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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 “เมืองคารบอนต่ํา” (2) การนําระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม (ISO
14001) เขามาในกระบวนการของนโยบาย (3) การแตงตั้งผูรับผิดชอบนโยบายตาง ๆ และ (4) การสรางจิตสํานึก
และความเขาใจกับชุมชน ประการที่สาม ตัวแบบ การนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติในเทศบาลตําบล
เมืองแกลง มีจุดเริ่มตนจากผูนําทางการเมืองที่มีความมุงมั่นและทุมเทในการทํางาน มีเปาหมายในการพัฒนาที่
ชัดเจน เปนผูที่มีความสนใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม จนนํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรสู
เปาหมายตามความตองการของผูบริหาร ไมวาจะเปน “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” หรือ “เมืองคารบอนต่ํา” ซึ่ง
ทั้ งสองแนวคิ ดนี้ ส งผลให เกิดนโยบายต าง ๆ ภายใต การควบคุ มของระบบ ISO 14001 และการดู แลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ นําไปสูผ ลการปฏิบัติงานที่จะทําการประเมิน ตรวจสอบ และทบทวนโดยผูบริหารเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงกอนที่จะมีการตัดสินใจวาจะยุติโครงการหรือดําเนินโครงการนั้นตอไป
คําสําคัญ: องคกรปกครองสวนทองถิ่น แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เทศบาลตําบลเมืองแกลง
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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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บทนํา
แนวคิ ดเศรษฐกิ จสี เขี ยว เริ่ มเข ามามี บทบาทในกระแสการพั ฒ นาของสั งคมโลกภายใต วิ ถี ของ
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นนั บตั้ งแต ป พ.ศ. 2515 องค การสหประชาชาติ ได จั ดให มี การประชุ มสุ ดยอดว าด วย
สิ่งแวดลอมของมนุษย (Human Environment) ณ กรุงสตอคโฮลม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกรองใหทั่วโลกได
คํานึงถึงผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจนเกิดขีดจํากัดของทรัพยากรโลก ผลจากการประชุม
ดังกลาวทําใหทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมกันอยางกวางขวาง ตอมาในป พ.ศ. 2526 สหประชาชาติได
จั ด ตั้ ง สมั ช ชาโลกว า ด ว ยสิ่ ง แวดล อ มและการพั ฒนา (World Commission on Environment and
Development) ได เผยแพรเอกสารชื่ อ Our Common Future ที่ เรียกรองให ชาวโลกเปลี่ ยนแปลงวิ ถีการ
ดํ าเนิ นชี วิ ตที่ ฟุ มเฟ อยและเปลี่ ยนวิ ถี ทางในการพั ฒ นาเสี ยใหม และได รั บความสํ าคั ญ มากยิ่ งขึ้ น เมื่ อ
สหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference on
Environment and Development: UNCED) หรื อ การประชุ ม Earth Summit ที่ ก รุ ง ริ 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)
สําหรับการพัฒนาของประเทศไทยที่ผานมาเปนการเรงรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยนํา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชในการผลิตจนเกิดภาวะเสื่อมถอยทรุดโทรม สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืนของระบบนิเวศ โดยตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เปนตนมา
จนถึงแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) นั้ น ถือได ว าเป นการพั ฒ นา
แนวทางทุนนิยมมาโดยตลอด (Atthakon, 2006; Wongcha-um, 2003, p. 1) ถึงแมจะประสบความสําเร็จ
ดานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตกลับกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบทางสังคมและสิ่งแวดลอมตามมา
อันเนื่องจากการพัฒนาสิ่งแวดลอมไมสามารถดําเนินการไดทันกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเกิดภาวะ
ขาดความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี (Wongcha-um, 2003, p. 1)
นั บตั้ งแต แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป นต นมา ได มี
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนา ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนนการสรางความสมดุล
