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การวิจยั เรื่องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร: กรณีศึกษา เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดมุ กดาหาร เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ในการจัดการพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเ ศษจังหวัด
มุกดาหาร ปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร อัน
นาไปสูก่ ารจัดทาข้อเสนอแนะทีส่ ามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารต่อไป
โดยใช้แนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเทศบาล
ตาบลบางทรายใหญ่ และหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน และประชาชนผูม้ สี ่วนได้ในตาบลบางทราย
ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ผลการวิจยั พบว่า 1.บทบาทของเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหารในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเป็ นไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ าหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล ดัง นั น้ การ
ขับ เคลื่อ นจึง เป็ น ไปในลัก ษณะของการเป็ น คณะกรรมการเพื่อ รับ ทราบแนวทางการดาเนิ น การ และเป็ น ผู้
ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐกับชุมชนในพืน้ ทีข่ องเทศบาลบางทรายใหญ่เท่านัน้
2.ปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร พบว่า
มีปัญหาดังนี้ 1. ราคาทีด่ นิ สูงขึน้ 2. เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และนามาซึง่ ปั ญหาสิง่ แวดล้อม โรค ความ
หลากหลายของกลุ่มคนทีน่ ามาซึง่ ปั ญหาสังคมต่างๆ 3. ปั ญหาความมันคง
่ อาชญากรรม 4. ปั ญหาด้านสาธารณะ


แดนไพร แก้วเวหล, ภาวิดา รังสี, วิเชษฐ หลุดพา, และวิลาสินี ชูทอง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รองผูก้ ากับการสืบสวน 3 กอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 4, สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตารวจภูธรภาค 4, สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

สุข 5. ปั ญหาขยะ 6. การเปลีย่ นแปลงของผังเมือง 7. แผนขยายเศรษฐกิจของรัฐตามนโยบายยังไม่ชดั เจน 8. การ
สือ่ สารด้านการต่างประเทศ และ 9. ภาคประชาชน ไม่ได้คานึงถึงผลกระทบ และไม่ต่นื ตัวกับสิง่ ทีก่ าลังเกิดขึน้
3.แนวทางการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร คือ ประเด็นด้านสาธารณะสุข เบือ้ งต้น
เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่สามารถดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ และประสานต่อไปยังสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อดาเนินการต่อ สาหรับประเด็นด้านสังคม 1. ปั ญหายาเสพติด ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อ
แก้ไข และต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเทศบาล ประชาชนในพืน้ ที่ ตารวจ รวมถึงการปลูกฝั งทีด่ จี ากครอบครัว
2. ปั ญหาอุบตั เิ หตุและการจราจร การแก้ไขโดยอาศัยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ารวจ แขวงการทาง สมาคม
ชาวไร่ออ้ ย 3. ปั ญหาการเข้าเมืองของชาวต่างชาติในการเข้ามาใช้แรงงาน ต้องมีระบบในกาคัดกรองคนเข้าเมืองที่
ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยี และตารวจตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการการทางานร่วมกับตารวจพืน้ ที่ ทหาร และผูน้ า
ชุมชน 4. ปั ญหาการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ทีต่ อ้ งเกิดจากการปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลง
คาสาคัญ: เขตเศรษฐกิจพิเศษ, การจัดการ, เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Abstract
The purposes of this qualitative research, the local government roles of the management in the
special economic zone: a case study of Bang Sai Yai Subdistrict Municipality, Muang District, Mukdahan
Province, were to study the roles of Bang Sai Yai subdistrict municipality in the special economic zone in
Mukdahan Province and the problems and obstacles to development in the special economic zone,
Mukdahan Province. These lead to create the suggestions in order to make a guideline for the economic
development in the special economic zone, Mukdahan Province by using in-depth interview and group
conversation as research tools to collect data from Ban Sai Yai Subdistrict Municipality, related
government agencies, community leader and stakeholders in Ban Sai Yai Subdistrict, Muang District,
Mukdahan Province.
The results of research 1.The roles of the management of the local government is to propel
economic growth in the special economic zone in Bang Sai Yai Subdistrict Municipality, Muang District,
Mukdahan Province under Determining Plan and Process of Decentralization to Local Government
Organization Act and the Municipality Act. Therefore, committees who were acknowledged the guideline
of the operation propel the economic growth. Also, the committee were the coordinators between the
public organization (government agencies) and the community in Ban Sai Yai Subdistrict Municipality.
2.There were 9 problems and Obstacles to the operation for development in the special
economic zone, Mukdahan Province as follows: 1) the sharp rise in land price 2) Large industrial
factories which led to the environmental problems, diseases, and the diversity of people which led to the
social problems 3) security issues and crime problems 4) public health issues 5) waste problems 6) a

