
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

สรุปผล 
การประชุมประชาคมเมืองทุงสง 

บูรณาการการบริหารจัดการ 
ใหทุงสงพัฒนาอยางยั่งยืนทองถิ่น 
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สรุปผลการประชุมประชาคมเมืองทุงสง 
“บูรณาการการบริหารจัดการทองถิ่นใหทุงสงพัฒนาอยางยั่งยืน” 
 

ระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา จังหวัดสงขลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคของการประชุม 
1) สรางกระบวนการเรียนรูแนวทางพัฒนาเมือง โดยใชการมีสวนรวมเปนตัวขับเคลื่อน 
2) สงเสริมทุกภาคสวนในการแกไขปญหาและพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการ 
3) การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่นเนนกรอบ

ความรวมมือ อันนําไปสูการเจรจาในรายละเอียดตอไป 

กําหนดการ(โดยยอ) 

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2552  
  บาย   - ทบทวนสถานการณการพัฒนาพื้นที่ จากผลการประชุมกลุมยอย 3 กลุมพ้ืนที่ 

- ระดมความคิดเห็น สรางรูปธรรมของการพัฒนาเมืองรวมกัน 
แบงกลุมยอย 3 กลุม ตามประเด็นการพัฒนาเมือง  ไดแก (1) ดานกายภาพและการใช
ประโยชนที่ดิน (2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (3) การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2552  
 เชา    - เปดการประชุม 

- เสวนายอนรอยการพัฒนาอําเภอทุงสง 
- ปาฐกถาพิเศษเปดมุมมองการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม 
- เรียนรูขอมูลทางวิชาการในการใชผังเมืองเปนเครื่องมือพัฒนาทองถิ่น 

 บาย   - นําเสนอผลการระดมความคิดเห็น และฟงความขอเสนอแนะ พรอมการอภิปราย 
            เกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการเพื่อพัฒนาเมือง    

- ลงนามความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- รับนโยบายจากผูบริหารและปดการประชุม 
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ความเปนมาและความสําคัญของประชาคมทุงสง 

 

       จากคํากลาวรายงานการจัดงาน โดย นายอโณทัย  ธรรมกุล 
นายอําเภอทุงสง น้ัน ทานไดกลาววา จากการขยายตัวเมืองทุงสง
ของเมืองในอดีตซึ่งขาดการวางผังเมืองที่ดี ทําใหปจจุบันเกิดปญหา
ตามมาอยางมาก  จึงอยากใชโอกาสการประชุมครั้งนี้ ซ่ึงทุกภาค
สวน ทั้งเทศบาลเมืองทุงสง เทศบาลตําบลที่วัง องคการบริหารสวน
ตําบลทุกแหงในอําเภอทุงสง หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนชาวอําเภอทุงสง แสดงถึงความตั้งใจและมุงม่ันที่จะแกไข
ปญหาและพัฒนาเมืองทุงสง เปนความรวมมือโดยไมคํานึงถึงเขต
พ้ืนที่  เปนความสามัคคีที่เกิดโดยปราศจากเงื่อนไข  ทุกคนมีจิต
อาสารวมกันแกไข พัฒนาทองถิ่นของตนเองใหมีการจัดการที่ดี

อยางยั่งยืน มุงใหประชาชนไดรับประโยชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สําหรับการประชุมประชาคมเมืองทุงสง หรือการบูรณาการบริหารจัดการทองถิ่นใหทุงสงพัฒนา
อยางยั่งยืนนี้  ยังเปนการสานตองานเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการ ที่ไดดําเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2550   นับเปนการตอกย้ําความรวมมือรวมใจของชาวทุงสงอีกครั้ง โดยเฉพาะผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 13 แหง ซ่ึงเปนกลไกหลักในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุงสงไปสู
การปฏิบัติ รวมถึงเปนผูประสานงานราชการที่เกี่ยวของกับชุมชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหมา
รวมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุงสงไปสูเปาหมายรวมกัน  

การแกปญหารวมกันแบบบูรณาการของเมืองทุงสง จะเปนตนแบบที่ดีสําหรับการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่องคกรอ่ืน ๆ  สามารถนําไปประยุกตใชได เพราะปญหาตาง ๆ ที่ทุกภาคสวน
ชวยกันคิด ชวยกันแก จนไดบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเปน
สิ่งสําคัญตอการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการใหเกิดความสําเร็จเปน

รูปธรรม และนําความภูมิใจรวมกันมาสูภาคีทุกภาคสวน  ทั้งนี้ ทาง
อําเภอทุงสงพรอมที่จะสนับสนุนและพรอมประสานงานกับทุกฝาย
เ พ่ือใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุ งสงประสบ
ความสําเร็จอยางยั่งยืน  

  ในประเด็นนี้ นายสุรินทร เพชรสังข ปลัดจังหวัดยะลา 
(อดีตนายอําเภอทุงสง) ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมในการกลาวเปดการ
ประชุมวา เม่ือป 2548 นายกทรงชัย  นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 
ไดมาคุยและขอคําปรึกษาเรื่องน้ําทวม ซ่ึงในขณะนั้นก็นึกภาพไม
ออกวาน้ําทวมทุงสงจะมีสภาพเปนอยางไร   เพราะคิดวาน้ําคงจะ
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ไหลผานในชวงเวลาสั้นๆ แตหลังจากนั้น ก็เกิดน้ําทวมจริงๆ ก็ไดเห็นความเดือนรอนที่เกิดขึ้น เม่ือ 
นํ้าทวมทุงสง คนที่เดือนรอนไมใชเฉพาะคนในเขตเทศบาลเทานั้น แตเดือนรอนกันทุกอําเภอ   

 จึงไดมีการปรึกษากับผูบริหารเทศบาลเมืองทุงสง ซ่ึงนับวามีความพรอมมากกวา อปท.อ่ืนๆ  
และอําเภอทุงสงก็เริ่มประสานกับทุกฝายใหมารวมมือกัน  โดยในชวงแรกๆ คนที่อยูตนน้ําหรือไมคอย
ไดรับผลกระทบ ก็ยังไมคอยใหความรวมมือเพราะไมคอยเดือนรอน  แตการคุยกันหลายๆ ครั้งทําให
เขาใจมากขึ้น โดยมีนายอําเภอเปนคนกลาง  จึงคอยๆ เกิดรูปธรรมของความรวมมือกันมากขึ้น  ซ่ึงก็
ตอเน่ืองเร่ือยมาจนถึงทุกวันนี้  ซ่ึงก็อาศัยสํานึกของทุกคนดวย และผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้น ก็เห็น
ความสําคัญวา นํ้าทวมทุงสงไมไดสงผลกระทบตอสภาพพื้นที่เพียงอยางเดียว แตสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ดวย 

สําหรับการประชุมที่หาดใหญ ตอนแรกๆ ก็มีคําถามวาทําไมตองมาประชุมที่หาดใหญ  ซ่ึงตอง
อธิบายใหเขาใจวาหาดใหญและทุงสงมีสภาพพื้นที่ใกลเคียงกันมาก เปนแองกระทะ ที่มีภูเขาและแมนํ้า
ขนาบขาง และหาดใหญเคยประสบปญหานํ้าทวมมากอน  การมาประชุมที่น้ีจึงเปนการดูงานไปดวยวา 
หาดใหญเขามีวิธีการจัดการอยางไร 

การแกไขปญหาแบบนี้ตองใชเวลา  อยางกรณีตัวอยางผังเมืองยะลา ซ่ึงเปนที่ยอมรับวาเปนผัง
เมืองที่ดี  ซ่ึงชวยในการพัฒนาเมืองอีกหลายๆ ประเด็น  การวางผังเมืองยะลานับวาไดใชเวลาและ
พัฒนาการมาเปนระยะๆ กวาจะมาเปนกรณีตัวอยางที่ดีได  จึงอยากใหทุงสงไดทําอยางตอเน่ือง  

การลงนามความรวมมือครั้งน้ีก็นับวามีความสําคัญและมีความพรอม เพราะทุก อปท.และ
หนวยงานภายนอกไดเขามารวมมือกัน  แตก็ไมไดหมายความวาทุกอยางจะสามารถดําเนินการไปได
ตามนั้น  สิ่งที่สําคัญไปกวา ก็คือ การปฏิบัติเม่ือกลับไปแลว ซ่ึงก็เชื่อม่ันวาการทํางานนี้จะสําเร็จลุลวง 
เพราะเห็นความรวมมือที่กวางมากขึ้นเชื่อวาจากกรณีความสําเร็จเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมนี้  จะ
นําไปสูความรวมมือในการแกไขปญหาอ่ืนๆ ดวย   
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ยอนรอยการพัฒนาทุงสง  
การเสวนาเลาสูกันฟง การสรางพลังและการริเร่ิมงานพัฒนา 
   
