชน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�รตนเองของภ�คประช�สังคม

	 เร่ืองการจัดการตนเองของภาคประชาสังคมถือเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหาร

กิจการบ้านเมืองจากบนลงล่าง	(top-down	approach)	ท่ีเป็นมาโดยตลอดนับแต่มีรัฐชาติและเปลี่ยนมา

ผสมผสานกับการบริหารแบบล่างขึ้นบน	(bottom-up	approach)	โดยท่ีภาคประชาสังคมมีสิทธิมีเสียง											

และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองมากข้ึน	เนื่องจากนโยบายสาธารณะล้วนส่งผล													

กระทบทั้งบวกและลบต่อประชาชน	และจากประเด็นท่ีรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาพื้นท่ีของ																	

ประเทศได้อย่างท่ัวถึง	 เสมอภาคและเป็นธรรมเท่าที่ควร	อันเนื่องจากข้อจ�ากัดของรัฐทั้งในเชิงของนโยบายที	่															

ไม่เป็นธรรมในการกระจายความเจริญให้ทั่วถึง	รวมถึงข้อจ�ากัดทางด้านประสิทธิภาพของภาครัฐในการ							

ด�าเนินการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	เสมอภาคทั่วกัน	ท�าให้เกิดการเรียกร้องจาก

ภาคประชาสงัคมในการจดัการตนเอง		โดยท่ีภาคประชาสงัคมสามารถคดิและแก้ไขปัญหาของตนด้วยตนเอง

มากขึ้นแทนการรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐเหมือนเช่นที่ผ่านมา	จากมุมมองที่แตกต่างกันของนักวิชาการ

และผู้ที่สนใจเรื่องของประชาสังคม		ซึ่งน�ามาสรุปอธิบายถึงความเป็นภาคประชาสังคมได้ว่าเป็นการรวมตัวกัน       

ของปัจเจกชนที่มีความหลากหลายแต่มีความมุ่งหมายในการท�างานเดียวกันในลักษณะของจิตอาสา												

ความเป็นเครือข่าย	ในการสร้างการมส่ีวนร่วม	เพือ่ร่วมกันแสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหา	สนบัสนนุส่งเสรมิ	

เป็นปากเป็นเสียงแทนคนส่วนใหญ่	กระตุ้นความตื่นรู้และตระหนักต่อความรับผิดชอบของภาคส่วนที	่							

เก่ียวข้อง	และการให้บริการสาธารณะที่จ�าเป็นท่ีรัฐไม่สามารถจัดให้ได้ท่ัวถึง	 โดยการจัดการตนเองของ							

ภาคประชาสังคมในประเด็นที่เข้าไปด�าเนินการด้วยกิจกรรมต่าง	ๆ	ล้วนมีเป้าหมายท่ีชัดเจน	มีการวางแผน	

ความร่วมมือกับหลายฝ่าย	โดยเฉพาะคนในชุมชนท่ีเป็นแกนน�าหลักในการด�าเนินการ	มีการจัดการระบบ

ฐานข้อมูล	การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม�่าเสมอ	และมีกติกาการท�างาน													

ร่วมกัน	รวมทั้งการเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าออกได้ตามความต้องการอย่างสมัครใจ

 ก�รบริก�รส�ธ�รณะแนวใหม่	(New	Public	Service,	NPS)	ของ	Robert	B.	Denhardt															

และ	Janet	Vinzant	Denhardt	(2000)	ให้ความส�าคัญต่อคุณค่าหรือค่านิยมประชาธิปไตยในการให้									

บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยเน้นการรับใช้พลเมือง	(served	citizens)	เน้นผลประโยชน์สาธารณะ	
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(seek	the	public	interests)	ให้ความส�าคัญกับความเป็นมนุษย์	(value	people)	และการเปิดให้ประชาชน

มีสิทธิมีเสียงในการบริหารภาครัฐมากขึ้น	รวมถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะด้วย	นโยบายสาธารณะ										

ที่มีภาคประชาสังคมเป็นผู้คิดริเร่ิมและน�าไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลนับเป็นสิ่งที่ดีและควร									

ด�าเนินการ	เนื่องจากจะท�าให้นโยบายนั้นได้รับการยอมรับสูง	เกิดความเช่ือมั่นระหว่างผู้ก�าหนดนโยบาย								

และผู้รับผลจากนโยบาย	ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมท�าให้เป้าหมายและวิธีด�าเนินการของ								

นโยบายชัดเจน	ได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน	จึงท�าให้การด�าเนินนโยบายมีโอกาสส�าเร็จสูง	 (Creighton,														

2005)	นอกจากน้ี	ยังแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและส�านึกรับผิดต่อผู้ก�าหนดนโยบายสาธารณะ	และ											

เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในกระบวนการด�าเนินตามนโยบาย	(Callahan,	2007)

	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารถือเป็นแรงกระตุ ้นส�าคัญที่ส่งต่อเรื่องราวของกลุ ่ม								

เคลื่อนไหวต่าง	ๆ	ที่รวมตัวกันลุกขึ้นมาท�ากิจกรรมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	เปลี่ยนแปลงระบอบ

การปกครอง	และการต่อต้านกลุ่มนักการเมืองที่ทุจริตประพฤติมิชอบในหลาย	ๆ	แห่งทั่วโลกท�าให้มี															

การส่งต่อแนวคิดท่ีสนับสนุนต่อการจัดการตนเองของภาคประชาสังคม	ในเรื่องสิทธิชุมชน (Prokati, 

B.E.2550)	ที่ต้องการรักษาวิถีการด�าเนินชีวิตหรือยังคงสภาพความเป็นตัวตนเดิมของชุมชน	ดังนั้น															

หากนโยบายของรัฐไม่สอดคล้องหรือขัดกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนและชุมชนไม่ต้องการก็สามารถที่จะ							

โต้แย้งหรือปฏิเสธสิ่งเหล่าน้ันได้	ซึ่งการที่ชุมชนจะรวมตัวกันเช่นนั้นจะต้องศรัทธาความเป็นชุมชนนิยม            

ที่รู้จักหวงแหนทุนทางสังคมที่ชุมชนของตนมีอยู่	โดยพยายามพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด	จึงจะท�าให้พัฒนาไปสู่

ความเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ชุมชนรู ้และเข้าใจในความเป็นชุมชนและศักยภาพท่ีชุมชนของตนมีอยู ่อย่าง																

รอบด้าน	สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยความเชื่อมั่น	รักใคร่สามัคคี	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน														

และสมาชิกของชุมชนมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ	ซึ่งจะน�า											

สมาชิกของชุมชนเหล่านั้นให้เป็นพลเมืองตื่นรู้	 (active	citizens)	ซึ่งเป็นก้าวหนึ่งท่ีส�าคัญในการไปสู่											

สังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง	(Széger	&	Nosko,	2013)	 ท่ีประชาชนมีความรู้	ความเข้าใจและความ							

ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม	และความส�าคัญของตนเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้	โดยแนวคิดพลเมืองตื่นรู้เป็นการพัฒนาการเมืองจาก														

