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คำานำา

 เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการถอดความจากการบรรยายของ  

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการพระปกเกล้า เมื่อครั้งที ่

ทางแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) โดยการ

สนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับ

เกียรติจากท่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งเมืองพิเศษ 

ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ณ ห้องแคนนา โรงแรม 

รามาการ์เด้นส์ กทม. อันเป็นส่วนหนึ่งของเวทีภาคีเครือข่ายวิชาการที่

พยายามร่วมหาทางออกสำาหรับการแก้ไขปัญหามาบตาพุด ซึ่งกำาลังเป็น 

ปัญหาใหญ่ของสังคมในขณะนั้น จึงเกิดคำาถามว่า พ้ืนที่มาบตาพุด 

ซึง่เปน็เมืองอตุสาหกรรมขนาดใหญ ่ควรมกีารบรหิารรปูแบบพิเศษหรอืไม ่ 

ที่ต่างจากรูปแบบการบริหารของท้องถิ่นทั่วไป  

 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ในฐานะท่ีเป็นผู้หน่ึงท่ีมีความรู้

ความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนานโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นของไทย 

และมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันเรื่องเมืองพิเศษ โดยเฉพาะเมืองพิเศษ

นครแม่สอด จึงสามารถให้ความกระจ่าง ตอบข้อซักถาม ช้ีแนะเพ่ือการ 

เตรียมการท่ีเป็นทางออกสำาหรับการบริหารพ้ืนท่ีมาบตาพุดได้เป็นอย่างดี



 แผนงาน นสธ. เห็นว่าเนื้อหาคำาบรรยายของรองศาสตราจารย์ 

วุฒิสาร ตันไชย รวมทั้งสาระที่เกิดจาการแลกเปลี่ยนในเวทีดังกล่าว  

น่าจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งสำาหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้สนใจ

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งเมืองพิเศษในประเทศไทย จะได้เรียนรู้ 

ตดิตามและทำาความเขา้ใจ จงึได้รวบรวมและจดัพมิพเ์ปน็หนงัสอืในชือ่เรือ่ง 

เมืองพิเศษ : แนวคิดและความเป็นไปได้ ดังที่ท่านกำาลังถืออยู่ในขณะนี้
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 เรื่องเขตปกครองพิเศษหรือการปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีการ 

กลา่วถงึกนัมานานและเมอืงทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษทีรู่จ้กักนั คอื กรงุเทพมหานคร 

และเมืองพัทยา แต่กรุงเทพมหานครและพัทยาที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 และ 

2528 เป็นความพิเศษในเชิงโครงสร้างทางการเมือง กล่าวคือ

 1) กรณีกรุงเทพมหานคร กฎหมายกรุงเทพมหานครกำาหนดให้มี

การเลือกตั้งผู้ว่าที่เป็นผู้บริหารทางตรง แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีการเลือกตั้ง 

ทางตรง ระบบการไดม้าของผูบ้รหิารมาจากทางออ้มท้ังหมด กรงุเทพมหานคร 

เป็นแห่งแรกที่มีการเลือกผู้บริหารทางตรง คือการเลือกผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร 

 2) กรณีเมืองพัทยา เกิดขึ้นจากแนวคิดท่ีว่าเมืองพัทยาเป็นเมือง

พิเศษเชิงท่องเที่ยว มีความเชื่อว่าผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่น่า 

จะบริหารเมืองท่องเที่ยวได้ จึงนำาแนวคิดเรื่องผู้จัดการเมือง (City 

Manager) มาใช้ ฉะนั้น ผู้จัดการเมืองในร่างกฎหมายที่จัดตั้งเมือง

พัทยาช่วงแรกๆ คือนายกเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกตั้งโดยสภา

เมืองพัทยา และนายกนี้ก็ไปว่ิงหาผู้จัดการเมืองที่ เป็นมืออาชีพมา 

บริหารเมืองพัทยา ฉะนั้น ระบบนี้เป็นระบบ Weak Man คือระบบ

ท่ีเรียกว่า ผู้บริหารท้องถิ่นอ่อนแอที่เป็นเพียงสัญลักษณ์แต่กำาหนดให้ 

1
แนวคิดเรื่องเมืองพิเศษ 
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ผู้จัดการเมืองซึ่งเป็นมืออาชีพ (Professional) เป็นผู้บริหารเมือง แนวคิดนี้

ใช้กันมากในสหรัฐอเมริกา ที่เราเรียกว่าเป็น City Manager ทั้งในรูปของ 

County และเมืองในสหรัฐอเมริกา แต่กรณีของเมืองพัทยาได้ถูกเปลี่ยนแปลง 

และกลับมาเป็นระบบเหมือนเทศบาลในช่วงหลังปี พ.ศ.2540 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทำาให้รูปแบบ

การปกครองท้องถ่ินของประเทศไทยเหลือเพียงรูปแบบเดียว ท่ียำ้าแบบน้ี 

ก่อนเพราะจะได้ดูว่าแนวคิดใหม่ที่เราคิดกันคืออะไร เนื่องจากเหลือ 

รูปแบบเดียวตามมาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซึ่งกล่าวว่า  

สภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น 

หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือ

โดยอ้อมก็ได้ นั่นคือ เรากำาลังกำาหนดให้องค์กรนั้นในประเทศไทยเป็น 

ระบบเดียว คือระบบ Man and Council (นายกและสภา) นายกอาจจะมา 

จากการเลือกตั้งโดยตรงก็ได้ โดยอ้อมก็ได้ หลังจากนั้นมาในปี พ.ศ.2545  

เริ่มมีการเลือกนายกทางตรงจากเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาล

ตำาบล แต่กฎหมายเขียนว่า หลังจากเลือกไปแล้ว 4 ปีให้มาถามประชาชน

ว่าต้องการเลือกนายกทางตรงหรือทางอ้อม นั่นหมายความว่า ระบบนั้นเป็น

ระบบที่ให้ประชาชนเลือก จนมาถึงปี พ.ศ.2547 จึงแก้ไขให้เป็นการเลือก

นายกทางตรงทั้งหมด ที่เราเรียกว่า Strong Executive

 แต่ประเด็นในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 คือ การกำาหนดให้ท้องถิ่นเป็น

ระบบที่มีผู้บริหารกับสภา ไม่ว่าจะเลือกทางตรงหรือทางอ้อม ทำาให้รูปแบบ

การบริหารท้องถิ่นมีผลต้องปรับตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ

 1) รูปแบบเมืองพัทยา เป็นระบบที่ผู้จัดการเมืองนั้นไม่ได้มาจากการ

เลือกตั้ง แต่มาจากการสรรหาโดยนายกเมืองพัทยาแล้วมาทำาสัญญาจ้าง  

แต่คนๆ นี้มีอำานาจในการบริหารจัดการซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงถูกยกเลิก
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 2) รูปแบบสุขาภิบาล สุขาภิบาลเป็นระบบการบริหารแบบ  

Commissioner คอืระบบทีใ่ชค้ณะกรรมการซึง่ม ี9 คน ระบบนีถ้กูใชใ้นระดบั 

County ของอเมริกาเกือบทั้งหมด ระบบ Commissioner เป็นความคิดที่ว่า

ไมแ่บง่แยกระหวา่งฝา่ยบรหิารกบัฝา่ยนติบิญัญตั ิกรรมการสขุาภบิาลสามารถ

ออกขอ้บญัญติัได ้ในขณะเดยีวกนั กรรมการสขุาภบิาลกเ็ปน็ผูบ้รหิารไดด้ว้ย 

แนวคิดหลัง พ.ศ.2540 ทำาให้ระบบนี้เปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง เป็นโครงสร้าง 

ที่ถูกยกเลิกภายหลัง

 จะเห็นว่าในปี พ.ศ.2542 เรามีกฎหมายออกมามาก กฎหมาย 

ยุบ-เลิกสุขาภิบาล หรือยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำาบลก็เกิดขึ้นใน  

พ.ศ.2542 การแก้กฎหมายของเมืองพัทยาให้เมืองพัทยากลายเป็นรูปแบบ

เหมือนเทศบาลจงึถกูแกไ้ขในชว่งนี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูทีก่ำาหนด

เอาไวใ้น 2 ป ีฉะนัน้กรอบกฎหมายเดมิทีเ่มอืงพเิศษเคยมอียู ่กเ็ปน็เมอืงพเิศษ

ทีม่สีองลกัษณะอยา่งทีก่ลา่วมา คือกรงุเทพมหานครกับเมอืงพทัยา แตท่ัง้สอง 

ลักษณะนั้น จุดมุ่งหมายจริงๆ เป็นไปเพื่อเป็นเมืองพิเศษเชิงโครงสร้าง  

ซึ่งหมายถึงเชิงระบบการบริหารจัดการ
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 ในกรอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มี 2 มาตราที่พูดเรื่องการปกครอง 

รูปแบบพิเศษไว้ดังนี้

 กรอบแรก คือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (ดูกรอบท่ี 1)  

มาตรานี้กำาหนดไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ต้องการให้การพัฒนาท้ังจังหวัด

กลายเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่รูปแบบเดียว เป็นการรวมท้องถิ่นทุกรูปแบบ

เหลือรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้จังหวัดอื่นๆ อาจจะพัฒนาเหมือน

กรงุเทพมหานคร แทนทีจ่ะม ีอบต.หรอืมเีทศบาลมากมายให้เหลอืเป็นมหานคร

เมืองเดียว หรือเป็นจังหวัดเดียว ประเด็นนี้มีการศึกษาที่ภูเก็ตหลายครั้ง และ

มกีารจดัทำารา่งกฎหมายแลว้ เนือ่งจากปญัหาการเมอืงภายในประเทศ ทำาให้

เกิดไม่ได้ ฉะน้ัน มาตรา 78 ถ้าจะออกกฎหมายลักษณะนี้ก็สามารถตรา 

ออกมาเป็นพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกัน โดยยุบรวมทั้งหมด แต่คำาถามที่

จะตามมาคืออาจจะไม่เหมือนกรุงเทพมหานคร เช่น ราชการส่วนภูมิภาคจะ

คงอยูห่รอืไม ่เพราะกรงุเทพมหานครไมม่รีาชการภมูภิาค แตม่สีว่นราชการอืน่

ในกระทรวงทีท่ำาหนา้ทีแ่ทนอยูแ่ลว้ เรือ่งนีจ้ะเปรยีบเทยีบกบักรงุเทพมหานคร

ไม่ได้ทั้งหมด เพราะยังมีคำาถามเรื่องสรรพากรว่าจะอยู่ไหม หน่วยตรวจคน

2
กรอบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550
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เข้าเมืองจะอยู่ไหม หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นของท้องถิ่นหรือเป็นของราชการ

ภูมิภาค ถ้าอยู่จะอยู่กันอย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันต่อไป สรุปกรอบนี้เป็น

ช่องทางแรกในกฎหมายที่เปิดโอกาส

 กรอบที่สอง คือกรอบกฎหมายบัญญัติในมาตรา 284 หมวด 14 ว่าด้วย

การปกครองท้องถิ่น (กรอบที่ 2) ในความเป็นจริงมาตรา 284 ล้อมาจาก

มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นการพูดเรื่องท้องถิ่นต้องมีสภา

ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารที่

อาจจะมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มกไ็ด้ เป็นการยนืหลกัการเดมิ

ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เรื่องโครงสร้างสภากับฝ่ายบริหาร แต่มีวรรค 9  

ที่เขียนขยายความว่า “ก�รจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้�ง

กรอบที่ 1
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บริห�รที่แตกต่�งจ�กที่บัญญัติไว้ในม�ตร�นี้ให้กระทำ�ได้ต�มที่กฎหม�ย

บัญญัติ แต่คณะผู้บริห�รท้องถิ่นหรือผู้บริห�รเมืองต้องม�จ�กก�รเลือกตั้ง” 

วรรคน้ีต้ังใจจะเขยีนเอาไวเ้พือ่บอกวา่ ถา้ตอ้งการจะเปน็ทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ

ในอนาคต อาจจะไมไ่ดม้เีพยีงโครงสรา้งอำานาจของสภาทีม่าจากการเลอืกตัง้

โดยประชาชน และผู้บริหารเท่านั้น

 เมืองพิเศษสุวรรณภูมิเป็นตัวอย่างที่คิดกันก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ.2550 เนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องการยกฐานะเมืองพิเศษสุวรรณภูมิ 

