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วางแผนพัฒนาเมืองท่าศาลา City Management เพื่อสร้างท่าศาลาเมืองน่ าอยู่
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บทคัดย่อ
ท่าศาลาเป็ นเมืองทีน่ ่าอยู่เป็ นวิสยั ของอําเภอท่าศาลา ในการศึกษามีพน้ื ทีเ่ ป้ าหมาย 15 หมู่บา้ นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าศาลา (อบต.) วิธกี ารศึกษา Mix Methods ศึกษาเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ์แบบไม่มสี ว่ นร่วม การลงพืน้ ที่
เข้าประชุมหมู่บ้าน การศึกษาเชิงปริมาณการใช้แบบสอบถาม ขัน้ ตอนกระบวนการในการดําเนิ นงานโครงการที่ทําให้เ กิดการ
เปลีย่ นแปลง “Process”ผลผลิตกระบวนการ กระบวนการที่ 1 ศึกษาบริบทสภาพความเป็ นเมืองน่ าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทราบบริบทของเมืองที่มอี งค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบวนการที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง (n)
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง โดยเป็ นประชาชนกลุ่มเป้ าหมายจํานวนทัง้ หมด 450 คน จากทัง้ 15 หมู่บ้าน และการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้เทคนิค Snow-ball แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองท่าศาลา (อบต.ท่าศาลา)
ผลการศึกษาพบว่า ในการจัดทําโครงการ “วางแผนพัฒนาเมืองท่าศาลา City Management เพื่อสร้างท่าศาลาเมืองน่ าอยู่
การเปลีย่ นแปลงเพื่อการพัฒนาแผนการพัฒนาเพื่อสร้างเป็ นเมืองน่าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช การสร้างกระบวนการรับรูข้ องแผนพัฒนาของอบต. เช่น อบต.มีโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ความรู้เรื่องการสร้างเมืองที่น่าอยู่ เพื่อใช้เป็ นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ผลต่อผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มเป้ าหมาย หมู่บ้านในพื้นที่
เป้ าหมาย 15 หมู่บา้ น อบต.ท่าศาลาได้ทราบแนวทางการพัฒนาเมืองท่าศาลา เพื่อสร้างเมืองท่าศาลาเมืองน่าอยู่ การมีแผนทีช่ ดั เจนจะ
ทําให้หมู่บา้ นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทราบทิศทางการพัฒนาเมืองน่ าอยู่ โดยสอดคล้องกับเป้ าหมายหลัก (Ultimate
Goals) ในการบริหารประเทศ นันคื
่ อ “คนมีความสุข”
คําสําคัญ: การวางแผนเมือง, ท่าศาลาน่าอยู่
สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนหรือพื้นที่ดาํ เนินการที่สะท้อนถึงปั ญหาที่ยงั ไม่ได้แก้ไขและชุมชนต้องการแก้ไขผ่านกระบวนการ
สังเคราะห์ Social needs
ความเป็ นเมืองหรือ City มีผศู้ กึ ษาเรื่ององค์ประกอบของเมือง โตมร ศุขปรีชา (2561) ได้อธิบายถึงความเป็ นเมืองทีด่ ี โดย
ได้กล่าวถึง แนวคิดนี้เป็ นการศึกษาแนวคิดโดยเริม่ ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 เมืองต่างๆ ในอเมริกาพัฒนาโดยมีรูปแบบของการ
ผสมผสานย่านต่างๆ เข้าด้วยกัน คือแต่ละย่านไม่จาํ เป็ นต้องมีเฉพาะทีอ่ ยู่อาศัย ย่านการค้า หรืออุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่สามสิง่ นี้ปนเป
อยู่ร่วมกันในย่านเดียว แต่แล้วเมื่อระบบการพัฒนาแบบใหม่ก้าวเข้ามาหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง สิง่ ที่เรียกว่า ‘ชานเมือง’ หรือ