ล่างสู่บน	(bottom	–	up)	และเป็นการพัฒนาการเมืองท่ีสร้างรากฐานการเมืองท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนกว่า										

การพัฒนาจากบนสู่ล่าง	กล่าวได้ว่า	แนวคิดท้ังหลายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่างมุ่งสร้าง									

ความเป็นรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง	ที่เป็นแนวคิดท่ีต้องการเห็นทุกคนในประเทศชาติมีความตระหนักรู้

และเข้าใจในหน้าที่และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแผ่นดินร่วมกัน	ท�าอะไรนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม	เพื่อ															

จุดมุ่งหมายในการร่วมสร้างบ้านเมือง	สอดรับกับแนวคิดประชาสังคมและการจัดการตนเองของชุมชน

	 โดยส่วนใหญ่การรวมตัวของปัจเจกบุคคลมาเป็นภาคประชาสังคมมักจะเกิดจากปัญหาท่ีทุกคน									

ต่างได้รับร่วมกันมาอย่างยาวนาน	และไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาด�าเนินการแก้ไข	จึงท�าให้เกิดความคิดที่									

ต้องการระดมทรัพยากรที่เป็นต้นทุนในพื้นที่ของตน	ซึ่งเริ่มมาจากแนวคิดของ	Olson	(1965)	ที่ให	้										

เหตุผลของการรวมตัวกันของปัจเจกบุคคลก็เพื่อให้ได้มาซึ่ง	“ผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม”	(collective	goods)												

ส่งผลต่อการพฒันาแนวคดิของ	McCarthy	ในการวิเคราะห์ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมทีเ่ข้ามาท�าหน้าที่

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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รวบรวมทรัพยากร	ได้แก่	เงิน	แรงงาน	ความสมานฉันท์	และอื่น	ๆ	ท่ีจ�าเป็นเพื่อสร้างกิจกรรมท่ีจะท�าให้												

ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม	ซึ่งผู้น�ากลุ่มหรือผู้ท�าหน้าท่ีประสานกลุ่มจึงต้องมีภาวะการน�าท่ีท�าให้

สมาชิกรู ้สึกได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	และสามารถพัฒนาขึ้นสู ่การเป็นผู ้น�ากลุ ่มได้ด้วย	ดังที่มี																

การกล่าวเรื่องของการน�าในปรัชญาของตะวันออกตามค�าสอนที่เน้นการด�าเนินไปตามธรรมชาติอย่างการ						

น�าแบบไม่น�า	ดังที่ค�าสอนของเต๋ากล่าวไว้ถึงสิ่งต่าง	ๆ	นั้นเกิดข้ึนด้วยการเปรียบเทียบ	ดังนั้น	“ปราชญ	์												

ย่อมกระท�าด้วยการไม่กระท�า	เทศนาด้วยการไม่เอ่ยวาจา	การงานท้ังหลายก็ส�าเร็จลุล่วง”	ซ่ึงคนท่ีร่วมกัน

ท�างานต่างสามารถเป็นได้ทั้งผู้น�าในเร่ืองที่ตัวเองรู้	และผู้ตามในเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัด	จึงเป็นการท�างาน													

ที่ต่างคนต่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน	ผลัดกันน�าผลัดกันตามได้ตลอดเวลา	เมื่องานส�าเร็จก็ไม่ยึดติดอยู	่								

กับความส�าเร็จนั้น	ว่าเป็นเกียรติยศของชีวิต	ดังที่ว่า	“ท่านให้ชีวิตแก่สรรพสิ่ง	แต่มิได้ถือว่าเป็นเจ้าของ	

ประกอบกิจยิ่งใหญ่	แต่มิได้ประกาศให้โลกรู้	 ....”	(Chandarasunti,	B.E. 2525)	ในทางปรัชญาของตะวันตก										

ก็กล่าวเก่ียวกับแนวคิดของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	(transformational	leadership)	ของ	James	MacGregor	

Burns	(1978)	ที่เน้นพัฒนาภาวะผู้น�าเป็นล�าดับ	ใน	3	แบบคือ	ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน	(transactional	

leadership)	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	(transformational	leadership)	และภาวะผู้น�าแบบจริยธรรม	

(moral leadership) 

	 แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเข้าไปมีส่วนของความเป็นภาคประชาสังคมที่ลุกขึ้นมาจัดการตนเอง

ในเรื่องที่เป็นธุระของตัวเอง	และสามารถด�าเนินการไปได้อย่างยั่งยืน	หากทุกคนละวางเรื่องประโยชน์														

ส่วนตัว	และหันมาให้ความส�าคัญกับประโยชน์ของส่วนรวม	แต่ท้ังนี้	ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดขาดจากความร่วมมือ															

กับภาครัฐ	ซึ่งยังคงร่วมกันด�าเนินงานในลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนในการท�างานให้มากขึ้น

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

	 ภายหลังจากสงครามโลกครั้งสองสิ้นสุดลง	แต่ละประเทศที่บอบช�้าจากการท�าลายล้างของการ							

เกิดสงคราม	โดยเฉพาะประเทศท่ีพ่ายแพ้	ต่างเร่งฟื้นฟูประเทศ	พยายามสร้างความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง										

ด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงจากต้นทุนที่เหลืออยู่	และได้มีการกระจายความช่วยเหลือไป														

ยังประเทศต่าง	ๆ	ผ่านองค์การระหว่างประเทศอย่างองค์การสหประชาชาติ	หรือ	UN	ด้วยหวังว่า	การท�าให้

ทุกประเทศในโลกมีความเจริญเท่าเทียมกัน	จะช่วยลดการเกิดสงครามได้	แต่การท่ีประเทศหนึ่งจะพัฒนา

พื้นที่ให้มีความเจริญไปพร้อม	ๆ	กันทั้งประเทศน้ันไม่สามารถด�าเนินการให้ส�าเร็จได้โดยเร็ว	ดังนั้น	การพัฒนา

พื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมรับการพัฒนา	อีกทั้งมีกิจกรรมที่จะส่งผลต่อพื้นที่โดยรอบต่อไป	จึง												

ถูกส่งเสริมให้มีการพัฒนาแบบเฉพาะที่เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์หรือเชื่อมต่อความเจริญไปยังพื้นที่อื่นต่อ	ๆ	ไป															

จึงเป็นที่มาของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลาย	ๆ	ประเทศ	และประเทศที่ประสบความส�าเร็จกับ											

การด�าเนินนโยบายดังกล่าวก็คือ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	พื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาในลักษณะกิจกรรมเฉพาะ									

ให้เอื้อและส่งเสริมการลงทุนเป็นหลัก	โดยผู้ที่เข้าไปลงทุนในพื้นท่ีดังกล่าวในกิจกรรมท่ีรัฐบาลก�าหนดจะได้

รบัสทิธพิเิศษทางด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่อือ้ต่อการลงทนุ	ไม่ว่าจะเป็นสทิธพิเิศษทางภาษอีากร	การส่งเสรมิการลงทนุ	

ความพร้อมของปัจจัยการผลติ	การอ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิธรุกรรมและบรกิารพืน้ฐานต่าง	ๆ 	ตัง้แต่
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ระบบขนส่ง	ไฟฟ้า	ประปา	ฯลฯ	โดยการพัฒนาพื้นท่ีในลักษณะนี้จะเป็นท่ีรู้จักและคุ้นเคยกันในช่ือของ										