 
   
 
   
 
 
 
  สาระสําคัญจากการเสวนาสรุปไดดังน้ี  

นายอําเภอเมืองทุงสง ใหขอมูลวา ทุงสงตั้งเปนอําเภอเม่ือป 2440 เปนชุมทางรถไฟ 
ศูนยกลางการคมนาคมมานานตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 และถือไดวาเปนสะดือของภาคใต ที่ผานมานั้น การ
แกปญหาเปนไปอยางเฉพาะหนา การพัฒนาเปนไปตามความสนใจของผูวาฯ และนายอําเภอแตละทาน 
โดยไมมีแผนงานที่ตอเน่ือง   สวนการแกปญหาอยางบูรณาการเริ่มจากปญหาน้ําทวม ซ่ึงสาเหตุหน่ึง
มากจาการกอสรางสิ่งตางๆ กีดขวางทางไหลของน้ํา สําหรับสิ่งสําคัญอ่ืนตองเรงดําเนินการคือ การจัดการ
ขยะ การจราจร และการจัดทําผังเมือง สําหรับการพัฒนา ตองพิจารณาอยางรอบดานวาทุงสงควรเติบโตใน
ทิศทางใด ปจจุบัน ทานผูวาฯ ไดหารือในการใหทุงสงเปนจังหวัดสวนหนา เปนศูนยกลางการบริการตางๆ 
เชน ศูนยกําจัดขยะรวม การสรางสถานีขนสง การสรางศูนยขนถายและกระจายสินคา เปนตน สิ่งที่
อําเภอทุงสงกําลังทํานี้ จะเปนตนแบบของการบูรณาการโดยไมมีขอบเขตพื้นที่  โดยเฉพาะการแกปญหาใน
พ้ืนที่คาบเกี่ยว  ดังนั้น จึงขอชื่นชมในความตั้งใจของทุกคนที่เขารวมการประชุมในครั้งน้ี 

รองผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 4 กลาวถึงบทบาทการหนุนเสริมงาน
พัฒนาอําเภอทุงสงในสวนที่หนวยงานอื่นๆ ไมดําเนินการ เชน การดําเนินกิจกรรดานสังคม และให
ขอคิดเห็นวา การพัฒนาควรเริ่มตนที่บุคคล และสรางจิตสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน สิ่งสําคัญคือให
ความสําคัญและเปดใหชุมชนมีสวนรวม ขอแนะนําสําหรับการผลักดันพัฒนาโครงการขนาดใหญใหเกิด
ความสําเร็จไดน้ัน ตองขับเคลื่อนผานโครงการขนาดเล็กหรือกิจกรรมที่อยูภายใตโครงการนั้นๆ 

นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง ยืนยันวา การพัฒนาทุงสงไมไดมองเฉพาะเทศบาล แตมอง
ภาพรวมอยางเปนระบบ การแกปญหานํ้าทวมตองบูรณาการทั้งในเชิงระบบและเชิงพ้ืนที่ ผลทําให
สามารถประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากอําเภอ และหนวยงานอื่นๆ ได เกิดการประสานความ
รวมมือมากขึ้น และมีการจัดทําโครงการและจัดสรรงบประมาณรวมกัน สวนการแกไขปญหาดาน
การจราจร ไดมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอแนวทางการแกปญหาตางๆ ที่กําหนดขึ้น  
ซ่ึงนอกจากจะบรรเทาปญหาในเขตเมืองแลว ยังจะประโยชนตอชุมชนโดยรอบดวย 

ผูรวมเสวนา ไดแก  

1) นายอโณทัย ธรรมกุล นายอําเภอทุงสง  

2) พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง รองผูบังคับการตํารวจ

ตระเวนชายแดน ภาค 4   

3) นายทรงชัย วงษวัชรดํารง นายกเทศบาลเมืองทุงสง 
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การพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม 
ปาฐกถา…เปดมุมมองการบริการจัดการอยางมีสวนรวม ผานแนวคิดและประสบการณจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

 
รศ.วุฒิสาร ตันไชย (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา)  

ไดแสดงความเห็นวา สิ่งที่ทุงสงกําลังพยายามทําอยูน้ี เปนสิ่ง
ที่ระดับนโยบายไดคิดมากอนแลว คือ รูปแบบสหการ โดยเขียนไวเปน
กฎหมายแตไมเคยปรากฏเปนรูปธรรม  ตอมาไดมีแนวคิดเรื่อง
ประชาคม ก็เรียนรูกันใหม  ซ่ึงสวนใหญมักทํากันแบบพิธีการ ให
ผานๆ ไป  โดยละเลยหัวใจสําคัญคือ อยูที่การเรียนรูระหวางกัน  

ความรวมมือที่ทุงสงดําเนินการอยู  นับไดวานอมนําแนวทาง
ตามพระราชดําริมาปฏิบัติ กลาวคือ การพัฒนาจะตองระเบิดจาก 
ขางใน ที่เริ่มจากคนในพื้นที่เห็นความสําคัญและมีความเปนเจาของ 
เปนการพึ่งตนเอง รวมทั้งมีภูมิทางสังคม มีการใชความรู ตนทุนทางสังคม การดําเนินงานเปนขั้น 
เปนตอน โดยเฉพาะการทําใหทุกคนเห็นปญหารวมกัน ศรัทธาและมุงม่ันแกปญหารวมกัน  

สําหรับบทบาทหนาที่ของ อปท. สามารถจําแนกออกได 3 ประเด็น คือ  
1) หนาที่ตามกฎหมาย (Legal Accountability) ซ่ึงกําหนดใหอปท.แตละรูปแบบปฏิบัติตาม   
2) หนาที่ความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ทําใหบางครั้งตองเอาใจ

ประชาชนทุกเรื่อง จึงทําใหละเลยการพัฒนาที่ทําใหประชาชนเขมแข็งดําเนินการไดเอง จึง
เปนที่กลาวกันวา ยิ่งกระจายอํานาจ ประชาชนยิ่งออนแอ  

3) หนาที่ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability) เปนความรับผิดชอบขั้นสูงสุด 
เปนการมองไปขางหนา ไมคํานึงถึงขอบเขตการปกครอง เห็นประโยชนรวมกันเปนสําคัญ 

วันนี้ อปท.ในอําเภอทุงสงไดกาวหนามาถึงความรับผิดชอบทางสังคมแลว  ไดเร่ิมจากระเบิดจาก
ขางใน  และนําเอาแนวคิด “ภูมิสังคม” มาใช โดยเอาพื้นที่และความรูทองถิ่นเปนตัวตั้ง นอกจากนี้ ยังได
ผนวกความรูทางวิชาการดวย โดยนํานักวิชาการจากภายนอกเขามาสนับสนุน หรืออาจกลาวไดวา มี 
“ภาคียุทธศาสตร” ที่จะนําไปสูวิธีการทํางานอยางเหมาะสม แลวเลิกคิดวาใครจะไดประโยชนมากกวากัน  

ความทาทายในการทํางานรวมกันแบบน้ี ไดแก NATO: No action, talk only คือ พูดแลวไมทํา 
สวน NIMBY: Not in my backyard คือ เห็นดวย แตอยามาเอามายุงกับบานของฉัน  ปญหาภัยพิบัติทาง
สังคม เปนเรื่องวิถีชีวิตของคนรุนใหม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวิธีคิด   

ดังนั้น อยากใหผูบริหารทองถิ่น คิดวาตอง ทําการเมืองเพ่ือบานเมือง มิใช ทําการเมืองเพ่ือ
การเมืองตองใหความเทาเทยีมในการบริการสาธารณะแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
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สําหรับ สถาบันพระปกเกลา ก็ยินดีสนับสนุนในดานวิชาการ  และในฐานะที่มีสวนรวมในการราง
ประมวลกฎหมายทองถิ่น  ก็ไดกลาวถึงรูปแบบความรวมมือระหวางทองถิ่น การกระจายอํานาจให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวม ทั้งในรูปแบบสหการและองคการมหาชน   

 

ศ.ดร.สนิท อักษรแกว  (ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย)  