ทั้ งทางด านเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล อม บนพื้ นฐานปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยเฉพาะใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดใหความสําคัญกับการปรับตัวเพื่อมุง
สูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและแนวทางการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือการเปนสังคมสีเขียว (Green
Society) เป นแนวทางที่ จะรักษาความเจริ ญ เติ บ โตของระบบเศรษฐกิ จสั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล อมของประเทศอย างยั่งยื น (84 Stories… Inspired by His Majesty the King Rama IX… toward
Low Carbon Municipalities, 2015)
สําหรับการพัฒนาในปจจุบันที่ไดมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ทําให บทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงเปนสิ่งที่สําคัญของการพัฒนาที่ ยั่งยืน ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ปองกันวิกฤตการณ ที่
อาจจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผลคือ การนําไปสู “การปฏิบัติ” ซึ่งจากประสบการณของทั่วโลกที่ผานมาพบวา
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“ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมักเกิดในระดับทองถิ่น” ดังนั้นความสําเร็จในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การปลอยกาซคารบอน และการเตรียมรับมือกับวิกฤตโลกรอน โดยเฉพาะในภาคสวนเทศบาลซึ่งมีลักษณะของ
การเปนชุมชนเมือง มีศักยภาพและความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งบุคลากร งบประมาณ และระบบโครงสราง
การบริหารจัดการหลังการกระจายอํานาจ ประกอบกับแนวนโยบายในระดับชาติที่มุงเนนใหทองถิ่นมีสวนรวม
ในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอนมาอยางตอเนื่อง จึงเปนเหตุผลที่เทศบาลมี
สวนในการลดวิกฤตโลกรอนดวยการมุงพั ฒนาเมืองสู วิถีทางการพั ฒนาที่ ยั่งยืน (The National Municipal
League of Thailand, 2012)
สํ าหรับพื้ นที่ ในภาคตะวั นออก จากนโยบายการขยายตั วของอุตสาหกรรมเชิ งพื้ นที่ มาสู ภู มิ ภาค
ตะวันออก จังหวัดระยองเปนพื้นที่หนึ่งที่ไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม โดยขยายจาก
พื้นที่มาบตาพุดไปสูพื้นที่อื่นทั่วทั้งจังหวัดระยอง ซึ่งผลพวงแหงการพั ฒนาประเทศในจังหวัดระยองที่ผาน
มานั้น ไดทําลายและนําตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนอยางฟุมเฟอย เพื่อตอบสนองกิจกรรม
ของมนุษย กระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม โดยความเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผล
กระทบในวงกวางตอความอยูดีมีสุขและการดําเนินวิถีชีวิตของผูคนในสังคม ชุมชนทองถิ่นจึงเริ่มตระหนักถึง
ปญหาและหันมาทบทวนกระบวนการพั ฒนา โดยพยายามที่ จะแสวงหารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาที่
นอกเหนือจากอุดมการณพัฒนาที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งในจังหวัดระยององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งที่
ได รับการยอมรับแห งวิ ถีทางการพั ฒนาทางเลื อกภายใต แนวคิดเศรษฐกิ จสี เขียว นั่ นก็ คื อเทศบาลตํ าบล
เมืองแกลง จังหวัดระยอง
ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีจํานวนประชากรราว 17,245 คน กระจายอยูใน 13 ชุมชน
ชุมชนสวนใหญ มี ลั กษณะเป นชุ มชนเมื อง ซึ่ งกอนการเริ่มตนการพัฒนาเมื องตามแนวคิ ดเศรษฐกิจสีเขียว
สูการเปนชุมชน “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” หรือ “เมืองคารบอนต่ํา” นั้น เทศบาลตําบลเมืองแกลงประสบกับ
ปญหาและวิกฤตการณทางดานสิ่งแวดลอมจากการขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งจาก
ขนาดของพื้นที่ของเมืองที่เพิ่มขึ้นและจากจํานวนประชากรที่มากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตของคนเมือง ตางมี
การพึ่ งพาเทคโนโลยี ที่ มากขึ้ น มี การใช ทรั พยากรและพลั งงานที่ สู งขึ้ น จึ งทํ าให ชุ มชนเมื องกลายเป น
โรงงานผลิตของเสียออกสูสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนขยะหรือน้ําเสียที่มีเปนจํานวนมาก ในขณะที่พื้นที่สีเขียว
ของชุมชนเมืองกลับลดลง เนื่องจากประชาชนไมเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของตนไมที่มีตอระบบของเมือง
สิ่งเหลานี้ตางสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนเมืองและกอให เกิดปญหาในพื้นที่ อยู 3 วิกฤตการณ ที่
สําคัญคือ วิกฤตการณแมน้ําประแสรเนาเสีย วิกฤตการณจากขยะ และวิกฤตการณการลดลงของพื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง (Noonmun, 2012, p. 7)
การเกิดขึ้นของวิกฤตการณไดนํามาสูแรงผลักดันใหเทศบาลตําบลแกลงไดปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย
ของเทศบาลมาสูการพัฒนาที่เนนเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสงผลใหเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เปน
ศูนยประสานงานเครือขายการเรียนรู ดานการจัดการเมืองและสิ่ งแวดลอม ประจําภาคตะวันออก และได
ผนวกกิจกรรมตาง ๆ เปนสวนหนึ่งของการไปสูการเปนเทศบาลคารบอนต่ํา อันเปนหนึ่งในองคกรปกครองสวน
ท องถิ่ นที่ เขารวมในโครงการนํ ารองด วย โดยมี เป าหมายสํ าคัญในการลดปริมาณขยะ ลดการปล อยกาซ
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คารบอนไดออกไซด และการประหยัดงบประมาณในการดูแลสิ่งแวดลอม (Vassanadumrongdee, 2014) สู
การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
จากปรากฏการณการสรางเมืองสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง แมจะเปนเพียง
หนวยเล็ก ๆ ในสังคมไทยและสังคมโลก แตกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาที่พยายามสรรคสรางขึ้นมานั้นถือ
ไดวาเปนจุดเริ่มตนของการปรับตัวทามกลางความลมเหลวและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามตัวแบบ
ทุนนิยม โดยเฉพาะในปจจุบันที่ตางตองเผชิญกับปญหาและภั ยคุกคามจากธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ
แนวทางการพั ฒนาท องถิ่นของเทศบาลตํ าบลเมื องแกลงซึ่ งได รับการยอมรับจากภาคส วนต าง ๆ และมี
การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาทองถิ่นเปนระยะเวลากวา 10 ป แลวนั้น จึงเป นสิ่งที่
นาสนใจวาการพัฒนาทองถิ่นภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้น มีจุดเริ่มตนหรือ
นําแนวคิดมาจากไหน แนวคิดดังกลาวเมื่อกอเกิดแลวนั้นนําไปสูการผลักดัน (ทํางาน) สูการปฏิบัติการของ
แนวคิดอยางไร เพื่อกาวไปหาเปาหมายแหงการพัฒนาที่จะเดินหนาไปสู “การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development)” ของชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาถึงการก อรูปของแนวคิ ดเศรษฐกิ จสี เขี ยวในการพั ฒนาท องถิ่ นของเทศบาลตํ าบล
เมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. เพื่ อศึกษาถึงกระบวนการ และปฏิบั ติการของการนํ าแนวคิ ดเศรษฐกิจสีเขี ยวมาใชในเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
3. เพื่ อสรุ ป ตั วแบบจากปฏิ บั ติ การของการนํ าแนวคิ ดเศรษฐกิ จสี เขี ยวมาใช ในเทศบาลตํ าบล
เมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

แนวคิดทฤษฎี
พัฒนาการและนิยามของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
แนวทางการพัฒนาที่เรียกวา เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิด
การพั ฒนาอย า งยั่ ง ยื น ในรายงานของ World Commission on Environment and Development
(WCED) เมื่ อป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ในเอกสารชื่ อ “Our Common Future” ซึ่ งเป นเอกสารสํ าคั ญ ที่
นํามาใชในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ที่กรุงริโอ
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ไดมีการสรุปแผนปฏิบัติการที่เรียกวา Agenda 21 สําหรับประเทศรัฐภาคียึดถือ
เป นแนวทางในการกํ าหนดแผนพั ฒ นาประเทศให นํ าไปสู การพั ฒ นาอย างยั่ งยื น (Sutummakid, 2012,
pp. 251-252) และแนวคิดดังกลาวไดกลายเปนกระแสที่ครอบงําทั้งในเชิงทฤษฎี การวิจัย และโครงการพัฒนา
ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
การจั ดประชุ ม “United Nations Conference on Sustainable Development” หรือที่ เรียกว า
Rio+20 ในป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) “เศรษฐกิจสีเขียว” เปนหนึ่งในประเด็นสําคัญของหัวขอการประชุมหลัก
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว:
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน ซึ่งในปจจุบันทั่วโลกไดมี
การอภิปราย วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวกันอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามที่ผานมากลับพบวา
นิ ยามของแนวคิดที่ เรียกวาเศรษฐกิจสี เขียวกลับมี ความคลุ มเครือ องค กรทางด านการพัฒนาและองค กร
ระหว า งประเทศของโลกหลากหลายองค ก รทั้ 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 แตนิยามเศรษฐกิจสีเขียวที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดนั้น คือ
นิ ยามของ UNEP (2011) ที่ ได ให นิ ยามไว วา “เศรษฐกิจสี เขียว คือ ระบบเศรษฐกิจที่ นํ าไปสู การยกระดั บ
คุณภาพชี วิตของมนุ ษย เพิ่ มความเป นธรรมทางสั งคม และขณะเดี ยวกันก็สามารถลดความเสี่ ยงทางด าน
สิ่งแวดลอม และปญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได” และอยูบนพื้นฐานยุทธศาสตร 3 ประการหลัก คือ
การปลอยกาซคารบอนในระดับที่ต่ํา การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการปองกันและลด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศ (Setthasiroj, 2012, pp. 30-35)
จะเห็นวาเศรษฐกิจสีเขียว คือ เศรษฐกิจที่มีการปลอยคารบอนต่ํา มีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
และมีความหวงใยตอสังคมของคนสวนใหญ เศรษฐกิจสีเขียวจึงเป นเสมือนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาที่
ยั่ งยื นและแก ป ญ หาความยากจนของประชาชน ดั งนั้ น ระบบเศรษฐกิ จในป จจุ บั นจึ งจะต องมี การปรั บ
โครงสรางใหมีการคํานึงถึงตนทุนดานสิ่งแวดลอม หรือตนทุนระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคใหมีลักษณะ “สีเขียว” มากขึ้น หรือเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
ภายใต บ ริ บทขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นในสั งคมไทย การศึ กษานี้ จึ งให ความสํ าคั ญ กั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่เมืองภายใตกรอบคิด เมืองสีเขียว (Green City) เมืองนาอยู (Livable City)
เมืองยั่งยืน (Sustainable City) และเมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon City) ใหความสําคัญกับการพัฒนาเมือง
ในการใชประโยชนเชิงพื้นที่ การใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของเสียที่ดี ลดผลกระทบเชิง
ลบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับ
ความสมดุ ลของระบบนิ เวศเมื อง รักษาสมดุ ลระหว างสิ่ งแวดล อมกับการพั ฒนา รวมไปถึงการตอบสนอง
ความตองการของคนเมืองทั้งรุนปจจุบันและอนาคต
แนวคิดการกอรูปของนโยบาย (Policy Formation)
การกอรูปนโยบาย หรือ การกอตัวของนโยบาย เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบายสาธารณะ
หมายถึง การสรางประเด็นปญหาในเชิงนโยบายสาธารณะหรือการทําใหปญหาสาธารณะถูกบรรจุเขาสูวาระ
และได รั บความสนใจจากผู กํ าหนดนโยบาย (Agenda Setting) (Sirisamphan, 1996, p. 124) การก อรู ป
นโยบายเปนการริเริ่มใหเกิดการกําหนดนโยบายโดยการผลักดันปญหาสวนตัวของผูนําหรือปญหาของสังคม
สวนรวมใหเปนปญหาที่รัฐบาลนําไปพิจารณาแกไขหรือจัดการ ซึ่งเรียกกันวาเปนปญหาเชิงนโยบาย (Policy
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Problem) ซึ่งการกอรูปนโยบายไมใชเพียงแตระบุปญหาสาธารณะเท านั้น แตจะเกี่ยวของสัมพันธกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Sakaeo Community College, 2012)
ในการก อรูปนโยบายสาธารณะนั้ น ผู ที่ เกี่ ยวข องในการรวมเสนอป ญหาสาธารณะหรือริเริ่มใน
การกอรูปนโยบายอาจเปนประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหานั้น ๆ โดยตรง หรือฝายการเมือง ภาครัฐ
