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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกอรูปทางความคิด กระบวนการ และการนําแนวคิดเศรษฐกิจ

สีเขียวไปปฏิบัติ รวมทั้งสรุปตัวแบบจากการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติในเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ ปรากฏผลวิจัย 
ดังนี้ ประการแรก การกอรูปของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้น มีจุดเริ่มตนมาจาก 3 
องคประกอบที่สําคัญ คือ (1) การขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีของนายสมชาย จริยเจริญ (2) ความ
ตองการแกไขวิกฤตการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และ (3) การสนับสนุนองคความรูของหนวยงานและองคกรตาง ๆ 
ประการที่สอง กระบวนการและการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติในเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้น มี 4 
สวนที่สําคัญ คือ (1) การกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาเมือง ที่ตองการพัฒนาเมืองใหสอดคลองกับแนวคิด 
“เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” หรือ “เมืองคารบอนตํ่า” (2) การนําระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม (ISO 
14001) เขามาในกระบวนการของนโยบาย (3) การแตงตั้งผูรับผดิชอบนโยบายตาง ๆ  และ (4) การสรางจิตสํานึก
และความเขาใจกับชุมชน ประการที่สาม ตัวแบบ  การนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติในเทศบาลตําบล
เมืองแกลง มีจุดเริ่มตนจากผูนําทางการเมืองที่มีความมุงมั่นและทุมเทในการทํางาน มีเปาหมายในการพัฒนาที่
ชัดเจน เปนผูที่มีความสนใจในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอม จนนํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรสู
เปาหมายตามความตองการของผูบริหาร ไมวาจะเปน “เมืองนาอยู  อยางยั่งยืน” หรือ “เมืองคารบอนต่ํา” ซึ่ง
ทั้งสองแนวคิดนี้สงผลใหเกิดนโยบายตาง ๆ ภายใตการควบคุมของระบบ ISO 14001 และการดูแลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ นําไปสูผลการปฏิบัติงานท่ีจะทําการประเมิน ตรวจสอบ และทบทวนโดยผูบริหารเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงกอนที่จะมีการตัดสินใจวาจะยุติโครงการหรือดําเนินโครงการนั้นตอไป 
คําสําคัญ: องคกรปกครองสวนทองถิ่น แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เทศบาลตาํบลเมืองแกลง 
*โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบรูพา 

                                                            บทความวิจัย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว: 

กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
อําเภอแกลง จังหวดัระยอง* 
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Abstract 
This study aims at studying the concept, process, and practices for implementing the green 

economy approach. In addition, the study summarizes the model of green economy development, which is 
appropriate for Mueangklaeng sub-district municipality, Rayong province, Thailand. This research is qualitative, 
based on documents and interviews. The finding showed that the establishment of the green economy 
concept in Mueangklaeng sub-district municipality originated from three main components: (1) the vision of 
Mr. Somchai Chariyacharoen, who was selected as mayor; (2) the willingness to solve crises in the local area; 
and (3) the role of supporting organizations.  Moreover, the process and practices for implementing a green 
economy in Mueangklaeng sub-district municipality can be divided into four essential elements: (1) strategic 
planning in accordance with the idea of a “livable and sustainable city” or “low-carbon city;”  (2) the 
application of ISO 14001 was included in part of the policy planning and implementation; (3) appointment of 
knowledgeable persons that can take responsibility for policy implementation; and (4) raising awareness and 
understanding within communities. Consequently, the emergence of the green economy concept in 
Mueangklaeng sub-district municipality originated from the devoted, environmental concerns and strong 
determination of the political leader with his administrative vision, together with the vision of “a livable and 
sustainable city” or “low-carbon city.” These visions led to various policies under the influence of ISO 14001 
and the good responsibility of the project managers. For considering these various factors, the executives of 
Mueangklaeng sub-district municipality would review all of the processes and practices for assessment prior 
to making decisions for continuing or ceasing the projects. 

Keywords: Local Administrative Organization, Green Economic Concept, Muangklaeng Sub-district  
Municipality 
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The Local Administrative Organization and the 
Application of the Concept of Green Economy: 

A Case Study of Mueangklaeng Sub-district 
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บทนํา  
 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เร่ิมเขามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลกภายใตวิถีของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนนับตั้งแตป พ.ศ. 2515 องคการสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดวาดวย
สิ่งแวดลอมของมนุษย (Human Environment) ณ กรุงสตอคโฮลม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกรองใหทั่วโลกได
คํานึงถึงผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจนเกิดขีดจํากัดของทรัพยากรโลก ผลจากการประชุม
ดังกลาวทําใหทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมกันอยางกวางขวาง ตอมาในป พ.ศ. 2526 สหประชาชาติได
จั ดตั้ งสมั ชชาโลกวาด วยสิ่ งแวดล อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and 
Development) ไดเผยแพรเอกสารชื่อ Our Common Future ที่เรียกรองใหชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่ฟุมเฟอยและเปล่ียนวิถีทางในการพัฒนาเสียใหม และไดรับความสําคัญมากย่ิงข้ึน เมื่อ
สหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference on 
Environment and Development: UNCED) หรือการประชุม Earth Summit ที่ กรุงริ โอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล เมื่อป พ.ศ. 2535 ผลการประชุมนี้ ผูแทนของ 178 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ไดรวมลงนาม
รับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือเปนแผนแมบทของโลกที่ประเทศสมาชิกตองตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอม (Office of the National Economics and Social Development Board, 2014, p. 2) 
 สําหรับการพัฒนาของประเทศไทยท่ีผานมาเปนการเรงรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยนํา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชในการผลิตจนเกิดภาวะเส่ือมถอยทรุดโทรม สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ความย่ังยืนของระบบนิเวศ โดยตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เปนตนมา
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) นั้น ถือไดวาเปนการพัฒนา
แนวทางทุนนิยมมาโดยตลอด (Atthakon, 2006; Wongcha-um, 2003, p. 1) ถึงแมจะประสบความสําเร็จ
ดานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตกลับกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบทางสังคมและสิ่งแวดลอมตามมา 
อันเนื่องจากการพัฒนาสิ่งแวดลอมไมสามารถดําเนินการไดทันกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเกิดภาวะ
ขาดความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี  (Wongcha-um, 2003, p. 1)  
 นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนตนมา ไดมี 
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนา ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนนการสรางความสมดุล
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดใหความสําคัญกับการปรับตัวเพื่อมุง
สูการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและแนวทางการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือการเปนสังคมสีเขียว (Green 
Society) เปนแนวทางที่จะรักษาความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจสั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศอยางย่ังยืน (84 Stories… Inspired by His Majesty the King Rama IX… toward 
Low Carbon Municipalities, 2015) 

 สําหรับการพัฒนาในปจจุบันที่ไดมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ทําใหบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงเปนสิ่งที่สําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ปองกันวิกฤตการณที่
อาจจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผลคือ การนําไปสู “การปฏิบัติ” ซึ่งจากประสบการณของทั่วโลกที่ผานมาพบวา 
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“ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมักเกิดในระดับทองถิ่น” ดังนั้นความสําเร็จในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
การปลอยกาซคารบอน และการเตรียมรับมือกับวิกฤตโลกรอน โดยเฉพาะในภาคสวนเทศบาลซึ่งมีลักษณะของ
การเปนชุมชนเมือง มีศักยภาพและความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งบุคลากร งบประมาณ และระบบโครงสราง  
การบริหารจัดการหลังการกระจายอํานาจ ประกอบกับแนวนโยบายในระดับชาติที่มุงเนนใหทองถ่ินมีสวนรวม
ในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอนมาอยางตอเนื่อง จึงเปนเหตุผลที่เทศบาลมี
สวนในการลดวิกฤตโลกรอนดวยการมุงพัฒนาเมืองสูวิถีทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (The National Municipal 
League of Thailand, 2012) 