ไดแสดงมุมมองวา ความรวมมือของทุงสงในครั้งนี้ นับวา
นาชื่นชม  ซ่ึงสถาบันฯ ก็ตั้งใจที่จะเสริมการพัฒนาทุงสงใหสมบูรณ 
ในสิ่งที่ทุงสงตองการ  จึงไดมีเจาหนาที่เขามาทํางานอยางใกลชิด 
เพ่ือจะไดเขาใจทองถิ่นมากขึ้น โดยทําอยางไรใหเมืองทุงสงเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนนั้น  ทางสาบันฯ สามารถใหการสนับสนุนทางดาน
วิชาการ ทั้งในดานการศึกษาระบบสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่  
การหาแนวทางที่เหมาะสมใหทุงสงเปนเมืองนาอยูในอนาคตและเปน
เมืองที่พัฒนาอยางยั่งยืน และอยากใหม่ันใจวาทางสถาบันฯ มีความ
มุงม่ันและมีความจริงใจที่จะชวยชาวทุงสงในทุกๆ ดาน  

การพัฒนาที่ผานมา สวนใหญเปนการแกไขปญหาระยะสั้น และเฉพาะเรื่อง แตในประเทศที่
พัฒนาแลวจะมีการวางแผนลวงหนา 50-100 ป จึงอยากใหทุงสงคิดเผื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
คิดถึงพ้ืนที่โดยรอบดวย  อยางกรณีประเด็นสิ่งแวดลอม สวนใหญเปนเรื่องที่ไมมีพรหมแดน จัดการ
เฉพาะในเขตทองถิ่นตัวเองไมได เพราะเกี่ยวเนื่องกันหมด 

กรณีการพัฒนาอาวโตเกียว ประเทศญี่ปุน ที่มีอาณาเขตติดกับ 3 จังหวัด ก็เร่ิมจาการประชุม
รวมกันในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และทํากันตอเน่ืองมาเปน 10 ป แลว มีความกาวหนาตามลําดับ 
เพราะมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน และติดตามกันเปนระยะๆ วาอะไรทําไปแลว อะไรที่ยังเปนปญหา 

 วิกฤตที่เกิดขึน้ในปจจุบันน้ันมีอยู 4 ดาน คือ 
- วิกฤตเิศรษฐกิจ  ซ่ึงตองคิดวาทําอยางไรใหทุงสงของเรามีเศรษฐกจิที่พอเพียงตาม 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

- วิกฤตสิิ่งแวดลอม เปนเรือ่งที่สําคัญ จะเกี่ยวของกับหลายๆ เรื่องไมวาจะเปน นํ้าทวม 
จึงจะตองคิดใหเมืองทุงสงเกิดการอนุรักษทรัพยากรสิง่แวดลอมและธรรมชาต ิ

- วิกฤตสิังคม ทําอยางไรใหเกิดการผสมผสานอยางลงตวัทางสังคม ทัง้เรื่องความ
ปลอดภัย การศึกษา ความอยากจน 

- วิกฤตทิางการเมือง  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกิดในบานเมืองเรา และตองคํานึงวาไมวา วกิฤติ
ทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงอยางไรทุงสงก็ยังตองยึดจุดมุงม่ันเหมือนเดิมตรงนี้ 

จากวิกฤติขางตน เราตองพรอมรับมือกับปญหาตางๆ  ดังแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวของเราทรงตรัสอยูเสมอวา การที่จะพัฒนาเมืองใดหรือเมืองทุงสงก็ตามจะตองคํานึงอยู มีอยู 2 
ธรรม คือ  
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1) ธรรมชาติ เราตองเขาใจธรรมชาติและระบบนิเวศของเมืองทุงสง ตั้งแตภูเขาถึงทะเล การ
วางแผนก็ตองมองภาพรวม ซ่ึงเปนการมองอยางนก และทํางานอยางหนอนที่ตองฝงตัวขาง
ใน  เพ่ือวางแผนอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกมิติ 

2) ธรรมดา  การพัฒนาอยางธรรมดา ก็ไมตองทําอะไรที่ซับซอนมาก  หรือตองการการจัดการ
ที่มากเกินไป เพราะจะไมยั่งยืน   

การพัฒนาตองมีกติกา แบบแผน และการทํางานควรอาศัยหลักธรรม ซ่ึงกลาวไววาการทํางาน
ใหสําเร็จน้ัน ตองมี 3 จิต คือ จิตอาสา จิตสาธารณะ และ จิตประภัสสร (ทําแลวมีความสุข) และยัง
ไดยกตัวอยางคําพูดของ ศ.ดร.สิปนนท เกตุทัต ที่วา “อนาคตเริ่มตั้งแตวันวาน” หมายถึง ใหเร่ิม
ดําเนินการ อยางรีรอ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 8 - 

 

เวทีวิชาการ 
 
 ภาวะโลกรอน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เรื่องใกลตัวทองถิ่น  โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท นัก
ผังเมืองอาวุโส  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ปญหาโลกรอนเปนเรื่องที่ไมมีพรมแดน  มีการพยากรณวา
อุบัติ ภัยจะรุนแรงมากขึ้น   และยังมีการตรวจพบศูนยกลาง
แผนดินไหวในอาวไทย สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไดถูกจัดให
เปนพ้ืนที่เฝาระวัง เน่ืองจากมีความเสี่ยงในพื้นที่หลายอําเภอ 

เ มืองเปนตนเหตุและศูนยรวมความซับซอนของปญหา
สิ่งแวดลอม ความพยายามสวนหนึ่งในการแกปญหาสิ่งแวดลอมจึงมุง
ตรงมายังเมือง และคาดหวัง “มาตรการดานผังเมือง” จะเปนแนวทาง
หนึ่งที่หวังผลในระยะยาว แตผลการละเลยผังเมือง ทําใหเกิดการ
พัฒนาที่สรางปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะตามมา 

นํ้าทวมทุงสงไมไดเปนปญหาจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติอยางเดียว แตเกิดจากการกระทําของมนุษย
ดวย  การลดปญหานํ้าทวมจึงเริ่มไดจากการฟนฟู
แหลงนํ้าธรรมชาติ โดยทองถิ่นและชุมชนตองรวมกัน 

สวนการใชผังเมืองเพ่ือลดผลกระทบจากปญหา
ภัยพิบัติ ยังไมคอยมีการพูดถึงกัน โดยเฉพาะ อปท. 
เพราะมีความเขาใจนอยมาก ด้ังน้ัน จึงจําเปนยิ่งที่
จะตองตระหนักและใหความสําคัญกับมาตรการดาน 
ผังเมือง เพ่ือรวมกันสรางเมืองนาอยูใหเกิดขึ้น 

 

 ผังเมือง เรื่องของสวนรวมและสวนรวม  โดย คุณภารณี  สวัสดิรักษ  นักวิชาการอิสระ 
เครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม 

การวางผังเมืองรวม เปนแนวทางการพัฒนารักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวของจึงมีผลตอประชาชนในทุกแง ทั้งการสราง
สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย สวัสดิภาพทาง
สังคม การใชประโยชนในทรัพยสิน การสงวนรักษามรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม  การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้ังน้ัน 
กระบวนการผังเมืองเปนเรื่องนโยบายสาธารณะ เกี่ยวของกับ
ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู มีสวนไดสวนเสีย โดยแสดง
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องคประกอบของทุกเรื่อง  และมีผลตอทุกเรื่อง ไมวาภัยพิบัติ การใหบริการสาธารณะ และการจัดการ
สิ่งแวดลอม ดังน้ัน ผูเกี่ยวของตองเปดตัวเขาสูการรับรูนโยบายสาธารณะและนโยบายที่เกี่ยวของกับ
พ้ืนที่   

แตการมีสวนรวมในการวางผังเมืองรวม สวนใหญเปนการใหความเห็นตอรางผังฯ โดยมักดู
เฉพาะความเหมาะสมของสีในผังเมือง วาจะทําอะไรไดหรือไมไดในพื้นที่น้ัน โดยไมเขาใจวาผังเมืองมี
ความสําคัญมากกวานั้น  และในปจจุบันประเทศไทย กําลังมีการรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับ
ใหม จึงมีขอคิดเห็นวาจะตองบัญญัติใหมีขึ้นโดยตองใช “การมองนอกกรอบ” มากขึ้น เพ่ือใหไดกฎหมาย
ที่ตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของประชาชน 