แนวคิดเมืองพิ เศษสุวรรณภู มิในตอนนั้น คือต้องการให้ เป็นเมือง 

ท่าอากาศยาน (Aerotropolis) โดยมีความคิดว่าจะยกฐานะการบริหาร

บริเวณนี้เป็นเขตปกครองพิเศษ โดยไปดึงเขตพื้นที่บางส่วนของเขตประเวศ

ของกรุงเทพมหานครกับบางส่วนของสมุทรปราการมารวมเป็นเขตปกครอง

พิเศษ กฎหมายฉบับนี้มีการแปรเปลี่ยนกลายพันธุ์ในช่วงท้าย ช่วงต้นออกแบบ

กรอบที่ 2
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ใหเ้ปน็ทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษ โดยยบุรวม มผีูบ้รหิารโดยตรงและมสีภา แตส่ิง่ที่ 

ส่วนราชการทั้งหมดตั้งคำาถามคือ มีความเป็นไปได้เพียงใดที่จะให้ผู้บริหาร

ที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นฝ่ายการเมืองมาบริหารเมือง Aerotropolis  

เพราะเมือง Aerotropolis จะต้องดูทั้งเรื่องการป้องกันนำ้าท่วม เรื่องการ

บริหารสนามบิน เรื่องการทำา Business Chamber มีแนวคิดในการบริหาร

ต่างๆ มากมาย จึงมีการพูดกันว่าเมืองแบบนี้ไม่น่าจะให้นายกที่มาจากการ

เลือกต้ังมาบริหาร สมาชิกสภาอาจเป็นใครก็ไม่ทราบได้ หรือเป็นคุณลุง 

คุณป้ามาเป็นสมาชิกสภา แล้วจะมาบริหารเรื่องแบบนี้ได้หรือ นี่เป็น 

ความคิดเวลานั้น แนวคิดเรื่องท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงไม่สามารถขยับ 

ไปทางอื่นได้ 

 ดังนั้น เมื่อมีวรรคนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 จากนั้นถูกพัฒนา

ต่อในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ผมกับศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  

ได้ร่างกฎหมายให้ เป็นรูปแบบพิเศษโดยเสนอให้มีองค์การมหาชน 

ทำาหน้าที่ในการบริหารจัดการ คือเป็นองค์การมหาชนท้องถ่ิน แล้วบริหาร 

ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจากเป็นองค์การมหาชนจะมี 

ความยืดหยุ่นในการบรหิารจดัการได้คลอ่งขึน้ เอาคนมอือาชพีเขา้มาไดม้ากขึน้  

ยุครัฐบาลนายกทักษิณได้เปลี่ยนกฎหมายสุวรรณภูมิ ยกฐานะเป็นจังหวัด

สุวรรณภูมิ เป็นการเปลี่ยนแนวคิด กลายเป็นจังหวัดที่ 77 จึงถูกต่อต้าน  

ในที่สุดกฎหมายก็ตก ปัจจุบันการบริหารสุวรรณภูมิอยู่ภายใต้ อบต. เรื่อง

เมอืงพิเศษสุวรรณภมูนิี ้มกีารศกึษาไว้มาก มงีานศกึษาโดยรองศาสตราจารย ์ 

ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย อดตีรองผูว่้าราชการกรงุเทพฯ ซึง่มองทัง้ระบบใหญ่ 

จึงเป็นที่มาของมาตรา 264 วรรค 3 ที่เขียนว่า ต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดท้องถิ่น

รปูแบบพิเศษแล้ว แนวคิดทีจ่ะดึงอำานาจบางอยา่งมาจากสว่นราชการ หรอืมา 
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ทำาอะไรที่มีผลกระทบต่อภาคเอกชนก็ควรจะมีพื้นที่ให้คนเหล่านี้เข้ามามี 

ส่วนร่วมด้วย 

 ฉะนั้น ในวรรค 9 จึงเป็นการเปิดช่องทางว่า การปกครองท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษอาจจะมโีครงสรา้งทีไ่มใ่ชส่ภากบัผูบ้รหิารกไ็ด ้จะมมีากกวา่นัน้ 

ก็ได้ แต่หลักการสำาคัญที่ขอไว้คือ ผู้บริหารนั้นต้องมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน หลกันีป้อ้งกนัไมใ่หท้างราชการสง่คนมาเป็นผู้บรหิาร 

ท้องถิ่น ฉะนั้น ในกรอบกฎหมายนี้จึงเปิดโอกาสให้แนวคิดเรื่องเมืองพิเศษ

เกิดได้มากขึ้น
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ลักษณะของเมืองพิเศษที่สำาคัญคือ
 ประการแรก เมืองพิเศษควรที่จะพิจารณาเรื่องอำานาจหน้าที่ 

พิเศษก่อน ส่วนโครงสร้างพิเศษจะตามมาทีหลัง การจัดตั้งเมืองที่มีอำานาจ

พเิศษเปน็ลักษณะการบรหิารจดัการเฉพาะเมอืงทีม่อียูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีณุลกัษณะ

บางอย่าง ยกตัวอย่าง กรณีเมืองพัทยาที่เป็นเมืองพิเศษด้านท่องเที่ยว  

ควรพจิารณาวา่นายกเมืองพทัยาทำาอะไรเกีย่วกบัเรือ่งทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ในความ 

เป็นจริงอำานาจของเมืองพัทยาไม่ได้ต่างจากเทศบาล คืออำานาจเหมือนกัน  

ฉะนั้น ต้องดูว่าการดูแลนักท่องเที่ยว หรือการดูแลชายหาดเมืองพัทยา 

ประสบปญัหาอะไร ยกตวัอยา่งเชน่ ถา้เมอืงพทัยาไมส่ามารถอนญุาตปกัรม่ได ้

เพราะเปน็อำานาจของกรมเจา้ทา่ การอนญุาตใหจ้อดเรอืก็ทำาไมไ่ด ้มคัคเุทศก์ 

ก็ดูแลไม่ได้ โรงแรมก็ดูแลไม่ได้ สุดท้ายกลายเป็นเมืองพิเศษเพียงชื่อ  

หัวใจสำาคัญของเมืองรูปแบบพิเศษ คือการมีอำานาจหน้าที่พิเศษบางอย่าง  

เป็ นอำ าน าจหน้ าที่ ที่ ม ากก ว่ าอำ าน าจหน้ าที่ ทั่ ว ไ ปที่ ท้ อ งถิ่ น พึ งมี   

นั่นหมายความว่าการออกแบบเมืองพิเศษนี้ ต้องกลับมาคิดว่า เมืองพิเศษ 

ในลักษณะใด พึงต้องการอำานาจหน้าที่ใด เป็นสิ่งแรกที่ต้องคิด 

3
เมืองพิเศษ : 

ขอบเขตและความหมาย
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 ประการที่สอง การที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือระบบกำากับดูแลหรือ

ตรวจสอบได้นั้น ต้องอาศัยมาตรา 284 วรรค 9 อาจจะมีโครงสร้างอะไร

พิเศษที่มีพื้นที่ให้ส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วน 

ในการกำากับดูแล หรือบริหารร่วมกับนายกที่มาจากการเลือกตั้ง  

ถ้าส่วนราชการให้อำานาจกับผู้บริหารจะคล้ายแนวคิดเดิมท่ีเคยเสนอในเรื่อง

เมืองพิเศษสุวรรณภูมิ ซึ่งหลายฝ่ายไม่เชื่อว่าจะทำาได้ จึงไม่ยอมให้ทำาอะไร 

 เน่ืองจาก ในปัจจุบันพบว่า มีความแตกต่างของท้องถิ่นอยู่มาก 

จึงควรมีรูปแบบของเมืองไว้หลายแบบ กล่าวคือเมืองที่มีความเจริญ

ทางเศรษฐกิจมากๆ ให้ เป็นรูปแบบเมืองการค้าชายแดนกับเมือง 

โลจิสติก ส่วนเมืองที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นมากๆ เช่น กทม. ซึ่ง กทม.  

อาจจะถูกพัฒนาขึ้นเป็น Bangkok and Greater ในบางด้านได้ ในวันนี้ 

เรื่องการป้องกันนำ้าท่วมในกทม.นั้น กทม.จะทำาคนเดียวไม่ได้ ต้องทำาเป็น 

Network ส่วนเรื่องขนส่งมวลชน (Mass Transit) ในกทม. ก็ควรทำาเป็น 

Network กับเมืองบริวารเช่นกัน ในต่างประเทศมีหลายรูปแบบ เราเรียกว่า 

เป็นท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียว (Single Purpose Local  

Organization) ยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกามี School District ซึ่งก้าวข้าม

พ้นเขตปกครองโดยมาพูดเรื่องท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทั้งระบบเป็น School 

District ในอนาคตก็อาจจะมีการพัฒนาถึงขั้นที่ทำาให้ท้องถิ่นกับเมืองบริวาร 

(Outskirt) ของเมืองขนาดใหญ่ได้คิดถึงการบริหารจัดการร่วมกันอย่างไร 

Mass Transit จะลงทนุรว่มกนัอยา่งไร ซึง่ปจัจบุนัเครือ่งมอืในการทำางานรว่ม

ระหวา่งทอ้งถิน่ทีอ่ยูต่ดิกนั มีเครือ่งมือเดียว คือ “สหการ” แตค่ำาวา่ “สหการ”  

เขียนเอาไว้ในกฎหมายเพียง 2 บรรทัด ว่าท้องถิ่นใดที่มีความพร้อม 

อาจรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นสหการ แต่เรายังไม่เคยรู้ว่าสหการควรเป็น

อย่างไร เพราะเราติดระเบียบมาก 
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 JICA เคยทำาการศกึษาทดลองสหการ 2-3 เรือ่ง เชน่ สหการในเรือ่งขยะ 

สหการในเรื่องป้องกันไฟไหม้ ผลการศึกษาเสนอว่า เทศบาลเล็กที่อยู่ติดกัน

ไม่ควรมีรถดับเพลิง สถานีดับเพลิงควรสร้างไว้ตรงกลาง หรือที่ที่เชื่อมกันได ้

ที่สามารถวิ่งมาได้ง่ายโดยใช้หลักเส้นทาง แต่ก็มาติดกับดักที่ว่า จะขึ้น

ทะเบยีนรถดบัเพลงิว่าเปน็ของใคร รถดับเพลงิทีซ่ือ้แลว้ขึน้กบัใคร ถา้เสยีแลว้

ใครซ่อม แล้วจะใช้จ่ายค่านำ้ามันอย่างไรไปติดกับดักระเบียบพัสดุ ระเบียบ

อะไรต่างๆไปหมด คำาว่า “สหการ” ก็ยังเกิดไม่ได้ เมืองที่มีความหนาแน่น 

มากๆ อย่างเช่น กทม. เชียงใหม่ เมืองที่เป็น Outskirt ตัวอย่างดอยสุเทพ 

เวลานี้รับเป็น Base Town ให้เชียงใหม่ คนทั้งหมดมาทำาสิ่งแวดล้อมใน

เชียงใหม่เสีย แล้วกลับไปนอนที่ดอยสุเทพ หรือที่บ้าน ประเด็นนี้น่าจะเป็น

เรื่องหนึ่งที่ควรพูดถึงในเรื่องเมืองใหญ่ 

 ประการที่สาม เมืองพิเศษที่มีความสามารถทางฟังก์ชั่นเฉพาะ 

โดยทั่วไปเมืองควรจะมีฟังก์ชั่น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่ทำาหน้าที่

บริการสาธารณะทั่วไปเหมือนกับเทศบาล หรือเรียกว่า General Function  

กลุ่มที่สองคือ เมืองที่ มีการบริหารจัดบริการสาธารณะเฉพาะพื้นที่  

หรือเรียกว่า Specific Function ถ้าจะเป็นเมืองที่มีอำานาจหน้าที่พิเศษ  

ควรพิจารณาดูว่าจะมีอะไรที่เป็นอำานาจหน้าที่เพิ่มเติมให้บริหารจัดการได้

 เรือ่งเมอืงพเิศษโดยหน้าท่ี สำาหรบัประเทศไทยในสว่นท่ีเป็นของเดมินัน้  

เรามีเมืองพิเศษกรุงเทพมหานคร และมีพัทยา ซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่าปัญหา

มีอะไรบ้าง
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 ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเมืองพิเศษของไทยต้องการความพิเศษดังนี้

 โครงสร้างการบริหารงาน การเสนอเรื่องโครงสร้างการบริหารงานของ

เมืองพิเศษ เราต้องใช้จังหวะของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 284 วรรค 9 

โดยอาจจะมีรูปแบบเมืองพิเศษที่นำา City Manager กลับมาใช้ หรือจะเป็น

แบบกรณีแม่สอดนำาเอาระบบมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย 

ซึ่งเป็นกรรมการอีกชุดหนึ่งที่จะมาดูแล ซึ่งลำาดับถัดไปจะได้กล่าวถึงแม่สอด

ว่ามีลักษณะอย่างไร สามารถออกแบบโครงสร้างให้ Accommodate กับ

อำานาจหน้าที่ที่กำาลังจะขอเพิ่มเติมได้อย่างไร หากเมืองพิเศษนั้นต้องการ

อำานาจหน้าที่เพิ่มจากส่วนราชการ

 ที่มาของผู้บริหาร ประเด็นที่มาของผู้บริหารกำาหนดว่าต้องมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น