Suburban ขึ้น เมืองขยายตัวออกไปทุกทิศทุกอย่ าง โดยมีย่านการค้าและย่านอุตสาหกรรมให้ขบั รถไปทํางานอยู่เป็ นหย่อมๆ
องค์ประกอบที่ 1 Mixed-use development หมายถึงการอนุ ญาตให้มกี ารใช้พน้ื ทีห่ นึ่งในกิจกรรมหลายอย่างได้ จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่
พืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นย่านเท่านัน้ แต่อาจย่อยลงไปถึงระดับตึกหนึ่งตึกหรือกลุ่มอาคารเลยก็ได้ เช่นว่า ในตึกหนึ่งตึก อาจเป็ นได้ทงั ้ ทีอ่ ยู่อาศัย ทํา
การค้า อุตสาหกรรม เป็ นออฟฟิ ศ เป็ นองค์กรสถาบัน หรือใช้ประโยชน์อ่นื ๆ ได้อกี ทัง้ รวมถึงการ Mix Used ประสานผลการใช้พน้ื ที่
ร่วมกัน & องค์ประกอบที่ 2 Shared Space พืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์ร่วมกัน องค์ประกอบที่ 3 Walkability คํานี้กค็ อื ‘ความสามารถใน
การเดิน’ หรือเป็ น ‘เมืองเดินได้’ เป็ นดัชนีบ่งชีว้ ่า เมืองนัน้ เปิ ดโอกาสให้คนสามารถ ‘เดิน’ ได้อย่างสะดวกมากน้อยแค่ไหนด้วยการสร้าง
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สาธารณู ปโภคที่เหมาะสมกับการเดิน เช่น มีทางเท้ากว้าง มีต้นไม้ใหญ่ ทางเดินไม่ขรุขระกระเดิดหรือมีน้ํ ากระเซ็นไหลเปื้ อนเปรอะ
Walkability กลายเป็ นดัชนีชว้ี ดั ‘ความสมัยใหม่’ ของเมือง เป็ นการบอกว่า มนุ ษย์ควรหันกลับมาให้ความสําคัญกับการ ‘เดิน’ ซึง่ เป็ น
กิจกรรมธรรมดาๆ ของมนุ ษย์แบบดัง้ เดิมที่สุด โดยเมืองที่ส่งเสริมให้คนเดินได้ แปลว่าจะต้องเป็ นเมืองที่มรี ูปแบบของ mixed-use
Development มี Human Scale รวมถึงมี Shared Space มากในระดับหนึ่ง ปั จจุบนั นี้ Walkability เป็ นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งทีใ่ ช้
ประเมินคุณภาพของเมือง การวางผังเมืองและชุมชนต้องให้ความสําคัญกับการสัญจรด้วยการเดิน และแม้กระทังการ
่
‘เดินเล่น’ ซึง่ เป็ น
เครื่องบ่งบอกถึงสุขภาวะของคนทีอ่ ยู่ในเมืองนัน้ ๆ และความเป็ นเมืองทีด่ ี องค์ประกอบที่ 4 Slow City หรือเมืองเชื่องช้า เมืองเชื่องช้า
มีต้นกําเนิดจากอิตาลี มีช่อื เรียกเป็ นภาษาอิตาเลียนว่า Cittaslow ซึง่ ก็เริม่ มาจากขบวนการ Slow Food นัน่ เอง เมืองเชื่องช้ามี
เป้ าหมายในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ในเมือง และส่งเสริมความแตกต่างหลากหลาย ไม่จําเป็ นต้องมีอะไรที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ทัง้ หมด แต่วฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ในเมือง
เมื่อกล่าวถึงท่าศาลา ในเมืองท่าศาลาทีเ่ ป็ นตําบลท่าศาลา เป็ นตําบลในเขตการปกครองของอําเภอท่าศาลา ซึง่ ประกอบด้วย
จํานวน 15 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ 1บ้านตลาดท่าศาลา, หมู่ 2 บ้านเตาหม้อ, หมู่ 3 บ้านท่าสูง, หมู่ 4 บ้านท่าสูงบน, หมู่ 5 บ้านในถุ้ง, หมู่
6 บ้านสระบัว, หมู่ 7 บ้านหน้าทับ, หมู่ 8 บ้านปากนํ้าใหม่, หมู่ 9 บ้านด่านภาษี, หมู่ 10 บ้านบ่อนนท์, หมู่ 11 บ้านฝายท่า, หมู่ 12หมู่ 13 บ้านในไร่, หมู่ 14 บ้านแหลม, หมู่ 15 บ้านบางตง (วิกพิ เี ดีย สารานุ กรมเสรี, 2562) อําเภอท่าศาลาแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ น 10 ตําบล 110 หมู่บา้ น รายละเอียดแผนทีต่ งั ้ อําเภอท่าศาลา ปรากฏดังภาพที่ 1 การปกครองส่วนภูมภิ าค