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	(special	economic	zone:	SEZ)	แต่ก็ยังมีการใช้ช่ือเรียกเฉพาะตามกิจกรรมได้อีก								

เช่น	 เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก	(export	processing	zone)	คลังสินค้าทัณฑ์บน	(bonded	

warehouse)	และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	(special	border	economic	zone)	ท้ังนี้	 ข้ึนอยู่กับว่า							

จะให้ความส�าคัญกับการประกอบกิจกรรมประเภทใด	หรือค�าใดจะเป็นท่ีน่าดึงดูดนักลงทุนมากท่ีสุด															

ซึ่งส่วนใหญ่การพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะน้ีจะพบมากในประเทศก�าลังพัฒนา	โดยพบว่าปัจจัยความส�าเร็จ														

ก็คือ	 (1)	การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและราคาถูก	(2)	แรงงานที่มีประสิทธิภาพและค่าแรงต�่า																		

(3)	นโยบายของรัฐที่เอื้อต่อการลงทุน	(4)	มีที่ดินที่เพียงพอ	(5)	การมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการด�าเนิน												

ธุรกิจ	และ	(6)	การเข้าถึงวัตถุดิบในราคาถูก

	 การเจริญเติบโตจากการค้าขายบริเวณชายแดนของอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	ประกอบกับ									

ความส�าเร็จของการด�าเนินการพัฒนาพื้นท่ีและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

และประเทศก�าลังพัฒนา	โดยเฉพาะประเทศจีน	ส่งผลต่อแนวคิดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของ									

กลุ ่มนักธุรกิจในอ�าเภอแม่สอด	จึงพยายามให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีด้วยการตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรม	โดยชูประเด็นเรื่องของแรงงานราคาถูกท�าให้ต้นทุนในการผลิตต�่า	เนื่องจากการพัฒนาประเทศ					

ให้เจริญเติบโตไปพร้อม	ๆ	กันทั้งประเทศจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานและการลงทุนสูง	ซึ่งไม่ทันต่อ													

ความต้องการของประชาชน	ดังนั้น	การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	โดยการพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่มีศักยภาพ							

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้	จึงเป็นแนวคิดที่ช่วยให้พื้นที่ต่าง	ๆ	ได้รับการยกระดับการพัฒนา

ได้ตามศกัยภาพของพืน้ท่ี	ซึง่จะเป็นการเร่งให้พืน้ทีร่อบ	ๆ 	พยายามยกระดับศกัยภาพในการพฒันาต่อไปด้วย	

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

	 การน�าวิธีการบริหารงานภาครัฐในอดีตที่ด�าเนินการในรูปแบบเก่า	ที่มีนโยบายสาธารณะเป็น							

เครื่องมือส�าคัญของรัฐบาลในการบริหารประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน	

ในทางปฏิบัติ	รัฐบาลมีบทบาทหลักในกระบวนการนโยบายสาธารณะ	ในขณะท่ีภาคประชาสังคมหรือ

ประชาชนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมน้อยมาก	ท้ัง	ๆ	ท่ีเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้อมจาก

นโยบายสาธารณะ	และแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่	 (new	public	service)	ให้ความส�าคัญกับ															

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ	โดยเฉพาะภาคประชาสังคม	ในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาประเทศ

มากขึ้นในฐานะเป็นหุ้นส่วนร่วมส�าคัญของรัฐ	แต่การที่ภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมได้อย่างจริงจัง	จ�าเป็น										

ต้องมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการเข้ามีส่วนร่วมซึ่งมีหลายเง่ือนไขที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะ																					

การเพิ่มอ�านาจในด้านต่าง	ๆ	ให้กับภาคประชาสังคม	โดยมีการพัฒนาการเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ																								

ภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง	เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนมากข้ึนท่ีเช่ือมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทาง			

การเมือง	 เศรษฐกิจ	และสังคม	ผ่านการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมเพื่อเรียกร้องในการก�าหนด																	

ชะตาชีวิตของตัวเอง	

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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ภ�พที่ 1.  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ดัดแปลงจ�ก :	ผู้เขียน

วิธีก�รศึกษ�
	 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ที่ผู้ศึกษาลงพื้นท่ีท�าการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็น							

ผู้ก่อตั้งประชาคมแม่สอด	กลุ่มผู้ผลักดันนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในอ�าเภอแม่สอด	และกลุ่มผู้น�าชุมชน							

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก	ส�าหรับ	3	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอแม่สอด	อ�าเภอพบพระ	และอ�าเภอ

แม่ระมาด	โดยเน้นที่พื้นท่ีอ�าเภอแม่สอดซ่ึงเป็นศูนย์รวมการพัฒนาที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด	นอกจากนี้								

มีการศึกษาเรื่องดังกล่าวจากเอกสาร	รายงานการประชุม	สื่อวีดิทัศน์ท่ีเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์	และท�า				

การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา	

ผลก�รวิจัย

 ก�รดำ�เนินนโยบ�ยและผลกระทบของนโยบ�ยเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดต�ก

	 เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่เฉพาะส�าหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนา									

ด้านเศรษฐกิจ	จากการเปลี่ยนแปลงระบบโลกใหม่ท่ีเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจแทน								

การสร้างพลังอ�านาจเพื่อรักษาความมั่นคงผ่านการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์และแสนยานุภาพทางทหาร									

และเพื่อเป็นการยุติสงครามระหว่างมวลมนุษยชาติท่ีสร้างความเสียหายมาแล้วท้ัง	2	ครั้ง	ไม่ให้เกิดข้ึนอีก	

องค์การสหประชาชาติจึงถูกก่อตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นตัวแทนในการไกล่เกล่ียระหว่างประเทศ	และหาแนวทาง						

ในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก	(Tantisunthon,	B.E.2560)	โดยใช้นโยบายเศรษฐกิจสร้าง

ความสัมพันธ์ผ่านการค้าระหว่างประเทศ	เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปแบบของการพัฒนาพื้นท่ีและสร้าง							
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ความเจริญให้แก่หลาย	ๆ	ประเทศได้ฟื้นตัวจากความอดอยากและยากจน	ซ่ึงมีท้ังประเทศในกลุ่มประเทศ					

ที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก�าลังพัฒนา	โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีถือได้ว่าประสบความส�าเร็จอย่างมาก										

และส่งผลต่อยอดถึงนโยบายการสร้างเส้นทางการค้าเชื่อมโยงกันทั่วโลก	อย่างนโยบาย	Belt	and	Road	

Initative	(BRI)	หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือนโยบายเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่	21	(Thongtakorn	&									

Niyomthai,	B.E.2561)	

	 กล่าวถงึประเทศไทย	จากการศกึษาบทบาทภาคประชาสงัคมในการจดัการตนเองเพือ่เข้าสูก่ารเป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษพบว่า	นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ถูกก�าหนดให้ด�าเนินการในรัฐบาลปัจจุบัน	