4
เมืองพิเศษ : 

ความเป็นไปได้และความพยายาม
ในการจัดตั้งเมืองพิเศษ
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 อำานาจหน้าที่ ซึ่งต้องการอำานาจหน้าที่ 2 แบบคือ

1) อำานาจหน้าที่ทั่วไป

2) อำานาจหน้าที่พิเศษ อำานาจที่อาจจะมาจากการถ่ายโอนจากส่วน

ราชการตา่งๆ หรอืสว่นราชการมอบอำานาจใหท้อ้งถิน่บรหิารจดัการ 

และมีคณะกรรมการควบคุม 

 ระบบบริหารงานบุคคล ประเด็นนี้ยังมี 2 แนวคิด แนวคิดที่หนึ่ง

ต้องการเหมือนรูปแบบกรุงเทพมหานคร คือมีกองของตัวเอง แนวคิดที่สอง

คอืถา้ทอ้งถิน่ขนาดเลก็มากๆ ไมจ่ำาเปน็ตอ้งมกีอง อาจจะใชก้ฎหมายบรหิาร

งานบุคคลได้ 

 แหล่งรายได ้ เป็นอีกเรื่องที่มีความสำาคัญมาก เรื่องเมืองพิเศษ (มีคน 

มกัพูดกบัผมว�่อ�จ�รยเ์ขยีนกฎหม�ยใหผ้มเปน็เมอืงพเิศษหนอ่ย ผมถ�มว�่ 

แล้วคุณอย�กได้อะไร คุณมีอะไรเป็นพิเศษ เข�ตอบ ไม่รู้แต่ผมอย�กได ้

เพร�ะคิดว่�น่�จะมีร�ยได้พิเศษ ผมก็บอกว่�ถ้�คิดอย่�งนี้ไม่ใช่แล้ว  

ต้องเริ่มต้นว่�พื้นที่คุณอยู่ตรงนี้คุณมีปัญห�อะไร แล้วคุณจัดก�รอะไรไม่ได้ 

ถ้�คุณมีอำ�น�จคุณจะจัดก�รเรื่องนี้ให้ดีขึ้นอย่�งไร แล้วจึงค่อยม�พูดเรื่อง 

ร�ยได้) เรื่องแหล่งรายได้ที่คิดกันอาจจะมีการขยายไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ 

ที่ผ่านมายังจำากัดความคิดคือ คิดเพียงว่าแหล่งรายได้ไม่ควรกระทบกับ 

ประชาชน ไม่ควรเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนเมื่อเป็นเมืองพิเศษแล้ว  

(เช่นกรณีแม่สอด ตอนที่จะยกฐ�นะเป็นเมืองพิเศษ คนริมแม่นำ้�เมย 

เกือบทั้งหมดต่อต้�น ที่เทศบ�ลท่�ส�ยลวดก็คิดอย่�งเดียวกันว่� ถ้�เป็น 

เมืองพิเศษแล้วจะเสียภ�ษีแพง แต่เข�ไม่ได้รับรู้ เข�ไม่ได้คิดว่�เข�จะได้

อะไรจ�กก�รเป็นเมืองพิเศษ เช่น เศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่�งไร เข�ไม่รู้ แต่เข�

คิดอย่�งเดียวว่�กระทบภ�ษีที่เข�ต้องจ่�ยไหม)
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 แนวคดิเก่ียวกบัทีม่าของแหลง่รายไดท้ีส่ำาคัญของทอ้งถ่ินเมือ่เปน็

เมืองพิเศษ กล่าวคือ

1) โครงสร้างรายไดเ้ดมิท่ีมาจากภาษไีมค่วรเปลีย่นแปลง แต่อาจ 

จะมีการคิดเร่ืองของสูตรในการจัดสรรใหม่ (Reallocate) ได้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กล่าวคือเมืองพิเศษ 

ที่สร้าง VAT ควรจะได้รับคืนกลับให้เมืองนั้นบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมด 

ถ้าให้ทั้งหมดจะไม่เป็นธรรมกับเมืองอื่น 

  ที่กล่าวถึงเรื่อง VAT เพราะว่า VAT เป็นรายได้ใหญ่ที่สุด 

ของเงินส่วนแบ่งท่ีจะได้รับจัดสรรคิดเป็นประมาณเกือบแสนล้านบาท  

ปัจจุบัน VAT ถูกแบ่งโดยกฎหมายคิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 9  

เป็นส่วนของท้องถิ่น หมายความว่า 7 บาทที่เราเก็บได้ 70 สตางค์

เป็นของท้องถิ่น ที่เหลือเป็นของทั้งประเทศ แล้วนำามาจัดสรรกัน  

โดยนำาเงินทั้งหมดมาวางตรงกลางแล้วหาสูตรคำานวณว่าจะจัดแบ่ง

อย่างไร แล้วก็แบ่งกันไป 

  เรื่อง VAT ตามพ.ร.บ.แผนขั้นตอนการกระจายอำานาจ รัฐบาล

สามารถเขา้มาจดัสรรใหม่ได้ ปจัจบัุนทอ้งถิน่ไดร้บั VAT อยูป่ระมาณ 

6-7 หมื่นล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 30 ของ VAT หลังหักลบแล้ว  

เงิน 5% ของ VAT เปน็ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) หมายถงึ  

VAT 5% เกิดที่จังหวัดไหน อบจ. นั้นก็ได้ไป 5% ดังนั้น เมื่อไม่ควร

กระทบรายไดป้ระชาชน เราอาจจะกลบัมาคดิเพยีงเรือ่งการจดัสรร

เงินใหม่ (Reallocate) ว่าควรเป็นอย่างไร 

  สมมติว่าเราคิดจากฐาน VAT ของทุกจังหวัด VAT เกิด 

จังหวัดไหน ไม่ต้องสนใจ นำามารวมกันก่อนแล้วจัดสรรใหม่ ซึ่งการ

จัดสรรใหม่อาจจะจัดตามหลักเกณฑ์เช่น หลักความรวยความจน  
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หลักประชากร เป็นต้น ถ้าจัดสรรโดยคืน VAT ให้จังหวัดก่อน 

สกั 1 สว่น ซ่ึงประมาณ 20-30% เราตอ้งไป Simulate ดวูา่เปน็เทา่ไหร ่ 

โดยสว่นหนึง่นำาไปไวต้รงกลางแลว้จดัสรรใหม ่(Reallocate) ดว้ยสตูร

ทั่วไป ถ้าทำาลักษณะนีค้วามเป็นธรรมก็จะเกิดกับพื้นที่ พื้นที่ที่สร้าง 

VAT มากอยา่งนอ้ยกไ็ด้รับการชดเชย แนวคดินีค้ลา้ยกบัคา่ภาคหลวง  

กล่าวคือถ้ามีทรัพยากรธรรมชาติก็ควรเป็นของประเทศ ของเจ้า 

ของเร่ือง ของจงัหวดัทีเ่ขานัง่ทบัอยู ่การคดิ VAT จากฐานของจงัหวดั

ตรวจได้ดูได้ แต่ถ้าจะไปคิด VAT จากฐานของท้องถิ่นทำาได้ยาก 

เช่น เทศบาลนี้สร้าง VAT เท่าไหร่ดูยาก ถ้ามองในภาพจังหวัดดูได้

ง่ายกว่า นักเศรษฐศาสตร์คิดเรื่องความเป็นธรรม ความเป็นธรรม

ก็คือความสมดุลระหว่างจังหวัดที่สร้าง VAT มาก แล้วรับภาระ

มากรับมลภาวะมาก รับประชากรแฝงมาก รับสิ่งต่างๆ มากมาย  

กับจังหวัดที่ไปอยู่ในพื้นที่ยากจน VAT ก็ไม่มี การที่จะทำาให้เกิด

ความสมดุลนี้คือ สัดส่วนระหว่าง VAT ที่ส่งคืนก่อน กับ VAT ที่เอา

มารวมกนั แลว้หาสตูรในการจดัสรรใหมเ่มือ่ทำาลกัษณะนีโ้ครงสรา้ง 

รายได้ก็จะเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นั้นมีลักษณะอย่างไร ปัจจุบัน

ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ สร้างมูลค่ามหาศาล แต่หากถามว่า 

แลว้ VAT เปน็อยา่งไร ตอบวา่ไมท่ราบ เพราะ VAT ไมเ่หมอืน Sale Tax  

เนื่องจาก Sale Tax คิดตอนท้าย เมื่อบวกแล้วได้ 5% ก็รู้ว่าเกิดขึ้น 

แค ่5% แต ่VAT บางจงัหวดัหกัลบแลว้อาจจะตดิลบกไ็ด ้บางจงัหวดั 

ที่ไปรณรงค์แนวคิดนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้ จังหวัดจะไม่ได้เงิน 

เพราะไม่มีมูลค่าเพิ่มพอที่จะทำาให้เกิดมูลค่าที่จังหวัด สรุปว่าแหล่ง

รายไดใ้หญข่องทอ้งถิน่ไมค่วรกระทบกบัประชาชนในโครงสรา้งใหญ่ 

แต่สามารถจัดสรรใหม่ด้วยสูตร (Formula) ใหม่ได้
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2) ถ้าจำาเป็นต้องมีภาษีใหม่ควรเป็นภาษีที่อาศัยฐานกฎหมาย

รองรับ ถ้าพูดเรื่องภาษีนำ้าเสีย หรือภาษีส่ิงแวดล้อมควรพิจารณา 

ว่าฐานกฎหมายมีหรือไม่ หรือมีฐานกฎหมายกลางหรือไม่ แนวคิดการ 

ออกกฎหมายทอ้งถิน่ของประเทศไทยไมส่ามารถไปเขยีนใหท้อ้งถิน่ 

มีอำานาจอะไรโดยไม่มีฐานมารองรับ เมื่อไม่มีฐานใหญ่มารองรับ  

ออกกฎหมายอะไรมากท็ำาไมไ่ด ้(โดยเฉพ�ะกฤษฎกี�จะบอกว่�ไม่ใช ่

อำ�น�จหน้�ที่ของคุณ ตัวอย่�งเช่น ถ้�ก�รออกกฎหม�ยให้ท้องถิ่น

เพื่อต้องก�รให้ทำ� 5 เรื่อง กฤษฎีก�จะตีคว�มว่�ถ้�ไม่เขียนไว้ใน 5 

เรือ่งนี ้ห�้มทำ� แตห่ล�ยประเทศเขยีนว่� ห�้มทอ้งถ่ินทำ�เรือ่งตอ่ไปนี ้ 

ที่เหลือทำ�ได้หมด จึงเป็นคนละแนวคิด แต่ของไทย ถ้�ไม่ระบุใน

กฎหม�ย ไม่ให้ทำ� นี่เป็นลักษณะ Approach ของกฎหม�ยที่เร�มีอยู่) 

3) ค่าธรรมเนียม (Fee หรือ User Fee) น่าจะเป็นแหล่งรายได้ 

สำาคัญในอนาคตซ่ึงจะเป็นเรื่องใหญ่ ยกตัวอย่างที่แหลมฉบัง 

แหลมฉบังรับภาระที่จอดรถคอนเทนเนอร์ เพื่อเตรียมขนไป

ออกท่าเรือนำ้าลึก ถนนทั่วไปเทปูนหนา 14 ซม. ที่แหลมฉบัง

เทปูนหนา 28 ซม. ก็ยังพังเพราะรถบรรทุกหนัก คำาถามคือ  

แหลมฉบังเก็บค่าผ่านทางของรถคอนเทนเนอร์ได้หรือไม่ ในความ

เป็นจริงเทศบาลนครแหลมฉบังยังเก็บค่าธรรมเนียมแบบนี้ไม่ได้ 

ถ้าเก็บได้ตู้ละ 100 บาท แต่ละปีจะมีรายได้จำานวนมาก เรื่องของ 

User Fee จึงเป็นเรื่องสำาคัญ แหล่งรายได้ประเภทนี้ถ้าจัดเก็บได้ 

จะไม่กระทบกับประชาชนโดยตรง แต่กระทบกับผู้ประกอบการ 

แหล่งรายได้นีจ้งึขึน้อยูก่บัพืน้ที ่ในการศกึษาตอ้งไปดเูรือ่งโครงสรา้ง

ให้ดีว่ารายได้ที่จัดเก็บมาจะนำาไปใช้อย่างไร
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  โดยสรุป แหล่งรายได้ของท้องถิ่นจะมาจาก 3 ทางดังที่กล่าว

