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ชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา : ศึกษากรณีในเขต

พื้นที่ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา1 

พีรพล มุสิกราษฎร์2 

ดร.สุชาติ ศรียารัณย3 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง3 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว3 

รองศาสตรจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล3 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง วิธีการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา : ศึกษากรณีใน

เขตพื้นท่ีต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา เกี่ยวกับ

วิธีการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการ

แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา : ศึกษากรณีในเขตพื้นท่ีต าบลพังลา อ าเภอ

สะเดา จังหวดัสงขลา 

1 บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา : ศึกษากรณีในเขตพื้นที่ต าบลพังลา อ าเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา” ซึ่งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ อาจารย์ ดร. สุชาติ ศรี

ยารัณย 

2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราให้กับพื้นท่ีใกล้เคียง

หรือพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับกระทบท่ีคล้ายๆกัน ได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนได้ 

ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ

วิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก และได้ก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 6 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดสงขลา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพัง

ลา แกนน าชุมชน และประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลพังลา 

 ผลการศึกษา พบว่า วิธีประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราท่ีเกิดขึ้นมีด้วยกัน 2 

วิธี ดังนี้ 1. จัดประชุมทางการ เป็นการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง สลับหมุนเวียนไปทุกโรงงาน 

เพื่อเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพูดคุยและท าความเข้าใจร่วมกัน มีท้ัง อุตสาหกรรม

จังหวัดสงขลา สิ่งแวดล้อมภาค 16 ตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงาน องค์การ

บริหารส่วนต าบลพังลา เทศบาลต าบลคลองแงะ ประชาชนในพื้นท่ี โรงเรียน เป็นการ

รวมตัวกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมพูดคุยถึงปัญหา แสดงความคิดเห็น ช่วย

หาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 2. การสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมา โดยเชิญทุกภาคส่วนเข้าไปในกลุ่ม

ไลน์นี้ เป็นการเปิดช่องทางท่ีสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลาโดยท่ีไม่ต้องรอการประชุมใน

ทุกๆเดือน หรือต้องไปร้องเรียนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา เมื่อมีข่าวของเรื่องกลิ่น 

หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะส่งข้อมูลในไลน์กลุ่ม เพื่อเป็นการแจ้งให้กับทางโรงงาน

ทราบโดยท่ัวกัน ทางโรงงานจะได้ท าการยับย้ังกลิ่นได้ทันท่วงที 

ค าส าคัญ : การประสานความร่วมมือ 
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ความเป็นมา 

  ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากกระแสทุนนิยม จากท่ีเคยเป็น

สังคมเกษตรกรรมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ต้องยอมรับว่าท าให้

ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามมาคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาในประเทศแต่เป็นปัญหาระดับโลกท่ีพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกัน 

ปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้น เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมคือ ปัญหากลิ่นเหม็น ซึ่งมีมากมาย

หลายประเภทได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก โรงงานแก้ว โรงงานปลาบ่น โรงงาน

ฟอกหนัง โรงงานพ่นสีรถยนต์ โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ต่างๆ โรงงานยางพารา เป็นต้น กลิ่น

เหม็นท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ ท า

ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา ท าให้คนในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ ได้รับการเจ็บป่วยซึ่ง

ในปัจจุบันมีกฎหมายคุ้มครอง และควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม และยังมีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยท่ีสามารถช่วยก าจัดกลิ่นให้หมดไปได้ แต่ก็ยังมีโรงงานอีกหลายๆแห่งท่ียังไม่

สามารถก าจัดกลิ่นเหม็นให้หมดไปได้ และบางโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ท าตามกฎหมายท่ี

ควบคุม ซึ่งเป็นปัญหาท่ีขาดการแก้ไขที่จริงจังของประเทศไทย 

 ความส าคัญของปัญหา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา มีด้วยกันท้ังหมด 6 หมู่บ้าน ประชากร

ท้ังหมด 4,364 คน ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านมลภาวะทางอากาศ 

ด้านกลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา 

เป็นโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ท่ีผลิตขี้ยางก้อนและรับซื้อขี้ยางก้อนจ านวนมาก ได้ส่ง

กลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับคนใน
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ชุมชน กลิ่นเหม็นท่ีออกมาจากโรงงานยางพารา จะได้กลิ่นเหม็นแรงมากในทุกๆวัน ยิ่งใน

เวลากลางคืนจะได้กลิ่นเหม็นตลอดคืน ในบางช่วงก็จะมีกลิ่นเหม็นตลอดท้ังกลางวันและ

กลางคืน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการประสานความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

ในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยในครั้งนี้จะช่วยพัฒนา

และแก้ไขการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา และ

คนในชุมให้เกิดการประสานความร่วมมือกันอย่างแท้จริงและท าให้คนในชุมชนได้รับ

ประโยชน์จากการวิจัยในคร้ังนี้ด้วย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1 เพื่อศึกษาวิธีการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา : ศึกษากรณีในเขต

พื้นท่ีต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราให้กับ

พื้นท่ีใกล้เคียงหรือพื้นท่ีอื่น ท่ีได้รับกระทบท่ีคล้ายๆกัน ได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนของตนได้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1 เพื่อทราบแนวทางวิธีการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา 

 2 เพื่อทราบถึงแนวทางการแก้ไขและพัฒนาในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจาก

โรงงานยางพารา 
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ใช้ค าถามส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มีข้อค าถามด้วยกันดังนี้ 

1. ภาครัฐมีมาตรการในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราอย่างไร 

2. ภาครัฐมีกฎหมายในการควบคุมโรงงานอย่างไร 

3. ภาครัฐมีเกณฑ์ในการควบคุมตรวจสอบอย่างไร 

4. ภาครัฐมีการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา อย่างไร 

5. ภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุน การประสานความร่วมมือกับ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา

อย่างไร 

6. ณ ตอนนี้ภาครัฐมีการวางแผนการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา อย่างไร 

7. ภาครัฐมีอุปสรรคหรือปัญหาในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา 

อย่างไร 

ใช้ค าถามส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลพังลากับชุมชน มีข้อค าถามด้วยกันดังนี้ 

.1. มีวิธีการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา อย่างไร 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลพังลามีวิธีการประสานความร่วมมือกับประชาชนอย่าง 

3. คณะผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น

จากโรงงานยางพาราหรือไม่ อย่างไร 
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4. คณะผู้บริหารท่ีส่งเสริมและสนับสนุน การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน 

จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา หรือไม่ อย่างไร 

 5. ผู้น าชุมชน ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน จะช่วย

ผลักดันคนในชุมชน ให้สามารถแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราได้ หรือไม่ 

อย่างไร 

 6. คนในชุมชนได้มีการรวมตัวกัน เป็นองค์กรชุมชนและจัดการแก้ไขปัญหากลิ่น

เหม็นจากโรงงานยางพารา หรือไม่ อย่างไร 

 7. ชุมชนได้ร่วมมือกับภาคีอื่นใดบ้าง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจาก

โรงงานยางพาราท่ีเกิดขึ้น หรือไม่ อย่างไร 

 8. ชุมชนมีแรงจูงใจใดบ้าง ท่ีมีผลในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา

ให้ประสบความส าเร็จ 

 9. กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายควบคุม

โรงงาน มีผลต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราหรือไม่อย่างไร 

 

 3 ผลจากการศึกษาวิจัยท่ีได้รับ สามารถน าไปใช้กับชุมชนอื่นหรือชุมชนใกล้เคียงท่ี

มีปัญหาเหมือนกัน หรือน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชุมชนตนเองได้ 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือ 

 ความหมายและค าจ ากัดความ 
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  Fayol (1964, pp. 98-99 อ้างถึงใน ฉวิวรรณ ปูรานิธี, 2556, หน้า 37) ได้

ให้ความหมายของการประสานความร่วมมือในหนังสือเรื่อง “General and Industrial 

Management” ว่า หมายถึง เป็นการท างานต่างๆให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้

บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

  Gulick and Urwick (1936, pp. 13-14 อ้างถึงใน ฉวิวรรณ ปูรานิธี, 

2556, หน้า 37) เข้าได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ POSDCORB โดยให้ความหมายของการ

ประสานความร่วมมือว่า หมายถึงความต้องการของผู้บริหาร หรือผู้น าองค์กร ท่ีแบ่งงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย ได้ประสานความร่วมมือเข้ากันได้ดี มีเป้าหมายของการประสาน

ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย และบรรลุวัตถุประสงค์

ของที่องค์กรตั้งไว ้

  สุชาติ ประชากุล กล่าวว่า การประสานความร่วมมือ หมายถึง บุคคลหรือ

หน่วยงานในองค์การท างานร่วมกันกับบุคคลอื่นหรือองค์การอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ท่ีได้ตั้งไว้ขององค์การ 

 กล่าวโดยสรุป จากความหมายการประสานความร่วมมือข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป

ได้ว่า การประสานความร่วมมือหมายถึง การบุคคลหรือหน่วยงานในองค์การท างานร่วมกัน

กับ บุคคลหรือหน่วยงานในองค์การอื่น ให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันอย่างเป็นน้ าหนึ่งใจ

เดียวกัน มีความสามัคคี ลดปัญหาการท างานซ้ าซ้อนและปัญหาความขัดแย้ง ให้การท างาน

เป็นไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การท่ี

ได้ตั้งเอาไว้ 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 

Interview) ร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร เพื่อศึกษาวิธีการประสานความร่วมมือระหว่าง
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ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน

ยางพารา โดยแบบสัมภาษณ์มีส่วนประกอบท้ัง 3 ตอน ดังนี้ 1. ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนท่ี 

2. ค าถามจากภาครัฐและค าถามจากองค์การบริหารส่วนต าบลพังลากับประชาชน วิธีการ

ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการแก้ไข

ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา ท่ีต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และตอน

ท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีด้วยกันทั้งหมดจ านวน 6 คน 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา  

  ด้านประสานความร่วมมือในระดับการพบปะพูดคุย  

   องค์การบริหารส่วนต าบลพังลาได้พบปะพูดคุยกับประชาชนใน

พื้นท่ีอยู่เป็นประจ าถึงปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราท่ีเกิดขึ้น และปัญหาอื่นๆท่ี

เกิดขึ้นในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลาได้จัด

เวทีในการพูดคุยอยู่เป็นประจ า โดยผ่านโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังลา เช่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังลาพบปะประชาชน การประชุมนอกรอบ เป็นต้น และยังมีการ

พบปะพูดคุยที่เป็นการประชุมทางการ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นดารประชุมของทุกภาคทุกภาค

ส่วน มีท้ัง อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สิ่งแวดล้อมภาค 16 ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ตัวแทนภาคประชาชนและประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งทุกภาคส่วนมาพบปะ

พูดคุยกันถึงปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราท่ีเกิดขึ้น ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ เป็นการร่วมพูดคุยกันของทุกภาคส่วน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา

จะเป็นแม่งาน เพราะโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลพังลา 

   ด้านประสานความร่วมมือในระดับการปรึกษาหารือ 
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   ชาวบ้านได้เข้ามาให้ข้อมูลและร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงาน

ยางพาราอยู่เป็นประจ า บางคนก็ไปร้องเรียนกับผู้บริหารท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีใกล้บ้านของ

ตนเอง บางคนก็เข้ามาร้องเรียนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการ

โทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา ซึ่งตอนนี้ทางองค์การ

บริหารส่วนต าบลพังลาได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งคือ ผ่านกลุ่มไลน์ 

เป็นช่องทางในการพูดคุยถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และเอาไว้ปรึกษาหารือถึงวิธีการแก้ไขปัญหา

กลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา ซึ่งในกลุ่มไลน์นี้จะมีท้ัง อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

สิ่งแวดล้อมภาค 16 ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ตัวแทนภาค

ประชาชนและประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์เปิด ท่ีใครก็สามารถเข้ามาพูดคุยและ

ปรึกษาหารือถึงปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราท่ีเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการร้องเรียน

เกิดขึ้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลาจะท าการลงพื้นท่ีในทันที เพื่อไปหาสาเหตุว่า

กลิ่นเหม็นท่ีเกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุอะไร แต่จากการลงพื้นท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบล

พังลาไม่สามารถระบุโรงงานได้ว่า โรงงานใดเป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง

ชัดเจน 100% ได้แต่พียงคาดเดาว่าโรงงานนั้น โรงงานนี้ แต่ละโรงงานก็เป็นสาเหตุของ

กลิ่นเหม็นท่ีเกิดขึ้นท้ังนั้น เช่น กล่ินทางอากาศ กลิ่นทางน้ า เป็นต้น แต่ปัญหาหลักๆจะเป็น

กลิ่นทางอากาศ ท่ีเกิดจากขี้ยางก้อนท่ียังไม่ได้ถูกชะล้าง การกักเก็บน้ ายาง และบ่อบ าบัด

น้ าเสีย 

  ด้านประสานความร่วมมือในระดับเข้ามามีบทบาท 

   ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มามีบทบาทร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการประชุม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

การลงพื้นท่ีตรวจสอบโรงงาน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลาจะให้ประชาชนมาร่วม

ด้วยทุกครั้ง และยังมีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมคลองแงะ เครือข่าย
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ชุมชน เป็นต้น กลุ่มเครือข่ายเหล่านี้จะมาร่วมในการประชุมและร่วมกับทางองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพังลาในการท างานแก้ไขปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

   ด้านประสานความร่วมมือในระดับประชุมทางการ 

   ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา ได้ร่วมประชุมทางการเดือนละ 

1 ครั้ง โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม และมีทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวของกับการ

แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราเข้ามาเข้าร่วมประชุม ได้แก่ อุตสาหกรรม

จังหวัด สิ่งแวดล้อมภาค 16 ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด เครือข่ายต่างๆ และ

ประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเปิดเวทีพูดคุยและท าความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น ของ

ทุกภาคส่วน รวมท้ังให้แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆด้วย 

   ด้านการบริหาร 

   คณะผู้บริหารก็เป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจาก

โรงงานยางพารา การท่ีมีคณะผู้บริหารท่ีมีความเสียสละในการท างานแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ในชุมชน อีกท้ังยังมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจถึงการประสานความร่วมมือในชุมชน 

และพร้อมท่ีจะสนับสนุนในทุกๆด้าน เช่น คณะบริหารลงพื้นท่ีในทุกๆโครงการ ให้คนใน

ชุมชนช่วยกันตรวจสอบดูแลน้ า หากมีความผิดปกติของน้ า มีสัตว์น้ าตายเป็นจ านวนมาก ก็

ให้รีบแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา หรือทางไลน์กลุ่ม ซึ่งทางองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพังลาพร้อมท่ีจะช่วยและสนับสนุนในทุกๆเรื่อง ก็จะท าให้การแก้ไขปัญหา

ประสบความส าเร็จได้ไม่ยาก แต่ก็อยู่ท่ีความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีด้วย ท่ีต้องต้อง

ช่วยเหลือกัน 

   ด้านชุมชนเข็มแข็ง 

   ผู้น าชุมชนมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน

ยางพารา ยิ่งเป็นผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นคนท่ีมีจิตใจดี มีเมตตา มีความเสียสละ
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สูง และช่วยผลักดันคนในชุมชน รวมท้ังผู้น าได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย สิ่งแวดล้อมคลอง

แงะ ท าให้คนในชุมชนอยากท่ีจะเข้าร่วมกลุ่ม และช่วยกันแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจาก

โรงงานอุตสาหกรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ การท่ีมีผู้น าท่ีมีความเสียสละ มี

ความรู้ความสามารถ มีความเมตตา ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การประสานความร่วมมือ

ของคนในชุมชนประสบความส าเร็จ และเป็นชุมชนเข้มแข็งได้  

   ด้านกฎหมาย ระเบียบและแรงจูงใจ 

   โรงงานอุตสาหกรรม มีกฎหมายข้อบังคับ ส าหรับโรงงาน แต่

กฎหมายตรงนี้จะเห็นผลไม่ชัดเจน เพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา ไม่ได้มี

อ านาจในการใช้กฎหมาย เพียงแต่เป็นตัวกลางในการช่วยดูแลปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพราะ

อ านาจเด็ดขาดจะขึ้นอยู่ท่ี อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ท าให้โรงงานไม่ค่อยจะเกรงกลัวใน

ส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลพังลา แต่อย่างไรทางโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี แรงจูงใจส าคัญของประชาชนท่ีเห็นชัดเจนคือ การท่ีคณะผู้บริหาร ผู้น า

ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีความเสียสละสูง มีการลงพื้นท่ีในทุกครั้ง มีการท างานกัน

อย่างจริงจัง มาระดมความคิดท่ีจะช่วยกันแก้ไขปัญหาจากกลิ่นเหม็นท่ีเกิดขึ้น จึงเป็น

แรงจูงใจส าคัญที่ท าให้คนในชุมชนเห็น และอยากเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหามากขึ้น 

 วิธีการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ชุมชนในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราในเขตพื้นที่ต าบลพังลา อ าเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รับการ

ร้องเรียนจากชาวบ้านเร่ืองกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารามานานหลายปี ก็ได้

เข้าไปดูแลปัญหาในส่วนตรงนี้มาโดยตลอด แต่กลิ่นก็คงมีอยู่ จนเมื่อกลางปี 2559 กลิ่น

เหม็นจากโรงงานยางพารามีความรุนแรงมาก ท าให้โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม และโรงเรียน

วงศ์วิทย์ ท่ีอยู่ใกล้กับโรงงานยางพาราได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงได้เข้ามาร้องเรียน
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กับองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลาก็ได้ท าเรื่องไปยัง

อุตสาหกรรมจังหวัดถึงปัญหาดังกล่าวท่ีได้เกิดขึ้น ทางอุตสาหกรรมจังหวัดจึงได้จัดประชุม

ทางการ เป็นประชุมเดือนละ 1 ครั้ง สลับหมุนเวียนไปทุกโรงงาน เพื่อเปิดเวทีให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามาร่วมพูดคุยและท าความเข้าใจร่วมกัน มีท้ัง อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

สิ่งแวดล้อมภาค 16 ตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงาน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังลา เทศบาลต าบลคลองแงะ ประชาชนในพื้นท่ี โรงเรียน เป็นการรวมตัวกันของทุกภาค

ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมพูดคุยถึงปัญหา แสดงความคิดเห็น รวมท้ังทางอุตสาหกรรม

จังหวัดจะให้โรงงานชี้แจง และจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไข้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ให้น ามาชี้แจงต่อท่ี

ประชุมในทุกๆครั้งด้วย บางโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็ได้เชิญ

มาเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะอยากจะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน หลังจากท่ีมีการร่วมประชุมกับ

ทุกภาคส่วนประจ าทุกเดือน และทางโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้มีแผนปรับปรุงแก้ไขอย่าง

ต่อเนื่อง ก็ท าให้กลิ่นเหม็นเบาบางลงมาก จากเหม็น 100% ตอนนี้ก็เหลือประมาณ 20  – 

30% และสิ่งท่ีท าให้การประสานความร่วมมือเป็นผลส าเร็จอีกอย่างคือ มีการสร้างกลุ่มไลน์

ขึ้นมา โดยเชิญทุกภาคส่วนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ เป็นการเปิดช่องทางท่ีสามารถพูดคุยกันได้

ตลอดเวลาโดยท่ีไม่ต้องรอการประชุมในทุกๆเดือน หรือต้องไปร้องเรียนท่ีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพังลา เมื่อมีข่าวของเรื่องกลิ่น หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะส่งข้อมูลในไลน์

กลุ่ม เพื่อเป็นการแจ้งให้กับทางโรงงานทราบโดยท่ัวกัน ทางโรงงานจะได้ท าการยับยั้งกลิ่น 

หรือผลกระทบท่ีได้เกิดขึ้น อีกท้ังทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา กับประชาชนก็จะลง

พื้นท่ีไปดูปัญหาท่ีแจ้งเข้ามาทันที ซึ่งถือว่าการประชุมทางการของทุกภาคส่วน กับกลุ่มไลน์

ท่ีได้สร้างขึ้นนี้ ถือเป็นสิ่งท่ีตอบโจทย์ในเรื่องของการประสานความร่วมมือของภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน

ยางพารา ถือเป็นความส าเร็จของการประสานความร่วมมือกันอย่างแท้จริง 

  การประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการ

แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา ท่ีต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 



13 
 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา 

  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา อยากจะให้ประชาชนให้ความส าคัญถึง

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหากลิ่นเหม็น จากโรงงานยางพารา หรือปัญหาในด้านอื่นๆ 