(พ.ศ.2557)	ซึ่งมาจากการรัฐประหารนั้น	เมื่อศึกษาย้อนกลับไป	ในปี	2547	แนวความคิดเรื่องการจัดตั้ง							

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดจากแรงผลักดันของกลุ่มผู้ประกอบการ	นักธุรกิจ	และพ่อค้าในอ�าเภอแม่สอด										

จังหวัดตาก	ในนามของกลุ่มหอการค้าจังหวัดตาก	สาขาอ�าเภอแม่สอด	ที่สืบทอดระบบเศรษฐกิจชายแดน					

มาจากคนรุ่นก่อน	จนท�าให้ระบบเศรษฐกิจในอ�าเภอแม่สอดมีความมั่นคง	และมีมูลค่าการส่งออกสินค้า										

ณ	จดุผ่านแดนถาวรอ�าเภอแม่สอดเพิม่สงูขึน้เรือ่ย	ๆ 	ในแต่ละปี	และเกดิการขยายตวัออกไปยงัพืน้ทีใ่กล้เคยีง	

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกที่เน้นเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งเพื่อสร้าง

ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศและภมูภิาค	ซึง่กลายเป็นเรือ่งใหญ่ส�าหรับกลุม่นกัธรุกจิในพืน้ทีช่ายแดน

ทีจ่ะด�าเนินการขยายฐานเศรษฐกิจเพยีงล�าพงั	ดงันัน้	จงึได้มกีารเพิม่ศักยภาพด้วยการพยายามให้รฐับาลเข้า

มาส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่	เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุน	และเสนอให้จัดการพื้นท่ีอ�าเภอแม่สอด	

อ�าเภอพบพระ	และอ�าเภอแม่ระมาด	ซึง่เป็นพืน้ท่ีตดิชายแดนกับฝ่ังเมยีนมาร์	ทีม่กีารเปิดการค้าขายชายแดน

กันมานับร้อยปี	ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ถึงแม้ในขณะนั้นจะใช้ช่ือว่า	เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก	 

ก็ตาม	หลังจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในสมัยของรัฐบาลต่าง	ๆ	ในรูป

ของนิคมอุตสาหกรรม	สวนอตุสาหกรรม	เป็นต้น	และใช้กฎหมายและระเบยีบในการด�าเนนิการในการจดัตัง้

นิคมอตุสาหกรรม	และการส่งเสรมิการลงทุนโดย	BOI	ส�าหรบัการบรหิารงาน	กจิกรรมการลงทนุทีร่ฐัก�าหนด	

ท�าให้เขตเศรษฐกจิพเิศษในประเทศไทย	เพิง่จะถกูประกาศให้มกีารด�าเนนิงานและเกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม	

ในปี	2557	โดยมีเส้นทางการพัฒนานโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยรัฐบาลในแต่ละสมัยดังนี้

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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ภ�พที่ 2.  แสดงเส้นทางการด�าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ดัดแปลงจ�ก :	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)

	 จากภาพที่	2	แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการของภาครัฐในการพยายามจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ						

ของไทยในแต่ละสมัยที่ต่อยอดมาจากความต้องการของประชาชนในอ�าเภอแม่สอดที่ต้องการผลักดัน													

ให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก	โดยพยายามดึงภาครัฐให้เข้ามามีบทบาทน�าในการด�าเนินการให	้							

เป็นรปูธรรม	แต่ด้วยเสถยีรภาพทางการเมอืงทีม่กีารเปลีย่นรฐับาลทีเ่ข้าดแูลตามสถานการณ์	การด�าเนนิการ

เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบจึงไม่ส�าเร็จและเดินทางมายาวนานถึง	10	ปี	

	 ด้วยผลจากความเจริญเติบโตทางการค้าขายบริเวณชายแดนของอ�าเภอแม่สอดมีมูลค่าสูง														

เป็นหมื่นล้านในแต่ละปี	อ�าเภอแม่สอดกลายเป็นพื้นที่ท�าเลทองของพ่อค้านักลงทุน	ซึ่งไม่ต่างจากอดีต												

ในการเป็นศูนย์รวมของพ่อค้าต่างเชื้อชาติต่างศาสนาและต่างพื้นท่ี	ส่งผลต่อการพัฒนาจากจุดผ่านและ										

พักแรมของพ่อค้าต่างแดนและเชื้อชาติ	กลายเป็นท่ีพักถาวรของคนกลุ่มดังกล่าวและอยู่ร่วมกันด้วยกฎ										

กติกาของธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	ด้วยต่างคนต่างก็มาจากต่างที่	ต้องมา

อยูร่่วมชะตาเดยีวกนัในพืน้ทีท่ีห่่างไกล	แต่มโีอกาสลมืตาอ้าปากได้มากกว่าท่ีท่ีจากมา	จนส่งผลมาสูก่ารพฒันา

ในปัจจุบัน	อ�าเภอแม่สอดพัฒนาสู่ความเป็นเมืองและมีปัญหาท่ีไม่ต่างจากเมืองอ่ืนท่ัว	ๆ	ไปคือ	ปัญหาขยะ	

ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัย	ปัญหาเรื่องราคาที่ดิน	ปัญหาสารเคมีตกค้าง	น�้าเน่าเสีย	ฯลฯ	และ																	

ก็ยังมีปัญหาเฉพาะของลักษณะเมืองชายแดนซ�้าซ้อนเข้าไปอีก	ได้แก่	ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหน	ี														
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เข้าเมือง	ผลกระทบจากการสู้รบกันระหว่างกองก�าลังชนกลุ่มน้อยในเมียนมาร์กับกองก�าลังทหารเมียนมาร์					

ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น	ปัญหาต่าง	ๆ	ได้ถูกสั่งสมกันมาในแต่ละรัฐบาล	และเมื่อประกาศจัดตั้ง								

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากในปี	2557	ได้ส่งผลกระทบซ�้าปัญหาเดิมของอ�าเภอแม่สอดเข้าไปอีก	

และเพิ่มปัญหาใหม่เข้ามาคือ	เร่ืองของมูลค่าราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนกว่าร้อยเท่า	ความแออัดและเสื่อมโทรม												

ของที่อยู่อาศัย	โดยเฉพาะชุมชนของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์	 เกิดปัญหาการเอื้อประโยชน์ให้แก่													

นักลงทุนรายใหญ่เข้ามาท�าลายระบบการค้าส่งของกลุ่มนักธุรกิจรายย่อย	แต่สิ่งที่เอื้อต่อการเข้าสู่การเป็น							

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากก็คือ	 โครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีอ�าเภอแม่สอด	อ�าเภอแม่ระมาด	และ												

อ�าเภอพบพระ	ได้ถูกจัดการให้เกิดขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนักลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเส้นทาง											

ขนส่งสินค้าที่สะดวก	ระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อการด�าเนินกิจการทางธุรกิจ	รวมถึงสิทธิพิเศษ													

ด้านก�าแพงภาษีที่บางอย่างได้รับการยกเว้น	การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	ส่งผลต่อท้ังความกังวลและ											

ความคาดหวังต่อคนในพื้นที่	ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม	ปัญหาข้อพิพาทเรื่องท่ีดินระหว่างกรมธนารักษ์

ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าจัดหาที่ดินให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมกับประชาชนที่เข้าอาศัยและท�าประโยชน	์									

ในพื้นที่ที่ถูกก�าหนดให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	ท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินการจัดตั้ง	ความคาดหวัง

ของคนในพื้นที่ที่จะได้เข้าไปท�างานในโรงงาน	การคมนาคมสะดวก	การเก็งก�าไรจากการใหเ้ช่าและขายที่ดิน	

หรือแม้แต่ลงทุนท�าธุรกิจของตนเอง	เช่น	ปั๊มน�้ามันบริเวณใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่	2	

เป็นต้น	แต่ก็ยังมีสิ่งที่กลุ่มผู้น�าชุมชนในพื้นที่อ�าเภอแม่สอดมีความกังวล	และน�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุก็คือ	

ปัญหาด้านสังคม	วัฒนธรรม	โดยพบเรื่องของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น	การหย่าร้างของสามี

ภรรยาเพราะการพนัน	ปัญหายาเสพติด	และที่เริ่มส่อเค้าบานปลายคือ	วัฒนธรรมการกินหมากและบ้วนทิ้ง

ตามถนนของแรงงานชาวเมียนมาร์	การแย่งอาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่	 เช่น	การค้าขายในตลาดสด															

การขับรถขนถ่ายสินค้าในตลาดเทศบาลของแรงงานชาวเมียนมาร์โดยรับผู้โดยสารร่วมไปด้วย

	 ปัญหาเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลสู่ปัญหาใหญ่ที่ยากต่อการแก้ไข	ไม่ต่างอะไรกับประเด็น										

โต้เถียงที่เกิดขึ้นกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศอื่น	ๆ	ที่	กลุ่มประเทศพันธมิตรของ	World	Bank																		

ได้ศึกษาและสรุปไว้	ดังนี้

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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ต�ร�งที่ 1.		หัวข้อ	ประเด็นวิจารณ์	และประเด็นสนับสนุนในการด�าเนินเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หัวข้อ 
(Topic)

ประเด็นวิจ�รณ์ 
(Critics) 

ประเด็นสนับสนุน 
(Proponents)

รายได้จากการแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ

ประเทศเจ้าของพื้นที่ได้มูลค่าเพิ่มที่ต�่า			

จากการน�าเข้า

ประเทศต่าง	ๆ	สามารถสร้างมูลค่า

เพิ่มจากนโยบายพื้นฐานที่เท่าเทียม

กัน

กิจกรรมทางอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา

ด้านทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน

เขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งมี	

การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มี					

การยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน

นโยบายในการปฏิรูป เขตเศรษฐกิจพิเศษท�าให้เกิดการพัฒนา				

ที่ไม่ทั่วถึง

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นตัวกระตุ้น

ให้มีการปฏิรูปอย่างกว้างขวาง

การลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ

เขตเศรษฐกิจพิเศษจะดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศที่ไม่ได้คุณภาพ	มีการใช้

เทคโนโลยีคุณภาพต�่า	ขาดความเชี่ยวชาญ	

และขาดกิจกรรมฐานราก

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิผลดีในการดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศ	และล้วนแต่เป็น

อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ

ผู้หญิง เขตเศรษฐกิจพิเศษพยายามแบ่งแยกกลุ่ม		

ผู้หญิงออก	และจ่ายค่าแรงต�่ากว่า

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นแหล่ง				

จ้างงานที่ส�าคัญส�าหรับผู้หญิง				

และมีค่าแรงสูง

สิทธิด้านแรงงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษท�าลายสิทธิด้านแรงงาน

ขั้นพื้นฐาน

เขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่งด�าเนิน

การตามมาตรฐานขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)

สภาพการท�างาน เขตเศรษฐกิจพิเศษปล่อยให้ผู้ประกอบการ

ละเลยเรื่องสถานที่ท�างาน	สุขภาวะและ

ความปลอดภัยที่ไม่มีมาตรฐาน

การบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ						

ที่ดีคือ	การเสนอถึงมาตรฐาน						

การท�างานและสภาการท�างาน						

ที่ดีกว่าที่อื่น

สิ่งแวดล้อม เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใส่ใจเรื่องการ										

ดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทาง

อุตสาหกรรม

การด�าเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ		

ที่ดีต้องมีการควบคุมดูแลและ

ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็น

อย่างดี

ที่ม�: 	World	Bank



71

	 ถึงแม้ว่า	นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เกิดขึ้นตามความมุ ่งหมายเดิมของกลุ ่มนักธุรกิจใน												

อ�าเภอแม่สอด	แต่สิ่งท่ีน่าจับตามอง	และศึกษาต่อไปคือ	นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก											

จะด�าเนินการโดยระบบราชการที่ภาครัฐเป็นผู้น�าเพียงล�าพังจะไปรอดหรือไม่	คงต้องรอดูกันต่อไป

 ก�รก่อเกิดและบทบ�ทของประช�คมแม่สอดที่เชื่อมโยงก�รจัดก�รตนเองต่อนโยบ�ยเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดต�ก

	 ท่ามกลางกระบวนการสร้างความเจรญิให้แก่พ้ืนทีต่่าง	ๆ 	ของประเทศไทยผ่านแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติหลาย	ๆ 	ฉบับที่ผ่านมา	ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีทั้งผลดีและผลเสียเกิดขึ้นไปพร้อม	ๆ 	กับการ

พัฒนาเหล่านัน้ด้วย	การขยายตัวของสภาพความเป็นเมอืงทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงวถีิในการด�าเนนิ

ชีวิตของคนในพื้นที่	สภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติถูกเบียดเบียนด้วยสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่	วิถีการเกษตร											

ที่เปล่ียนเป็นผลิตเพื่อป้อนโรงงานจ�านวนมาก	ส่งผลต่อการบุกรุกพื้นท่ีป่าและการใช้สารเคมีเพื่อรักษา									

ผลผลิต	นั่นคือ	สภาพเมืองแม่สอดในปัจจุบันท่ีต่างไปจากเดิม	ประกอบกับปัญหาของเมืองชายแดนท่ีมี

ลักษณะเฉพาะที่กล่าวไปแล้ว	ยังมีเรื่องของการเรียกร้องสัญชาติของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น	เมื่อสภาพของ								

เมืองเปลี่ยนไปปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามมาคือ	การปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน�้า	เมื่อคนหันหลังให้กับคูคลองเพื่อ

ไปใช้ประปา	ส่งผลให้น�้าเน่าเสียตื้นเขิน	เป็นแหล่งทิ้งสิ่งปฏิกูลของเมือง	

	 ที่กล่าวมาข้างต้น	เพื่อแสดงให้เห็นสภาพปัญหาท่ีอ�าเภอแม่สอด	อ�าเภอแม่ระมาดและอ�าเภอ								

พบพระ	ซึ่งเคยเป็นแหล่งธรรมชาติผืนใหญ่	 เป็นแหล่งส่งออกพืชผลทางเกษตรเพื่อเลี้ยงคนท้ังประเทศ											

และเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์	ต้องประสบกับ

ปัญหาที่ไม่ต่างจากเมืองทั่ว	ๆ	ไป	

	 อ�าเภอแม่สอดเป็นเมืองการค้าชายแดนที่มีการเดินทางเข้าออกของคนหลากหลายเชื้อชาติ	รวมถึง

แรงงานต่างด้าวทั้งท่ีเข้ามาอย่างถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย	ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีหลากหลายและเป็นพ้ืนท่ี

อ่อนไหวด้านความมั่นคงมาแต่เดิม	จึงผสมและสั่งสมปัญหาทั้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน									

อย่างเมียนมาร์	เมื่อหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเป็นตัวหลักในการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีได้	ประกอบกับ							

สภาพปัญหาที่ส่ังสมจากนโยบายเก่ายังไม่ได้รับการแก้ไข	ภาครัฐก็มีนโยบายใหม่เข้ามาในพื้นที่ให้ได้										

ด�าเนินการกันต่อ	ทั้งการพัฒนาพ้ืนที่	การส่งเสริมการลงทุนและเอ้ือประโยชน์ให้แก่นายทุนเข้ามาสร้าง									

ความเจริญในพื้นที่	การจัดสรรที่ดินท�ากิน	การอนุรักษ์ป่าไม้		แต่ท�าอย่างไรป่าในพื้นที่จังหวัดตากก็ลดลงไป

ทุกที	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาเกิดขึ้นตามมาจากการพัฒนาทั้งสิ้น	

	 ในส่วนของรัฐบาลก็ประสบกับปัญหาวิกฤตทางการเมือง	เกิดการรัฐประหารหลายครั้ง	จนถึงจุดที่

ภาคประชาสังคมรวมตัวกันเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาล	จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการบริหารและการปกครอง	ในปี	2540	ที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม											

เกิดกระแสความเป็นชุมชนเข้มแข็ง	ชุมชนพ่ึงตนเองไปท่ัวประเทศ	เกิดเป็นมิติใหม่แห่งการพึ่งพาตนเอง									

ของชมุชนต่าง	ๆ 	หรอืทีเ่ราเรยีกว่า	ภาคประชาสงัคม	ทีค่นในแต่ละพืน้ทีร่วมตวักนัลกุขึน้มาจดัการกบัปัญหา

ด้วยตนเอง	โดยไม่หวงัพึง่รฐั	แต่กไ็ม่ได้ปฏเิสธความช่วยเหลอืจากรฐั	เพราะการแก้ไขปัญหาบางเรือ่งต้องอาศยั

กลไกจากภาครัฐร่วมมือกัน	

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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	 ภาคประชาสังคมในอ�าเภอแม่สอดก็เช่นเดียวกัน	ท่ีเกิดจากกลุ่มคนท่ีได้เข้าไปร่วมเรียนรู้	อบรม								

และท�ากิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นภาคประชาสังคมให้เกิดข้ึน	ท้ังการมองปัญหา	ช่องทาง						

การแก้ไขปัญหา	การเป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยกันเป็นครั้งคราว	สุดท้าย	เมื่อคนเหล่านี้กลับมามองปัญหา						

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาศัยของตนอย่างจริงจัง	และเริ่มมองหาแนวร่วมเพื่อพูดคุยหาทางออกในการแก้ไขปัญหา

ต่าง	ๆ	เหล่านั้น	และเรียกกลุ่มตนว่า	“ประชาคมแม่สอด”	จึงเป็นอานิสงส์จากการเปิดโอกาสของภาครัฐ							

ในการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม

	 กล่าวได้ว่า	ภาคประชาสังคมในจังหวัดตากมีจุดก�าเนิดเล็ก	ๆ	ข้ึนในอ�าเภอท่ีติดกับชายแดนและ							

เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์คือ	อ�าเภอแม่สอด	ซึ่งมีความเจริญจากการเป็น						

เมืองการค้าขายชายแดนมาตั้งแต่อดีต	ประกอบกับ	ภาครัฐใช้ยุทธศาสตร์การเร่งรัดพัฒนาเพื่อสร้าง												

ความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน	โดยกระจายความเจริญไปยังพื้นท่ีรอบนอกท่ีมีศักยภาพ	ท�าให้เกิดการ									

เชื่อมโยงพ้ืนที่โดยการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อพื้นท่ีให้มีการสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก		แต่												

ผลกระทบที่ตามมาคือ	การขยายตัวของความเจริญอย่างไร้ทิศทาง	และไม่มีการวางแผนรองรับ	และ															

ท�าให้ผลกระทบทีเ่กิดขึน้ตามมาจากการพฒันาพืน้ท่ีหลายปัญหาไม่มหีน่วยงานเจ้าภาพในการแก้ไข		เนือ่งจาก

การบริหารงานราชการของไทยเป็นการกระจายภารกิจในการปฏิบัติงาน	หน่วยงานใดรับผิดชอบเรื่องใด										

ก็จะท�าแต่เร่ืองของตน	แต่เมื่อเกิดปัญหามักจะเป็นลักษณะลูกโซ่ท่ีเช่ือมโยงกับหลายหน่วยงาน	ดังนั้น										

แต่ละหน่วยงานต่างก็เกี่ยงที่จะเข้ามารับผิดชอบดูแลและขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน	ท�าให้เกิด

ปัญหาเรือ่งของการบรูณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัของหน่วยงานภาครฐั	ประกอบกบั	ระบบงบประมาณ

ประจ�าปีที่มีทั้งจ�านวนและเวลาที่จ�ากัด	ที่ตรงกันข้ามกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง	 ซ่ึง									

เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

	 ปัจจัยทีท่�าให้เกดิประชาคมแม่สอด	ทีถ่อืว่าเป็นภาคประชาสงัคมแรกของจงัหวดัตาก	มาจากปัจจัย

ภายนอก	ได้แก่	นโยบายของรัฐบริหารตามทุนนิยม	กระแสโลกาภิวัตน์	และปัจจัยภายใน	ได้แก่	สภาพ

ภูมิศาสตร์	เป็นหนึ่งในความหลากหลายทางชาติพันธุ์	ความรักถิ่น	และปัญหาของพื้นที่	ส่งเป็นแรงกระตุ้น

แบบรอบทิศทาง	ผสมกับสิ่งที่สั่งสมกันมาจากอดีต	เป็นชนวนระเบิดของส�านึกความรักถิ่นที่มีอยู่ในตัวของ

ผู้คนและความเป็นจิตอาสาให้ลุกขึ้นมาร่วมมือกันท�างานท่ีมีกลวิธีในการด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ของคน							

ส่วนใหญ่เป็นจุดมุ่งหมายหลัก	ไม่ถูกครอบง�าโดยอ�านาจรัฐแต่ก็ไม่ปะทะ	มีอิสระในการท�างานในประเด็น

ปัญหาที่ตนสนใจ	ไม่มีโครงสร้างตายตัวใครอยากเข้ามาท�างานประเด็นใดก็เข้ามา	หรืออยากจะออกจาก								

การท�างานไปก็ไม่มีปัญหา	ไม่มีใครบังคับ	แต่ยังมีผู้ประสานงานของกลุ่มด�าเนินงานอยู่	ในลักษณะของการ								