ข้างต้น

4) เรื่องการกำากับดูแล สามารถทำาได้ 2 ระบบคือ 

 1) การกำากับดูแลโดยระบบคณะกรรมการ เช่นเมืองแม่สอด 

 มีคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายฯ กรรมการชุดนี้ดูแลอำานาจ 

 หน้าที่พิ เศษที่มอบให้ท้องถิ่น เ พ่ิมเติม คล้ายเป็นการ  

 Endorsement คือให้การรับรองว่าดำาเนินการแบบนี้ได้  

 หรือปรึกษาว่าแผนพัฒนาจะดำาเนินไปอย่างนี้ดีไหม 

 2) การกำากับดูแลโดยระบบเดิมที่มีอยู่ ปัจจุบันยังไม่มีความเห็น 

 ร่วมกันว่าจะให้ผู้ว่ากำากับ หรือจะให้รัฐมนตรีกำากับ หรือให้ 

 นายกรัฐมนตรีกำากับ ซึ่งมีทางเลือกมาก เช่น การกำากับดูแล  

 ภายในโครงสรา้งทีส่ามารถออกแบบไดใ้นระบบปกต ิเปน็ระบบ 

 กำากับดูแลตามกฎหมาย
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 พื้นที่ที่เรากำาลังคิดและอยู่ใน Pipeline เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เมืองพิเศษ

มีดังนี้ (ดูรูปที่ 1)

 1) กลุ่มเมืองกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร

 2) กลุ่มเมืองพิเศษที่ต้องการพื้นที่ฟังก์ชั่น คือเมืองพื้นที่ชายแดน 

ขณะนี้กำาลังทดลองเรื่องนครแม่สอด ความจริงมีการหารือกันระหว่าง 

เมืองต่างๆ อยู่มาก เช่น มุกดาหาร สะเดา ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชายแดน  

หรือแม้แต่กาญจนบุรี ก็เป็นพื้นที่ชายแดน แต่ที่พิจารณานครแม่สอด  

หรอืสมุย เหตุผลสำาคญัคอื เมอืงเหลา่นีม้กีารศกึษาไว้บางสว่น หรอืเคยศกึษา

ความเป็นไปได้อยู่แล้ว จึงเริ่มร่างกฎหมายได้ มาบตาพุดมีความพยายาม 

จะให้ทำาเป็นเมืองพิเศษ แต่มาบตาพุดยังไม่เคยมีงานศึกษา มีแต่คำาบ่น  

บ่นว่ามีปัญหา แต่ถามว่าต้องการอะไร ตอบไม่ได้ ทำาให้ไม่สามารถจะอยู่ใน

ขบวนเดียวกับนครแม่สอดได้ (รูปที่ 2)

 3) กลุ่มเมืองท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

  3.1) เมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพย�กรธรรมช�ติ ได้แก่ สมุย ภูเก็ต 

ชะอำา หัวหิน ท้องถิ่นหัวหินสนใจพัฒนาเป็นเมืองพิเศษเช่นกัน ถ้าได้พัฒนา

5
แนวทางการศึกษา 

รูปแบบองค์กรบริหารจัดการ
ในพื้นที่เมืองพิเศษ
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หัวหินก็จะเป็นเมืองพิเศษที่ไกลกว่านั้นได้อีก เพราะเป็นที่ตั้งของพระราชวัง  

เปน็ทีท่อ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษแ์บบเมอืงเกา่ เมอืงทอ่งเทีย่วขณะนีอ้ยูใ่น Pipeline 

ของคณะกรรมการกระจายอำานาจ แต่ครม. ได้ยกให้องค์การมหาชนที่ทำา

เรื่องพื้นที่พิเศษดูแลแทน (รูปที่ 3)

  3.2) เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันนี้เราเห็นปัญหาการอนุรักษ์ 

ของเมืองที่เป็นมรดกโลกทั้งหมดได้แก่ อยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย พบว่า

พื้นที่เหล่านี้ถูกประกาศเป็นเขตโบราณสถาน จะทำากิจกรรมขุดถนนก็ไม่ได้  

ต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากร การพัฒนาเมืองอยุธยา สุโขทัยก็มี 

ปัญหาหมด แหล่งท่องเที่ยวก็เสื่อมโทรมไปเรื่อยๆ แต่เมืองเหล่านี้ก็ยังไม่

สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ เพื่อให้เป็นมรดกโลก

 4) กลุ่มเมืองโลจิสติก เนื่องจากแหลมฉบัง เป็น Gateway  

เรื่องท่าเรือนำ้าลึก (รูปที่ 4) มีคำาถามว่าเราจะบริหารแหลมฉบังอย่างไร  

ท่าเรือมีหลายระบบด้วยกัน เช่น บริหารโดย Port Authority ของประเทศ

หรือบริหารโดยเมือง แต่วันนี้ที่แหลมฉบัง การท่าเรือบริหารเฉพาะเรื่อง 

เรือเดินออกทะเล ที่วางคอนเทนเนอร์ก็แพง จึงมีการไปวางคอนเทนเนอร์

นอกท่าเรือแทน ไปวางอยู่ ในเมืองมากมาย เทศบาลก็รับภาระเก็บ 

ภาษีโรงเรือนได้หมื่นบาทต่อปี วางสูงขนาดไหนก็ได้ ตัวอย่างความไม่เป็น

ธรรมจึงเกิดขึ้นมาก ในขณะที่ทุกคนนำามาวางที่ท่าเรือไม่นานก็ส่งลงเรือ 

เพราะค่าวางแพงมาก นิคมอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ดูแลเรื่องเหล่านี้
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รูปที่ 1

รูปที่ 2
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รูปที่ 3

รูปที่ 4
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 โดยสรุปเมืองพิเศษ มีอยู่ 4 กลุ่ม คือกลุ่มเมืองกรุงเทพมหานคร 

กับเมืองบริวาร กลุ่มเมืองท่องเที่ยว กลุ่มเมืองการค้าชายแดน และกลุ่มเมือง

โลจิสติก สิ่งที่สำาคัญคือต้องพิจารณาว่าถ้าจะทำาให้เมืองเหล่านี้มีเอกภาพ 

บริหารได้ แก้ปัญหาได้ แล้วเป็นตัวคูณที่จะสร้างเศรษฐกิจได้ ต้องมีอำานาจ

หน้าที่อะไรพิเศษเพิ่มเติม ส่ิงเหล่านี้คือเร่ืองสำาคัญท่ีสุด ถ้าจะคิดเรื่อง 

เมืองพิเศษย่อมหมายความว่าเมืองนั้นมีศักยภาพหรือมีคุณลักษณะ 

ที่ต้องการอำานาจพิเศษ เพื่อจะทำาให้เมืองนี้สามารถทำาหน้าท่ีน้ีได้จริง  

ยกตัวอย่างเมืองท่องเที่ยวเช่น ภูเก็ต หัวใจสำาคัญคือ เรื่องศักยภาพการ 

รองรับของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) ถ้าจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้ได้ ก็ต้องควบคุมจำานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม แต่วันนี้ทำาไม่ได้  

ที่ประเทศมัลดีฟจะเห็นว่าแต่ละเกาะมีการควบคุมจำานวนที่พักให้มีได้ไม่เกิน 

กีห่อ้ง จงึจำากดัคนพกัได้และบังคับว่าตอ้งทำาไฟฟา้เอง ทำานำา้จืดเอง ต้องเก็บขยะ 

อย่างไร แล้วเก็บภาษีจากค่าห้องโดยรัฐบาลกลาง ฉะนั้น แนวคิดที่สำาคัญ

คือ ต้องหาหัวใจหรือประเด็นสำาคัญให้ได้ว่า ถ้าเป็นเมืองพิเศษแบบท่ี 

ต้องการนี้ อำานาจอะไรควรเป็นอำานาจพิเศษ
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 ปัจจัยที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จของเมืองพิเศษประกอบด้วย

•  ประการแรก คือก�รเติบโตของเมืองนั้นสอดคล้องกับทิศท�ง

ก�รบริห�รของประเทศ ปัจจุบันนี้ สมุย แม่สอด แหลมฉบัง 

สอดคลอ้งกบัทศิทางของการพฒันาดงัทีก่ลา่วแลว้ เดมิการผลกัดนั 

เรื่องเมืองพิเศษมีเมืองมาบตาพุดและพัทยา แต่สองเมืองนี้ถูกถอน

ออกไปก่อน 

•  ประการที่สอง คือคว�มพร้อมของท้องถิ่นและก�รมีส่วนร่วม  

การพัฒนาเป็นเมืองพิเศษจึงไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์ ต้องเริ่มต้น

จากการมีงานศึกษามาบางส่วนแล้ว เช่น แหลมฉบังมีการศึกษา 

มาก่อนและมีการคุยกับประชาชน สมุยก็มีการคุยกับประชาชน 

และมีการศึกษามาก่อน ฉะนั้นเร่ืองความพร้อมของท้องถิ่น 

เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ

• ประการที่สาม คือการพัฒนาเป็นรูปแบบพิเศษต้องมีกฎหมายเป็น

เครื่องมือ การร่างกฎหมายจะเกิดขึ้นหลังจากที่มองเห็นแล้ว

ว่ามีโอกาส ที่แม่สอดเมื่อมีการศึกษาแล้วก็มีกระบวนการหารือ

กันนาน มีการรับฟังความคิดเห็น มีการทำาประชามติหลายรอบ  

6
ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ
ในการจัดตั้ง “เมืองพิเศษ”
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มีการจัดเวทีสาธารณะมามาก สมุยก็มีการทำาเช่นกัน แต่สมุย 

จังหวะไม่ค่อยดี แต่มีโอกาสจะเกิดเป็นเมืองพิเศษได้หลายครั้ง  

เรือ่งของสมยุจงึยงัค้างอยู ่ความจรงิสมยุนา่จะพฒันาเดนิหนา้ไดเ้รว็

กว่าเมืองอื่น เพราะด้วยลักษณะทางกายภาพเป็นเกาะไม่ยุ่งกับใคร 

สามารถจัดการได้ง่าย แต่ที่ผ่านมาไม่มีเอกภาพ หลายคนคงทราบ

ว่าถนนรอบเกาะสมุย เป็นถนนที่ตำ่ากว่ามาตรฐาน มีความกว้าง

ในเชิงวิศวกรรมและความปลอดภัยตำ่ากว่ามาตรฐาน แต่วันดีคืนดี

กระทรวงการท่องเที่ยวไปปลูกต้นไม้ตรงกลางถนนทำาให้ถนนแคบ 

โรงบำาบัดนำ้าเสียที่กรมโยธาธิการสร้างในสมุย สร้างเสร็จก็ปล่อย 

นำา้เสยีลงทะเล ในขณะทีส่มยุมปีญัหาเรือ่งขาดนำา้จดื ทีอ่ธบิายมานี้ 

เพื่อชี้ให้เห็นว่าสมุยไม่มีเอกภาพในการบริหารจัดการให้บริการ

สาธารณะ ปัจจัยเ ง่ือนไขเหล่านี้ นำามาสู่การร่างกฎหมาย 

เมอืงพเิศษ ถา้ไดฟ้งักช์ัน่พเิศษแลว้ สิง่สำาคญัถัดมา คือ ตอ้งออกแบบ 

โครงสร้างให้มีกลไกของการที่จะสร้าง Trust หรือความไว้วางใจ

ระหว่างกันด้วย
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7
การบริหารราชการนครแม่สอด

กรอบที่ 3 

 ขณะนี้ร่างกฎหมายเมืองพิเศษมีอยู่ 3 ฉบับคือ แม่สอด สมุย แหลมฉบัง  

โดยใช้แนวคิดเดียวกับร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองแม่สอด  

(กรอบที่ 3) ประกอบด้วย
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•  หมวด 1 เร่ืองการจัดตั้งนครแม่สอด พูดถึงการยุบรวมพื้นท่ี

ที่คิดว่าจำาเป็น ในกรณีของแม่สอดได้ยุบรวมเฉพาะเทศบาล 

ท่าสายลวด ซึ่งเป็นส่วนต่อจากเทศบาลแม่สอด ติดแม่นำ้าเมย  

ถ้าแม่สอดจะเป็น Gateway และเป็นเมืองการค้าชายแดน  

ต้องรวมพื้นที่บริเวณนั้นด้วย และยังมี อบต.ท่าสายลวด และอบต.  