 สําหรับพื้นที่ในภาคตะวันออก จากนโยบายการขยายตัวของอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่มาสูภูมิภาค
ตะวันออก จังหวัดระยองเปนพื้นที่หนึ่งที่ไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม โดยขยายจาก
พื้นที่มาบตาพุดไปสูพื้นที่อ่ืนทั่วทั้งจังหวัดระยอง ซึ่งผลพวงแหงการพัฒนาประเทศในจังหวัดระยองท่ีผาน 
มานั้น ไดทําลายและนําตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนอยางฟุมเฟอย เพื่อตอบสนองกิจกรรม
ของมนุษย กระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม โดยความเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผล
กระทบในวงกวางตอความอยูดีมีสุขและการดําเนินวิถีชีวิตของผูคนในสังคม ชุมชนทองถิ่นจึงเริ่มตระหนักถึง
ปญหาและหันมาทบทวนกระบวนการพัฒนา โดยพยายามท่ีจะแสวงหารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาที่
นอกเหนือจากอุดมการณพัฒนาที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งในจังหวัดระยององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งท่ี
ไดรับการยอมรับแหงวิถีทางการพัฒนาทางเลือกภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว นั่นก็คือเทศบาลตําบล      
เมืองแกลง จังหวัดระยอง  
 ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีจํานวนประชากรราว 17,245 คน กระจายอยูใน 13 ชุมชน 
ชุมชนสวนใหญมีลักษณะเปนชุมชนเมือง ซึ่งกอนการเริ่มตนการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว       
สูการเปนชุมชน “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” หรือ “เมืองคารบอนต่ํา” นั้น เทศบาลตําบลเมืองแกลงประสบกับ
ปญหาและวิกฤตการณทางดานสิ่งแวดลอมจากการขยายตัวของชุมชนเมืองท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งจาก
ขนาดของพ้ืนที่ของเมืองท่ีเพิ่มขึ้นและจากจํานวนประชากรท่ีมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตของคนเมือง ตางมี
การพึ่งพาเทคโนโลยีที่มากขึ้น  มีการใชทรัพยากรและพลังงานท่ีสูงข้ึน จึงทําใหชุมชนเมืองกลายเปน
โรงงานผลิตของเสียออกสูสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนขยะหรือน้ําเสียที่มีเปนจํานวนมาก ในขณะที่พื้นที่สีเขียว
ของชุมชนเมืองกลับลดลง เนื่องจากประชาชนไมเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของตนไมที่มีตอระบบของเมือง 
สิ่งเหลานี้ตางสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนเมืองและกอใหเกิดปญหาในพื้นที่อยู 3 วิกฤตการณที่
สําคัญคือ วิกฤตการณแมน้ําประแสรเนาเสีย วิกฤตการณจากขยะ และวิกฤตการณการลดลงของพื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง (Noonmun, 2012, p. 7) 

 การเกิดขึ้นของวิกฤตการณไดนํามาสูแรงผลักดันใหเทศบาลตําบลแกลงไดปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย
ของเทศบาลมาสูการพัฒนาที่เนนเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสงผลใหเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เปน
ศูนยประสานงานเครือขายการเรียนรู ดานการจัดการเมืองและสิ่งแวดลอม ประจําภาคตะวันออก และได
ผนวกกิจกรรมตาง ๆ เปนสวนหนึ่งของการไปสูการเปนเทศบาลคารบอนตํ่า อันเปนหนึ่งในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เขารวมในโครงการนํารองดวย โดยมีเปาหมายสําคัญในการลดปริมาณขยะ ลดการปลอยกาซ
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คารบอนไดออกไซด และการประหยัดงบประมาณในการดูแลสิ่งแวดลอม (Vassanadumrongdee, 2014) สู
การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 
 จากปรากฏการณการสรางเมืองสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง แมจะเปนเพียง
หนวยเล็ก ๆ ในสังคมไทยและสังคมโลก แตกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาที่พยายามสรรคสรางข้ึนมานั้นถือ
ไดวาเปนจุดเริ่มตนของการปรับตัวทามกลางความลมเหลวและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตามตัวแบบ
ทุนนิยม โดยเฉพาะในปจจุบันที่ตางตองเผชิญกับปญหาและภัยคุกคามจากธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ
แนวทางการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองแกลงซึ่งไดรับการยอมรับจากภาคสวนตาง ๆ และมี        
การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาทองถิ่นเปนระยะเวลากวา 10 ป แลวนั้น จึงเปนสิ่งที่
นาสนใจวาการพัฒนาทองถิ่นภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้น มีจุดเริ่มตนหรือ 
นําแนวคิดมาจากไหน แนวคิดดังกลาวเมื่อกอเกิดแลวนั้นนําไปสูการผลักดัน (ทํางาน) สูการปฏิบัติการของ
แนวคิดอยางไร เพื่อกาวไปหาเปาหมายแหงการพัฒนาที่จะเดินหนาไปสู “การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development)” ของชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงการกอรูปของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ และปฏิบัติการของการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาใชในเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
 3. เพื่อสรุปตัวแบบจากปฏิบัติการของการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาใชในเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 

แนวคิดทฤษฎี 
พัฒนาการและนิยามของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนาท่ีเรียกวา เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิด 
การพัฒนาอย างย่ั งยื น  ในรายงานของ World Commission on Environment and Development 
(WCED) เมื่อป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ในเอกสารชื่อ “Our Common Future” ซึ่งเปนเอกสารสําคัญท่ี
นํามาใชในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ที่กรุงริโอ 
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ไดมีการสรุปแผนปฏิบัติการที่เรียกวา Agenda 21 สําหรับประเทศรัฐภาคียึดถือ
เปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาประเทศใหนําไปสูการพัฒนาอยางยั่ งยืน (Sutummakid, 2012,         
pp. 251-252) และแนวคิดดังกลาวไดกลายเปนกระแสที่ครอบงําทั้งในเชิงทฤษฎี การวิจัย และโครงการพัฒนา
ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  
 การจัดประชุม “United Nations Conference on Sustainable Development” หรือที่เรียกวา 
Rio+20 ในป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) “เศรษฐกิจสีเขียว” เปนหนึ่งในประเด็นสําคัญของหัวขอการประชุมหลัก 
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ในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน  ซึ่งในปจจุบันทั่วโลกไดมี 
การอภิปราย วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวกันอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามที่ผานมากลับพบวา
นิยามของแนวคิดที่เรียกวาเศรษฐกิจสีเขียวกลับมีความคลุมเครือ องคกรทางดานการพัฒนาและองคกร
ระหวางประเทศของโลกหลากหลายองคกรทั้ ง United Nations Environment Programme (UNEP), 
World Bank,  Economic And Social Commission For Asia And The Pacific ( ESCAP) , United 
Nations Research Institute for Social Development UNRISD, Organization for Economic  
Co-operation and Development (OECD) ตางพยายามใหความหมายและคําจํากัดความของแนวคิดการ
พัฒนาซึ่งแตกตางกันออกไปตามแตละองคกร แตนิยามเศรษฐกิจสีเขียวท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุดนั้น  คือ
นิยามของ UNEP (2011) ที่ไดใหนิยามไววา “เศรษฐกิจสีเขียว คือ ระบบเศรษฐกิจที่นําไปสูการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของมนุษย เพิ่มความเปนธรรมทางสังคม และขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางดาน
สิ่งแวดลอม และปญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได” และอยูบนพื้นฐานยุทธศาสตร 3 ประการหลัก คือ 
การปลอยกาซคารบอนในระดับที่ต่ํา การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการปองกันและลด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศ (Setthasiroj, 2012, pp. 30-35) 