น�าแบบไม่น�า	และท�าแบบไม่ท�า	ซึ่งหมายถึง	ทุกคนสามารถผลัดกันน�าผลัดกันตามด้วยการแลกเปลี่ยน									

เรียนรู้ร่วมกัน	และถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับผู้ร่วมงานได้มีความรู้เท่า	ๆ	กัน	ทุกคนเข้าท�างานด้วยความ						

สมัครใจร่วมมือบนความหลากหลายที่ไม่จ�ากัดเชื้อชาติ	ศาสนา	ไม่แสดงความเป็นเจ้าของถึงแม้ว่าประเด็น

ปัญหานัน้จะประสบความส�าเร็จหรือไม่ก็ตาม	ทีส่�าคญัคอื	การสร้างเครอืข่าย	ขยายพืน้ทีข่องความเป็นพลเมอืง

ทีรู้่จกักระตุน้ปลุกจิตส�านกึความรบัผดิชอบต่อถิน่ท่ีอยู่อาศยั	การรูจ้กัแก้ไขปัญหาของตวัเอง	ท�าเพือ่ประโยชน์

ของคนส่วนใหญ่	นี่คือบทสรุปของความเป็นภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดตาก
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	 ประชาคมแม่สอด	เริ่มท�างานจนประสบความส�าเร็จในหลายเรื่อง	ทั้งเรื่องการฟื้นฟูล�าห้วยแม่สอด	

ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของประชาคมแม่สอดที่สามารถดึงเอาพลังของคนแม่สอดออกมาในการร่วมกัน									

พัฒนาล�าห้วยแม่สอดให้กลับมาใสสะอาดและไหลไปได้ตลอดจนถึงปลายน�้า	เป็นการคืนชีวิตให้แก่ล�าห้วย							

ได้ส�าเร็จ	จึงเป็นพลังส่งต่อในการขยายอุดมการณ์โครงการกองทุนเพื่อสังคม	ท�าการพัฒนางาน	พัฒนาคน	

พัฒนาอาชีพ	และเชื่อมเครือข่าย	จนครบทุกอ�าเภอของจังหวัดตาก	

	 นอกจากนี	้ประชาคมแม่สอดยงัท�างานขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหาในพืน้ทีท่ัง้ในอ�าเภอแม่สอดและอ�าเภอ

ใกล้เคียง	ในเร่ืองการช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นให้ได้สัญชาติคืนมา	ส่งผลต่ออนาคตของลูกหลานต่อไป										

การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่ตาว	ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารแคดเมียมจากโรงงานท�าเหมืองแร่ใน

อ�าเภอพบพระ	รวมถึงการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน

จังหวัดตาก	ในปี	2547	ที่เป็นการผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด	อ�าเภอแม่ระมาด	

และอ�าเภอพบพระ	ในช่วงแรก

	 บทบาทของประชาคมแม่สอดในปัจจุบัน	ถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวาชัดเจนเหมือนดังแต่ก่อนท่ีภาครัฐ

ยังไม่เข้ามามีบทบาทมากนัก	ประกอบกับสภาพการเมืองการปกครองในช่วงท่ีประชาธิปไตยไม่ปกติ	ท�าให้

ภาคประชาสงัคมถกูจ�ากดับทบาทในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในกระบวนงานของนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิ

พเิศษจงัหวดัตาก	แต่ความเป็นธรรมชาตขิองคนทีท่�างานจติอาสาอย่างประชาคมแม่สอดทีม่หีลกัการท�างาน

เพื่อถิ่นที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนได้เข้าร่วมรับฟังหน่วยงานภาครัฐในการจัดสัมมนาเก่ียวกับประเด็นนโยบาย													

ดงักล่าวร่วมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	และกลุม่คณะกรรมการชมุชนทีจ่ดัตัง้จากหน่วยงานของท้องถิน่	ซึง่ส่วนใหญ่

จดัสมัมนาเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูป้ระกอบการและนกัลงทนุให้เหน็ความพร้อมและศักยภาพของพืน้ที	่

ภาคประชาสังคมในจังหวัดตากยังคงด�าเนินบทบาทต่อไปดั่งสายน�้าไหลไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น	แม้เจอ							

ก้อนหินมาขวางกั้นก็ยังสามารถลัดเลาะสู่ทางออกไปตามกระแสแห่งธารได้	 (Chandarasunti,	B.E.2525)	

เมื่อภาครัฐท�านโยบายในส่วนน้ีแล้ว	ประชาคมแม่สอดก็มีหน้าท่ีคิดต่อในประเด็นท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพ									

ชีวิตของคนในพื้นท่ีเมื่อต้องเข้าสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	โดยการจัดท�าโครงการ	“ฝายมีชีวิต”	 ข้ึน											

ด้วยตระหนักว่า	หากมีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมข้ึนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	จะเกิดการแย่ง										

น�้ากันใช้ในพื้นที่	 ดังน้ัน	จึงรณรงค์ให้มีการจัดท�าฝายในพื้นที่เพื่อเตรียมแหล่งน�้าไว้ให้คนในพ้ืนที่ได้มีใช้									

อย่างเพียงพอ	โดยใช้ช่ือ	“โครงการจัดสร้างฝายมีชีวิต”	ซึ่งเป็นฝายที่มีต้นแบบมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช							

ที่สามารถชะลอการไหลของน�้าและกักเก็บน�้าได้ดีกว่ารูปแบบฝายทางภาคเหนือ	และพยายามขยายให้ทุก

พื้นที่ได้จัดท�าฝายดังกล่าว	อีกทั้ง	การด�าเนินโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าท่ีถูกท�าลายจากการขยายพื้นท่ีท�าไร่

ข้าวโพดของชาวบ้าน	โดยการท�าเขาหัวโล้นให้เป็นเขาหัวจุกตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง										

รัชกาลที่	9	ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในการสร้าง	โคก	หนอง	นา	และท�านาขั้นบันได	เพื่อกักเก็บน�้า								

ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี	 2559	 โดยมีนักวิชาการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการฟื ้นฟูพื้นท่ีในหมู ่บ้าน																				

บ้านห้วยกระทิง	มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า	100	ครอบครัว	ซ่ึงเป็นชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง							

ในอ�าเภอแม่ระมาด	หรือแม้แต่ในอ�าเภอพบพระ	 ท่ีมีกลุ่มคนในท้องถ่ินท่ีพยายามตั้งกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่													

ที่พยายามไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร	และหันมาใช้สารอินทรีย์แทน	ถึงแม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นแต่นั่นคือ

โอกาสรอดของลูกหลานในอนาคต

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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 แนวท�งก�รจัดก�รตนเองอย่�งยั่งยืนของภ�คประช�สังคม

	 บทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศไทยนับว่ามีเพิ่มมากขึ้น		โดยเฉพาะหลังจากมีรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	ซึ่งให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม														

แต่กระน้ันก็ตาม	ภาคประชาสังคมของไทยก็ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่า	ประสบความส�าเร็จในการผลักดัน								

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการมากนัก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในส่วนของนโยบายสาธารณะ											