อีกแห่งซึ่งบริเวณนั้นต้องการเข้ามารวมด้วย แต่พื้นที่บริเวณนั้น 

ใหญ่มาก มีปัญหาว่าส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ป่าสงวน สำาหรับเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์กำาลังดูอยู่นั้น ต้องการพื้นที่

บริเวณนั้นด้วย จึงต้องมีการคุยกันอีกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร 

ซึง่มีการพดูกนับอ่ยมาก แตย่งัไมม่คีวามเหน็รว่มวา่จะเปน็แบบไหน  

เรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ยังมีการพูดเรื่อง Area  

ว่าเราจะรวบรวมมาอย่างไร

•  หมวด 2 เรื่องการบริหาร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สภา

นครแม่สอด ส่วนที่ 2 นายกนครแม่สอด ส่วนที่ 3 คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครแม่สอด กรณีแม่สอดจะเห็นว่า 

ส่วนที่ 1 คือ สภานครจะเหมือนเดิม นายกก็เหมือนเดิม แต่สิ่งที่เพิ่ม 

คือ ส่วนที่ 3 กรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครแม่สอด  

ประเดน็นีไ้ดอ้อกแบบใหม้ทีีม่า 3 ฝา่ย ฝา่ยท่ี 1 คอืมาจากผู้ทรงคณุวุฒ ิ 

ซึ่งเสนอโดยสภานครแม่สอด มีผู้แทนภาคเอกชน หอการค้า  

สภาอุตสาหกรรม ที่จะเข้ามาในสัดส่วนที่ เท่ากัน เสนอโดย 

นายกนคร และผู้แทนส่วนราชการซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 

ถ้าผู้ว่าฯ เห็นว่าคนที่จะเข้าไปกำากับดูแลแม่สอดควรจะมาจาก 

ส่วนงานใดบ้างก็สามารถเสนอเข้ามา โดยมีการกำาหนดให้มีฝ่ายละ 

7 คน รวมเป็น 21 คน 
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•  หมวด 3 เรื่องอำานาจหน้าท่ี อำานาจหน้าที่นครแม่สอดแบ่ง 

ออกเป็น 2 มาตรา หรือ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่ว่า 

ด้วยเรื่องของอำานาจทั่วไป เป็นอำานาจตามฐานะเทศบาลนคร  

กับกลุ่มที่สองคือ อำานาจที่คิดว่าควรได้พิเศษ อำานาจพิเศษชุดนี้  

จะมีปัญหา 2 ประการ คือ 

1) การที่ต้องการให้กรรมการที่ปรึกษาพัฒนานโยบาย 

 เป็นคนกำากับ โดยไม่ ให้ เพียงเฉพาะนายกที่จะ 

 ใชอ้ำานาจได้ การสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการ 

 ที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายกับนายกเป็นเรื่องสำาคัญ  

 ซึ่งออกแบบในทำานองที่ว่า นายกต้องหารือและกรรมการฯ 

 สามารถโต้หรือคัดค้านได้ในกรณีท่ีเห็นว่านายกทำาไม่ถูก  

 จากนั้นให้หาจุดร่วม โดยมีผู้กำากับดูแลเป็นคนตัดสิน 

 ไม่ได้ให้อำานาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ เพราะถ้าให้อำานาจ 

 ในส่วนที่ 3 คืออำานาจของกรรมการฯมากเกินไป จะเป็น 

 ปัญหาตามมาอีกว่า กรรมการฯจะเป็นผู้บริหารแทน 

 ก็จะไปขัดกัน การวางความสมดุลของอำานาจของ 

 กรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายจึงมีความสำาคัญ  

 (ชื่อกรรมก�รฯ นี้ท่�นน�ยกอภิสิทธิ์เป็นคนคิดให้ เดิมจะ 

 ใช้เป็นกรรมก�รพัฒน�นโยบ�ย ท่�นตั้งข้อสังเกตว่�  

 คำ�ว่� “พัฒน�นโยบ�ย” จะไป Over Rule น�ยกหรือไม่  

 ท่�นจึงให้เติมคำ�ว่� “ที่ปรึกษ�” เข้�ไปด้วย) 
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2) อำานาจเพิ่มเติมที่ไปรับมาจากส่วนราชการมาเพิ่มเติม 

 เปน็อำานาจพเิศษ คำาถามคอืจะทำาอยา่งไร ในรา่งกฎหมาย 

 ฉบับแม่สอดได้เขียนว่าให้ออกเป็นกฤษฎีกาในทาง 

 กฎหมายหลายคนบอกทำาไม่ได้ ถ้าออกเป็นกฤษฎีกา 

 ก็หมายถึงมติ ครม. เนื่องจากเรื่องศุลกากรนั้น อำานาจ 

 ตามกฎหมายศุลากร ถ้าจะให้แม่สอดทำางานในเรื่อง 

 ศุลกากรจะทำาได้มากน้อยเพียงใด ก็ให้ออกเป็น 

 พระราชกฤษฎีกา นักกฎหมายกลุ่มหนึ่งบอกว่าทำาไม่ได้  

 เพราะพระราชกฤษฎีกาไป Over Rule พระราชบัญญัติ 

 ไม่ ได้  แต่ข้อดีของการออกพระราชกฤษฎีกาคือ  

 ยืดหยุ่น สมมติว่าออกไปแล้วทำาไม่ได้ หรือออกไปแล้ว 

 ยังมีรายละเอียดที่ต้องเพิ่ม พระราชกฤษฎีกาจะคล่องตัว  

 แก้ไขง่ายเพราะเป็นเรื่องฝ่ายบริหาร เป็นอำานาจฝ่าย 

 บริหาร เป็น Government Policy ที่จะบอกว่าจะทำา 

 แค่ไหน แล้วสามารถปรับได้ตามพัฒนาการและความ 

 พร้อมของเมือง 

 อำานาจหน้าที่ในแต่ละเรื่องจะรับมาแค่ไหนจึงจะเหมาะสม เป็นประเด็นที่ 

สำาคัญสำาหรับเรื่องแหล่งรายได้ ได้มีการเขียนให้มีลักษณะท่ีสามารถ 

ออกเป็นกฎหมายที่มี User Fee ได้มากขึ้น แม่สอดขอส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม 

คนต่างด้าว ทุกวันนี้กระทรวงแรงงานเก็บ 3,900 บาท ส่งให้กระทรวง 

สาธารณสุขประมาณ 600 บาท ที่เหลือส่งให้กระทรวงการคลัง แต่แม่สอด 

ขอส่วนแบ่งเพ่ิม เพราะแมส่อดตอ้งรับภาระคนตา่งดา้ว ปจัจบุนัยงัไมร่บัแนวคดิ

แบบนี้ ต้องไปเขียนไว้ในฐานรายได้ว่าจะให้ท้องถิ่นอย่างไร 
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 แต่ละประเภทของเมืองพิเศษในแต่ละฟังก์ช่ันต้องเป็น Tailor Made  

ไม่ใช่ Mass Products คือต้องไปคิดออกแบบเฉพาะเมือง ทำาการศึกษา 

เฉพาะเมือง หลักการสำาคัญของกฎหมายภาษี คือ หลักท่ีว่าด้วยรัฐต้องให้

อำานาจกอ่น ไมว่า่จะใหอ้ำานาจใครเกบ็ภาษ ีจะใหอ้ำานาจกรมเกบ็ หรอืใหอ้ำานาจ

ท้องถิ่นเก็บ รัฐต้องเป็นผู้ให้อำานาจ เพราะอำานาจภาษีเป็นอำานาจรัฐ เมื่อจะ

ไปเก็บภาษีจากใคร ก็ต้องมีคนให้อำานาจ เพราะต้องมีฐานอำานาจในการเก็บ  

ขอพูดแบบหลักกว้างๆ ในรายละเอียดคงต้องปรึกษานักกฎหมาย
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ถาม-ตอบ
การบริหารจัดการเมืองรูปแบบพิเศษ

ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
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คำาถาม :  กรณีภาคใต้ซึ่งติดกับอ่าวไทย มีชายหาดยาวเป็นแนว มีปัญหา 

เรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงตั้งแต่นครศรีธรรมราช 

สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ถ้าจะมีแนวคิดทำาให้เมืองที่ตั้งเฉพาะ

บริเวณที่เป็นชายหาดหรือชายฝั่งทั้งหมด เป็นเมืองพิเศษ จะมี

ความเป็นไปได้หรือไม่ เพื่อที่จะเอาพื้นที่บริเวณนั้นทำาการเยียวยา 

แก้ไข ฟื้นฟูชายหาด และการบริหารจัดการพื้นที่หรือเมืองพิเศษ

ต้องการพื้นที่หรือไม่ หรือต้องยึดติดกับพื้นที่หรือไม่

คำาตอบ : ถ้าจะพัฒนาให้มีระบบของการทำางานในเรื่องของการแก้ปัญหา 

การกัดเซาะชายฝั่ งร่ วมกันของพื้นที่ทั้ งหมด ประเด็นนี้  

คล้ายกับเรื่องป้องกันนำ้าท่วม หรือเรื่อง Mass Transit ซึ่งเป็น 

Single Purpose นั่นคือเพื่อให้ท้องถิ่นเจาะจงทำาเฉพาะเรื่อง  

ในกรณีที่กล่าวมานี้ย่อมหมายความว่า ต้องไปเอาอำานาจจาก 

กรมเจ้าท่ามาก่อน เพื่อให้ท้องถิ่นนั้นมีอำานาจในการดูแลการ 

กัดเซาะ แล้วทำาเป็นโครงการร่วมหรือจะเป็นการลงทุนร่วม  

8
ถาม-ตอบ 

การบริหารจัดการ
เมืองรูปแบบพิเศษ  
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หรอืจะเปน็สหการเฉพาะเร่ืองนีเ้ร่ืองเดียวสามารถทำาได ้และเรือ่งนี ้

ต้องยึดโยงกับมิติเศรษฐกิจและสังคมอยู่มาก หากกำาหนดเป็น 

เป้าหมายเดียว ในเรื่องกัดเซาะชายฝั่ง เมื่อแก้ปัญหาเรื่องกัดเซาะ

ชายฝ่ังแล้ว คำาถามตามมาคือจะทำาอะไรต่อ ควรคดิวา่เมอืงพเิศษน้ี  

ยังมีฟังก์ชั่นอื่นด้วยหรือไม่ โดยคุณลักษณะของเมืองชายฝั่งที่เป็น

อยู่เป็น อบต.เล็กๆ แต่มีชายฝั่ง และต้องการจะเป็นเมืองพิเศษ

เฉพาะเรือ่งดแูลการกดัเซาะชายฝัง่ ลกัษณะนีไ้มน่า่จะทำาได ้ถ้าจะ

ทำาระบบความร่วมมือ เพื่อดูแลเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง สามารถ

ทำาได้ แต่เวลาที่ทำาจริงจะลำาบาก เพราะมีคำาถามว่าผลตอบแทน

คืออะไร อีกทั้งทำาเรื่องนี้ มีแต่การลงทุน มีแต่รายจ่าย

คำาถาม : ถ้าจะจัดเป็นกลุ่ม อบต. หรือกลุ่มเทศบาลท่ีมีเขตแดนติดอยู่กับ

ชายหาดทั้งหมด แล้วทำาขึ้นมาเป็นองค์กรท้องถ่ินพิเศษเพื่อให้มี

ขนาดที่มีความพอเพียงที่จะใช้อำานาจหน้าที่และมีความเชื่อมโยง

ในการทำางานจะเป็นไปได้หรือไม่

คำาตอบ : เรื่องนี้มี 2 ความหมายคือ

  1. การรวมกันเพื่อให้เป็นขนาดที่ใหญ่ข้ึนเป็นองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ขึ้น หมายถึงการควบรวมองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น ซึ่งการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีกฎหมายกำาหนดว่าจะควบรวมได้ต้องสอบถามประชาชน 

 ว่ายินดีจะควบรวมหรือไม่
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  2. การรวมกันในหน้าที่ ร่วมทุนกัน แล้วช่วยกันทำาตามแนวคิด  

 จะเหมือนการจัดการแม่นำ้า คือถ้าจัดการแต่ต้นนำ้าส่วนที่เหลือ 

 ถา้ไมจ่ดัการ กไ็มส่ามารถจดัการไดท้ั้งแมน่ำา้ ดงัน้ัน การจัดการ 

 รว่มกนัเปน็การเอาแมน่ำา้เปน็ตวัตัง้ แลว้ใหท้อ้งถิน่ทีอ่ยูร่มิแมน่ำา้ 

 ทั้งหมดมาจัดการร่วมกัน แต่ไม่จำาเป็นว่าท้องถิ่นทั้งหมดต้อง 

 รวมกนัเปน็ทอ้งถิน่พเิศษเพือ่รวมกนับรหิารจดัการนำา้ เพราะเปน็ 

 คนละแนวคิดกับที่กล่าวมา

คำาถาม : วนันีม้าบตาพดุยงัมคีวามจำาเปน็ตอ้งพฒันาเปน็เมอืงพเิศษหรอืไม่

คำาตอบ : เรื่องมาบตาพุดตอนมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องกัน คณะรัฐมนตรีมีมติ