 จะเห็นวาเศรษฐกิจสีเขียว คือ เศรษฐกิจที่มีการปลอยคารบอนต่ํา มีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 
และมีความหวงใยตอสังคมของคนสวนใหญ เศรษฐกิจสีเขียวจึงเปนเสมือนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาที่
ยั่งยืนและแกปญหาความยากจนของประชาชน ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจในปจจุบันจึงจะตองมีการปรับ
โครงสรางใหมีการคํานึงถึงตนทุนดานสิ่งแวดลอม หรือตนทุนระบบนิเวศท่ีเปล่ียนแปลงไปจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคใหมีลักษณะ “สีเขียว” มากขึ้น หรือเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น  
 ภายใตบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสังคมไทย การศึกษานี้จึงใหความสําคัญกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่เมืองภายใตกรอบคิด เมืองสีเขียว (Green City) เมืองนาอยู (Livable City) 
เมืองยั่งยืน (Sustainable City) และเมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon City) ใหความสําคัญกับการพัฒนาเมือง 
ในการใชประโยชนเชิงพื้นที่ การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของเสียที่ดี ลดผลกระทบเชิง
ลบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับ 
ความสมดุลของระบบนิเวศเมือง รักษาสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา รวมไปถึงการตอบสนอง 
ความตองการของคนเมืองทั้งรุนปจจุบันและอนาคต 

 แนวคิดการกอรูปของนโยบาย (Policy Formation) 
 การกอรูปนโยบาย หรือ การกอตัวของนโยบาย เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
หมายถึง การสรางประเด็นปญหาในเชิงนโยบายสาธารณะหรือการทําใหปญหาสาธารณะถูกบรรจุเขาสูวาระ
และไดรับความสนใจจากผูกําหนดนโยบาย (Agenda Setting) (Sirisamphan, 1996, p. 124) การกอรูป
นโยบายเปนการริเริ่มใหเกิดการกําหนดนโยบายโดยการผลักดันปญหาสวนตัวของผูนําหรือปญหาของสังคม
สวนรวมใหเปนปญหาที่รัฐบาลนําไปพิจารณาแกไขหรือจัดการ ซึ่งเรียกกันวาเปนปญหาเชิงนโยบาย (Policy 
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Problem) ซึ่งการกอรูปนโยบายไมใชเพียงแตระบุปญหาสาธารณะเทานั้น แตจะเกี่ยวของสัมพันธกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Sakaeo Community College, 2012)  
 ในการกอรูปนโยบายสาธารณะนั้น ผูที่ เกี่ยวของในการรวมเสนอปญหาสาธารณะหรือริเริ่มใน 
การกอรูปนโยบายอาจเปนประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากปญหานั้น ๆ โดยตรง หรือฝายการเมือง ภาครัฐ
หนวยงานราชการ ภาคเอกชน หรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ (Tootongkarm, 2003, p. 25) 
 แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนการแปลงวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย ซึ่งอาจเปนกฎหมาย 
หรือคําสั่ง ใหเปนแนวทาง/ แผนงาน/ โครงการกิจกรรมที่เปนรูปธรรม ซึ่งประกอบดวย การจัดหาทรัพยากร 
ตาง ๆ เพ่ือดําเนินการสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค การวางแผนโครงการเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคที่กําหนด 
การออกแบบองคการ และการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการที่กําหนดไว โดย
แนวคิดในการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถสรุปเปนตัวแบบที่สําคัญ (Jantarasorn, 1996, pp. 452-465; 
Jantarasorn, 1998) คือ  
 1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้ตั้งอยูบนหลักเหตุผลท่ีเชื่อมโยงระหวาง
เปาหมายกับวิธีการโดยการคํานวณผลไดผลเสียใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (Means-end Efficiency) ดังนั้นจึงให
ความสนใจตอประสิทธิภาพของระบบการวางแผนและควบคุมผลงาน โดยคํานึงถึงปจจัยที่มีตอการดําเนิน
นโยบาย คือ วัตถุประสงคของนโยบาย การกําหนดภารกิจและมอบหมายงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ระบบการวัดผล และมาตรฐานในการใหคุณใหโทษ 
 2. ตัวแบบการจัดการ (Management Model) ตัวแบบการจัดการตั้งอยูบนความเชื่อในเรื่องเทคนิค
วา ความพรอมของทรัพยากรบริหารเปนตัวสรางสมรรถนะขององคการใหมีขีดความสามารถในการดําเนิน
นโยบาย ซึ่งตัวแบบนี้เนนปจจัยดานโครงสรางขององคการ บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใช 
 3. ตัวแบบการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) ตัวแบบการพัฒนาองคการ
เปนตัวแบบท่ีใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางคนทํางานภายในองคการที่รับผิดชอบการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ตัวแบบนี้จะเนนปจจัยการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการทํางานเปนทีม สรางความผูกพันของคนงานตอ
องคการ การจูงใจท่ีดี และการใชภาวะผูนําที่เหมาะสม  
 4. ตัวแบบกระบวนการระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ตัวแบบนี้มองปจจัยที่มีผล
ตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติวาขึ้นกับความเขาใจสภาพความเปนจริงในการดําเนิน
นโยบายของผูกําหนดนโยบาย และดุลยพินิจของขาราชการระดับปฏิบัติการ (Sheet-level Bureaucrat) ซึ่ง
เปนกลไกหลักในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การที่ตัวแบบกระบวนการระบบราชการใหความสําคัญตอปจจัยทั้ง
สองดังกลาว เนื่องจากมีฐานคติวาอํานาจขององคการขนาดใหญไมไดกระจุกอยูที่ตําแหนงท่ีเปนทางการตามท่ี
เขาใจ แตอํานาจจะกระจัดกระจายไปทั่วองคการ เพราะระบบราชการเปนองคการขนาดใหญและสายบังคับ
บัญชายาวไกลจนผูมีตําแหนงทางการเอ้ือมไมถึง ดังนั้นตัวแบบนี้จึงใหความสําคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายมา
จากขางลาง (Bottom-up Approach) เปนหลัก  
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 5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบทางการเมืองในที่นี้เปนการเมืองตั้งอยูบนทฤษฎี
การเมืองแบบพหุนิยม (Political Pluralism) ซึ่งใหความสําคัญตอการตอสู การตอรอง และการตกลงกัน
ระหวางกลุมพลังตาง ๆ ในสังคม ดังนั้นความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงอยูที่การลงตัว
ทางผลประโยชนระหวางกลุมพลังตาง ๆ โดยพิจารณาวาจะมีจํานวนหนวยงานที่เก่ียวของเทาไร กลุมพลังจะมี
ความสามารถในการตอรองอยางไร และจะมีการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนหรือไมอยางไร  
 6. ตัวแบบทั่วไป (General Model) ตัวแบบทั่วไปตั้งอยูบนทฤษฎีระบบ คํานึงท้ังปจจัยภายใน
องคการและปจจัยสภาพแวดลอมวามีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยภายในท่ีตัวแบบนี้ใหความสําคัญ
ตอปจจัยหลัก ไดแก บรรทัดฐานของวัตถุประสงคนโยบายและทรัพยากรในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะ
นําไปสูกระบวนการติดตอสื่อสาร กิจกรรมเพื่อใหการบังคับใชมีผลและลักษณะของหนวยที่ปฏิบัติ การมีปจจัย
ภายในดังกลาวจะกอใหเกิดความสนับสนุนของผูปฏิบัติที่ขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสามารถ สวนปจจัย
สภาพแวดลอมที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบท่ัวไป จะใหความสําคัญตอสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงสภาวะทางการเมือง  
 เมื่อพิจารณาจากตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถสรุปภาพรวมปจจัยที่มีผลตอการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ออกเปน 5 กลุมปจจัยใหญ ๆ คือ (1) ปจจัยดานเนื้อหานโยบาย (Policy Content) 
ประกอบไปดวย ความชัดเจนของนโยบาย (Clear vs Unclear) ความแนนอนของนโยบาย (Consistent vs 
Inconsistent)  ความสอดคลองระหวางนโยบายกับสถานการณ (Relevant vs Irrelevant) (2) ผูรับผิดชอบ
ดําเนินนโยบาย (Implementers) และผู เก่ียวของกับนโยบาย (Actor) ไดแก หนวยงานราชการ กลุม
นักการเมือง กลุมผลประโยชน กลุมพลังมวลชน ชนชั้นตาง ๆ ขบวนการสังคม (3) ทรัพยากรการบริหาร 
(Management Resource) (4) กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process) และ (5) บริบท
แวดลอมในการดําเนินนโยบาย (Policy Context) อันประกอบไปดวย บริบททางเศรษฐกิจ บริบททางการเมือง 
บริบททางวัฒนธรรม และบริบทระหวางประเทศ  
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว: กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) จะใชเอกสารชั้นตนและชั้นรอง ดังนี้ 
   1.1 เอกสารชั้นตน (Primary Data) เปนขอมูลท่ียังไมไดผานการวิเคราะหและสังเคราะห 
ขอมูลสวนนี้ไดจากการเก็บรวบรวมเอกสารที่สําคัญ เชน หนังสือ คําแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง แผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ขาวหนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต 
จดหมายขาว รายงานการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับเทศบาลตําบลเมืองแกลง และการพัฒนาในแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว เปนตน 
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   1.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีผานการวิเคราะหแลวระดับหนึ่งและ
เพื่อชวยใหวิเคราะหสมบูรณยิ่งขึ้น เอกสารชั้นรองเหลานี้ที่สําคัญ เชน บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ
ที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลเมืองแกลงและการพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว เปนตน 
 2. การสัมภาษณ จะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interviews) โดยมีแนวการสัมภาษณ 
(Interviews Guide) เปนเครื่องมือ เพื่อให ไดขอมูลเปนการสัมภาษณผูที่สามารถใหขอมูลหลัก (Key- 
Informants) ที่สําคัญ ประกอบไปดวย 
   2.1 นายสมชาย  จริยเจริญ อดีตนายกเทศมนตรตีําบลเมืองแกลง   
   2.2 นางนุชนาถ  สุขาวดี รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
      เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
   2.3 นายสุนทร  อาตยะพันธุ ผูนําชุมชนสุนทรโวหาร 
   2.4 ประชาชนในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียง เชน ผูใชบริการรถสาธารณะของเทศบาล พอคา
แมคาและลูกคาในตลาดนัดสีเขียว เปนตน 