change of city plan 7) the unclear government economic growth plan 8) international communication
problems; and 9) people lack of realization of the effect and awareness of what happened.
3.A guideline for the economic development in the special economic zone, Mukdahan Province
was divided into public health issues, social issues and economic growth issues. The first issue was
public health issues. Ban Sai Yai Subdistrict Municipality was able to solve the immediate problems and
then coordinate with provincial public health to continue solving the problem. The second issue was the
social issues which were 1) drug problem which took much time to deal with needed the coordination
with local people and police officers; moreover, fostering good thoughts from family were also important
2) accident and traffic problems: this problems were overcome by operation of the police officers,
highway district commissioners and the sugarcane planters association 3) immigration problem: there
had to be technological system for screening foreign immigrants who wished to work as laborers, and
this must coordinate with local police officers, soldiers, and the community leaders 4) problem of
changing lifestyle of local people: local people needed to adapt their lifestyle because of the change.
Key words: the special economic zone, management, special economic zone

บทนา
Robert Cox1 กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการผลิต รูปแบบรัฐและระเบียบโลกว่าทัง้ 3 ประเด็นมีความ
เกีย่ วพันกันคือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงองค์กรทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการผลิตก็จะนาไปสู่พลังทางสังคมแบบใหม่ ซึง่
เมื่อเกิดพลังทางสังคมใหม่ก็จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรัฐ และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างรัฐก็จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างโลก ที่ผ่านมาระบบโลกมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุค
กระทังปั
่ จจุบนั โลกอยู่ภายใต้ระบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) เชื่อว่ารัฐและผู้แสดงบทบาทอื่นๆ สามารถ
ร่วมมือกันได้เพราะถ้าทุกฝ่ ายยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกติกาและความร่วมมือนี้จะทาให้ทุกๆ คนได้ประโยชน์ โดย
จะให้ความสาคัญกับการสร้างสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อเป็ นกลไกในการไกล่เกลีย่ และร่วมมือกัน แนวคิดเรื่อง
การพึง่ พากันและกันอย่างซับซ้อน (Complex Independence) ระบอบ (Regimes) และสถาบัน (Institutions) เป็ น
เครื่องมือในการบริหารระบบระหว่างประเทศทีเ่ ป็ นอนาธิปไตย การทูตและความร่วมมือแบบพหุภาคีเป็ นมาตรการ
สาคัญในการรักษาผลประโยชน์ การขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบการค้าเสรีกจ็ ะช่วยให้เกิดความ
ร่วมมือกันมากขึน้ 2
โลกภายใต้ระบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) ให้ความสาคัญอย่างมากกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
(Economics Cooperation) หมายถึงการประสานงานทางเศรษฐกิจอย่างกว้างๆ ของรัฐตัง้ แต่ 2 รัฐขึน้ ไป อาจเป็ น
การประสานงานทางด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดบิ การประสานงานทางการค้า ทางด้านภาษีศุลกากร
1

นรุตม์ เจริญศรี, ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. (เชียงใหม่: บีบุ๊ก ก๊อปปี้ ปรินซ์, 2559).
จุลชีพ ชินวรรโณ, โลกในศตวรรษที่ 21: กรอบการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557).
2