ให้แก้ไขมาบตาพุดแบบ Comprehensive ต้ังกรรมการขึ้นมา 

โดยมีสภาพัฒน์ดูแลและมอบเรื่องนี้ให้สภาพัฒน์ไปดำาเนินการ  

ฉะนั้นเร่ืองนี้จึงหลุดออกจาก Track ของคณะทำางานเรื่อง 

เมืองพิเศษ 

คำาถาม : การทำาเมืองพิเศษมาบตาพุด คงหมายถึงมาบตาพุดในภาพรวม  

ไม่ใช่เฉพาะเทศบาลตำาบลมาบตาพุด ถ้าจะทำาแต่เทศบาล

มาบตาพุด ปัญหาที่อื่นจะยังอยู่ ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ทั้งหมด

คำาตอบ : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการเป็นเมืองพิเศษ ต้องดูว่า 

ขอบเขตพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างนครแม่สอด  

ที่ต้องไปรวมกับเทศบาลท่าสายลวด เพราะเป็นพื้นที่ติดชายแดน 

ถ้าไม่รวมก็ไม่มีความหมายอะไร แต่เป็นโจทย์ทางการเมือง 

ที่ต้องไปคุยต่อในเรื่องการควบรวม 
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  เรื่องมาบตาพุดถ้าจะทำาให้เป็นจริง ไม่ใช่เขียนกฎหมายได้เลย 

ต้องกลับมาดูว่า สิ่งที่มีความยืดหยุ่นที่จะให้มาบตาพุดและพื้นที่

ใกล้เคียงนั้นแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จริง ขนาดพื้นท่ีจะเป็นอย่างไร 

ถ้าจำาเป็นต้องควบรวมก็ต้องชักจูงกัน ต้องไปพบปะพูดคุยกับ

ประชาชนและฝ่ายการเมืองต่อ ในความเป็นจริงต้องมีการ 

ศึกษาวิจัย ถ้าคณะกรรมการกระจายอำานาจสั่งให้ศึกษา คือสั่งให ้

ร่างกฎหมาย การร่างกฎหมายก็อยู่บนพื้นฐานว่ามีข้อมูลเพียงใด 

ถ้าไม่มีข้อมูลพื้นฐานก็คิดไม่ออก ต้องมีพื้นฐานของการศึกษา คือ

ศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมเพื่อที่จะอธิบายและยืนยัน 

เนื่องจากทุกคนเข้าใจว่ามาบตาพุดเป็นเรื่องจำาเป็น แต่ถามนายก

มาบตาพุดว่า ถ้าต้องการเป็นเมืองพิเศษ ท่านอยากได้อะไรบ้าง

ที่เป็นพิเศษ อะไรที่เป็นปัญหาแล้วท่านจัดการไม่ได้ ถ้าต้องการ

อำานาจพิเศษ ต้องตอบประเด็นเหล่าน้ี คณะกรรมการกระจาย

อำานาจกจ็ะถามลกัษณะนี ้ถา้ตอบไมไ่ดก็้ต้องกลบัไปเริม่ต้นศกึษา  

แต่กรณีแหลมฉบัง สมุย แม่สอด มีพื้นฐานของการศึกษาอยู่  

แม้ว่าอาจจะไม่ทันสมัย แต่อย่างน้อยที่สุดสามารถระบุในเชิง

ประจักษ์ว่าตอ้งการอะไรในเชิงอำานาจหน้าท่ี ถ้ามาบตาพดุต้องการ 

จะเริ่มทำาก็อาจจะให้สถาบันการศึกษาทำาการศึกษาโดยเร็ว 

สัก 6 เดือน ก่อนเอาแนวคิดไปจัดทำาร่างกฎหมาย
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คำาถาม : หากเมืองพิเศษต้องเริ่มจาก Key Word ที่ว่าต้องการอะไร 

สมมติพื้นที่มาบตาพุดหรือพื้นที่รอบๆ ต้องการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน 

เมือ่เร่ิมตน้จาก Concept นีแ้ลว้คอ่ยออกแบบ จะเปน็ไปไดห้รอืไม่

คำาตอบ : ไม่ใช่ทุกท้องถิ่นจะเป็นเมืองพิเศษได้ ยกตัวอย่างปากเกร็ดมาขอ 

ปรึกษาว่าขอเป็นเมืองพิเศษ คำาถามคือปากเกร็ดจะพิเศษ

อย่างไร มีศูนย์ประชุมอิมแพคหรือ ปากเกร็ดยกระดับจาก

สุขาภิบาลมาเป็นเทศบาล จนเป็นเทศบาลนครและมองว่าจะยก

อีกระดับเป็นเมืองพิเศษ ส่วนเทศบาลภูเก็ตโทรมาปรึกษาเช่นกัน  

ว่าอยากเป็นเมืองพิเศษ ผมจึงตั้งคำาถามกลับไปว่า ต้องระบุ 

ให้ได้ว่าเทศบาลภูเก็ตมีอะไรที่ เป็นความพิเศษ ซึ่งก็ไม่มี  

แตถ่า้ทัง้เกาะภเูกต็กจ็ะอธบิายไดว่้า เกาะภเูก็ตเปน็เมอืงทอ่งเทีย่ว  

จึงต้องการเป็นเมืองพิเศษ โดยสรุปความเป็นเมืองพิเศษ 

ในความหมายนี้ (ถ้าไม่นับเร่ืองการเมือง) ย่อมหมายความว่า  

พื้นที่นี้ต้องมีศักยภาพว่าจะถูกพัฒนาไปเป็นอะไร ในเชิงการ

แก้ปัญหาก็ได้ ในเชิงที่จะคาดการณ์ไปข้างหน้าว่าอนาคตจะ

เป็นอะไร ในลักษณะเชิงเตรียมการก็ได้ ถ้าเป็นลักษณะน้ีจึงจะ

อธิบายได้ ซึ่งต้องการฟังก์ชั่นพิเศษจริงๆ ที่จะช่วยทำาให้เกิด

มูลค่าได้จริง เกิดตัวคูณ เกิด Wealth ได้จริง 2 ประเด็นนี้ 

เป็น Key Word สำาคัญ ไม่ใช่ทุกเมืองจะเป็นเมืองพิเศษ 

ในความหมายนี้ แต่ถ้าจะเป็นเมืองพิเศษในลักษณะที่เป็น Mega 

City เมืองขนาดใหญ่ ความพิเศษแบบนี้ถือเป็นความพิเศษทั่วไป 

ซึ่งจะต้องไปดูเรื่องความแออัด แต่ไม่ใช่ในความหมายเมืองพิเศษ

ดังที่กล่าวมา
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คำาถาม : ในกรณีของมาบตาพุด ท้องถิ่นต้องการอำานาจที่จะเรียกดูข้อมูล

จากบริษัทได้เมื่อเวลามีปัญหา เวลานี้ข้อมูลมี แต่อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมใช้ฎหมายอีกฉบับ ถ้าเป็น 

เมืองพิเศษแล้วประเด็นนี้จะทำาอย่างไร เช่นว่าข้อมูลต่างๆ  

ของบริษทัจะตอ้งสง่ทาง Online มาทีท่อ้งถิน่ไดบ้า้ง อะไรทำานองนี ้ 

กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นมาแล้ว นิคมอุตสาหกรรมจะทำาอย่างไร

คำาตอบ : ความเป็นเมืองพิเศษจึงต้องการรายละเอียดที่ได้จากการศึกษา 

เพราะต้องดูปัญหาเป็นเร่ืองๆ สำาหรับเมืองพิเศษแม่สอดมีพลัง

ทางการเมืองหนุน กฎหมายการจัดตั้งเมืองพิเศษแม่สอดจึงไปเร็ว 

แต่เมื่อดูในรายละเอียดของแม่สอด จะไปออกพระราชกฤษฎีกา

เรื่องตรวจคนเข้าเมือง ว่าจะเอาอำานาจตรวจคนเข้าเมืองแค่ไหน 

ปัจจุบันยังไม่ทราบเหมือนกัน เนื่องจากทางจุฬาฯ เป็นผู้ศึกษา 

ในประเด็นนี้ ผมต้องให้เจ้าหน้าที่ไปดูรายละเอียดเป็นเรื่องๆ  

ว่ามีกฎหมายอะไรบ้าง ถ้าจะรับมาดำาเนินการจะรับได้แค่ไหน  

ถึงจะทำาให้เมืองฟังก์ชั่นได้ เพราะถามท่านนายกนครแม่สอด  

ท่านนายกจะตอบไม่ได้ เพราะท่านจะบอกเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้  

ถามว่าเอาแค่ไหนจึงจะได้ดุล ซ่ึงไม่ง่าย สุดท้ายก็ต้องการ 

รายละเอียดจากการศึกษา
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คำาถาม : เรื่องเมืองพิเศษในลักษณะนครแม่สอด ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ เมือ่มคีณะกรรมการทีป่รกึษาและพฒันานโยบายแลว้ 

ความเป็นที่ปรึกษามีขอบเขตอำานาจหน้าที่อย่างไร

คำาตอบ : ขึน้อยูก่บัการออกแบบ ถา้รบัอำานาจจากสว่นราชการมาก โดยเฉพาะ 

การทำางานของเมืองพิเศษนครแม่สอดมีผลต่อภาคเอกชนมาก  

กต็อ้งดงึและคานอำานาจระหว่างสมาชกิสภาทีม่าจากการเลอืกตัง้

กบักลุม่ทีม่าจากการแตง่ตัง้ เปน็การสรา้งความไวว้างใจระหวา่งกัน  

ฉะนั้นจะมากน้อยข้ึนอยู่กับการออกแบบว่าอำานาจของส่วนท่ี 3  

(คณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย) จะมีแค่ไหน  

เราออกแบบใหส้ว่นที ่3 มอีำานาจในการยบัยัง้และให้ความเห็นชอบ 

กรณีการใช้อำานาจตามมาตราที่ว่าด้วยกฎหมายพิเศษหรืออำานาจ

พิเศษ 

  • กรณสุีวรรณภมู ิสภาอตุสาหกรรมและหอการคา้มกีารเกรงวา่ 

 จะไว้ใจนายกซึง่มาจากการเลอืกตัง้ ใหเ้ขา้มาบรหิารทรพัยส์นิ 

 ได้หรือไม่ อาจจะทำาได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงฝ่ายราชการ 

 ก็บอกว่าปล่อยไปแล้วใครจะกำากับดูแล หรือจะให้ผู้ว่าฯ  

 คนเดียวดูแล แต่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนี้ เรื่องนี้จะ 

 ต้องหาทางออก ต่อไป ถ้าพัฒนาดีขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นเก่งขึ้น  

 สภาเก่งขึ้น จะทำาให้อำานาจส่วนที่ 3 (คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 และพฒันานโยบาย) ลดลงได้ แตวั่นนีถ้า้บอกวา่ นายกจากการ 

 เลือกต้ังจะให้บริหารเมืองโลจิสติก เมืองท่าเรือ มีรถไฟความเร็วสูง  

 มีการก่อสร้าง ทำาแผนธุรกิจแบบน้ี แต่ให้มีสภาท่ีมาจากการ 

 เลือกตั้งอย่างเดียว ช่องทางของผู้บริหาร ช่องทางของฝ่าย 

 ให้ความรู้ไม่มี ก็จะบริหารไม่ได้
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  • กรณีมาบตาพุด จะมีอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ๆ ที่ต้องการเป็น 

 เมอืงรูปแบบพเิศษ คือการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจัดการนำา้  

 แต่ทั้งหมดนี้มีเจ้าภาพเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะดำาเนินการยากมาก  

 อยา่งเชน่ เรือ่งนำา้เวลาทีน่ำา้แลง้กต็อ้งการการจัดการนำา้ กฎหมาย 

 การจดัสรรนำา้กไ็มม่ ีคือไมม่อีะไรให้มาบตาพดุ แมม้าบตาพดุได ้

 อำานาจพเิศษไป แตอ่ำานาจพเิศษนัน้ไมม่กีฎหมายอืน่มารองรบั  

 จึงเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสองเรื่อง คือมาบตาพุดน่าจะเป็นรูปแบบ 

 พิเศษ แต่ว่าเห็นอุปสรรคใหญ่โตมาก ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำาการ 

 ศกึษา อำานาจในเรือ่งตา่งๆ ยงัมเีจา้ภาพเดมิอยู ่ไมม่กีฎหมาย 

 ให้อำานาจมาบตาพุดดำาเนินการ เวลานี้ที่ทำาได้ก็คือการจัดการ 

 ขยะ แต่การจัดการขยะก็ทำาได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องเป็นรูปแบบ 