   2.5 นักวิชาการ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวและภาคตะวันออก 
 3. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) คือ การสังเกตการณที่ผูวิจัย
จะเฝาสังเกตอยูวงนอก เพื่อสังเกตการณพฤติกรรมและเหตุการณที่สําคัญ เพื่อหาความหมายและ
ความสัมพันธของปรากฏการณที่เกิดขึ้น เชน การลงพ้ืนที่ตลาดนัดสีเขียว แมน้ําประแสร ศูนยการเรียนรู 
สนามกีฬา สวนสาธารณะ และพ้ืนที่โดยรอบของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เปนตน 

 การตรวจสอบขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหขอมูลมี   
ความเท่ียงตรงและนาเชื่อถือ การตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยจะใชหลักการสามเสา (Triangulation) 
ประกอบไปดวย การตรวจสอบขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ  ขอมูลจากการสัมภาษณและ             
การสังเกตการณ การสัมภาษณบุคคลที่หลากหลาย เปนตน 

 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยฉบับนี้จะเปนการตีความขอมูลเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะหขอมูลเปน
กระบวนการที่ดําเนินการควบคูไปกับการเก็บขอมูลตั้งแตขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทาย โดยการนําเอาขอมูลที่ได
จากการคนควาวิจัย การถอดเทปขอมูลจากการสัมภาษณ และการรวมประชุมเสวนา มาจัดทําใหเปนระบบ
และหาความหมาย แยกแยะองคประกอบ จัดทําดัชนี (Indexing หรือ Cording) ที่ชวยในการจัดหมวดหมู
ขอมูล และงายตอการคนหา ตามวัตถุประสงคประเด็นตาง ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล 
แลวนํามาตีความเพื่อแสวงหาแบบแผน (Pattern) และเชื่อมโยงขอมูลในเชิงเหตุและผล (Causality) 
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ผลการวิจัย  
 การกอรูปของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 
 แนวคิดสังคมคารบอนตํ่า (Low Carbon Society) อยางท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดนําไปปฏิบัติ
นั้น เปนแนวคิดที่มีการพูดถึงเปนอยางมากในการบริหารจัดการเมืองควบคูไปกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ซึ่งทั้งสองแนวคิดตางใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การลดการใชพลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ ๆ รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสราง
สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานสิ่งแวดลอมที่ดีและระบบนิเวศท่ีสมดุล (Office of The Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning, n.d.) การกอรูปแนวความคิดในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง จึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้  
 1. นายสมชาย จริยเจริญ: ผูนําการพัฒนาเทศบาลสูเมืองคารบอนตํ่า 
 นายสมชาย จริยเจริญ นั้นถือไดวาเปนบุคคลที่ตระหนักตอหนาที่ของตนเองที่มีตอสวนรวม แมวา
ตนเองจะดํารงตําแหนงเปนนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเมืองแกลง แตก็ยังเห็นวาตนเองนั้นถูกเลือกใหเขามา
เพื่อพัฒนาเมืองแกลง และใหเขามารับใชประชาชนจากปญหาและความตองการตาง ๆ ในพื้นท่ี ทั้งยังเปนผูที่มี
วิสัยทัศนในการพัฒนาที่อยูบนฐานของความตองการของชุมชน และเปนผูที่ทํางานอยางทุมเท ซึ่งนอกจากนี้
แลวยังพบวา นายสมชาย จริยเจริญ ยังเปนผูนําที่มีความคิดนอกกรอบไมอิงกับระบบราชการ ซึ่งถือวาเปน
องคประกอบสวนหนึ่งที่ทําใหโครงการหรือนโยบายตาง ๆ สามารถดําเนินการผานไปไดดวยดี (Sukhawadee, 
August 4, 2015; Chariyacharoen, August 5, 2015) 
 ผลจากการทํางานของนายสมชาย จริยเจริญ ที่มีตอการบริหารงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง ดวย 
ความมุงมั่นและทุมเท เพื่อพัฒนาบานเกิดเมืองแกลงใหกลับเปน “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” อีกครั้งเหมือนกับ 
ในอดีต ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหเราเห็นวานายสมชาย จริยเจริญ เปนผูนําการพัฒนาเมืองแกลงท่ีสามารถสราง 
การเปล่ียนแปลงในเกิดขึ้นในการบริหารงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง จนไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย และยังมี 
ผูมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะไมเกิดข้ึนกับเทศบาลตําบลเมืองแกลง ถาไมมีผูนําที่มี
วิสัยทัศน มีความมุงมั่น และทุมเทใหกับการทํางาน รวมท้ังกลาตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายการพัฒนา
เมืองที่ชัดเจนอยางนายสมชาย จริยเจริญ 