โดยทั่วไปแลว กอนจะมีการวางผังจะตองมีการศึกษาวิเคราะหขอมูล ซ่ึงจําเปนที่ผูมีสวน
เกี่ยวของตองมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการนี้  มากกวาคอยเขาไปมีสวนรวมเม่ือรางผังฯ ออกมาแลว ซ่ึง
จะเปลี่ยนแปลงไดยาก จึงอยากเสนอใหผูที่อยากมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองเปดตัวเอง ตั้งแต
กระบวนการแรกๆ อยาไปรอใชสิทธิตอนคัดคานรางผังฯ  เชน ตองคํานึงวานโยบายของผังภาคใตมีผล
อยางไรตอเมืองทุงสง และนํามาเปนในการพิจารณาในกระบวนการวางผังเมืองรวมเมืองทุงสง 

ดังนั้น  อยากใหเปลี่ยนทัศนคติวา ประชาชน
เปนผูรวมกําหนดนโยบาย ตองเขาไปมีสวนรวม โดย
เขารวมตั้งแตตนกระบวนการไปจนจบกระบวนการ 
ตองรวมกําหนดอนาคตที่เราอยากเห็นและเปนไปได  
เพราะความคิดที่แตกตางกัน จําเปนตองมาหาขอสรุป
รวมกัน  

แ น ว คิ ด เ ค รื อ ข า ย ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการนโยบายสาธารณะดานผังเมืองน้ัน ตอง
ถูกพัฒนาขึ้น ไมวาจะเปนเครือขายเชิงพ้ืนที่ เครือขาย
เมือง-ชนบท และ เครือขายเชิงประเด็น เชน เกษตร 
ประมง  สุขภาพ  ภู มิปญญา  กลุมสตรี  เยาวชน 
ผูสูงอายุ เปนตน โดยสรางมิติการทํางานรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพและมีพลัง สรางการขับเคลื่อนบนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ก็จะทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนารวมกัน 

ในการวางผังเมืองรวมเมืองทุงสง จะตองหยิบยกขอมูลที่มีอยูในปจจุบันมาพิจารณาดวย เชน 
การพัฒนารีสอรทอนุบาล  ตองพิจารณาจํานวนเด็ก ผูใชบริการ หรืออ่ืนๆ เน่ืองจากนักวิชาการผังเมือง 
จากภายนอกจะไมสามารถมองเรื่องรายละเอียดพวกนี้ไดเอง  ตองอาศัยขอมูลจากคนทองถิ่น  ตลอดจน
การใหขอมูลเรื่องความตองการตางๆ ดวย รวมถึงเรื่องศูนยผูสูงอายุ และปาของเมือง เปนตน 
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จากประสบการณ วิทยากรเคยทดลองทํา BIMBY (best in my backyard) คือ เร่ิมตนที่หลังบาน
ตัวเองกอน  ซ่ึงเม่ือทุกคนมีสวนรวมและลงมือทํา จึงเกิดผลเปนรูปธรรมได ดังน้ัน หลักคิดที่สําคัญของ
ประชาชนตอเรื่องนโยบายสาธารณะใดๆ ก็ตาม คือ เปลี่ยนบทบาทตนเองจาก “ผูรอรับ” มาเปน “ผูริเริ่ม” 

 
 อปท. กับการใหบริการสาธารณะอยางมีสวนรวม  โดย คุณธีรพรรณ ใจมั่น นักวิชาการ
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

การบริการสาธารณะ คือ  กิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะอยูในรูปของ
รัฐบาลกลาง สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มุงเนนใหการบริการแกประชาชน เพ่ือให
ประชาชน ชุมชน สังคม เกิดความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย 

รั ฐ ธ ร รมนูญ  ฉบั บป  2550 กํ าหนด ให รั ฐ
จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ในการ
จัดบริการสาธารณะมีหลักสําคัญ 3 ประการคือ 1) 
หลักการวาดวยความเสมอภาค : เนนประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยสวนรวม 2) หลักการวาดวยความตอเนื่อง
: เนนความตอเน่ือง และความสม่ําเสมอในการจัดทําและ
ใหบริการ และ 3) หลักการวาดวยการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง : เนนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหสอดรับ

กับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและประโยชนแหงมหาชน 

สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณะของทองถิ่น ควรเริ่มตั้งการเริ่มคิดวางแผน ดําเนินงาน 
ติดตามตรวจสอบ  และรับผลประโยชนรวมกัน   ซ่ึงจะชวยในการ
ตัดสินใจ ลดคาใชจาย ลดความขัดแยง ทําใหการทํางานงายขึ้น 
ใกลชิดและเขาใจประชาชนมากขึ้น  นําไปสูความรูสึกเปนเจาของ
และเปน “พลเมือง’ ที่กระตือรือรนทางการเมือง   

ความรวมมือ และ การมีสวนรวม มีความแตกตางกัน  คือ การมีสวนรวม เปนการพัฒนาและการ
เรียนรู ซ่ึงมี 5 ระดับ ไดแก รวมใหขอมูล (สื่อสารทางเดียว) รวมปรึกษาหารือ (สื่อสารสองทาง) รวม
ปฏิบัติการ เสริมสรางความรวมมือ (คณะทํางาน คณะกรรมการ) เสริมอํานาจการตัดสินใจ 
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การระดมความคิดเห็นตอประเด็นการพัฒนาทุงสง 
ระดมสมอง ประลองความเห็น เพ่ือสรางรูปธรรมของการพัฒนาเมืองรวมกัน 

 
การประชุมครั้งนี้ไดจัดใหมีการรวมระดมสมอง แสดงความคิดเห็นรวมกัน เพ่ือกําหนดแผนและ

โครงการพัฒนาเมืองในแตละดาน โดยมีการแบงกลุมยอย 3 กลุม ตามประเด็นการพัฒนาเมือง ไดแก 
กลุมที่ 1 ดานกายภาพและการใชประโยชนที่ดิน 
กลุมที่ 2 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรม 
กลุมที่ 3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

โดยในการระดมสมองตอการพัฒนาเมืองในแตละประเด็นนั้น แตละกลุมจะรวมกันวิเคราะห และ
แสดงความคิดเห็นในหัวขอสําคัญคือ การวิเคราะหสภาพพื้นที่ (จุดเดน จุดดอย) การกําหนดแนวทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา และการกําหนดแผนงาน/โครงการ พรอมรายละเอียดประกอบโดยยอ ซ่ึง
สาระสําคัญของผลการระดมความคิดเห็นนั้น สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 (สําหรับรายละเอียดประกอบ
เพ่ิมเติม และรายละเอียดโครงการ แสดงในภาคผนวก ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมระดมความคิดเห็น : กลุมที่ 1 
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การประชุมระดมความคิดเห็น : กลุมที่ 2 

การประชุมระดมความคิดเห็น : กลุมที่ 3 
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ตารางที่ 1 สาระสําคัญจากการระดมความเห็นตอการพัฒนาเมืองในแตละดาน 

ประเด็น สถานการณ / การพัฒนา แนวทางการพัฒนา / แกไข 

1.  ดานกายภาพและการใชประโยชนที่ดิน 

การใช
ประโยชน
ที่ดิน 

• การใชพื้นที่เกดิความไรระเบียบ 
• การใชประโยชนที่ดินผิดประเภท 
• การควบคุมอาคารขาดประสิทธิภาพ 
• การบุกรุกที่ดินสาธารณะ การรุกล้ําเขตทาง 

คูคลอง ภูเขา 

• จัดทําผังเมืองรวมอยางเรงดวน  
• สรางจิตสํานึกแกผูประกอบการ 
• ควบคมุการใชทีด่ินและอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย  
• ทําความเขาใจกับประชาชนที่รุกล้ํา  และการพิสูจน

สิทธิ์ในที่ดิน 
สภาพภูมิ
ประเทศ 
(ภูเขา
หินปูน) 

• มีการใหสัมปทานเขาหินปูนทําเหมืองหินผลิต
เปนวัสดุกอสราง แตขาดการบริหารจัดการที่ดี
ทําใหเกิดผลกระทบตองพื้นที่รอบขาง เชน 
เสียงระเบิด ฝุนหิน  สูญเสียภูมิทัศนที่ดี  กอ
ผลกระทบตอสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่ 

• เจาหนาที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองดูแลและ
ควบคุมอยางจริงจัง 