อยากจะให้น าปัญหามาสู่องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา หรือไม่ก็ทางไลน์กลุ่ม และอยาก

ให้ประชาชนให้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด เพื่อทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลาจะได้แก้ไข

ปัญหาได้ถูกทาง และอยากจะให้ประชาชนออกมาร่วมพบปะพูดคุยกับทางองค์การบริหาร

ส่วนต าบลมากกว่านี้ เพราะจะได้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนของท่าน เพราะแต่ละ

ชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ก็อาจจะมีปัญหาท่ีได้รับผลกระทบท่ีแตกต่างกันไป และอยากจะให้

ชุมชนตระหนักถึงความเป็นครัวเรือน เพราะแต่ละครัวเรือนก็ปล่อยน้ าเสียโดยท่ีไม่ผ่านการ

บ าบัด โดยมองว่าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานท่ีใหญ่ แต่เอาจริงๆแล้ว ถ้าหลาย

ครัวเรือนรวมกัน ก็ไม่แพ้โรงงานอุตสาหกรรมเลย อยากจะขอความร่วมมือหรือไม่ก็ท้องถิ่น

ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท าบ่อบ าบัดน้ าเสียของชุมชนก่อน หรือไม่ก็มาตรการหรือกฎหมายมารองรับ 

เพื่อให้ภาคประชาชนได้บ าบัดน้ าเสียก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และสิ่งสุดท้าย

คือ อยากจะให้ภาครัฐจริงใจในการแก้ไขปัญหาจริงๆ เช่นถ้าพบต้นตอของการท าลาย

สิ่งแวดล้อม ก็อยากจะให้อุตสาหกรรมจังหวัดใช้มาตรการเด็ดขาด คือปิดโรงงานไปตาม

ก าหนดเวลาของกฎหมาย ต้องการให้ภาครัฐมีความจริงใจ มีเสถียรภาพ เพราะในส่วนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา เวลาเกิดปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายไม่ได้อยู่

ในมือของทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังลา ทางท้องถิ่นเป็นแค่ตัวกลาง แต่ไม่มีกฎหมาย

ท่ีเบ็ดเสร็จในการจัดการ กฎหมายเบ็ดเสร็จอยู่ ท่ีอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ในการ

ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ถือว่าประสบ

ความส าเร็จแล้ว เพราะทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างดีเย่ียม 

 2. ประชาชน 
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  อยากจะให้ประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักในการรักบ้านเกิดของตนเองเมื่อ

เกิดปัญหาก็อยากจะให้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหากันมากกว่านี้ ต่าง

คนต่างได้รับผลกระทบการกลิ่นเหม็นท่ีเกิดขึ้นจากโรงงานยางพารา ออกมาว่ากล่าว แต่เมื่อ

ถึงเวลาร่วมประชุมไม่ค่อยจะมาร่วมประชุม  อยากจะให้ทุกคนออกมามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นของชุมชนตนเอง เพราะในการประสานความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราท่ีผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 

กลิ่นเหม็นลดน้อยลงไปถึง 70-80% แต่ทุกอย่างจะไปหนักอยู่ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล

พังลา ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน และก็กลุ่มเครือข่าย แต่ประชาชนท่ีร่วมแก้ไขปัญหายังมี

อยู่น้อย และอีกอย่างท่ีต้องการคือ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ อยากได้เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต่างๆบ้าง เพื่อใช้เป็นเงินทุนของกลุ่มในการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มตนเอง 

 3. ภาครัฐ 

  อยากจะให้โรงงานยางพารา เวลาขนส่งให้รถบรรทุกติดแท็งค์รองรับน้ ายาง 

เพื่อไม่ให้น้ ายางไหลหยดลงบนพื้นถนน เพราะน้ ายางท่ีไหลหยดบนพื้นถนนเมื่อโดน

แสงแดด ก็จะท าให้เกิดกลิ่นท่ีเหม็นมากเหมือนกัน  

5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นตัวแทนของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และประชาชนบางส่วน  ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มตัวแทนจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และประชาชนของทุกหมู่บ้าน เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 

 2. ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจัยมากกว่านี้ เพราะบางครั้งอาจจะต้องลง

พื้นท่ีซ้ า ซึ่งระยะทางและเวลา ก็เป็นอุปสรรคในการศึกษาวิจัย  
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