 2. ปญหาและวิกฤตการณดานส่ิงแวดลอมในพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีจํานวนประชากรราว 17,245 คน กระจายอยูใน 13 ชุมชน ชุมชน     
สวนใหญมีลักษณะเปนชุมชนเมือง ซึ่งกอนการเริ่มตนการพัฒนาเมืองตามแนวคิด “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” 
หรือ “เมืองคารบอนต่ํา” นั้น เทศบาลตําบลเมืองแกลงประสบกับปญหาและวิกฤตการณทางดานสิ่งแวดลอม
จากการขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งจากขนาดของพื้นที่ของเมืองที่เพิ่มข้ึนและจาก
จํานวนประชากรที่มากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตของคนเมือง ตางมีการพึ่งพาเทคโนโลยีที่มากข้ึน มีการใช
ทรัพยากรและพลังงานที่สูงขึ้น จึงทําใหชุมชนเมืองกลายเปนโรงงานผลิตของเสียออกสูสิ่งแวดลอม ไมวาจะ
เปนขยะหรือน้ําเสียที่มีเปนจํานวนมาก ในขณะที่พื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองกลับลดลง เนื่องจากประชาชนไม
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เห็นถึงคุณคาและความสําคัญของตนไมที่มีตอระบบของเมือง (Noonmun, 2012) สิ่งเหลานี้ตางสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมของชุมชนเมืองและกอใหเกิดปญหาในพื้นที่อยู 3 วิกฤติการณ คือ (1) วิกฤตการณแมน้ํา    
ประแสรเนาเสีย (2) วิกฤตการณจากขยะ และ (3) วิกฤตการณการลดลงของพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 
 3. การเขามาสนับสนุนของหนวยงาน/องคกร 
 การเขามาสนับสนุนของหนวยงานหรือองคกรภายนอก เปนสวนหนึ่งท่ีสงเสริมการกอรูปการพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีหนวยงานและองคกรเขามาสนับสนุน 
ดังตอไปนี้ (Sukhawadee, August 4, 2015; Chariyacharoen, August 5, 2015) 
  3.1 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับการสนับสนุนจากโครงการตาง ๆ ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยท่ีสําคัญ
อยูจํานวน 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการการสงเสริมการใชระบบการจัดการเพื่อการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในระดับเทศบาล โดยมีวัตถุประสงคการดําเนินโครงการ คือ เพื่อสงเสริมการใชระบบการจัดการ
เพื่อการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ (ISO 14001) ใหแกเทศบาล (2) สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย รวมกับ ICLEI - Local Governments for Sustainability จัดการประชุมภายใตหัวขอ “การดําเนินงาน
อยางบูรณาการเพื่อความม่ันคงดานพลังงานของทองถ่ินและความยั่งยืนของโลก” โดยมีผูบริหารทองถ่ินใน 20 
เมืองเขารวมในโครงการรณรงครักษาสภาพภูมิอากาศเพ่ือเมืองนาอยู หรือ Cities for Climate Protection 
(CCP) ซึ่งเปนการนําเสนอเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plans) และนวัตกรรมที่จะชวยลด  การใชพลังงาน 
และลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อรวมรักษาสภาพภูมิอากาศโลกดวยการดําเนินงานในระดับทองถ่ิน 
  3.2 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับการสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อมุงสูการเปนเมืองลดคารบอนขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก เพื่อ
กําหนดแนวทางหรือหลักเกณฑการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับใชเปน
เครื่องมือในประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรฯ อันจะเปน
การชวยเสริมสรางศักยภาพใหกับทองถ่ินของไทยในการบริหารจัดการการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อมุงไปสู
การเปนเมืองลดคารบอน 
  3.3 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับการสนับสนุนแตงตั้งจากโครงการต้ังถิ่นฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ 
(UN-HABITAT) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสถาบันสิ่ งแวดลอมไทยให เปน “ศูนย
ประสานงานเครือขายการเรียนรู ดานการจัดการเมืองและสิ่งแวดลอม ประจําภาคตะวันออก” ภายใตโครงการ
สงเสริมธรรมาภิบาลภาคเมืองและสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับแผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยศูนยประสานงานการเรียนรูฯ ดังกลาว เนนเร่ืองการจัดการของเสียจากครัวเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาดรานคา ฯลฯ เพื่อลดปริมาณขยะหรือของเสียจากแหลงตาง ๆ กอนท่ีจะลําเลียงจนสงไปยัง
หลุมฝงกลบ 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว: 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

  

