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การอภิปราย “นโยบาย และมาตรการที่เหมาะสมตอการนําไปสูการปฏิบัติ” 
เพ่ือรวมกําหนดกรอบนโยบาย แนวทางการเชื่อมประสาน เพ่ือรอยเรียงการพัฒนาสูทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 โดยผูรวมอภิปรายทุกทานใหใหขอคิดเห็นตอ ผลการกําหนดแนวทางการพัฒนาทุงสงที่ไดจาก
การระดมความสมอง พรอมแสดงทรรศนะและความเห็นตอนโยบาย แนวทางที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานพัฒนาทุงสงดวย โดยสาระสําคัญจากการอภิปรายสามารถสรุปไดคือ 

 ผศ.ตรีพล  เจาะจิตต (อดีตสมาชิกวุฒิสภา) สรุปถึงผลการประเมินการแกไขปญหา
การจราจรในเขตเมืองจากเปาหมายของแตละกิจกรรมที่ไดกําหนดไว วาคอนขางไดผลดีในแตละ
กิจกรรม แตยังขาดความสม่ําเสมอในทางปฏิบัติ เชน เรื่องการรณรงคการสวมหมวกนิรภัย ในจํานวน 10 
คน มีการปฏิบัติตามประมาณ 7 คน และใหขอคิดเห็นถึงการแกปญหาจราจรนั้น แมไดใชหลายวิธีในการ
จัดการ แตสิ่งสําคัญคือ ตองทําใหทุกคนทราบ เพ่ือใหเกิดการความรวมมือในทางเดียวกัน นอกจากนั้น
ยัง กลาวถึงปญหาจราจรวาเปนเรื่องของทุกคน ทุกพื้นที่ในอําเภอและเกี่ยวของกับอําเภอรอบนอกดวย 
จึงตองแกไขอยางเปนระบบ ซ่ึงสาเหตุหน่ึงที่ทําใหการจราจรติดขัดนั้นคือระบบขนสง ดังนั้น ควรจัดสราง
สถานีขนสงขนสงยอย สถานีขนถายสินคา จะทําใหสามารถจัดการจราจรไดเปนระบบขึ้น อีกทั้งจะเปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสง สรางเศรษฐกิจและรายไดใหพ้ืนที่ดวย 

และเนนวาในการแกปญหานั้น หากไมแกปญหาเปนขั้นเปนตอน ก็จะแกไมได และใหขอคิด  
ตามหลัก one place one aim one way ซ่ึงสรางใหทุงสงไปสูความยั่งยืน (Sustainable City) ได 
กลาวคือ one place  คือ ประชาคมตองเปนเอกภาพ ใชพลังพลเมืองสรางเมือง โดยทําอะไรตองให
ประชาชนทราบ ถาไมทราบก็ไมประสบผลสําเร็จ  one aim คือ กําหนดเปาหมายใหชัดเจน เรียงลําดับ
ความสําคัญของการพัฒนาเมือง โดยตองพัฒนาการวางผังเมือง กําหนดโซนใหชัดเจน มีเปาหมาย

ผูรวมอภิปราย ไดแก 
1) วาที่ ร.ต.ฐิตวัฒน  เชาวลิต รองผูวาราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) นายอนันต  คลังจันทร รองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3) ผศ.ตรีพล เจาะจิตต อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
4) นายสุรพล พนัสอําพล ปลัดจังหวัดนราธิวาส 

(อดีตนายอําเภอทุงสง) 
5) นายสาธิต กลิ่นภักดี  ทองถิ่นจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
6) นายอภินันท  ชนะภัย  นายก องคการบริหาร

สวนตําบลกะปาง 

ดําเนินรายการ โดย  
ดร.จําเนียร  วรรัตนชัยพันธ  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
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เหมือนกัน ถาทุกคนเขาใจรูวาเปาหมายคืออะไร ก็ไมมีปญหา และ one way คือ มุงในวิธีการดําเนินงาน
บนแนวทางเดียวกัน โดยรวมคิด รวมทํา และรวมระดมสมองรวมกัน 