• สรางจิตสํานึกผูประกอบการ  
• พิจารณาการใหสัมปทานอยางรอบคอบ ทัง้นี้ ควร

ใหชุมชน ทองถิ่น มีสวนรวมในการกําหนดเงื่อนไข 
การ
คมนาคม
ขนสง /
การจราจร 

• เปนชุมทางรถไฟ และศูนยกลางคมนาคม 
สามารถเขาถึงไดหลายทาง 

• ปญหาการจราจร ปริมาณรถมากและความ
ไมเปนระเบียบในเขตเมือง 

• สงเสริมเปนศูนยกลางขนถายสินคา 
• พัฒนาใหเปนศูนยกลางขนสงผูโดยสาร 
• การจัดระเบียบการจราจร บังคับใชกฎหมาย

เครงครัด 
2. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และศิลปกรรม 

ดิน • คุณภาพดินเสื่อมโทรม 

• การทําลายหนาดิน การขุดหนาดินขาย 

• การใชที่ดินไมเหมาะสมกับประโยชน 

• รักษาพื้นที่ปาตนน้ําและปลูกปาทดแทน 

• สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย  
• นํามาตรการทางกฎหมายเขาควบคุม 

น้ํา • มีแหลงพืน้ที่ตนน้ําสําคัญ แตถูกทําลาย 

• ขาดการจัดการน้ําที่ดี ขาดพื้นที่กักเก็บน้ํา 
• การต้ืนเขินของคูคลอง การระบายน้ําไมดี 

• อนุรักษแหลงตนน้ํา 
• พัฒนาระบบชลประทาน และเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ํา 

• สงเสริมการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ปาไม • พื้นที่ตนน้ํามีความหลายหลายทางชีวภาพสูง 

• การบุกรุกทําลายปาเพื่อการทําเกษตร 
• สภาพปาไมเสื่อมโทรม ขาดการดูแล 

• การปลูกปาทดแทน 

• การสรางจิตสํานึกในการอนรุกัษ  
• การสรางเครือขายเพื่อดูแลปาไมรวมกัน 

ขยะ • ไมมีพื้นที่ทิ้งขยะรวม 

• การทิ้งขยะและกําจัดไมถูกวิธี ไมคัดแยก 

• จัดหาพื้นที่ทิ้งขยะรวมใหถูกสุขลักษณะ 

• รณรงคสรางความเขาใจเพื่อลดปริมาณขยะ และ
การกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ สงเสริมการรีไซเคิล 

น้ําเสีย ขาดการบําบัดน้ําเสียที่ดีจากทุกแหลง ไดแก 
อุตสาหกรรม ฟารม และชุมชน 

• สรางระบบบําบัดที่มีประสิทธิภาพ 

• ตรวจสอบการบําบัดน้ําเสียของโรงงานอยางจริงจัง 
• สงเสริมการบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน 
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ประเด็น สถานการณ / การพัฒนา แนวทางการพัฒนา / แกไข 

อากาศ • ปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม 

• ปญหาฝุนละอองจากการระเบิดหิน โรงปูน 
และจากรถบรรทุกขนดินและหิน 

• มลพิษทางเสียงจาการระเบิดหิน 

• ควันรถยนตในเขตที่มีการจราจรหนาแนน 

• การตรวจสอบกลิ่น ควันที่ปลอยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอยางเขมงวด และตอเนื่อง 

• การฉีดพนน้ําเพื่อลดฝุนละออง 
• รณรงคผูขับขี่ใหตรวจสอบสภาพรถเสมอ 

ส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรม 

• มีแหลงโบราณสถาน แตขาดการดูแลอยาง
จริงจัง 

• การดูแลบูรณะแหลงโบราณสถาน 

• การประชาสัมพันธ สงเสริมการทองเที่ยว 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ • เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ การคา การบริการ   
• ขาดสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

• เปนแหลงเกษตรกรรม แตขาดการสงเสริม
การแปรรูปผลผลิต และไมมตีลาดกลาง 

• สงเสริมดานการเกษตร และสนับสนุนการรวมกลุม
เกษตรกร การสหกรณ 

• สงเสริมการสรางรายได และสนับสนุนอาชพีเสริม 

• สรางแหลงจําหนายสินคาชุมชน 
การ
ทองเที่ยว 

มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาตแิตขาดการพัฒนา พัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยว 

การศึกษา • มีสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งของรัฐ และเอกชน 

• นโยบายผูบริหารสนับสนุนการศึกษา 
• คุณภาพการศึกษาแตกตางกันในแตละพื้นที ่

ทําใหนักเรียนบางแหงไมเรียนในพื้นที ่

• การพัฒนาบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน
บางแหง มีขอจํากัด 

• เยาวชนไมจบการศึกษาภาคบังคับ 

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียม เนนคุณภาพ
ครู  อุปกรณ เทคโนโลยี และเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับโรงเรียนที่มีปญหานักเรียนไมเรียนในพื้นที ่

• สงเสริม ปลูกฝงใหเยาวชนรักการเรียนรู และ
สงเสริมการศึกษาในทุกระดับ 

สวัสดิการ
และสุขภาพ 

• การดูแลใหสวัสดิการ ไมทั่วถึง และไมตรง
เปาหมาย โดยเฉพาะผูดอยโอกาส 

• คุณภาพการใหบริการของสถานพยาบาลยังไมดี 
• สงเสริมหลักประกันสุขภาพ การดูแลและ

สรางเสริมสุขภาพ การลดพฤติกรรมเสี่ยง  

• จัดสวัสดิการใหทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย   

• สงเสริมพัฒนาอาชีพที่เหมาะตอกลุมเปาหมาย 

• สงเสริมการรวมกลุมชุมชน 

• รณรงคใหความรูและลดพฤตกิรรมเสี่ยง 

• พัฒนาคุณภาพ และการใหบริการของ
สถานพยาบาล ตลอดจน บุคลากรทางการแพทย 
เครื่องมือ อุปกรณ 

• สนับสนุนการทํางานของ อสม. 
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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 
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การลงนามความรวมมือในการพัฒนาทุงสง  

ทั้งน้ี ทุกภาคีภาคสวนสําคัญไดรวมการประชุมประชาคมเมืองทุงสงในป 2552 น้ี ไดรวมลงนาม
ในขอตกลงซึ่งไดจัดทําขึ้นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สถาบันพระปกเกลา และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  เพ่ือเปน
หลักฐานความรวมมือระหวางทุกฝาย ในการรวมมือพัฒนาองคความรูและเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการทองถิ่น ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเมืองไปสูความนาอยูอยางยั่งยืน และ
ตามกรอบอํานาจหนาที่ของแตละฝาย ทั้งน้ียังประกอบดวยพยานในการลงนามความรวมมือครั้งนี้ ซ่ึง
เปนตัวแทนจากทุกภาคสวนอาทิ ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ไดแก หนวยงานราชการสวน
ภูมิภาคระดับจังหวัด หนวยงานที่เกี่ยวของ  (รายละเอียดของบันทึกขอตกลง แสดงในภาคผนวกที่ 2) 
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การมอบนโยบาย แนวทางการบูรณาการพัฒนาเมืองทุงสง  

 
วาที่ ร.ต. ฐิตวัฒน  เชาวลิต  รองผูวาราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ไดใหแนวทางและนโยบายตอการพัฒนาเมือง
ทุงสงไววา ไดเห็นรูปธรรมของการพัฒนาอยางบูรณาการเกิดขึ้น
แลว  การรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปน
รากฐานสําคัญสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  เปนการทํางานเชิงรุกและ
กาวออกจากกรอบการพัฒนาที่ไมยึดติดกับพ้ืนที่ขอบเขตการ
ปกครอง 

 การรวมมือกันระหวางกันนี้ เปนหัวใจสําคัญที่ตองสราง
ใหเกิดขึ้น ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ หรือแมแตระดับ
ชุมชน  เน่ืองจากการพัฒนาใดๆ ไมสามารถแยกกันทําได เพราะในพื้นที่หน่ึงๆ จะมีความเกี่ยวเน่ืองและ
สัมพันธกันเสมอจึงตองทําดวยความรอบคอบและรอบดาน ตามหลักบูรณาการทั้งสองลักษณะ คือ 

1) การบูรณาการประเด็น ดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม   
2) การบูรณการวิธีการจัดการ ดานนโยบาย แผน งบประมาณ คน และอ่ืนๆ  