หรือ ทางด้านการลงทุน เป็ นต้น สาเหตุทน่ี าไปสูค่ วามร่วมมือและการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค ได้แก่ ปั จจัย
ทางการเมือง ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน ด้วยปั จจัยทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ระบบโลกแบบเสรีนิยมใหม่ ทาให้สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมกันพัฒนาและประกาศให้วนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็ นวันเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มีเป้ าหมายและพันธกิจให้เกิดการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดี ยว มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค สามารถบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้3 ประเทศไทยตัง้ อยู่บนภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็ น
เสมือนศูนย์กลางของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว
กัมพูชา และมาเลเซีย มีแนวชายแดนระยะทางประมาณ 5,656 กิโลเมตร มีด่านการค้าชายแดนจานวน 91 จุด ซึง่
การรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้ประเทศไทยหันมาให้ความสาคัญเรื่องการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศภายใต้กลุ่มความร่วมมือต่างๆ4 การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ประชุมฯ เห็นชอบพื้นที่ท่มี ศี กั ยภาพเหมาะสมในการจัดตัง้ เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเ ศษรองรับ การก้า วเข้าสู่ประชาคมอาเซีย นใน พ.ศ. 2558 จานวน 10 พื้นที่ ได้แก่ ตาก, สระแก้ว , ตราด,
มุกดาหาร, สงขลา, เชียงราย, หนองคาย, นครพนม, กาญจนบุรี และนราธิวาส โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุ น
และส่งเสริมด้านต่างๆ ทาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การให้สทิ ธิประโยชน์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นภาษีและไม่ใช่ภาษี ตัง้ ศูนย์
บริหารเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และมาตรการอานวยความสะดวกอื่นๆ การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจระยะที่ 1 ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ประกาศให้
จังหวัดมุกดาหาร ด้านพรมแดนทีต่ ิดกับ สปป.ลาว เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 11
ตาบล 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองมุกดาหาร 5 ตาบล, อาเภอหว้านใหญ่ 4 ตาบล และอาเภอดอนตาล 2 ตาบล5
จากนโยบายสาธารณะมีหลายกระบวนการและปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ หนึ่งในนัน้ ได้แก่การนานโยบายไป
ปฏิบตั ใิ ห้ความสนใจเกีย่ วกับ “ความสามารถในการผลักดันให้การทางานของกลไกทีส่ าคัญทัง้ มวลสามารถบรรลุ
ผลลัพธ์ทต่ี งั ้ เป้ าหมายเอาไว้”6 หน่วยทีร่ บั นโยบายจากภาครัฐมาดาเนินการนอกเหนือจากข้าราชการในส่วนกลาง
แล้วก็ได้แก่หน่ วยงานส่วนภูมภิ าคและท้องถิ่น โดยเฉพาะระดับท้องถิ่น มีอานาจในการปฏิบตั ิหน้าที่ด้านต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนทีอ่ ยู่ภายในชุมชนตามขอบเขตอานาจทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาลกลาง มีสถานะเป็ นนิตบิ ุคคล
มีสทิ ธิตามกฎหมายในการตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนมีงบประมาณในรูปต่างๆ เพื่อใช้ใน
การดาเนินงาน7
3

วุฒสิ าร ตันไชย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น: “รับ” และ “รุก” อย่างไรกับประชาคมอาเซี ยน. (กรุงเทพมหานคร:
ธรรมดาเพลส. 2556).
4
ชาติรส สัมมะวัฒนา, แต้มต่อการค้าชายแดนไทย: เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ. 2557.
5
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, คู่มือการพัฒนาการลงทุนในเขตเศรษฐกิ จพัฒนาพิ เศษ. 2558.
6
วรเดช จันทรศร, ทฤษฎี การนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ . (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิ ค. 2552).
7
บูฆอรี ยีหมะ, การปกครองท้องถิ่ นไทย. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550).

เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมือ ง จัง หวัด มุ ก ดาหาร ถู ก ก าหนดให้อ ยู่ใ นพื้น ที่เ ขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร เพราะเป็ นทีต่ งั ้ ของสะมิตรภาพไทย-ลาว ประตูหน้าด่านแรกของการค้าชายแดน
มีพน้ื ทีท่ เ่ี หมาะสมจะเป็ นศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย (Distribution Center: DC) เป็ นทีน่ ่ าศึกษาว่าด้วย
ภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
พาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ และภารกิจอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เทศบาลบางทราย
ใหญ่มบี ทบาทในการการดาเนินการและการจัดการอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของรัฐบาล

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาบทบาทของเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การศึก ษาบทบาทขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในการจัด การพื้น ที่เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร : กรณีศกึ ษา เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอานาจการดาเนินการภายใต้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการ
พืน้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงปั ญหาอุปสรรคของการดาเนินการ เพื่อนเสนอเป็ นแนวทางการจัดการพื้นทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ จะครอบคลุมแนวคิดเรื่อง การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ตาบลบางทรายใหญ่ และแนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิน่
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายนิติ
บัญญัติ และข้าราชการ ในเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่ วยงานราชการในจังหวัดมุกดาหารที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
นโยบายรัฐ
เรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหารและ
เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่
อานาจหน้าที่ของเทศบาล

ข้อมูลพื้นที่
ข้อมูลย้อนกลับ

ข้อมูลย้อนกลับ
บทบาทของเทศบาลบางทราย
ใหญ่ในการจัดการพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพทีม่ ุ่งศึกษา บทบาทของเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่
ในการจัดการพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานเพื่อการพัฒนา
พืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร อันนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมาจากผู้บริหาร และเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ และหน่วยราชการ ผูน้ าชุมชน และประชาชนผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จานวน 15คน
เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และประเด็นการสนทนากลุ่ม
(focus group)
การสัมภาษณ์เชิงลึกไม่ได้กาหนดกฎเกณฑ์เกีย่ วกับคาถามและขัน้ ตอนการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแต่เป็ น
การพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (naturalistic inquiry) เพื่อให้ทราบรูปแบบการ ปั ญหาข้อเสนอแนะในการจัด
องค์กรของเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาล

ตาบลบางทรายใหญ่, เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่, เลขาธิการหอการค้า
จังหวัดมุกดาหาร, เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลบางทรายใหญ่
การสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในประเด็นปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ในการจัดองค์กรของเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีผดู้ าเนินการสนทนา
กลุ่ม (Moderator) เป็ นผูค้ อยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึง้ โดยมีผเู้ ข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่ม 12 คน ซึ่ง
เลือกมาจากประชากรเป้ าหมายทีก่ าหนดเอาไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยั ใช้วิธี การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่าง และการสนทนากลุ่ม
หลังจากทีไ่ ด้สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ ใช้คาถามปลายเปิ ดในภาพกว้าง เริม่ บันทึกและให้ผใู้ ห้
สัมภาษณ์ได้พูดอย่างอิสระ ในส่วนของการดาเนินการสนทนากลุ่มผูว้ จิ ยั สร้างบรรยากาศการสนทนากลุ่มเพื่อให้
เกิดความเป็ นกันเองและกระตุน้ ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาข้อเสนอเชิงพัฒนา
เมื่อเสร็จสิน้ การสนทนากลุ่มคณะผูว้ จิ ยั ต้องสรุปข้อมูลเบือ้ งต้นจากการสนทนากลุ่มให้ผเู้ ข้าร่วมทราบ

ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั มีประเด็นตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ด้วยกัน 3 ประเด็นคือ 1. บทบาทของเทศบาลตาบล
บางทรายใหญ่ในการจัดการพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 2. ปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
และ3.การจัดทาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร แต่ละประเด็นสรุปผลการวิจยั
ได้ดงั นี้
1.บทบาทของเทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ ใ นการจัด การพื้น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจัง หวัด
มุกดาหาร
การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารเกิดขึน้ จากประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่อาศัยอานาจตามข้อ 2.6 ของคาสังคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 และกาหนดให้
ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็ น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร” เพื่อให้
เกิด การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจในพื้นที่ท่ีมีศ ักยภาพได้อย่ างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ ก ารขับเคลื่อนการ
ดาเนินการภายใต้บทบาทของเทศบาลตาบลบางใหญ่ใหญ่ยงั ไม่เกิดความเป็ นรู ปธรรมเนื่องจากด้วยบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่ได้มีอานาจครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว ทัง้ ปรับแก้ระเบียบ ข้องบังคับ หรือ
กฎเกณฑ์ท่ีบ ัง คับ ใช้ก ับ พื้น ที่เ ป็ น การเฉพาะนัน้ ยัง ไม่ ช ัด เจนและยัง ไม่ มีก ารด าเนิ น การที่เ ป็ น รู ป ธรรมตาม
แนวนโยบายจากรัฐ ด้วยเหตุน้ีอานาจที่เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่มนี นั ้ เป็ นเพียงอานาจในการจัดให้มบี ริการ
สาธารณะ สาธารณูปโภค การบารุงทางน้าทางบก การศึกษา การสาธารณะสุข ภายใต้บทบาททีเ่ ทศบาลพึงมี และ
งบประมาณที่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และพระราชบัญญัตเิ ทศบาล ซึง่ มิได้มคี วามแตกต่างจากพืน้ ทีภ่ ายใต้การดูและขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อื่นๆ
การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็ นไปในลักษณะของการเป็ นคณะกรรมการเพื่อ
รับทราบแนวทางการดาเนินการ และเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐกับชุมชนในพืน้ ทีข่ องเทศบาลบาง