 นายสุรพล พนัสอําพล ปลัดจังหวัดนราธิวาส (อดีตนายอําเภอทุงสง) ไดแสดง
ความคิดเห็นตอกรณีปญหากลิ่นจากโรงงานยางพารา ในเขตตําบลถ้ําใหญ  วาเคยไดรับเรื่องรองเรียนมา
กอน ขณะที่เปนนายอําเภอเม่ือ 2 ปที่แลว  โดยเห็นวาเปนเรื่องที่ตองรับผิดชอบรวมกัน อยาไปโทษฝาย
ใดฝายหนึ่ง กลาวคือ ผูประกอบการตองมีจิตสํานึกเปนผูรับผิดชอบหลัก  สวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของก็ตอง
หม่ันตรวจตรา รวมทั้งอําเภอดวย  สําหรับประชาชนในพื้นที่น้ัน ก็มีสิทธิที่จะรองเรียน  ด้ังน้ัน ตองเชิญผู
ที่เกี่ยวของทุกภาคสวนมาพูดคุยกัน  

การดําเนินงานของ อปท. ใดก็ตาม ตองมองเชิงระบบ คิดโครงสราง และสรางรูปแบบกรอบ
การทํางานไว เม่ือผูบริหารเปลี่ยนก็ไมมีปญหาในการดําเนินงานตอเน่ือง โดยควรมีการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาเพื่อกําหนดทิศทางที่เหมาะสม สําหรับการทํางานรวมกันนั้นตองมีเจาภาพ เชน เทศบาลเมือง
ทุงสงเปนเจาภาพหลัก และ อปท.อ่ืนๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนจาภาพรองเขารวม สิ่งสําคัญของ
การพัฒนาทุงสงคือ ตองเรงจัดทําผังเมือง นอกจากนั้น การพัฒนาก็ควรอยูบนพ้ืนฐานความเปนไปได 
โดยสรางอัตลักษณของพื้นที่ใหเกิดขึ้น โดยไมควรพัฒนาอยางเลียนแบบจากที่อ่ืน 

สําหรับการวางแผนดานการจราจรในทุงสง ระบบขอมูลเพ่ือการวางแผนที่ดี เปนเรื่อง
พ้ืนฐานที่สําคัญ ตองคิดใหรอบคอบ จะตองมองใหครอบคลุมถึงผูมาใชบริการจริงๆ  ซ่ึงสวนใหญเปนรถ
ที่มาจากอําเภอใกลเคียง หรือใชทุงสงเปนทางผาน  

 วาที่ ร.ต.ฐิตวัฒน  เชาวลิต รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอหลัก
ในการดําเนินงานนั้นประกอบดวย 3 หลักสําคัญคือ 

1) ตองคิดใหครบแบบองครวม ตามแบบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เพราะการแกปญหาหนึ่งอาจนําไปสูปญหาหนึ่งเสมอ ดังน้ันตองมองทุกอยางในภาพรวม 
เชน การทองเที่ยว เม่ือตองการเพิ่มนักทองเที่ยว จะตองคํานึงถึงเรื่องขยะและน้ําเสียที่
เพ่ิมตามมาดวย   

2) ตองคิดรวมกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหสิ่งที่ทุกคนคิดตอกันเปนภาพใหญขึ้นมา  
ขณะน้ี ผูวาฯ มีนโยบายใหทุงสงเปนจังหวัดสวนหนา สนับสนุนการสรางสถานีขนสงแหง
ใหม สถานีขนถายสินคา เพ่ือเปนผูนําในดานโลจิสติกส  

3) ตองอาศัยพลังคนรุนใหม อนาคตของบานเมืองขึ้นอยูกับเยาวชน จึงควรใหความสําคัญ 
ทั้งนี้ เห็นดวยตามแนวทางการพัฒนาโดยเนนตามหลักการของอดีตผูวาราชการคนกอน 

(นายวชิม ทองสงค) ที่เนนการสรางชุมชนเขมแข็ง เพราะหากรากฐานชุมชนเขมแข็ง ทุกอยางก็คลี่คลายได 