ภาพที่ 1 การปกครองส่วนภูมภิ าค
โดยอําเภอท่าศาลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 10 ตําบล 110 หมู่บา้ น ได้แก่
1. ท่าศาลา (Tha Sala)
15 หมูบ่ า้ น
2. กลาย
(Klai)
12 หมูบ่ า้ น
3. ท่าขึน้
(Tha Khuen) 15 หมูบ่ า้ น
4. หัวตะพาน (Hua Taphan) 9 หมู่บา้ น
5. สระแก้ว (Sa Kaeo)
11 หมูบ่ า้ น
6. โมคลาน (Mokkhalan) 15 หมูบ่ า้ น
7 ไทยบุรี
(Thai buri)
10 หมูบ่ า้ น
8 ดอนตะโก (Don tako)
6 หมู่บา้ น
9. ตลิง่ ชัน
(Taling Chan) 9 หมู่บา้ น
10. โพธิทอง
(Pho Thong) 8 หมู่บา้ น
์
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ในการศึกษาการวางแผนพัฒนาเมืองน่ าอยู่ City Management ผูว้ จิ ยั ได้เลือกหน่ วยงานทีท่ ําการศึกษา คือ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็ นหน่ วยงานขนาดเล็กที่มีความใกล้ชดิ กับประชาชน มีภารกิจหลัก คือ การดูแลความเป็ นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
ระเบียบการบริหารราชการในปั จจุบนั ได้กาํ หนดให้หน่วยงานรัฐจะต้องมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาระยะ 5 ปี จากเดิม
ท้องถิ่นมีแผน 3 ปี , แผน 4 ปี ตามลําดับ จากที่มดี งั กล่าวทําให้ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลานัน้ ต้องมีการจัดทําแผนแผน
ยุท ธศาสตร์ ซึ่ง ต้องมาจากความต้องการพื้น ฐานของประชาชนที่อ ยู่ในหมู่บ้านนัน้ ทัง้ นี้โ ครงการนี้มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ใช้ใ นการ
ประกอบการจะทําแผนยุทธศาสตร์ท่าศาลาต่อไป
กระบวนการที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
การสร้างกระบวนการทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากการศึกษา “การวางแผนท่าศาลา City Management เพื่อสร้างท่าศาลา
เมืองน่าอยู่
กระบวนการที่ 1 ศึกษาบริบทสภาพความเป็ นเมืองน่ าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อทราบบริบทของเมืองที่มอี งค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมพืน้ ที่
อบต.ท่าศาลา นัน้ มีความหลากหลายเชิงพืน้ ที่ การดํารงชีวติ และวิถขี องประชาชน
กระบวนการที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง (n) โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง โดยเป็ นประชาชนกลุ่มเป้ าหมายจํานวนทัง้ หมด 450 คน จากทัง้ 15 หมู่บา้ น และการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยใช้เทคนิค Snow-ball ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าท่าศาลาเมืองน่ าอยู่ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ เพราะว่าวิถชี วี ติ ของคนท่าศาลานัน้ ยังคงการใช้วถิ ชี วี ติ แบบชาวใต้ มีเอกลักษณ์ดา้ นศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน่ เป็ นทุนเดิม เช่น
ศิลปะ วัฒนธรรมพืน้ บ้าน ภาษา การแต่งกาย การละเล่นพืน้ เมือง อาหารพืน้ เมือง เป็ นต้น และการศึกษาเอกสารการวางแผนพัฒนา
เมือง พบว่าเมืองที่ดตี ้องมีองค์ประกอบของเมืองที่ดตี ้องมีการจัดวางผังเมืองโดยต้องมีพ้นื ที่อนุ รกั ษ์เมือง นัน่ คือ พื้นที่สเี ขียว การ
พัฒนาเมืองทีด่ นี ัน้ ต้องใช้ทงั ้ 2 แนวทางในการดําเนินทัง้ 2 อย่าง คือ เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ควบคู่ไปกับเมืองสีเขียว กล่าวคือ
ประชาชนคงอนุรกั ษ์เอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ และต้องมีหวั ใจในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทัง้ นี้เพื่อสร้างการเติบโตของเมืองทีย่ งั ยืน
กระบวนการที่ 3 การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาแผนการพัฒนาเพื่อสร้างเป็ นเมืองน่ าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ า ศาลา อํา เภอท่ า ศาลา จัง หวัด นครศรีธ รรมราช การสร้า งกระบวนการรับ รู้ข องแผนพัฒ นาของอบต. เช่ น อบต.มีโ ครงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และความรูเ้ รื่องการสร้างเมืองทีน่ ่าอยู่ เพื่อใช้เป็ นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ขัน้ ตอนกระบวนการในการดําเนิ นงานโครงการที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง “Process”ผลผลิ ตกระบวนการ “Output”
จากกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นักวิจยั ได้สร้างขัน้ ตอนกระบวนการในการดําเนินโครงการเพื่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง รายละเอียดขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่ อบต.ท่าศาลา
ขัน้ ตอนที่ 2 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองท่าศาลา
ขัน้ ตอนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองท่าศาลา (อบต.ท่าศาลา)
สิ่ งที่ปรากฏออกมาภายหลังการดําเนิ นงานตามกระบวนการดังกล่าว “Outcomes”
ในการจัดทําโครงการ “วางแผนพัฒนาเมืองท่าศาลา City Management เพื่อสร้างท่าศาลาเมืองน่ าอยู่” ท่าศาลาเมืองน่ าอยู่
ด้านศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองสิง่ แวดล้อม
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ความรูค้ วามเชี่ยวชาญที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงนัน้ อธิ บายถึงความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญทางวิ ชาการหรือทฤษฎีที่นําไป
วิ จยั /ถ่ายทอด/สร้างกระบวนการทํางานจนทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น
ในการดําเนินโครงการผลทีต่ ่อให้เกิดทางวิชาการ ได้แก่ แนวคิด PESTLE และการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเทศบาลเมืองน่ า
อยู่ องค์ประกอบของเมืองอยู่ดี คนมีสขุ สิง่ แวดล้อมยังยื
่ น เทศบาลแห่งการเรียนรูแ้ ละการ บริหารจัดการทีด่ ี (คู่มอื ประเมินเทศบาล น่ า
อยู่อย่างยังยื
่ น, 2559) มีรายละเอียด ดังนี้
(1) เมืองอยู่ด:ี มีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ อย่างเหมาะสม โครงสร้างพืน้ ฐานเพียงพอสํา หรับคน ทุกกลุ่ม มีความมันคงด้
่
านทีอ่ ยู่
อาศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมันคง
่
(2) คนมีสุข: การมีสุขภาพดี ได้รบั การศึกษา สวัสดิการ การพิทกั ษ์สทิ ธิทเ่ี หมาะสมและ เท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เอือ้ อาทร มีกจิ กรรมสร้างสรรค์สงั คม ดํารงประเพณีวฒ
ั นธรรม และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
(3) สิง่ แวดล้อมยังยื
่ น: ทรัพยากรธรรมชาติมคี วามสมบูรณ์ มีพน้ื ทีส่ เี ขียวเพียงพอ ภูมทิ ศั น์ สวยงามของเสียหรือมลพิษถูก
จัดการอย่างเหมาะสมและประชาชนมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ด:ี มีวสิ ยั ทัศน์และแผนงานทีช่ ดั เจน บุคลากร มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ
ระบบการทํา งานได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมการบริหารจัดการทีด่ แี ละมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
กรอบการวิจยั
P
ประชาชน