ทรายใหญ่เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตามในแผนพัฒนาสามปี ข งเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ (พ.ศ. 2559-2561) ได้
กาหนดโครงการที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การรองรับการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษได้เช่น การกาหนดให้มี
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ โครงการฝึ กอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการก่อสร้าง และซ่อมแซมทัง้ ด้า น
เส้นทางน้า ถนน ไฟฟ้ า ประปา การจราจร การวางผังเมือง ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวล้วนแต่เป็ นส่วนหนึ่งของการร่วม
พัฒนาพืน้ ทีภ่ ายใต้การประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยเช่นกัน
2.ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการด าเนิ นงานเพื่ อ การพัฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจัง หวัด
มุกดาหาร
การศึกษาปั ญหาการดาเนินการพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร พบว่า มีปัญหาดังนี้
1. ราคาที่ดินสูงขึ้น จากการกว้านซื้อที่ดิน ของเอกชนท าให้คนในพื้นที่ข ายที่ดิน ซึ่ง ส่งผลให้ วิถีชีวิต เริ่ม มีก าร
เปลีย่ นแปลง 2. เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพืน้ ทีก่ าหนด และนามาซึง่ ปั ญหาสิง่ แวดล้อม โรค ความ
หลากหลายของกลุ่มคนทีน่ ามาซึง่ ปั ญหาสังคมต่างๆ 3. ปั ญหาความมันคง
่ อาชญากรรมอันเกิดจากการเข้ามา
ของกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย 4. ปั ญหาด้านสาธารณะสุขทีเ่ กิดโรคจากการกักกังสัตว์ก่อนเคลื่อนย้ายในพืน้ ที่กกั กัน
สัตว์ทอ่ี ยู่ในพืน้ ที่ 5. ปั ญหาขยะ 6. การเปลีย่ นแปลงของผังเมืองจากรูปแบบเกษตร (พืน้ ทีส่ เี ขียว) และทีอ่ ยู่อาศัย
เป็ นอุตสาหกรรม 7. การดาเนินการของรัฐบาลในการจัดทาแผนขยายเศรษฐกิจยังไม่ชดั เจนในการปฏิบตั สิ ่งผลให้
เศรษฐกิจในพื้นที่เกิดการชะลอตัว 8. การสื่อสารด้านการต่างประเทศ และ 9. ภาคประชาชน ไม่ได้คานึงถึง
ผลกระทบ และไม่ต่นื ตัวกับสิง่ ทีก่ าลังเกิดขึน้ จากโครงการรัฐ ประกอบกับยังมีปัญหาด้านการสื่อสาร รัฐ ประชาชน
ทีย่ งั ไม่ต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์
นอกจากนี้ในส่วนของอุปสรรคในการดาเนินการเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พบว่ามีอุปสรรคการดาเนินการ
ดังนี้ 1.เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่มอี านาจในการดาเนินการเพื่อรองรับการเป็ นพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง
จากัดภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอานาจและดาเนินงานของเทศบาลเท่านัน้ ซึ่งในทางปฏิบตั กิ ระทาได้
เพียงการป้ องกัน ควบคุม วางแผน ให้ความรูแ้ ละการประสานงานต่อไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ 2. การส่ง
ต่อข้อมูลเพื่อการสื่อสารกับประชาชนเกีย่ วกับการพัฒนายังมีน้อยเนื่อ งจากประชาชนในพืน้ ทีต่ ่นื ตัวต่อกะแสการ
พัฒนาตามโครงการโดยให้ความสาคัญกับปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ น้อย 3. นโยบายของรับในการดาเนินการในพืน้ ทีย่ งั
ไม่ชดั เจนส่งผลต่อแนวทางปฏิบตั ขิ ององค์กรปกครอง และหน่ วยงานราชการในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงส่งผล
ต่อการชะลอตัวของการลงทุน ในภาคธุรกิจ 4. พืน้ ทีไ่ ม่มอี านาจพิเศษในการดาเนินการอันเนื่องจากการประกาศ
นโยบายแต่ไม่มกี ฎระเบียบพิเศษเพื่อรองรับการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการขาด
งบประมาณดาเนินการทีแ่ ตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีป่ กติ 5. อิทธิพลของนายทุนผูม้ อี านาจ
ส่งผลต่อการจัดการในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 6. เทศบาลไม่มบี ุคคลกรในการด้านการต่างประเทศซึง่ มีผล
ต่อแนวทางการพัฒนาทีร่ ฐั บาลต้องการขับเคลื่อน
3.แนวทางการพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิ จพิ เศษจังหวัดมุกดาหาร
การหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ศกั ยภาพที่เทศบาลบางทรายใหญ่
หน่ วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชนสามารถกระทาในทางปฏิบตั ิซ่งึ สามารถสรุปได้ในรายละเอียดดังนี้