 พิเศษ

  บนความซับซ้อนแบบนี้ และอำานาจที่ไม่มีเอกภาพแบบน้ี ต้อง 

Break Through เรื่องนี้ ต้องคลี่มาดูทีละเรื่อง ถ้าปัญหามาก 

ต้องพยายามทะลุให้ได้ แต่ถ้าปัญหามากแล้วเราถอยก็ไม่มี

ประโยชน์ ก็จะซำ้าเติมกันอยู่แบบนี้ไม่สามารถทะลุผ่านสักที

คำาถาม : ในเรือ่งของ Eco Town กพ็ดูกนัมามากมาย การนคิมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทยเพิ่งจะทำา แม้ตอนแรกการนิคมฯ ก็ไม่กล้าทำาที่

มาบตาพุด เราก็ต้องไปบอกว่า ช่วยทำาเถอะ เพราะว่าทุกอย่าง 

ไปมะรุมมะตุ้มกันที่นั่น ทุกคนก็กระจายออกหมด พยายาม 

ไปคุยว่า ให้ทางสภาพัฒน์พยายามเป็นตัวกลางที่จะโทรศัพท์ 
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ไปคุย หรือนัดประชุม ให้ลองทำา Eco Town เริ่มต้นก็ยังดีกว่า

ไม่เริ่มเลย เราพยายามแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สลับซับซ้อน ปัญหา

คือทำาอย่างไรจึงจะไปถึงแหล่งของปัญหาก่อน แต่กรณีของ 

การที่จะทำาให้เป็นรูปแบบพิเศษ ก็มีการคุยกันหลายครั้งในพื้นที่ 

ทางผู้บริหารก็คิดกันว่า ถ้าเมืองพิเศษแม่สอดดำาเนินการได้ผล  

ก็น่าจะเอามาใช้กับมาบตาพุดได้

คำาตอบ : ต้องถามว่า ถ้าจะให้เกิดเมืองพิเศษ ไม่ได้หมายความถึงการ 

เอาอำานาจของรัฐทั้งหมดในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม  

ควรจะต้องกลับมาถามว่า เส้นแบ่งที่พอเหมาะที่จัดการแล้วทำาให้

มีเอกภาพ แล้วจัดการได้สมประโยชน์เพียงใด เป็นเส้นแบ่งเรื่อง

อำานาจ ส่วนเรื่องรายได้เป็นเรื่องรอง เรื่องอำานาจของการจัดการ

ที่ให้เจ้าของพื้นที่จัดการได้ ในขณะที่รัฐไม่สามารถดูแลได้ท่ัวถึง 

ซ่ึงเป็นหลกัการสำาคญัการ ทีอ่ำานาจในเรือ่งเดยีวกัน แฝงอยู่ใน 5 กรม  

ควรดึงการจัดการกลับมาอยู่ในจุดเดียว ถ้าเห็นด้วยแบบน้ัน 

คำาตอบที่ภาคเอกชนจะได้ประโยชน์ก็คือ

  • ประการแรก การจดัการนัน้จะเกดิประโยชน์ต่อเอกชนมากขึน้  

 ไม่ว่าจะเปน็การปอ้งกนั การดแูล รกัษา การควบคมุ ผูค้วบคมุ 

 สามารถจัดการได้ 

  • ประการทีส่อง เร่ืองรายได้ รายไดเ้ปน็ By Product ถา้บอกวา่ 

 เมอืงนีค้วร Compensate อะไร ควรคดิเรือ่งการ Reallocate  

 เงินกลับมาว่าควรจัดสรรเท่าไหร่ ที่จะให้มีเงินพอจะมาทำางาน  

 รวมไปถึงสิ่งที่จะเกิดเพิ่มขึ้นในเรื่อง Wealth ของเมือง ถ้าจะ 

 เอาตามแนวคิดแบบนี้ต้องมองอีกว่าจำาเป็นหรือไม่ 
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  • ประการที่สาม ถ้าไปคิดโจทย์ว่าจะเอาอำานาจทุกเรื่องของทุก 

 กระทรวงที่อยู่ในมาบตาพุด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของ GDP  

 ทั้งประเทศมาอยู่ในเมืองพิเศษ แนวคิดเช่นนี้ยังเกิดไม่ได้ 

   

   สำาหรับมาบตาพดุ เราควรคิดง่ายๆ วา่จะจดัการใหถ้นนสะอาด 

 ได้ไหม และจะผนวก 7 เมืองมารวมกันหรือไม่ เป็นเรื่องท่ี 

 ต้องการการศึกษาและต้องไปค้นหา แต่ถ้ารอให้สมบูรณ์  

 รอให้พร้อมก็จะตกขบวนเรื่องเมืองพิเศษ ถ้าจะให้ทันขบวน 

 กต้็องพว่งโบกีส้ดุทา้ย พว่งไปกอ่น ถา้รอสมบรูณม์รีายละเอยีด 

 กค็งไมไ่ดท้ำา ใหท้ำาไปแกไ้ป ศกึษาเพิม่เตมิไป แตต่อ้งมพีืน้ฐาน  

 อย่างนี้จึงจะมีโอกาส เรื่องเมืองพิเศษแม่สอด ขณะนี้กฎหมาย 

 อยู่ที่กฤษฎีกากำาลังจะเข้าสภา ระหว่างน้ีก็มีการประกาศเขต 

 เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งใหญ่ขึ้นกว่าอีก แต่เป็นคนละแนวคิดและ  

 มาจากคนละกรมอีก โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

 รับผิดชอบดูแลเอง 

คำาถาม : เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างจากเมืองรูปแบบพิเศษในเชิงอำานาจ 

อย่างไร

คำาตอบ : ในยคุทีเ่สนอสวุรรณภมูใิหเ้ปน็เขตเศรษฐกจิพเิศษนัน้ มบีรษิทัเปน็

คนกำาหนด บริษัทมีอำานาจชี้เขตพื้นท่ีให้มาเป็นของสุวรรณภูมิได้ 

ดังนัน้ถา้จะทำาเรือ่งเมอืงพเิศษ ควรคดิจากเลก็ๆ กอ่นวา่ เมอืงพเิศษ 

ในความหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทำา และเมื่อช่วย 

แก้ปัญหาได้แล้ว ต่อไปถ้าจะเพิ่มอะไรบางอย่างให้ท้องถ่ิน 

แก้ปัญหาได้อย่างมีเอกภาพขึ้น แค่ไหน อย่างไร ก็จะทำาได้
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  ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ สภาพัฒน์บอกว่าจะรอให้ พ.ร.บ. 

เมืองพิเศษแม่สอดประกาศใช้ก่อน จากนั้นจะเอาเป็น Model  

ไปทดลองในมาบตาพุด ในความเป็นจริงพื้นที่ของแม่สอด 

น้อยกว่ามาบตาพุดมาก ต้องทำาเมืองพิเศษมาบตาพุดก่อน  

เมอืงพเิศษแมส่อดคอ่ยตามทหีลงั มาบตาพดุรอไมไ่ดแ้ลว้ คำาถาม

ของผมก็คือว่า การบริหารแบบพิเศษที่ว่านี้ จะเรียกอะไรก็ตาม  

ถ้าพ้ืนที่ไม่ติดกันทำาเมืองพิเศษได้หรือไม่ เช่น แหลมฉบัง 

กับมาบตาพุดไม่ติดกัน แล้วเราจะให้เป็นเมืองพิเศษเดียวกันได้ 

หรือไม่ พื้นที่ไม่ติดกันก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต 

คำาถาม : เรือ่งมาบตาพดุถอืว่ามคีวามจำาเปน็คงไมต่อ้งพดูถงึ มปีระเดน็อยูว่า่  

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีแล้ว คณะรัฐมนตรีรับทราบ

เรื่องการมีกลไกพิเศษในการพิจารณาโครงการที่มีผลกระทบ

รุนแรง และเร่ืองของการมีมาตรการพิเศษทางการเงินการคลัง 

และการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อยากจะเรียน

ถามว่า ตอนนี้เรากำาลังร่าง พ.ร.บ. ในเรื่องท่ีจะขอให้เป็นพื้นท่ี

พิเศษ โดยให้ใช้เหตุผลตรงนี้ กับอีกประการหน่ึงคือเรื่องของ

พื้นที่กันชนที่เราคิดว่าต้องมีมาตรการพิเศษ เรามีการคุยกัน

ถึงเรื่อง Transfer Development Right ท่ีจะต้องมีมาตรการ

พิเศษ สมมติว่ามีการผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการชุดใด 

ชุดหนึ่งให้คณะรัฐมนตรีมีมติออกมาให้ท้องถิ่นดำาเนินการ อาจ

จะต้องไปปรับข้อบัญญัติ หรือดำาเนินการตามอำานาจใน พ.ร.บ. 
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สิ่งแวดล้อม หรือ พ.ร.บ.อื่นๆ การใช้อำานาจของคณะรัฐมนตรีนี ้

ที่จะไปขอให้ท้องถิ่นดำาเนินการเช่นน้ี จะเป็นการ Over Rule 

หรือไม่

คำาตอบ : สำาหรับเมืองมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือเมืองท่ีเป็น

มหาวิทยาลัยอย่างเดียว แต่เมืองพิเศษของไทยทำาทุกเรื่อง ถ้าเป็น 

School District จะเปน็ Single Purpose Local Organization สำาหรบั

ประเทศไทยไมย่อมรับว่า School District เปน็องคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น อบต. อบจ. ต้องมีพื้นที่ แต่ถ้ามีฟังก์ชั่นเดียวคือเรื่องการ

ศกึษา ทำาได ้แตย่งัไมเ่คยมใีนประเทศไทย เราต้องฝา่ฟนัความคดิ 

อีกมาก เรื่อง Over Rule นั้นเป็นสิทธิ์ที่ท้องถิ่นจะออกข้อบัญญัติ

หรอืไม่ออกกไ็ด ้อาจจะมกีฎหมายเปดิให ้ถา้ทอ้งถิน่เหน็วา่จะออก 

ข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายก็ทำาได้ แต่ส่วนกลางไม่มี

อำานาจไปบังคับ เว้นแต่ว่าเป็นมาตรฐานของชาติท่ีทุกคนต้องทำา 

แตถ่า้เปน็เชน่นัน้ มคีำาถามว่า ทำาไมสว่นกลางไมอ่อกกฎหมายเอง 

ทำาไมไปโยนให้ท้องถิ่นทำา

คำาถาม : ส่วนกลางตอ้งออกพระราชบญัญตั ิTransfer Development Right 

เพราะไมม่กีฎหมายไหนใหอ้ำานาจทำาได ้แมแ้ต่รา่งพระราชบญัญติั

สิ่งแวดล้อมก็ไม่มี Transfer Development Right ใช่หรือไม่

คำาตอบ : ท้องถิ่นก็ไม่ได้มีอำานาจเบ็ดเสร็จ อำานาจของรัฐยังมีเต็มที่ในพื้นที่

ของท้องถิ่นทุกตารางนิ้วอยู่แล้ว ทำาได้อยู่แล้วตามกฎหมาย 
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คำาถาม : ผมมีความเห็นที่ขอเสนอว่า เรากำาลังพูดถึงเมืองพิเศษในฐานะ 

ส่ วนกลางและในฐานะท้องถิ่ น ซึ่ ง เ รา ต้องมองแยกกัน 

ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นจะแยกกันในเรื่องขนาดพื้นที่หรือ 

งบประมาณที่ต้องใช้ก็จะแยกว่างานขนาดไหนเป็นของรัฐ  

ตัวอย่างเช่น แม่นำ้า มีการจำาแนกว่า แม่นำ้าเบอร์ไหนเป็นของ

ประเทศ เบอร์ไหนเป็นของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเรา

สับสนมาก เราควรจำาแนกว่า อะไรเป็นพิเศษในระดับรัฐ มิเช่นนั้น 

เวลาส่วนกลางจะออกกฎหมายก็กลัวออกกฎหมายลำาบาก  

เลยออกแบบครอบคลมุทัง้ประเทศ แตลุ่ม่นำา้ในญีปุ่น่ จะมปีระกาศ

พิเศษ เช่น ลุ่มนำ้าโอซากา จะไม่ใช้กฎหมายครอบคลุมไปที่อื่น  

ไม่ เหมือนไทยที่ ออกกฎหมายครอบคลุมหมดทุกแม่นำ้ า  

ซึง่มปีญัหามาก ดงันัน้ญีปุ่น่จงึออกกฎหมายเรือ่งแหลง่นำา้โดยแบง่ 

เป็นระดับประเทศ และระดับพื้นที่ การกระจายอำานาจเรื่องน้ี 

ในเมืองไทยตัดขาดกันสิ้นเชิง ไม่สามารถประสานกันได้  

เป็นปัญหาช่องว่างของการบริหาร ว่าเป็นของใคร ถ้าได้เงินก็ทำา 

พอไม่มีใครได้เงิน ก็ไม่ทำา 

คำาตอบ : ท้องถิ่นจะเอาเฉพาะที่ทำาได้ แต่เรื่องท่ีทำาแล้วเกินความสามารถ 

จะผลักให้คนอื่นทำา กรณีที่ไม่ชัดเจนก็จะเป็นแบบนี้ ในเรื่องของ

แม่นำ้า ในความเป็นจริงกระจายอำานาจไปแล้ว ท้องถ่ินสามารถ

เข้าไปดำาเนินการให้เข้มงวดมากกว่าได้



51 วุฒิสาร ตันไชย  / 

คำาถาม : อยากจะถามคณะกรรมการกระจายอำานาจว่า อะไรที่สามารถ

กระจาย หรือไม่สามารถกระจาย อะไรที่ยังอยู่ในขอบเขตอำานาจ

พิเศษของระดับกระทรวง และควรทำาบัญชีขึ้นมาให้ชัดเจน

คำาตอบ : เราไม่เคยจัดกลุ่มให้ชัดเจน ญี่ปุ่นจัดกลุ่มประเภท ถนน แม่นำ้า  

ชัดเจน เราต้องพูดกับรัฐบาลกลางให้ชัดเจนมากข้ึนว่าอะไร 

เป็นของใคร 

คำาถาม : หากเราประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้ว สมมติว่าเราจะทำาเรื่อง