 นายอนันต  คลังจันทร รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขอชื่นชมชาวอําเภอทุงสงที่ไดสรางการกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นับไดวาเดินมาถูกทางแลว 
เพราะที่ผานมา มักมีเสียงสะทอนวาประชาชนไมรูเร่ือง  สําหรับสถานการณการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
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นครศรีธรรมราชของเรา ซ่ึงเปนจังหวัดที่ใหญที่สุดในภาคใตน้ัน สามารถจําแนกสภาพปญหาในแตละ
พ้ืนที่ได กลาวคือ  

1) โซนแรก (อําเภอชะอวด หัวไทร เชียรใหญ ปากพนัง) มีปญหาเรื่องขาว การกัด
เซาะชายฝง การแยงนํ้าทํานากุงและการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ในลุมนํ้าปากพนัง   

2) โซนที่สอง (อําเภอเมือง)  มีความรวมมือระหวางทองถิ่นแบบหลวมๆ   
3) โซนที่สาม (อําเภอขนอม ทาศาลา สิชล นบพิตํา พรหมคีรี) มีการสงเสริมการ

ทองเที่ยวมาก เชน ที่อําเภอขนอม จึงมีนักทองเที่ยวเขามามากขึ้น และสืบเน่ืองจาก
คนหลั่งไหลไปเกาะสมุยมาก ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและการขาดแคลนน้ํา 
นอกจากนั้นยังมีแผนการตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ  จึงตองรีบวางผังเมืองโซนนี้อยาง
เรงดวน เพราะจะมีโครงการพัฒนาตางๆ เกิดขึ้นในพื้นที่น้ี  อยางไรก็ตาม คนใน
พ้ืนที่ยังไมคอยรูจักผังเมือง อีกทั้งนักลงทุนจากตางจังหวัดจะเขามามากในพื้นที่
ชายฝงบางแหงซ่ึงชาวบานไมสามารถเขาถึง 

4) โซนที่สี่ (อําเภอทุงสง บางขัน ทุงใหญ) มีลักษณะเปนเมืองขยายตัวใหม  มีการอพยพ
เขาออก 

สําหรับเมืองทุงสง มีปญหาจราจร ความแออัด  การจอดรถไมเปนระเบียบ เชน การจอด
รถบนผิวจราจร  และยังมีจุดจอดรถสําหรับเดินทางไปยังอําเภอรอบนอกขาดความเปนระเบียบ จากการ
ประชุมกับผูวาฯ ในพ้ืนที่ทุงสงซึ่งเปนอําเภอสวนหนา ไดกําหนดแกปญหาตางๆ ไว คือ การหาพื้นที่ที่ตั้ง 
สพท. เขต 2 นอกจากนี้ เรื่องการกอสรางสถานีขนสง โดยทองถิ่นหาพื้นที่ สําหรับงบประมาณกอสราง
สํานักงานขนสงจะสนับสนุน   รวมทั้ง มีโครงการที่จะกอสรางศูนยขนถายสินคา และการแกปญหาเรื่อง
นํ้า คลองวังหีบ 

ปญหาเรื่องการจัดการขยะ  ปจจุบันไดสรางศูนยกําจัดแลวที่ควนกรดแลว แตยังไม
สามารถเปดใชไดเน่ืองจากมีปญหา ดังน้ันตองรวมกันแกอยางไรใหใชประโยชนได จึงมีขอเสนอวา ตองมี
การบริหารจัดการที่ดี โดยใหชุมชนรอบขางเขามามีสวนรวม ใหชุมชนทําตาชั่ง นําขยะมาสรางรายได 
แลวชุมชนรวมกันบริหารจัดการ โดยอาจทดลองทําระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน และทําประชาคม เพ่ือ
กําหนดกรอบขอตกลงและกฎหมายรวมกัน 

 นายสาธิต กลิ่นภักดี ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอคิดเห็นวาการแกปญหา
ตองใชหลัก 3 ดาน ไดแก การมีสวนรวม การใชกฎหมาย การสรางจิตสํานึก แตการใชเทคโนโลยีน้ันยังมี
อยูนอย และไดเสนอถึงการแกปญหาและการดําเนินการในดานตางๆ ดังน้ี 