ที่รัฐยังมีบทบาทหลักในการก�าหนดนโยบายอยู่โดยขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ	ดังนั้น	ภายใต	้					

บริบททางการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันหา

แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมอย่างยั่งยืน	ส�าหรับงานวิจัยครั้งนี้ขอเสนอแนวทาง

ดังนี้

	 	 การสร้างความเข้มแข็งโดยภาคประชาสงัคมเอง	จากบทบาทของประชาคมแม่สอดท�าให้

เราเห็นว่า	ภาคประชาสังคมเองคือส่วนส�าคัญในการท่ีจะท�าให้การท�างานของภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง       

ได้อย่างยั่งยืน	เนื่องจากสิ่งท่ีท�าน้ันล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับส่วนรวมที่ใกล้ตัวมากที่สุด	ดังนั้น	ผู้ที่																

ปฏิบัติงานในส่วนนี้จ�าเป็นจะต้องมีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง	ๆ	โดยไม่คิดหวังถึง																

ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก	แต่จะต้องยึดหลักการด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนเป็น

อันดับแรก	เพราะจะช่วยให้เกิดความไว้วางใจและเชื่อถือจากกลุ่มสมาชิกและประชาชนที่จะเข้ามาช่วยกัน

ท�างานทีเ่ป็นเร่ืองของจติอาสา	และจะส่งต่อความเชือ่มัน่ให้แก่คนในรุน่ต่อไป	โดยบทบาททีภ่าคประชาสงัคม

จะต้องมีคือ	การเป็นปากเสียงของประชาชน การให้ข้อมูลข่าวสาร การเป็นผู้กระตุ้นความตื่นรู้ในความเป็น

พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ	ส�านึกต่อการท�าหน้าท่ีในการเป็นเจ้าของประเทศ	จะต้องตระหนักในการ                 

ท�า หน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกระดับที่ภาครัฐเปิดโอกาส	หรือพยายามหาโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการ

ของส่วนรวม	การให้บรกิารสาธารณะทีจ่�าเป็นคอยประสานงานโดยอาศยัประสบการณ์ในการร่วมแก้ไขปัญหา	

หรือท�างานจิตอาสาที่สร้างระบบความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน	การสร้างความเข้มแข็ง               

จากองค์กรเครือข่าย ทั้งในและนอกพ้ืนที่	เพื่อดึงเอาองค์ความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ								

มาปรับใช้	

	 ทั้งนี้	การที่ภาคประชาสังคมเองจะมีความเข้มแข็งได้	ไม่ได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในของภาคประชา

สังคมเพียงอย่างเดียว	แต่ยังขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้คือ	ความเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนบทบาทของภาคประชา

สังคม	ซ่ึงหมายถึง	คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในความรู้	ความสามารถ	และความมุ่งมั่นในการ

ทุ่มเท	เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและหรือขององค์การ	รวมถึงมีวิสัยทัศน์	จนท�าให้บุคคลอื่น										

พร้อมที่จะร่วมมือด�าเนินการ	ข้อมูลและความรู้  ซึ่งจะท�าให้ภาคประชาสังคมสามารถวางแผนในการ													

ขับเคล่ือนการด�าเนินงานของภาคประชาสังคมได้อย่างมีทิศทาง	และท�าให้สามารถบริหารงานแบบมุ่งผล

สัมฤทธิ์ได้ชัดเจนขึ้น	เครือข่ายที่จะท�าให้ภาคประชาสังคมมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนประเด็นเรียกร้อง

หรือข้อเสนอแนะต่อภาครัฐให้บรรลุความส�าเร็จได้	 เช่น	สถาบันการศึกษา	ภาคเอกชน	และหน่วยงาน												

ภาครัฐ	เป็นต้น	ระบอบการเมืองการปกครองท่ีเปิดกว้าง ท่ีค�านึงถึงสิทธิ	เสรีภาพ	ความเสมอภาคและ								

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซ่ึงต้องเปิดกว้างให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	สนับสนุนให	้									
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ภาคประชาสงัคมได้มบีทบาทร่วมกบัรฐัในการบรหิารกจิการบ้านเมอืงอย่างมธีรรมาภิบาล	ความเป็นพลเมอืง 

พืน้ฐานของภาคประชาสงัคมในการแสดงบทบาทสาธารณะ	ในการรวมตวักนัเพือ่ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็	

แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด	และร่วมมือกันด�าเนินการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ก�าหนดบนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม

  การสร้างความเข้มแข็งโดยภาครัฐ	โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหาร									

กิจการ	บ้านเมือง	โดยเฉพาะในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่	ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนก่อนที่จะด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือแผนงาน	โครงการ	นอกจากนี้	ภาครัฐต้อง									

สนับสนุนส่งเสรมิให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบรหิารงานภาครฐัในระดบัทีเ่หมาะสม

เป็นล�าดับในลักษณะดังนี้	การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการมี        

ส่วนร่วมในการก�ากับตรวจสอบ

  ภาคส่วนอื่นที่สนับสนุนความย่ังยืนให้แก่ภาคประชาสังคม	ได้แก่	หน่วยงานท่ีอยู่ใน              

ภาคการศึกษา เช่น	โรงเรียน	วัด	วิทยาลัยท้องถ่ิน	หรือกลุ่มศาสนาต่าง	ๆ	ภาคธุรกิจเอกชน โดยท่ีการน�า								

ความรู้	ความช�านาญตลอดจนทรัพยากรที่มีมาสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคประชาสังคมให้มากขึ้น										

เรื่อย	ๆ	 โดยยึดประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส�าคัญ	ภาคเอกชน ต้องให้ความส�าคัญกับ																						

การสร้างเสริมสมรรถนะของภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งโดยเฉพาะทางด้านข้อมูล	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง												

ตลอดจนทรัพยากรที่จ�าเป็น

	 กล่าวโดยสรปุ	ทกุภาคส่วนทีท่�างานนัน้ต้องยนือยูบ่นหลกัของการเคารพสิทธซิึง่กนัและกนั	ไม่คดิที่

จะครอบง�าหรือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่เฉพาะกลุ่มตนเท่านั้น	หากเห็นว่าประเด็นใด

จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน	กลุ่มนั้นจะต้องถอนตัวจากการร่วมด�าเนินงาน										

ในเร่ืองดังกล่าว	เพ่ือลดความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนได้	ดังนั้น	ก�รจะสร้�งต้นแบบก�รจัดก�รตนเองของ          

ภ�คประช�สังคมในพื้นที่เขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ จำ�เป็นจะต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน 

และก�รเปิดโอก�สจ�กภ�ครัฐ รวมถึงก�รแสวงห�ช่องท�งและพื้นที่ของภ�คประช�สังคม ให้เกิด         

เป็นรปูธรรม ด้วยก�รศกึษ�ห�ข้อมลู ก�รถ่�ยทอดคว�มรูแ้ละแลกเปล่ียนเรยีนรู ้และก�รสร้�งเครอืข่�ย

ก�รดำ�เนินง�น เพื่อเติมเต็มในส่วนที่แต่ละกลุ่มข�ดห�ย และหนุนเสริมในส่วนที่มีให้ครบถ้วนสมบูรณ์

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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