ของการบริหารแบบพิเศษ น่าจะทำางานครอบคลุมบริเวณพื้นที่ 

ท่ีประกาศเขตมลพษิเลย จะทำาใหเ้วลาบรหิารจดัการเปน็ไปไดง้า่ย 

แล้วใหม้กีรอบของกฎหมาย ซึง่ พ.ร.บ.สง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ครอบคลุมไว้แล้ว อีกด้านหนึ่ง ถ้าทำาอย่างน้ัน ก็อาจจะเกิด 

ความยุ่งยาก อาจจะต้องทำาแค่มาบตาพุด ทีละเทศบาล ในขณะ

เดียวกัน อีก 6 เทศบาล ก็จะต้องใช้รูปแบบเดียวกัน มิฉะน้ัน 

จะควบคุมไม่ได้

คำาตอบ : เรื่องควบคุมสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเทศบาลมีอำานาจทำาได้อยู่แล้ว  

ถ้าทำาได้อยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นเมืองพิเศษ สิ่งท่ีจะเป็นเมืองพิเศษ 

ต้องเป็นเรื่องที่ยังทำาไม่ได้ แล้วให้อำานาจพิเศษไปทำาเรื่อง 

ส่ิงแวดล้อมนั้น เข้าใจว่าอำานาจท้องถิ่นทำาได้อยู่แล้ว เว้นแต่ว่า

มีเรื่องอะไรที่ไกลๆ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าท้องถิ่นจะจัดการได้หรือไม่  

กำาลังห่วงมาบตาพุด เพราะหลายคนคิดเป็นพื้น ท่ีพิ เศษ  

หลายเรื่องมาก แทบจะมีหมวกประมาณ 7 ใบ ใส่ที่มาบตาพุด 

แล้วมาบตาพุดก็งงว่า สุดท้ายชีวิตจะทำาอะไรก่อน
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คำาถาม :  ที่มาบตาพุดต้องการเป็นเมืองพิเศษ ส่วนหนึ่งเราคิดแก้ปัญหา 

เรือ่งสิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่ราทำาไดใ้นเมอืงของเรา อยา่งนอ้ยถ้าเรา

ทำาได้เราสามารถที่จะลดมลพิษในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่ง

คำาตอบ : พืน้ทีข่นาดไหนเหมาะสมในการจดัการ ประการทีส่ำาคญัทีต่อ้งคดิ

คือสิ่งแวดล้อมมี Spillover มาก เช่น ถ้าจัดการที่นี้ดีแต่ที่อื่นไม่ดี 

ก็เหมือนเดิม เพราะว่าเราทำากรงกั้นอากาศไม่ได้

คำาถาม :  ถ้าจะเอา อปท.ทุกแห่ง ทุกคน ทุกภาคส่วนมารวมกันเป็นเมือง

พิเศษ เป็นเรื่องค่อนข้างยาก ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่า แม้แต่ อบต.  

ถ้าจะมารวมกันยังยากเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือ 

เรื่องอะไรก็ตาม แต่สิ่งที่กำาลังคิดก็คือ ถ้าพื้นท่ี 80% อยู่ในเขต

ควบคุมมลพิษ ส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ในเขตเทศบาลมาบตาพุด  

เรามีศักยภาพในการทำา หากเป็นเมืองพิเศษ เราสามารถดึง  

อบต.อื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ้า อบต.ไม่มีการบริหารจัดการขยะ  

เราดึงมาทำางานกับเราได้ 

คำาตอบ : ถ้าเรามองสมบูรณ์แบบ ต้องทำาเต็มพื้นท่ี ถ้ามองความเป็นไปได้

ทางการเมือง ผมคิดว่าให้เป็นเมืองพิเศษที่เดียวก่อน ไปออกแบบ

วิธีการทำางานร่วมกับท้องถิ่น วิธีการจัดบริการสาธารณะร่วม  

ทำาสหการ ทำาวิสาหกิจท้องถิ่น ลงทุนร่วมกับเอกชน หรือจะไปให้

บรกิารทอ้งถิน่รอบๆ ซ่ึงทอ้งถิน่เหล่านัน้อาจจะไมม่อีำานาจและไมม่ี

ศักยภาพในเรื่องการเงิน ถ้าจะรอให้รวมกันก่อน คิดว่ายากมาก 

มาบตาพดุตอ้งไปออกแบบเร่ืองรูปแบบการจดับรกิารสาธารณะรว่ม

กบัทอ้งถิน่อืน่ว่าจะเอาแบบไหน กรณแีมส่อด เราออกแบบเปน็เมอืง

พิเศษ อบจ. จะต้องไม่มาคุมแล้ว ถือว่าอำานาจ อบจ. หลุดออก  
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หมายถึงอำานาจ อบจ.ไม่มาทับซ้อนในพื้นที่นี้ ตัดขาดกัน  

พูดในบริบทการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามรัฐธรรมนูญ 

ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจต่างๆ ที่พูดกันมานั้น  

ตามความหมายทั้งหมดคืออะไร ถ้าพูด Free Trade Zone  

ยังเข้าใจว่า ทำาในโซนนี้ ซื้อของในโซนนี้ไม่เสียภาษี เมื่อแม่สอด

เป็นเมืองพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษก็มา Overlay ทับ ไม่ทราบว่า

คืออะไร และจะให้เป็น Creative Economy ด้วย ยิ่งไม่ทราบคือ

อะไร แตเ่รือ่งเมอืงพเิศษมกีฎหมายรองรบั ทีม่อีงคป์ระกอบวา่ดว้ย 

โครงสร้าง รูปแบบ และอำานาจหน้าที่ ซึ่งมาซ้อนทับกันหลายชั้น  

กรณีมาบตาพุดจะยิ่งซ้อนทับ Overlay 5-6 layers ทับลงไป  

นั่นคือการจัดการอุตสาหกรรมพิเศษ แต่เป็นการจัดการอำานาจ 

โดยรฐั หรอื Out Source ใหค้นอืน่ทำา เชน่ การนคิมอตุสาหกรรม 

ซึ่งวันนี้ต้องมาถามแล้วว่า Out Source แบบนี้ อำานาจการนิคม

อุตสาหกรรมกับเมื่ออยู่ในเขตท้องถิ่น ท้องถิ่นจะไป Intervene 

อะไรได้บ้างในอำานาจของการนิคมฯ แต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

การนิคมอุตสาหกรรม ทำาอะไรโดยไม่มีท้องถิ่นเข้าไปดูเลย  

มีคำาถามว่าเป็นธรรมหรือไม่ ถ้าเป็นแบบเมืองพิเศษ ท้องถ่ินจะ

เข้าไปดูเรื่องการนิคมอุตสาหกรรมได้ การนิคมฯ ต้องมีที่ยืนใน

กรรมการชุดใดชุดหนึ่งที่ดูแลเรื่องท้องถ่ิน มีจุดเช่ือม การเช่ือม

ระหว่างองค์ความรู้ เชื่อมทิศทาง เชื่อม Trust เป็นเรื่องที่สำาคัญ 

แต่ถ้าทำาแล้วไปยุ่งกับการนิคมฯ ไม่ได้ พื้นท่ีน้ันเป็นเขตของการ 

นิคมฯ หมด ทำาอะไรไม่ได้ ท้องถิ่นไม่มีหน้าท่ีอะไร ให้มีหน้าท่ี

เพียงการเก็บขยะที่หลุดออกมาจากการนิคมฯ จะไม่มีประโยชน์ 
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คำาถาม : รูปแบบการทำางานร่วมกัน อาจจะเกิดขึ้นได้แบบ Special  

Function สมมติการนิคมฯ ร่วมกับท้องถิ่น โดยที่ไม่ต้องประกาศ

ตัวว่าเป็นพื้นที่รูปแบบพิเศษก็ได้ใช่หรือไม่

คำาตอบ : การทำางานของท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานระหว่างท้องถิ่น 

ดว้ยกันเอง ปจัจบัุนมแีนวคิดเดียวคือ สหการ ซึง่ปัจจุบนัยังไมท่ราบ

ว่าคืออะไร พูดมานานแล้ว แต่ไม่เคยเกิดการร่วมทุนกับเอกชน  

ทำาไดเ้ฉพาะ กทม. ตาม พ.ร.บ.รว่มทนุ ปจัจุบนัรปูแบบท่ีทำากันท้ังหมด 

ก็ทำาแบบหลวมๆ ไม่เคยออกแบบ หรือเรื่อง Mass Transit จะทำา

รว่มกนั กทม. รว่มกบั ปทมุธาน ีนนทบรุ ีลงทนุเรือ่ง Mass Transit 

รว่มกันได้หรือไม ่ซ่ึงยงัไมม่กีารออกกฎหมายใหท้ำา ในรา่งกฎหมาย

ที่ทำาเรื่องประมวลกฎหมายท้องถิ่น เสนอเรื่องเหล่าน้ีไปมาก คือ

รูปแบบการจัดบริการสาธารณะ นั่นแปลว่าจากฟังก์ชั่นนี้ บางรูป

แบบจัดแบบ Stand Alone ไม่ได้ ต้องเป็นการจัดร่วมกับคนอื่น 

ซึ่งต้องคิดต่อว่าไปจัดกันอย่างไร จะมีการร่วมทุนได้อย่างไร เช่น 

เรื่ององค์การมหาชนท้องถิ่น เป็นต้น กรุงเทพมหานครอาจจะคิด

ทำาโรงเรียนแบบมหดิลวิทยานสุรณก์ไ็ด้ ทีไ่มใ่ชโ่รงเรยีน แบบ กทม. 

แต่เรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยอมรับเพราะกฎหมายไม่เปิดให้  

เรากำาลงัผลกัใหก้ฎหมายเปดิรับเร่ืองรูปแบบการจดับรกิาร ซึง่วนัน้ี 

เราไมม่เีลย เราตา่งคนตา่งทำา ร่วมอะไรก็ไมไ่ดห้มด มอีกีหลายเรือ่ง 

ที่ต้องคิด อยากให้รีบๆ ทำากัน
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คำาถาม : ในเรื่องความพยายามที่จะสร้างเอกภาพหรือทำางานร่วมกัน  

ถ้าไปขัดแย้งกับกฎหมายที่มีอยู่แล้วจะทำาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น 

พ.ร.บ.การนิคมฯ ให้การนิคมฯ เป็นผู้อนุญาตเรื่องการก่อสร้าง

อาคารภายในการนิคมฯ ทั้งหมด อปท. ไม่มีสิทธิ์ ควรมาทบทวน

การจดัสรรอำานาจใหมท่ัง้หมด ระหว่างภมูภิาคกบัทอ้งถิน่ ในกรณี

ของมาบตาพดุกดู็ว่าจะจดัสรรอำานาจอยา่งไรกบัการนคิมฯ ตอ้งไป

คิดเองว่าตัวเองมีสมรรถนะ (Capacity) ขนาดไหน จะทำาอะไรที่

ประชาชนต้องการมากที่สุด แล้วสิ่งที่ทำาไม่ได้คืออะไร

คำาตอบ : เรื่อง Capacity ควรคิดสุดท้าย ถ้าคิด Capacity ก่อนจะ

ไม่สามารถทำาอะไรได้ เราทำากระจายอำานาจมา 10 ปี เราคิด  

Capacity ทีหลัง คิดสิ่งที่ควรจะเป็นก่อน ถ้าคิดปัญหาก่อน  

จะไม่ได้ทำา ควรมองปัญหาไว้สุดท้าย เพราะปัญหาเอาไว้แก้  

คิดสิ่งที่ควรจะเป็นว่าคืออะไร ถึงจะก้าวข้ามไปได้ Capacity 

สามารถฝึกได้
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