- การแกปญหาจราจรนั้น กฎหมายไดระบุขอกําหนดกฎระเบียบไวอยางชัดเจนและ
ครอบคลุม แตขาดการนํามาใช กฎหมายเปนสิ่งสะทอนจิตสํานึก และจิตสํานึกทําให
กฎหมายถูกนํามาปฏิบัติ  

- สวนในเรื่องจิตสํานึก ตองสรางใหเปนพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเยาวชน เพราะในกรณีที่
เยาวชนเห็นตัวอยางที่ไมดีจากผูปกครอง ก็อาจมีพฤติกรรมที่ไมดีได 
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- กลไกการทํางานของอาสาสมัครนับวาสําคัญ เน่ืองจากมีการทํากิจกรรมตอเน่ือง 
เชน อสม. อปพร. การนําเสนอทุกกลุมยังขาดประเด็นการสรางอาสาสมัคร ซ่ึง อสม. 
เปนกรณีตัวอยางที่ดี   และนาศึกษาวาเรียนรูวาทําอยางไรถึงจะไดยั่งยืน   

- ปญหาบางอยางตองนําเทคโนโลยีเขามาชวย เชน การนําการจัดการดาน 
ภูมิสถาปตยกรรมมาใชในการแกปญหาการใชพ้ืนที่บนทางเทา  

- เสนอใหผูบริหารทองถิ่นเรงดําเนินการงานยุทธศาสตรตั้งแตปแรก และยังเปนฐาน
เสียงในปตอๆ มา ได   

- เรื่องเศรษฐกิจ ประเด็นการเขามาของทุนตางชาติ ที่อาศัยชองวางของกฎหมาย จึง
กลายเปนความชอบธรรมตามกฎหมาย  ในทางกลับกันการลงทุนของตางชาติน้ีมี
ขอดีๆ แฝงอยูเชนกัน เชน จัดที่จอดรถให รักษาความสะอาด มีระบบระเบียบ ซ่ึง
รานของชํา รานเดิมๆ ยังขาดในสวนนี้ 

- และในการแกปญหาบางอยางอาจใชกระบวนการทางสังคมเขาชวย เชน เรื่องกลิ่น
เหม็นจากโรงงานยางพารา เม่ือกระบวนการทางราชการและกฎหมายไมไดผล 
เพราะมีการหลบเลี่ยง ก็อาจใชกระบวนการทางสังคมสรางความกดดันเพ่ิมดวย 

และไดใหขอเสนอเกี่ยวกับประเด็นวาทองถ่ินมีสวนรวมกันอยางไร ? การมีสวนรวมเปน
ความจําเปน โดยตองพิจารณาถึงกระบวนการประสานแผนวาครอบคลุมหรือยังถึงจะทํางานรวมกันได 
โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณ ปจจุบัน งบประมาณของทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกวา 
5,000 ลาน เปนเงินอุดหนุน 2,000 ลาน ในสวนของงบประมาณที่จัดสรรใหทองถิ่นในจังหวัดยังมีความ
แตกตางกัน เชน อบจ. มีงบ 600 ลาน ในขณะที่ อบต.ที่มีงบต่ําสุด ประมาณ 5 ลาน จึงเปนประเด็น
สําคัญที่ตองรวมมือกัน เพราะในขณะที่มีงบประมาณตางกัน แตภารกิจเทากัน ทุกทองถิ่นมีกระบวนการ
ทํางานเหมือนกัน โดยมีแผนเปนเครื่องมือเพราะบางครั้งนโยบายผูบริหารของทองถิ่นแตละแหงตางกัน 
ความเห็นไมลงกัน เรื่องสวนบุคคลก็กลายเปนเรื่องสวนรวมได นอกจากนั้น ผูบริหารทองถิ่นยังมี 
อัตลักษณ ความเห็นสวนบุคคลสูง ดังนั้นการทํางานรวมกันจําเปนตองอาศัยวิสัยทัศนของผูบริหาร
ทองถิ่นเปนสําคัญ   