  3.4 องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดเขารวมในโครงการสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานดานนโยบาย    
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ สนับสนุนใหประเทศไทยเกิด          
การแปลงนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากระดับชาติสูระดับจังหวัดและทองถ่ินได  
 กระบวนการ/ปฏิบัติการในการนํานโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 การนําโครงการหรือนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลเมืองแกลงที่มีตอการพัฒนาเมืองตาม
แนวคิด “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” และ “เมืองคารบอนต่ํา” นั้น ถือไดวาเปนความสามารถท่ีจะผลักดันให 
การทํางานของกลไกที่สําคัญตาง ๆ ใหสามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ีไดตั้งเปาหมายเอาไว อันทําใหเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงสามารถทําใหโครงการหรือนโยบายตาง ๆ ของทางเทศบาลเกิดขึ้นไดจริง และบังเกิดผลสําเร็จ 
ซึ่งกระบวนการและการปฏิบัติการในการนํานโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง 
จั งหวัดระยอง สามารถแบ งประเด็นที่ สํ าคัญ  ๆ ได ดั งต อไปนี้  (Sukhawadee, August 4 , 2015 ; 
Chariyacharoen, August 5, 2015) 
  1. ยุทธศาสตร: แนวทางกําหนดการพัฒนาขององคกร 
  หลังจากที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงเขารวมโครงการมาตรการรณรงคสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองที่นา
อยูของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยนั้น สงผลใหเทศบาลตําบลเมืองแกลงปรับการพัฒนาเขาสู “เมืองคารบอนต่ํา” 
โดยท่ีเมืองคารบอนตํ่า หมายถึง เมืองที่มีการดําเนินการใด ๆ เพื่อลดการปลอยก าซเรือนกระจกออกสู        
ชั้นบรรยากาศใหนอยที่สุด ซึ่งเปนการดําเนินการเหลานั้นอาจเปนการริเริ่มโครงการพัฒนาใหม หรือเปน    
การตอยอดโครงการเดิมภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา  4  ดาน ไดแก เมืองแหงตนไม เมืองไรมลพิษ 
เมืองพิชิตพลังงาน และเมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 มุงสู...เมืองแหงตนไม 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดมีการสงเสริมการปลูกตนไมในทุกพื้นที่วางของเมือง รวมถึงในบาน วัด 
โรงเรียน และสถานที่ราชการ และมีการชูแนวคิด “ปลูกท่ีไหนก็ไดประโยชน” หรือ “ปลูกตนไมไลหญาหา
ตนไมไลขยะ” (ปลูกไมยืนตนในพ้ืนที่รกรางวางเปลาของเมืองเพื่อควบคุมหญาและวัชพืชและปองกันการนํา
ขยะมาทิ้งในพื้นที่) รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง ทั้งยังเปนการลงทุนที่นอยท่ีสุดในการดูดซับ
คารบอนไดออกไซดในอากาศมาใชในกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช เพื่อสรางอาหารและการเติบโต (The 
National Municipal League of Thailand, 2012, pp. 18-20) 
  ยุทธศาสตรที่ 2 มุงสู...เมืองไรมลพิษ 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดทําการสงเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร มีการจัดการกอนนําไป
กําจัด ทั้งลดขยะจากแหลงกําเนิดและใชประโยชนจากขยะ  มีการชูแนวคิด “ของเสียไมเสียของ” เชน การนํา
ขยะอินทรียจากตลาดสดไปผลิตเปนน้ําชีวภาพและปุยหมัก เปนตน ดานการจัดการมลพิษทางน้ํา มีการออก
เทศบัญญัติกําหนดใหบานที่จะสรางใหมจะตองติดตั้งบอดักไขมัน โดยทางเจาหนาท่ีจะมีการตรวจสอบกอน
ออกเลขท่ีบานให รวมท้ังเทศบาลยังมีการสนับสนุนใหใชประโยชนจากกาซมีเทนที่เกิดข้ึน ณ แหลงกําจัดของ
เสีย โดยทางเทศบาลมีการลงทุนสรางแหลงเก็บกักกาซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากการยอยสลายของขยะจากหลุมฝง
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กลบ เพ่ือชวยลดการปลอยกาซมีเทนออกสูชั้นบรรยากาศ (The National Municipal League of Thailand, 
2012, pp. 21-23) 
  ยุทธศาสตรที่ 3 มุงสู...เมืองพิชิตพลังงาน 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดจัดการสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพดวยกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งการอบรมใหความรูสรางจิตสํานึกใหแกพนักงาน
เทศบาล การปรับปรุงระบบไฟฟาสํานักงานใหเปนอุปกรณประหยัดพลังงาน การสนับสนุนการใชจักรยาน 
การสรางถนนท่ีเอ้ือตอพาหนะที่ไมใชน้ํามัน การจัดทําโครงการบริการขนสงมวลชนภายในเมืองดวยการใชรถ
กาซแอลพีจีขนสงเด็กนักเรียนและประชาชนในชวงเชาและเย็น การผลิตกาซชีวภาพจากขยะ 4,250 กิโลกรัม
ตอวัน และการแปรรูปไขมันจากบอดักไขมันเปนเชื้อเพลิงอัดแทงสําหรับการตมน้ําในโรงงานฆาสัตว โดยที่
เทศบาลมองวา ยิ่งเมืองลดการใชไฟฟาและลดการใชน้ํามันในการเดินทางไดมากเทาไร จะชวยลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดที่จะออกสูอากาศไดมากขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตามยุทธศาสตรนี้ไมเพียงเปนการ
ดําเนินการในการสงเสริมประชาชนในเขตเทศบาลใหลดการใชพลังงานดวยการประหยัดไฟฟาและน้ํามัน
เทานั้น แตยังรวมถึงการสงเสริมและรณรงคใหใชพลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกดวย 
เพราะเทศบาลเห็นวาวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนในเมืองมักมีการเชื่อมโยงและพ่ึงพาการใชพลังงานอยู
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนไฟฟาและน้ํามันที่สูง ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเมือง (The National 
Municipal League of Thailand, 2012, pp. 24 - 26) 
  ยุทธศาสตรที่ 4 มุงสู...เมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดมีการสงเสริมการบริโภคอยางพอเพียง เพื่อเปนการลดการใชพลังงาน
และเปนการลดการปลอยมลพิษในทุกขั้นตอน ตั้งแตการผลิต การขนสง จนถึงการบริโภค อันเปนการชวยลด 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตัวอยางการปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรนี้ เชน การสงเสริมประชาชนใหมี
การบริโภคดวยวิถียั่งยืน การสงเสริมการฟนฟูวิถีเกษตรเมือง การสงเสริมการบริโภค จากการชักชวนชาวบาน
ที่เคยเปนเกษตรกรมาปลูกขาวและพืชผัก “ปลอดสารเคมี” ตามพ้ืนท่ีวางของอาคารสถานท่ีตาง ๆ ในเขตเมือง  
การจัดทําโครงการภูมิทัศนกินได (Edible Landscaping) ซึ่งนอกจากจะสวยงามและใชพื้นที่วางเปลาในเมือง
ใหเกิดประโยชนแลว ยังชวยลดระยะทางและการใชพลังงานในการขนสงอาหาร การสนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑ และการบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การซอมแซมหรือการใชของเดิมแทนการจัดซ้ือใหม  
การรณรงคลดการใชบรรจุภัณฑ การสงเสริมการบริโภคสินคาและบริการจากแหลงผลิตภายในเมืองหรือใกล
เมืองเพื่อลดการใชพลังงานในการขนสง เปนตน (The National Municipal League of Thailand, 2012,    
pp. 27-30) 
  การมุงที่จะสูการเปน “เมืองคารบอนตํ่า” รวมท้ังสงเสริมใหเมืองแกลงเปนเมืองท่ีมีความนาอยูอยาง
ยั่งยืนไดนั้น นายสมชาย จริยเจริญ ไดมีแนวทางการพัฒนาเมืองแกลงท่ีสําคัญอยู 4 ประเด็น ดังนี้ 
  1) การจัดการพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  เนื่องจากเมืองเปนสถานที่ที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน และมีแนวโนมท่ีจะมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหวิถีชีวิตของคนเมืองมีการพึ่งพาเทคโนโลยีที่มากข้ึน 
ใชพลังงานมากขึ้น ผลิตมลพิษมากข้ึน ในขณะท่ีพื้นที่สีเขียวในเมืองแกลงลดลง สงผลใหพื้นที่ชุมชนเขตเมืองมี
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การปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอมในอัตราท่ีสูงขึ้นตามความเจริญของเมือง เพื่อเปนการแกไขจากสถานการณ
ดังกลาว จึงทําใหทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีการดําเนินงานในมาตรการตาง ๆ (Noonmun, 2012) ดังนี้  
(1) การสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2) การฟนฟูและอนุรักษแมน้ําประแสร (3) การสราง
อนุสาวรียสุนทรภู (4) การอนุรักษตลาดเกา (ตลาดสดสามยาน)  (5) การสรางหอประวัติศาสตรเมืองแกลง 