สิ่งเหลานี้ ลวนสอดคลองกับนโยบายที่ประเทศตองการ เพราะเรามีนโยบายเรื่องการบริการ
กิจการบานเมืองที่ดี  ซ่ึงรัฐจะสงเสริมนโยบายการกระจายอํานาจให อปท. และจะพัฒนาระบบการ
บริหารงานภาครัฐ เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุมคา เกิดความเปนธรรมในการใหบริการสาธารณะ รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนิน
นโยบายสาธารณะ การสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคราชการ ทั้งสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น 
รวมทั้งถายโอนบทบาทและภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจากสวนกลางสูระดับปฏิบัติ 

อีกทั้งยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตองการใหมีการสงเสริม
และพัฒนาขีดความสามารถให อปท.พ่ึงตนเองและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน การที่ทุงสง
ไดเริ่มทั้งพัฒนาตนเองและสรางความรวมมือเพ่ือยกระดับการพัฒนาไปดวยกันนี้ จึงยอมไดรับการ
สนับสนุนจากระดับนโยบายทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด 
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สรุปผลการระดมความคิดเห็น 

 ดานการพัฒนาดานกายภาพและการใชประโยชนที่ดิน 
ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  รายละเอียดโครงการ ผูรับผิดชอบ 

การใช
ประโยชน
ที่ดิน 

 • การใชประโยชนที่ดินผิด
ประเภท พื้นทีไ่รระเบียบ 

• การควบคุมอาคารขาด
ประสิทธิภาพ 

• การบุกรุกที่ดินสาธารณะ 
การรุกล้ําเขตทาง คูคลอง 
ภูเขา 

• เรงจัดทําผังเมืองรวม  
• การดูแลและควบคุมเพื่อให
การใชที่ดินและอาคารเปนไป
ตามกฎหมาย  

• สรางจิตสํานึกผูประกอบการ 
• ทําความเขาใจกับประชาชนที่
รุกล้ําและพิสูจนสิทธิ์ในที่ดิน 

การจัดทําผังเมืองรวมเมืองทุงสง อปท. ในเขตเมือง 

• โครงการจัดหาสถานที่และ
กอสรางสถานีขนถายสินคา 
จํานวน 1 แหง  

การรถไฟฯ ทม.ทุงสง  
สนง.ขนสงจังหวั  
อําเภอทุงสง และ ทุก อปท.  

• โครงการจัดหาสถานที่และ
กอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร
ครบวงจร จํานวน 1 แหง  

อบจ.เจาภาพรอง สนง.ขนสงฯ 
อําเภอทุงสงและทุก อปท. 

การคมนาคม
ขนสง 

เปนจุดกึ่งกลางภาคใต เปนชุม
ทางรถไฟและศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงที่มีโครงขาย
เชื่อมสูภาคใตตอนลางสู
มาเลเซียและสิงคโปร  และ
เชื่อมสูภาคใตฝงทะเลตะวันตก
(ตรัง กระบี่ พงังา ภูเก็ต) มี
ศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเปน
เมืองศูนยกลางขนถายสินคา 
และชุมทางขนสงผูโดยสาร 

มีปญหาการจราจร เกิด
อุบัติเหตุ ประชาชนไมเคารพ
กฎจราจร การจอดรถไมเปน
ระเบียบ มีคิวรถยอยกระจาย
อยูทั่วเมืองไมเปนระเบียบ
บริเวณพื้นที่เขตเมือง หรอื
บริเวณถนนสายเอเชีย ใน ต.
ปากแพรก ต.ชะมาย  ต.ที่วัง ต.
หนองหงส  ต.ถ้าํใหญ ต.นา
โพธิ์ 

• พัฒนาทุงสงเปนศูนยกลาง 
ขนถายสินคาตนทุนต่ําที่ใหญ
และทันสมัยที่สุดของภาคใต/ 

• พัฒนาเมืองทุงสงเปน
ศูนยกลางขนสงผูโดยสารที่
ใหญและทันสมัยที่สุดใน
ภาคใต • รณรงคสรางวนิัยและแกไข

ปญหาจราจรเมืองทุงสงแบบ
บูรณาการ 

 

สภาพภูมิ
ประเทศ 
(ภูเขาหินปูน) 

เปนแหลงทรัพยากรแรธาตุ
(หินปูน) ที่มีคณุคาทางเศรษฐกิจ 
จึงเปนแหลงสําคัญในการผลิต

มีการใหสัมปทานเขาหินปูนทํา
เหมืองหิน แตขาดการบริหาร
จัดการที่ด ีจึงสงผลกระทบตอ

• หนวยงานที่เกีย่วของตอง
ดูแลอยางจริงจงั 

• สรางจิตสํานึกผูประกอบการ  
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  รายละเอียดโครงการ ผูรับผิดชอบ 
วัตถุดิบของวัสดุกอสราง พื้นที่รอบขาง เชน เสียงระเบิด 

ฝุนหิน  สูญเสียภูมิทัศนที่ดี  กอ
ผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
รอบพื้นที่ 

• พิจารณาการใหสัมปทาน
อยางรอบคอบ โดยควรให
ชุมชน ทองถิน่ มีสวนรวมใน
การกําหนดเงื่อนไข 

 

 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ พื้นที่เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ศูนยเรียนรูเกษตร
อินทรียในชุมชน 

สํานักงานเกษตรอําเภอ
อปท.พื้นที่เปาหมาย 

ปลูกปา 
 

อบต.น้ําตก อบต.ควนกรด 
อบต.กะปาง อบต.ถ้ําใหญ 
อบต.ที่วัง อบต.เขาขาว 
อบต.นาหลวงเสน  

สนง.ทรัพยากรฯ. อปท. 
พื้นที่เปาหมาย 

ดิน 
 

ดินมีความอุดม
สมบูรณ (พื้นทีต่นน้ํา) 
 

• ดินเสื่อมโทรมเนื่องจาก
การทําเกษตรใชสารเคม ี
(ต.น้ําตก) 

• ทรัพยากรหนิถูกทําลาย 
(ต.ถ้ําใหญ, ต.ที่วัง) 

• หนาดินถูกทําลาย การขุด
หนาดินขาย (ต.ควนกรด) 

• รักษาพื้นที่ปาตนน้ําและปลูก
ปาทดแทนในพื้นที่ถูกทําลาย 

• สงเสริมการบํารงุดิน ทําเกษตร
อินทรีย ลดการใชสารเคม ี

• วางผังเมืองแบบบูรณาการ 

• นํามาตรการทางกฎหมายเขา
ควบคุม 

จัดทําผังเมือง 
 

ทุก อปท.  
 

อําเภอ และ อปท. พื้นที่
เปาหมาย  สนง.โยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด 

ปลูกปาตนน้ํา  
 

อบต.ถ้ําใหญ อบต.น้ําตก 
อบต.นาหลวงเสน  

สนง.ปาไม อปท. พื้นที่
เปาหมาย 

กอสรางเขื่อนกัน้น้ํา 
ระบบชลประทาน 

คลองวังหีบ  
อบต.นาหลวงเสน 

สนง. ชลประทานจังหวัด
อปท. พื้นที่เปาหมาย 

น้ํา 
 

มีแหลงน้ําสะอาด (พื้นที่
ตนน้ําของคลองทาโหลน 
คลองวังหีบ คลองทาแพ 
คลองทาเลา) 

• คลองตื้นเขนิ (คลองวงัหีบ) 

• ขาดพื้นที่
ชลประทาน 

• ขาดแคลนน้ําในฤดู
แลง 

• ระบบระบายน้ําไมดี 

• อนุรักษแหลงตนน้ําใหอุดม
สมบูรณ 

• พัฒนาระบบเก็บกักน้ํา 
• ใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ฟนฟูแหลงน้ํา ขุด

ลองคูคลอง 
ทุก อปท.  
 

อปท. พื้นที่เปาหมาย 
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ พื้นที่เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

     
ปลูกปาทดแทน ทุก อปท.  สนง.ปาไม, ทุก อปท. 
รณรงคใหเด็กและ
เยาวชนเข าใจใน
ประโยชนของปาไม 

ทุกโรงเรียน หนวยงานภาครัฐดาน
การศึกษา ทุก อปท. 

ปาไม 
 

มีพื้นที่ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพสูง (น้ําตกโยง 
น้ําตกปลิว)  

• สภาพปาเสื่อม
โทรม 

• พื้นที่ปาถูกบุกรุก
ทําลาย 

• การเกิดไฟปา 
 

• ปลูกปาทดแทน 

• สรางจิตสํานึกและความเขาใจ
ของประโยชนของปาไม 

สรางเครือขายเฝา
ระวังดูแลพื้นทีป่า 

พื้นที่ปาตนน้ํา ชุมชนและ อปท. ในพื้นที่
ปาตนน้ํา 

การรณรงคการทิ้ง
ขยะใหถูกที่ ถกูวิธี 

ทุก อปท. 
 