PESTLE
1. Political
2. Economic
3. Social
4. Technology
5. Local Legal
6. Environment

D
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

แนวคิ ดเมืองน่ าอยู่
(1) เมืองอยู่ดี (2) คนมีสขุ (3) สิง่ แวดล้อม
ยังยื
่ น
A

ภาครัฐ

C
แผนหมู่บา้ น

ทีม่ า: การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด PESTLE และเทศบาลเมืองน่า อย่างยังยื
่ น ประจําปี 2559
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การประเมิ นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้
ผลต่อผูใ้ ช้ประโยชน์กลุม่ เป้ าหมาย
หมู่บา้ นในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย 15 หมู่บา้ น อบต.ท่าศาลาได้ทราบแนวทางการพัฒนาเมืองท่าศาลา เพื่อสร้างเมืองท่าศาลาเมืองน่า
อยู่ การมีแผนทีช่ ดั เจนจะทําให้หมู่บา้ นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทราบทิศทางการพัฒนาเมืองน่ าอยู่ โดยสอดคล้องกับ
เป้ าหมายหลัก (Ultimate Goals)ในการบริหารประเทศ นันคื
่ อ “คนมีความสุข”
ผลต่อสาธารณะ
ประชาชนและส่วนราชการได้มที ศิ ทางในการพัฒนาท่าศาลาต่อไป
ผลต่อวิ ชาการของผูด้ าํ เนิ นโครงการ
ในการดําเนินโครงการผลทีต่ ่อให้เกิดทางวิชาการ ได้แก่ แนวคิด PESTLE และการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเทศบาลเมืองน่าอยู่
แนวทางการติ ดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิ ดขึน้ ให้คงอยู่ต่อไป
การติดตามแผนการทํางานของทุกหมูบ่ า้ นเพื่อสร้างท่าศาลาเมืองน่าอยู่ การประเมินผลและติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และการพัฒนาตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าศาลา
เครือข่ายที่จะดําเนิ นการต่อเนื่ อง
การริเริม่ สร้างเครือข่ายระดับชุมชน (Community) ถือได้ว่าเป็ นรากฐานสําคัญในการวางแผนเมืองน่ าท่าศาลา การเริม่ สร้าง
เครือข่ายชุมชนภายในหมู่บา้ น จํานวน 15 หมู่บา้ น โดยมี ตัวแทนชาวบ้าน 15 หมู่บา้ น ผูใ้ หญ่บา้ น ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการต่อเนื่องโดยผู้วจิ ยั หรือผูม้ บี ทบาทหน้าทีห่ ลักนําเข้าระบบของ
องค์กรรัฐ
กิ ตติ กรรมประกาศ
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