และ (6) การจัดซ้ือจัดจางสีเขียว ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
  2) การจัดการพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง และการคมนาคม 
  จากการบริหารงานเทศบาลตําบลเมืองแกลงภายใตการนําของนายสมชาย จริยเจริญ ซึ่งเปนผูบริหาร
ที่ใหความสําคัญการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการลดปริมาณการใช
ไฟฟาและเชื้อเพลิง เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก การลดตนทุนการผลิต และสงเสริม            
การประหยัดพลังงาน โดยมีมาตรการตาง ๆ จากทางเทศบาลตําบลเมืองแกลง ดังนี้ (1) การจัดการอุปกรณ
ไฟฟาแสงสวาง  (2) การจัดการเคร่ืองปรับอากาศ (3) การปรับปรุงเสนทางเพื่อยนระยะเวลาเดินทาง           
(4) การสรางถนนเพื่อการเดินทางแบบไรเครื่องยนต (Non - Motorized Transportation) (5) การสรางถนนที่
เปนมิตรตอคนเดินและผูใชจักรยาน (6) มาตรการตรวจรักษายานพาหนะ รถยนต และรถจักรยานยนตทุกชนิด 
และทุกคันของเทศบาล (7) โครงการรถ ขสมก. (ระบบขนสงเมืองแกลง) และ (8) เทศบัญญัติการจัดระเบียบ
การจอดยานยนต 
  3) การจัดการของเสีย 
  การจัดการของเสียไมวาจะเปนขยะหรือน้ําเสียถือวาเปนปญหาหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เกือบทั้งประเทศ ที่ตองใชงบประมาณจัดการสูง ทั้งยังกอใหเกิดปญหามลภาวะตามมา ดังนั้น นายสมชาย   
จริยเจริญ ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง จึงไดวางนโยบายการบริหารจัดการขยะแบบคิดตางโดย 
“ทําของเสีย ไมใหเสียของ” ไดคิดคนวิธีการจัดการขยะจากบานเรือนสูหลุมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ปริมาณการฝงกลบขยะใหไดมากที่สุด ทั้งการรีไซเคิล แยกขยะ และการนํากลับมาใชประโยชน โดยเฉพาะขยะ
จําพวกเศษอาหารและขยะอินทรียถูกนํามาแปรสภาพเปนปุย น้ําหมักจุลินทรีย กาซชีวภาพ ทั้งยังมีแนวทางใน
การจัดการน้ําเสีย คือ ออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจับปรับ สําหรับคนท่ีทิ้งขยะลงแมน้ํา และมีการออก     
เทศบัญญัติการติดตั้งถังดักไขมันกับบานที่ ขอบานเลขท่ีใหม เปนตน (Sukhawadee, August 4, 2015; 
Chariyacharoen, August 5, 2015) 
  4) การจัดการความม่ันคงทางอาหารของเมือง 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดมีแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่วางเปลามาเปนการทําเกษตรเมือง เปน
เครื่องมือใหประชาชนสามารถชวยกันสรางเมือง และสรางงาน สรางรายไดใหตนเองดวยการสรางแหลงอาหาร
จากการเพาะปลูกพืชผักเพื่อบริโภคซื้อขายกันเอง พึ่งพาตนเองได เทศบาลสามารถพัฒนาเมืองโดยอาศัย     
การเพิ่มของพื้นที่สีเขียว และการทําเกษตรเมืองไปเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองที่มีเปาหมายเพื่อ
ประชาชนได “อยูดีกินดี มีความสุข” ตามปณิธาน  
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  2. การกําหนดเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงาน (ISO 14001) 
  โดยที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดสมัครเขารวมโครงการสงเสริมการใชระบบการจัดการเพ่ือ 
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม หรือ ระบบ ISO 14001 กับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ในป พ.ศ. 2544 และ
ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการดังกลาว เทศบาลตําบลเมืองแกลงจึงไดเรียนรูกับการทํางานระบบใหมที่
ไมเคยทํามากอน คณะเจาหนาที่จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย จึงไดมาอบรมความรูเร่ืองระบบการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดลอม ISO 14001 ตามขอกําหนดของ ISO 14001 ใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง และมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของเขียนระเบียบเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ระบบ
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม ISO 14001 ซึ่งคณะเจาหนาที่จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดมาติดตาม
การดําเนินการเปนระยะ ๆ ทําใหเกิดระบบการดําเนินไปอยางตอเนื่อง (Kasetporpeang.com, 2013) 
  ดังนั้น ระบบ ISO 14001 จึงเขามาเปนมาตรฐานที่สําคัญของระบบบริหารภายในเทศบาลตําบลเมือง
แกลง โดยใชระบุขอกําหนดสําหรับการจัดเตรียม และการดูแลรักษามาตรฐานของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม นโยบายส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามขอกําหนด ISO 14001 และจําเปนจะตองยึดหลักการพื้นฐาน
สําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) การปองกันมลพิษ  (2) การปฏิบัติงานตามกฎหมาย (3) การปรับปรุงพัฒนา
มาตรฐานของระบบรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง (Poboon, 2008) เคร่ืองมือเหลานี้จะเปนเคร่ืองมือใน   
การควบคุมคุณลักษณะทางส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางดานสิ่งแวดลอม เชน การปลอยมลพิษ
สูอากาศ พื้นดิน และผืนน้ํา เปนตน 
  โดยท่ีทางเทศบาลไดยึดมั่นในกระบวนการดําเนินงาน และบันทึกการดําเนินงานเพ่ือเปน 
การปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ พรอมทั้งมีแผนการพัฒนาโดยการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และ     
การดําเนินโครงการเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะการรักษาส่ิงแวดลอมของทางเทศบาล (Poboon, 2011) 
  ในปจจุบัน ระบบ ISO 14001 ทําใหเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับประโยชนอยางมากในฐานะที่เขา
ไปมีบทบาทสําคัญตอการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในระดับขององคกรและสังคม ซึ่งประโยชนที่
องคกรไดรับอยางชัดเจนจากการนําระบบ ISO 14001 ไปปฏิบัติ คือ เทศบาลเกิดการวางแผนการใชทรัพยากร
และพลังงานท่ีนอยลง ลดคาใชจายในการแกไขปญหาและการบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งสรางภาพลักษณที่ดีและ
สรางชื่อเสียงใหกับเทศบาลตําบลเมืองแกลง นอกจากนี้ยังมีสถาบันและหนวยงานตาง ๆ เดินทางมาศึกษาดู
งานดานการจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนจํานวนมาก 
  3. การแตงตั้งผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีศูนยการเรียนรูการจัดการพลังงาน โดยมีนายกเทศมนตรีเปนผูริเริ่มและมี
การแบงคณะทํางานเปนดานตาง ๆ เนื่องจากกิจกรรมดานพลังงาน/ลดภาวะโลกรอน ถือวาเปนสวนหนึ่งของ
งานดานส่ิงแวดลอมและกองที่รับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอมโดยตรง คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
หนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน และทํางานอยางสอดประสานกันภายใตการบริหารจัดการตามระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) โดยมีรองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเปนผูกํากับดูแล (Sukhawadee, 
August 4, 2015; Poboon, 2011) 
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  4. การสรางจิตสํานึกและความเขาใจกับชุมชน 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูนําชุมชน ประชาชน นักเรียน และ
สถานศึกษา ในโครงการดานการจัดการพลังงาน/ลดภาวะโลกรอน และสิ่งแวดลอมของทางเทศบาล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการดานการจัดการขยะ ซึ่งเห็นผลอยางชัดเจนจากการที่สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ขยะใน
ชุมชนลดลงเปนอยางมาก เทศบาลไดสรางความเขาใจเรื่องปญหาโลกรอนและส่ิงแวดลอม และสราง       
ความรวมมือโดยมีการประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ ใหความรูและขอมูลกับประชาชนในเขตเทศบาล สราง
จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมผานทางประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ทําใหเกิดความรวมมือกับทาง
เทศบาลและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอนของทุก ๆ โครงการ ไดแก รวมคิด 
รวมกันแกไขปญหา รวมท้ังรวมรับทราบผลสําเร็จ (Chariyacharoen, August 5, 2015) 
 

 จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปเปนตัวแบบปฏิบัติการของการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
มาใชในเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  ไดดังภาพที่ 1  
 

 

ภาพที่ 1  ตัวแบบการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ใชในเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
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 โดยสรุปแลว ตัวแบบการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาประยุกตในเทศบาลตําบลเมืองแกลง มี
จุดเริ่มตนจากผูนําทางการเมืองที่มีความมุงมั่นและทุมเทในการทํางาน มีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนเปน  
ผูที่มีความสนใจในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอม จนนํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรสูเปาหมาย
ตามความตองการของผูบริหาร ไมวาจะเปน “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” หรือ  “เมืองคารบอนต่ํา” ซึ่งท้ังสอง
แนวคิดนี้สงผลใหเกิดนโยบายตาง ๆ ภายใตการควบคุมของระบบ ISO 14001 และการดูแลจากผูรับผิดชอบ
โครงการ นําไปสูผลการปฏิบัติงาน อันจะนํามาทําการประเมิน ตรวจสอบ และทบทวนโดยผูบริหารเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงกอนที่จะมีการตัดสินใจวาจะยุติโครงการหรือดําเนินโครงการนั้นตอไป  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้น เปนแนวทางหนึ่งท่ีในปจจุบัน
ไดมีการกลาวถึงและนําไปใชในภาคสวนตาง ๆ อยูมาก โดยหากพิจารณาจะพบวาการนิยามแนวคิดเศรษฐกิจ 
สีเขียว ยังมีความสอดคลองกับคํานิยามของเมืองสีเขียว (Green City) หรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) 
ของเมือง และการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลาวคือ 
 1. นิยามความหมายของเศรษฐกิจสีเขียว กับ เศรษฐกิจสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยจาก
การทบทวนแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว พบวาในชวงเริ่มตนของแนวคิด เปนการนํา “สิ่งแวดลอม” มาเชื่อมโยง
กับ “การพัฒนา” เกิดเปนแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” อันประกอบไปดวยเสาหลัก 3 เสาหลักดวยกัน คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งในระยะเวลาตอมาพบวา เสาดานเศรษฐกิจเปนสาเหตุของการพัฒนาที่ไม
ยั่งยืน จึงนํามิติ “สิ่งแวดลอม” และ “ความเปนธรรมทางสังคม” มาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ เกิดเปนแนวคิด 
“เศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ในขณะที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงมี  
แนวทางการพัฒนาที่อยูบนพ้ืนฐานการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอม เพื่อนํามาสูการพัฒนาทองถ่ินที่ยั่งยืน และ
พัฒนาแนวคิดมาสูยุทธศาสตรการพัฒนาใน 4 มิติ คือ เมืองแหงตนไม  เมืองไรมลพิษ  เมืองพิชิตพลังงาน และ
เมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน 
 2. เศรษฐกิจสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลงกับแนวคิดเมืองสีเขียว (Green City) หรือการเติบโต 
สีเขียวของเมือง พบวานิยามและองคประกอบของ “เมืองสีเขียว” ตามตัวชี้วัดเมืองสีเขียว ที่จัดทําโดย 
Economist Intelligence Unit (EIU) ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 8 มิติ  อันประกอบไปดวย (1) พลังงานและ
คารบอนไดออกไซด (CO2)  (2) การใชที่ดินและอาคาร  (3) การขนสง  (4) การจัดการของเสีย (5) การจัดการ
น้ํา (6) ระบบสุขาภิบาล (7) คุณภาพอากาศ และ (8) การจัดการส่ิงแวดลอม นั้น มีความสอดคลองกับ       
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการพัฒนาใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน ซึ่งไดเนนถึงการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปสู        
การประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือกการปรับปรุงระบบขนสงมวลชนท่ีมีเปาหมายในการลดกาซ
คารบอน การสรางระบบการจัดการขยะของเสีย รวมถึงการปองกันแกไขปญหาของแหลงน้ํา คือ แมน้ํา     
ประแสร อันอยูบนพื้นฐานของหลักคิดที่ใหความสําคัญกับการกระตุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจผาน     
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรูปแบบการใชพลังงาน และ
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวของสรางหลักประกันของทุนธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและ
ผูบริโภคใหมีลักษณะ “สีเขียว” มากขึ้น หรือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นภายใตการสรางจิตสํานึกของคน
ในพื้นที่ที่จะรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางโอกาสใหม ๆ ของชุมชน 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การท่ีบทบาทหลักในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวอยูที่ผูนําทางการเมือง ซึ่งอาจนํามาสู
ปญหาการยอมรับและความรวมมือในนโยบาย รวมถึงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร ความเขมขนและ    
ความตอเนื่องของนโยบาย ก็ลดนอยลงไปดวย ดังนั้นเพื่อความยั่งยืนของนโยบายควรเปดโอกาสใหบุคลากร 
และนักการเมือง ในพื้นที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย สูการเปนเจาของนโยบายรวมกัน รวมถึง
การพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมตาง ๆ ใหมีลักษณะของการเปนอัตลักษณของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพื่อ
ความยั่งยืนของนโยบาย 
 2. ในปจจุบันการที่สภาพปญหาตาง ๆ มีความซับซอนมากขึ้น  และขณะเดียวกันก็มีการเติบโตของ
กลุมภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคประชาชน และภาคเอกชน กระบวนนโยบายจึงไมใชเปนเรื่องของผูอยูในสวนของ
ภาครัฐ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) เทานั้น ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ และภาคนอกรัฐท่ีเก่ียวของจะแสวงหา
โอกาสเขามารวม  ฉะนั้นจึงควรทําการเชิญชวนผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคนอกรัฐ เขามารวมในกระบวนการ
นโยบายรวมกัน ทั้งการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมประเมินผล ในลักษณะของการจัดการสาธารณะ
รวม (Governance) ซึ่งจะทําใหไดรับการสนับสนุนจากชุมชน สังคม และเกิดความย่ังยืนของนโยบายได 
 3. การนํานโยบายเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติ ยังอยูเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตําบลแกลง โดยพบวาเหตุ
แหงปญหา หลายประการ ตองอาศัยการปฏิบัติในเชิงบูรณาการกับพื้นที่ใกลเคียง อาทิ เรื่องวิกฤตสิ่งแวดลอม 
เปนตน ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนทองถิ่น จึงควรมีการขยายกิจกรรมในเชิงบูรณาการ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ รวมถึง หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ ในลักษณะของความเปน “เครือขาย
นโยบาย”  
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