การสรางการทํางานรวมกันนั้นจะสําเร็จไดอยางไร ? กระบวนการทํางานแบบบูรณาการที่
ทางทุงสงดําเนินการอยู นับเปนสิ่งที่ดีและถูกตอง และเปนการเริ่มตนที่ดี การเริ่มตนทํานั้น ถึงแมอาจ
ลมเหลว ก็ดีกวาการไมไดลงมือทําอะไรเลย 

 นายอภินันท  ชนะภัย  นายกองคการบริหารสวนตําบลกะปาง  กลาววา สิ่งที่ทําใน
วันน้ีถือเปนความหวัง และจะมีการขับเคลื่อนตอไปทั้งกระบวนในพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ที่
ผานมาการแกปญหาน้ําทวมแบบบูรณาการเปนผลดีตอ อบต.กะปาง เพราะทําใหงบประมาณในการ
แกปญหาลดลง  จากที่ใชงบประมาณจํานวน 300,000 เหลือใชเพียง 40,000 บาท และเห็นดวยกับการ
เสนอโครงการที่ไดกําหนดจากการระดมความคิดเห็นของกลุมที่ 2 เร่ืองการจัดตั้งศูนยเรียนรูในชุมชน 
เพราะปญหาอยูในชุมชน ถาคนเรียนรูรวมกัน ทุกอยางจะสําเร็จ 
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ทั้งน้ีไดมีนอกจากจะมีการอภิปรายถึงแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมแลวน้ัน ยังไดเปด
โอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระในประเด็นตางๆ ดังน้ี  

- ควรเพิ่มเรื่องแนวทางการการแกปญหาเรื่องยาเสพติด อาชญากรรม และการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดวย โดยเฉพาะปญหายาเสพติด ควรรวมกัน
แกไขทั้งระบบ โดยการบูรณาการหนวยงานตางๆ รวมทั้งโรงเรียนดวย โดยทั้งน้ีทาง
สภาอุตสาหกรรม มีโครงการรวมกับสถานีตํารวจอําเภอทุงสง เพ่ือรวมเฝาระวัง
ปญหาเรื่องยาเสพติดดวย 

- ปญหาความไมปลอดภัยน้ัน การจัดตั้งระบบยามทองถิ่นจะชวยได แตทั้งน้ีบางพื้นที่
เคยมียามทองถิ่น หรือตํารวจบาน (ชุมชนบางสะพานเหล็ก) แตมีปญหาวา มีภารกิจ
มาใหแตไมใหงบประมาณมาให ซ่ึงคนกลุมน้ีมีความเสี่ยงภัย แตไมมีเงินเดือนหรือ
ประกัน ซ่ึงหากไดรับอันตรายแลว จะสงผลกระทบตอครอบครัวได 

- มีปญหาเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งบริเวณแยกหนาคายเทพกษัตรีย เพราะมีการสัญจร
มากในชวงเชาและชวยเย็น จึงควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เพ่ือความปลอดภัย  

- รองนายก อบจ. แสดงความคิดเห็นประเด็นเงินเดือนของประธานชุมชน  ซ่ึงเห็นวา
เงินเปนเรื่องบวกและลบ  ประธานชุมชนเปนเรื่องของการอาสา และคิดวาหากมี
เงินเดือนแลวจะทําใหเกิดความแตกแยกและแยงกันเปนประธานชุมชน ดังน้ันการ
ทํางานในลักษณะอาสานั้น งบประมาณไมใชสิ่งเชิงบวกเสมอไป แตความรูสึกที่
อยากจะทําเปนสิ่งที่ดีกวาและไดประโยชนกวาการไดงบประมาณ 

- การทํางานไมควรยึดกับตัวบุคคล ควรยึดระบบ  จึงตองสรางระบบใหเขมแข็ง 
- ควรนําโครงการและแผนงานที่ไดจากการประชุมในครั้งน้ี ไปเขาแผนของแตละ

ทองถิ่น 
- ผังเมืองเปนเรื่องที่ทุกทองถิ่นควรเรงดําเนินการ 
- ควรแบงผูรับผิดชอบในแตละประเด็นใหชัดเจน โดยกําหนดเปนเจาภาพหลักและ

เจาภาพรอง 
 
 
 
 
 
 
 