ประเด็นด้านสาธารณะสุข สามารถแก้ไขปั ญหาร่วมกันกับเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ได้ทนั ทีโดยเบื้องต้น
เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่สามารถดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ และประสานต่อไปยังสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อดาเนินการต่อ กรณีมเี หตุด่วนสามารถแจ้งได้ทห่ี มายเลข 1669
ประเด็นด้านสังคม พบว่ามี 4 ประเด็น คือ 1. ปั ญหายาเสพติด ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อ
แก้ไข และต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเทศบาล ประชาชนในพืน้ ที่ ตารวจ รวมถึงการปลูกฝั งทีด่ จี ากครอบครัว
โดยกิจกรรมทีส่ ามารถกระทาเพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติดคือ การประสานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน และตารวจ การบาบัด การอบรมทีด่ จี ากครอบครัว และการจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านยาเสพติดในพืน้ ที่
2. ปั ญหาอุบตั เิ หตุแลการจราจร การแก้ไขโดยอาศัยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ารวจ การกาหนดระยะเวลา
การเดิน รถของรถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ เ พื่อ สะดวกแก่ ก ารจราจรของรถเล็ก แขวงการทาง สมาคมชาวไร่ อ้อ ย
ข้อสังเกตในประเด็นปั ญหาด้านการจราจร ซึ่งเป็ นปั ญหาทีส่ ามารถร่วมกันแก้ไขได้ด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วม
ของคนในพื้นที่ แต่ในการสนทนากลุ่มกลับไม่ได้รบั การเสนอบทบาทภาคประชาชนเพื่อการร่วมแก้ไขปั ญหา
3. ปั ญหาการเข้าเมืองของชาวต่างชาติในการเข้ามาใช้แรงงาน ต้องมีระบบในกาคัดกรองคนเข้า เมือง ทีต่ ้องอาศัย
ระบบเทคโนโลยี และตารวจตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการการทางานร่วมกับตารวจพื้นที่ ทหาร และผู้นาชุมชน
4. ปั ญหาการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ทีต่ ้องเกิดจากการปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลง และเทศบาลต้องมี
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ทีฐ่ านเพื่อรองรับต่อการขยายตัวของเมือง และการควบคุมเรื่องการก่อสร้างอาคารในพืน้ ที่
ประเด็นด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจ เป็ นปั ญหาทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ แต่ประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาล
โรงงานที่ตงั ้ อยู่ในเขตพื้นที่ ต้องทางานเพื่อประโยชน์ร่วมกันเพื่อไม้ให้การขยายตัวทางเศรษฐกิ จส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อพืน้ ที่
ประเด็น
สาธารณสุข
ยาเสพติด
อุบตั เิ หตุและการจราจร
การเข้าเมือง
การเปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ

การแก้ไข

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่
แก้ไขได้ทนั ที
ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทุกดาหาร
ตารวจ เทศบาล ผูน้ าชุมชน
ต้องอาศัยระยะเวลา
ครอบครัว และ รพสต
ตารวจ แขวงการทาง โรงงานน้าตาล
ต้องอาศัยระยะเวลา
และสมาคมชาวไร่ออ้ ย
ตารวจตรวจคนเข้าเมือง ตารวจพืน้ ที่
ต้องอาศัยระยะเวลา
ทหาร และเทศบาล
ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องอาศัยการ ประชาชน เทศบาล โรงงาน
ปรับตัว
อุตสาหกรรม
ไม่สามารถแก้ไขได้
กรมธนารักษ์

ตารางที่ 1 แนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื่อการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

เวทีการสนทนากลุ่ม ผูร้ ่วมสนทนากลุ่มได้เสนอแนวทางการพัฒนาพืน้ ที่ตาบลบางทรายใหญ่ส่กู ารเป็ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยการดาเนินการ 5 แนวทาง คือ 1. เสนอให้มกี ารสร้างสนามบินจังหวัดมุกดาหารขึน้ เพื่อ
รองรับการขยายตัวทัง้ ทางเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ ว 2. เสนอให้ขบั เคลื่อนเรื่องการสร้างรถไฟ 3. เสนอให้พน้ื ที่
ปรับตัวต่อความเปลีย่ นแปลงในการทีเ่ ป็ นพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4. เสนอว่าอานาจการบริหารจัดการควร
เป็ นของท้องถิ่นซึ่งหมายรวมถึงหน่ วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน และ5. ผู้มสี ่วน
เกีย่ วข้องในพืน้ ทีท่ งั ้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนควรทางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปั ญหาในพืน้ ที่

อภิ ปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์และสรุปประเด็นข้อค้นพบทีค่ วรนามาอภิปรายผลดังนี้
1. บทบาทของเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ในการจัดการพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารนัน้
ไม่มอี านาจครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว การดาเนินการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเพียงแนวทางการพัฒนาเชิงพืน้ ทีเ่ พื่อให้เดการ
กระตุม้ เศรษฐกิจผ่านกระบวนการค้าการลงทุนเท่านัน้ อันเป็ นไปตามแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทีใ่ ช้ทวั ่
ประเทศ แต่หากพิจารณาถึงอานาจของเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ทจ่ี ะมีบทบาทต่อการพัฒนานัน้ ปรากฏเพียง
อานาจหน้าทีใ่ นการจัดให้มบี ริการสาธารณะ สาธารณูปโภค การบารุงทางน้ าทางบก การศึกษา การสาธารณะสุข
ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และ
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล ดังนัน้ การขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็ นไปในลักษณะของการเป็ น
คณะกรรมการ และเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐกับชุมชนตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกฎหมาย แต่อย่างไรก็
ตามเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ (พ.ศ. 2559-2561) จัดทาโครงการทีส่ ามารถเชื่อมโยงไปสูก่ ารรองรับการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษได้ซง่ึ อยู่ภายใต้ขอบเขตทีท่ อ้ งถิน่ กระทาได้ตามอานาจหน้าทีด่ ว้ ยเช่นกัน
2. ปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
พบว่า มีปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม โรค ความหลากหลายของกลุ่มคนทีน่ ามาซึง่ ปั ญหาสังคมต่างๆ เช่นยาเสพติด
ปั ญหาความมันคง
่ อาชญากรรมอันเกิ ดจากการเข้ามาของกลุ่มคนที่หลากหลาย ปั ญหาด้านสาธารณะสุข ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ ปมินภรณ์ โต๊ะถม 2545 ว่าการค้าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแต่สร้างปั ญหาด้านยาเสพติด และการแพร่
ระบาดของโรค นอกจากนี้ ก ารเปลี่ยนแปลงของผัง เมือ ง การดาเนิ น การของรัฐบาลในการจัดท าแผนขยาย
เศรษฐกิจยังไม่ชดั เจนในการปฏิบตั ิส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่เกิดการชะลอตัว ทัง้ นี้ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายที่
ไม่ได้มกี ารปรับแก้เพื่อรองรับการพัฒนาเป็ นพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ ดังทีป่ ระคองรักษ์วงศ์ 2543 ได้กล่าวไว้เช่นกันใน
การศึกษาอุปสรรคทางการค้าของสามเหลีย่ มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ในส่วนของภาคประชาชน ไม่ได้คานึงถึง
ผลกระทบ และไม่ต่นื ตัวกับสิง่ ทีก่ าลังเกิดขึน้ จากโครงการรัฐ ประกอบกับยังมีปัญหาด้านการสื่อสาร รัฐ ประชาชน
ทีย่ งั ไม่ต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับปรีชาอุปโยคิดได้กว่างไว้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจชายแดนนัน้ มีน้อยในระดับน้อยทีส่ ดุ และการพัฒนานามาซึง่ ปั ญหาสิง่ แวดล้อมในทางหนึ่ง
ด้วย
นอกจากนี้ในส่วนของอุปสรรคในการดาเนินการเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พบว่ามีขอ้ จากัดด้านกฎหมาย
เช่นเดียวกับทีป่ ระคอง รักษ์วงศ์ได้ศกึ ษาไว้ในปี 2543 ว่าอุปสรรคทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือ ปั ญหาด้านกฎหมาย

3. แนวทางการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร สามารถแก้ไขปั ญหาร่วมกันกับเทศบาล
ตาบลบางทรายใหญ่ หน่ วยงานราชการในพืน้ ที่ ผูน้ าชุมชนและประชาชน ซึง่ ไปในทิศทางเดียวกันกับข้อค้นพบ
ของ อดิเรก ฟั นเขียวที่พบว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต้องอาศัยการสร้างการมีส่วนร่วม และการ
ยอมรับจากประชาชนเสียก่อน หลังจากนัน้ จึงพิจารณาถึงการสนับสนุ นจากรัฐบาลในการปรับปรุงกฎหมาย การ
พัฒนาตามนโยบาย ทัง้ นี้เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึน้ และเพื่อสร้างศักยภาพทางการบริ หารให้แก่พ้นื ที่โดย
อาศัยการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน

บทสรุป
การจัดการพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร กรณีศกึ ษาเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหารนัน้ รัฐบาลควรมีการส่งเสริมนโยบายการมีสว่ นร่วมเพื่อศักยภาพของพืน้ ทีใ่ นการพัฒนาเจต
เศรษฐกิจร่วมกันไม่เป็ นไปเพียงเพราะการกาหนดแนวนโยบายจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวโดยไม่พจิ ารณา
บริบทของพืน้ ที่ รวมถึงการให้ความสาคัญกับการผลักดันนโยบายการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษให้มคี วามชัดเจน
อันจะสามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั เิ ชิงพืน้ ทีไ่ ด้ โดยให้ความสาคัญกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ
ดาเนินการภายใต้กฎหมายพิเศษของพืน้ ทีเ่ พื่อสนองต่อนโยบายเฉพาะของการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษจงหวัด
มุกดาหาร อีกทัง้ เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ใ นฐานะองค์กรของรัฐในพืน้ ที่ซง่ึ ดาเนินงานโดยคณะผู้บริหารควร
ขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์ทส่ี ามารถสนองนโยบายผ่านทุนทางสังคม ทรัพยากร วัฒนธรรมของพืน้ ทีท่ ม่ี ีเพื่อนาชุมชนไปสู่
การพัฒนาเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ในอีกทางหนึ่งด้วยทัง้ ยัง ต้องเป็ นเสาหลักในการเชื่อมโยงการทางานกับ
ภาคเอกชน ประขาขน และหน่วยงานราชการในพืน้ ทีเ่ ข้าด้วยกันในลักษณะของเครือข่ายการทางานทีด่ ี
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