ทุก อปท. ทุกชุมชน 
 

การคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

ทุก อปท. ทุก อปท. ทุกชุมชน 

ขยะสรางรายได ทุก อปท. ทุก อปท. ทุกชุมชน 

ขยะ 
 

มีการนํารองคัดแยกขยะ 
(ชุมชนใน ทม.ทุงสง) 
 

• ขาดพื้นที่กําจัด
ขยะรวม (อําเภอทุงสง) 

• กําจัดขยะดวยวิธี
ที่ไมถูกหลักสขุาภิบาล   

• ประชาชนขาด
จิตสํานึกและความรูใน
การจัดการขยะ ไมมีการ
คัดแยกขยะ 

• การสงเสริมทิ้งขยะใหถูกวิธี
เพื่อลดปริมาณขยะ 

• สงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อ
ลดขยะและสรางรายได 

• การรีไซเคิลขยะ 
• จัดหาที่กําจัดขยะรวม การรีไชเคิล นําขยะผลิต

แก็สหุงตมในครัวเรือน 
ทุก อปท. ทุก อปท. ทุกชุมชน 

การรณรงคการใชบอ
ดักไขมัน 

ทุก อปท. 
 

สนง.ทสจ. ทุก อปท. 
 

ควบคมุและตรวจสอบ
การปลอยน้ําทิง้จาก
อุตสาหกรรมและฟารม 

ทุก อปท. 
 

สนง.ทสจ. ทุก อปท. 
 

น้ําเสีย 
 

มีการนํารองการใชถัง
ดักไขมัน (ชุมชนใน 
ทม.ทุงสง) 
 

• อุตสาหกรรม
ปลอยน้ําเสียโดยไมมีการ
บําบัด (ต.ถ้ําใหญ) 

• ฟารมเลี้ยงสัตว
ปลอยน้ําเสีย (คลองตม) 

• ชุมชนปลอยน้าํ

• การตรวจสอบคุณภาพน้ํา   

• การสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

• สงเสริมการบําบัดน้ําเสียใน
ครัวเรือน 

• การบําบัดน้ําเสียกอนทิ้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม สรางบอบําบัดน้ํารวม

ของชุมชน 
ทุก อปท. 
 

อําเภอ ทุก อปท. 
สนง.ทสจ. 
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ พื้นที่เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  เสียสูแหลงน้ํา  
ตรวจสอบการปลอย
ควันพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และลด
การฝุนกระจายของ
ฝุนละออง 

ทุก อปท. 
 

สนง.ทสจ ทุก อปท. 
 

รณรงคผูขับขี่
ยวดยานใหเขาใจถึง
มลพิษทางอากาศ 

ทุก อปท. 
 

สนง. ทสจ. ทุก อปท. 
 

อากาศ 
 

อากาศบริสุทธิ์  
(พื้นที่ตนน้ํา) 
 

• โรงงานยางพาราสงกลิ่น
เหม็น (ต.ถ้ําใหญ ต.ที่วัง) 

• ฝุนละอองจากการ
ระเบิดหิน โมหนิ และ
การขนสง (ต.ถ้ําใหญ ต.
ที่วัง) 

• เสียงดังและ
แรงสั่นสะเทือนจากการ
ระเบิดหิน  
(ต.ถ้ําใหญ ต.ที่วัง) 

• ควันรถยนต (ถนน
ที่มีรถหนาแนนใน ทม. 
ทุงสง) 

• การตรวจสอบการปลอยควัน 
กลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ตรวจสอบควันดําจาก
ยวดยาน 

ทุก อปท. 
 

สภอ. ทุงสง 
 

สิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม 

 

มีแหลงโบราณสถานที่
สําคัญ 
 

• ขาดการ
บํารุงรักษา 

• สภาพเสื่อมโทรม 
 

• บูรณะซอมแซมโบราณ
สถานที่เสื่อมโทรม 

•  ประชาสัมพันธผานสื่อชุมชน 
เพื่อใหรวมมือกันดูแลรักษา 

•  พัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยว โดยชุมชนมีสวน
รวม 

เปดโบราณสถานสู
มุมมองการเรียนรู 
ควบคูการอนุรกัษ 
 

แหลงโบราณสถานที่
สําคัญ อาทิ  
- ถ้ําตลอด หอไตรวัดชัย
ชุมพล ในทม.ทุงสง 

- ถ้ําเขาพลู ต.เขาโร 
- ถ้ําแรด ต.กะปาง 
- สํานักสงฆถ้ําพระหอ 
ต.ถ้ําใหญ 

ทม.ทุงสง 
อบต.เขาโร 
อบต.กะปาง 
อบต.ถ้ําใหญ 
สนง.วัฒนธรรม  จังหวัด 
สนง.ศาสนา 
กรมศิลปากร 
ประชาชนในพืน้ที่ 
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ พื้นที่เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
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 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ  

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ ผูรับผิดชอบ 

• สงเสริมเกษตรอินทรีย ปุยหมกัเพื่อ
การเกษตร 

ทุก อปท. สนง.
เกษตรอําเภอ 
สนง.พัฒนาที่ดิน 

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 
และสินคาชุมชน 

พช. 

• พัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน พช. ผูนําชุมชน 
• พัฒนาอาชีพในโรงเรียนสนับสนุน

อาหารกลางวัน 
สถานศึกษา 

• พัฒนาพลังงานทางเลือก ทุก อปท. 
• สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  เลี้ยวสัตว  

ปลูกพืชผสมผสาน 
เกษตร 

• ศูนยการเรียนรู พัฒนาอาชีพ  ทม.ทุงสง 
• เครือขายธุรกิจรายยอยทุงสง ทม.ทุงสง 
• ตลาดสินคาเกษตรทุงสงที่ไดมาตรฐาน ทม.ทุงสง 
• พัฒนานิคมสหกรณตนแบบ อบต.เขาขาว 

ดานเศรษฐกจิ • มีโรงงานอุตสาหกรรม 
• ชุมทางการคมนาคม 
• ยานการคา การบริการ 
• พื้นที่เกษตรกรรม ปลูก

พืชเศรษฐกิจ ผลไม 
ปาลม ยางพารา 

• วิสาหกิจชุมชน 

• ราคาพืชทางการเกษตร
ไมแนนอน 

• ขาดการแปรรปูเพิ่ม
มูลคาทางการเกษตร 

• การเขาลงทุนของธุรกิจ
ตางชาติกระทบตอ
ผูประกอบการรายยอย 

• ขาดตลาดกลางทาง
การเกษตรที่ไดมาตรฐาน 

• วิสาหกิจชุมชนขาดคุณภาพ 
• มีแรงงานตางดาว 

แรงงานประชากรแฝง 

• สรางศูนยสินคาชุมชน 
• ประกันราคาสินคาเกษตร 
• การรวมกลุมสหกรณ 
• ใหความรูการแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลคาสินคาเกษตร 
• รวมกลุมเครือขายธุรกิจรายยอย 
• พัฒนาอาชีพทางเลือกแก

เกษตรกรรายยอยที่เหมาะสม  
 

• สงเสริมการมีงานทํา พัฒนาทักษะฝมือ สนง.แรงงาน 
• การพัฒนามัคคุเทศกทองถิ่น ทม.ทุงสง 

• พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทุก อปท.  

การทองเที่ยว • แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
และมนุษยสรางขึ้น เชน 
อุทยาน แมกวนอิม  

• ขาดการพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยว 

• เก็บเงินเขาชมในสถานที่

• พัฒนามาตรฐานแหลงทองเที่ยว  
• จัดตั้งศูนยประสานงานดาน

การทองเที่ยว • จัดตั้งศูนยทองเที่ยวทุงสง ทม.ทุงสง 
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 สวนหลวง ร.9  ถ้ําตลอด 
สวนพฤกษาสิรินธร 

 

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ • สรางมัคคุเทศกทองถิ่น 
• สงเสริมการทองเที่ยวโดย

ชุมชนมีสวนรวม Homestay 

• พัฒนาตลาดไนซบาซารทุงสง ทม.ทุงสง 

• ครูของหนอูยูทีบ่าน ทม.ทุงสง 

• จัดทําหลักสูตรทองถิ่น ทม.ทุงสง 

• กระจายผูเรียนสูทองถิ่น สทท. 2 

• การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ  
ปวช. และปวส. 

อาชีวะ 

• การจัดตั้งกลุมวิชาชีพครูตามกลุม
สาระการเรียนรู 

อาชีวะ 

• การพัฒนาสารสนเทศ  เทคโนโลยี โรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง 

ทม.ทุงสง 

• สนับสนุนอุปกรณสถานศึกษา ทุก อปท. 

• แลกเปลี่ยนเรียนรูครูตางประเทศ ทม.ทุงสง 

• มอบทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส ทุก อปท. 

• เรียนรูตามอัธยาศัยในกลุมเยาวชน ทุก อปท. 

• พัฒนาศูนยเด็กเล็กและบริหารจัดการ
รวมศูนย (รีสอรทอนุบาล) 

ทม.ทุงสง  

• โรงเรียนสองภาษา  และศิลปะสากล ทม.ทุงสง 

การศึกษา  
 

• มีสถาบันการศึกษาหลาย 
ระดับ 

• ครูมีคุณภาพ มี
ผูชํานาญการทุกสาขา 

• นโยบายผูบริหาร
สนับสนุนการศึกษา 

• มี สพ.เขต 2  กํากับใกลชิด 
• กศน.ในพื้นที่ครอบคลุม 
• นโยบายรัฐเปดโอกาสให

ทําหลักสูตรทองถิ่น 

• นักเรียนไมจบการศึกษาภาค
บังคับ อานเขียน ไมคลอง 

• เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง 
อบายมุข เพศสัมพันธ 

• ไมมีงานรองรับ ขาดทักษะ 
• ขาดแคลนครูบางสาขา 

เชน พละ ภาษาอังกฤษ 
• คุณภาพการศึกษา

แตกตาง (เมือง-ชนบท) 
• สื่อการสอน เทคโนโลยี

ไมมีคุณภาพ  
• ไมมีการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใช 
• มีคาใชจายนอกระบบใน

การเขาเรียน 
• ครูมีขีดความสามารถใน

การพัฒนาตนเองจํากัด  

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ชนบทโดยเนนคุณภาพครู  
อุปกรณ และเทคโนโลยี 

• เสริมสรางศักยภาพใหกับ
โรงเรียนที่มีปญหา  (นักเรียน
ยายออก) 

• ปรับปรุงคุณภาพครู โดย
ชุมชนมีสวนรวม 

• พัฒนาสาขาโรงเรียนเดน 
ยกระดับคุณภาพใหทัดเทียม 

• สงเสริมองคความรูภูมิปญญา
ชุมชนสูหลักสตูรทองถิ่น  

 

• ศูนยเรียนรูนอกระบบ โดยชมุชนมี
สวนรวม 

ทม.ทุงสง กศน. 
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ  
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• อบรมบุตรหลานใหรูทักษะชีวิต / 
อาชีพผูปกครอง (กรีดยางพารา 
ปรับปรุงคุณภาพยางแผน) 

ทม.ทุงสง 
ทุก อปท. 

• ประเมินคุณภาพครู/บุคลากร ตาม
ความสามารถ 

ทม.ทุงสง 

• พัฒนาโรงเรียนดีเดน ทม.ทุงสง 

• แขงขันทักษะวิชาการนักเรียน สพท. 

• พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผูบริหาร 
และกรรมการศึกษา 

ทุก อปท. 

    

• ประเมินสถานศึกษาโดยชุมชนมีสวนรวม สมส./ สทท. 

• สงเสริมการออกกําลังกาย ทุก อปท. 

• สงเสริมการโภชนาการเด็ก  ทุก อปท. 
• จัดทําฐานขอมูลผูดอยโอกาสเพื่อจัด

สวัสดิการอยางเปนธรรม 
ทุก อปท. 

• พัฒนาอาชีพผูดอยโอกาส ทุก อปท. 
• พัฒนาแกนนําชุมชนในการออกกําลังกาย ชุมชน 
• สงเสริมการออกกําลังกายระดับชุมชน 

เชน โยคะ แอโรบิค ไทเกก รํากระบอง 
ทุก อปท. 

• พัฒนาครู บคุลากรดานการศึกษา สพฐ. 
• รณรงคปองกนัยาเสพติด ทุก อปท./ตํารวจ 
• สงเสริมแพทยแผนไทย ทุก อปท. 

สวัสดิการและ
สุขภาพ 

• เบี้ยยังชีพคนชราเพิ่มขึ้น 

• สวัสดิการ อสม.เพิ่มขึ้น 

• ประกันสังคมใหเงิน
พิเศษแกผูมีรายไดนอย 

• รัฐชวยคาน้ํา คาไฟ  

• รัฐดูแลสวัสดิการ 
• ตรวจสุขภาพประจําปแก

บุคลากรของรฐัปละครั้ง 

• อปท. สนับสนนุ
งบประมาณในการออก
กําลังกายตอเนื่อง 

• หลักประกัน 30 บาท  
ดอยคุณภาพ 

• ปญหายาเสพติด  และ
สถานเริงรมย 

• บอนการพนนั  อาชญากรรม 

• วัคซีนเด็กไมเพียงพอ ไม
ทั่วถึง (ไขสมองอักเสบ) 

• บุคลากรทางการแพทย  
ไมเพียงพอ 

• การใหรักษาประชากรแฝง
กระทบตอการใหบริการ 

• จัดสวัสดิการใหครอบคลุมทกุ
กลุมเปาหมายเชน วัยชรา 
ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส  
คนพิการ 

• สงเสริมพัฒนาอาชีพที่เหมาะ
ตอกลุมเปาหมาย 

• สงเสริมการรวมกลุมชุมชน  
และกลุมผูดอยโอกาส 

• ใหความรูและลดพฤติกรรม
เสี่ยงโดยชุมชนเฝาระวัง 

• ใหทุนการศึกษา (แพทย  
• สงเสริมโครงการคนไทยไรพงุ สสจ. 
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ  

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ ผูรับผิดชอบ 

• จัดระเบียบสถานเริงรมย ทุก อปท. 
• การตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากร สสจ. รพ. 
• มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนเรียนดี  สสจ. 
• การรักษาผูปวยคนชราถึงบาน PCU  รพ. 
• การชวยเหลือเยาวชนติดยาเสพติด พมจ. 
• ศูนยสุขภาพชุมชนทุกเพศ ทกุวัย สสจ. 
• จัดระเบียบตลาด แผงลอย (อาคาร

ปลอดภัย) 
ทม.ทุงสง 

• เฝาระวังโรค สงเสริมสุขอนามัย สสจ. 
• ใหความรูยาเสพติดและภาวะเสี่ยงแก

เยาวชน 
ทุก อปท. 

 • มีหนวยงานแพทยเคลื่อนที่ 
(EMS สายดวน 1669) 

• มูลนิธิสนับสนุนอบรม
บรรเทาสาธารณภัย 

• มีภูมิปญญาสมุนไพร
แพทยแผนไทย  

 

• ขาดสถานพยาบาล
เอกชน หรอืเฉพาะทาง 

• ประชาชนขาดการออก
กําลังกายและการดูแล
ปองกันสุขภาพ 

• ขาดความรู มีพฤติกรรม
เสี่ยงดานสุขภาพ  

 

พยาบาล) 

• ยกระดับการแพทยแผนไทย
ใหไดคุณภาพ และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของดาน
แพทยแผนไทย 

• พัฒนาทักษะ อสม. ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง  

 

• สายดวนและสงตอผูปวยที่มีคุณภาพ  
โดยความรวมมือของภาคีที่เกี่ยวของ 

สสจ. 
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ã¹¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹ e¾ืèoãË �e¡i´»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾æÅa»ÃaÊi· i̧¼ÅÁÒ¡¢ึé¹ 

o§¤ �¡ÒÃºÃiËÒÃÊ �Ç¹¨a§ËÇa´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ã¹°Ò¹ae»�¹o§¤ �¡Ã»¡¤Ão§Ê�Ç¹·�o§¶iè¹·ÕèÁÕË¹ �Ò·ÕèÊ¹aºÊ¹u¹æÅa»ÃaÊÒ¹¡ÒÃ
¾a²¹Ò¢o§e·ÈºÒÅæÅao§¤�¡ÒÃºÃiËÒÃÊ �Ç¹µíÒºÅã¹¡ÒÃãË �ºÃi¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³a»ÃaoÂª¹ �ã¹e¢µ ä§ËÇa´  
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