หนวยงานราชการ ภาคเอกชน หรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ (Tootongkarm, 2003, p. 25)
แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนการแปลงวัตถุประสงคที่ กําหนดไวในนโยบาย ซึ่งอาจเป นกฎหมาย
หรือคําสั่ง ใหเปนแนวทาง/ แผนงาน/ โครงการกิจกรรมที่เปนรูปธรรม ซึ่งประกอบดวย การจัดหาทรัพยากร
ตาง ๆ เพื่อดําเนินการสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค การวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่กําหนด
การออกแบบองคการ และการดําเนิ นงานให เป นไปตามแนวทางการดํ าเนิ นงานโครงการที่ กําหนดไว โดย
แนวคิดในการนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ สามารถสรุปเป นตั วแบบที่ สํ าคัญ (Jantarasorn, 1996, pp. 452-465;
Jantarasorn, 1998) คือ
1. ตัวแบบที่ ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้ตั้งอยูบนหลั กเหตุผลที่ เชื่อมโยงระหวาง
เปาหมายกับวิธีการโดยการคํานวณผลไดผลเสียใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (Means-end Efficiency) ดังนั้นจึงให
ความสนใจตอประสิทธิภาพของระบบการวางแผนและควบคุมผลงาน โดยคํานึงถึงปจจัยที่มีตอการดําเนิน
นโยบาย คือ วัตถุประสงคของนโยบาย การกําหนดภารกิจและมอบหมายงาน มาตรฐานในการปฏิบั ติงาน
ระบบการวัดผล และมาตรฐานในการใหคุณใหโทษ
2. ตัวแบบการจัดการ (Management Model) ตัวแบบการจัดการตั้งอยูบนความเชื่อในเรื่องเทคนิค
วา ความพรอมของทรัพยากรบริหารเปนตัวสรางสมรรถนะขององคการใหมีขีดความสามารถในการดําเนิน
นโยบาย ซึ่งตัวแบบนี้เนนปจจัยดานโครงสรางขององคการ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุ ปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใช
3. ตัวแบบการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) ตัวแบบการพัฒนาองคการ
เปนตัวแบบที่ใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางคนทํางานภายในองคการที่รับผิดชอบการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ตัวแบบนี้จะเนนปจจัยการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการทํางานเปนทีม สรางความผูกพันของคนงานตอ
องคการ การจูงใจที่ดี และการใชภาวะผูนําที่เหมาะสม
4. ตัวแบบกระบวนการระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ตัวแบบนี้มองปจจัยที่มีผล
ตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติวาขึ้นกับความเขาใจสภาพความเปนจริงในการดําเนิน
นโยบายของผูกําหนดนโยบาย และดุลยพินิจของขาราชการระดับปฏิบัติการ (Sheet-level Bureaucrat) ซึ่ง
เปนกลไกหลักในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การที่ตัวแบบกระบวนการระบบราชการใหความสําคัญตอปจจัยทั้ง
สองดังกลาว เนื่องจากมีฐานคติวาอํานาจขององคการขนาดใหญไมไดกระจุกอยูที่ตําแหนงที่เปนทางการตามที่
เขาใจ แตอํานาจจะกระจัดกระจายไปทั่วองคการ เพราะระบบราชการเปนองคการขนาดใหญและสายบังคับ
บัญชายาวไกลจนผูมีตําแหนงทางการเอื้อมไมถึง ดังนั้นตัวแบบนี้จึงใหความสําคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายมา
จากขางลาง (Bottom-up Approach) เปนหลัก
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5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบทางการเมืองในที่นี้เปนการเมืองตั้งอยูบนทฤษฎี
การเมื องแบบพหุ นิ ยม (Political Pluralism) ซึ่ งให ความสํ าคัญต อการตอสู การต อรอง และการตกลงกั น
ระหวางกลุมพลังตาง ๆ ในสังคม ดังนั้นความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงอยูที่การลงตัว
ทางผลประโยชนระหวางกลุมพลังตาง ๆ โดยพิจารณาวาจะมีจํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของเทาไร กลุมพลังจะมี
ความสามารถในการตอรองอยางไร และจะมีการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นหรือไมอยางไร
6. ตั วแบบทั่ วไป (General Model) ตั วแบบทั่ วไปตั้ งอยู บนทฤษฎี ระบบ คํ านึ งทั้ งป จจั ยภายใน
องคการและปจจัยสภาพแวดลอมวามีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยภายในที่ตัวแบบนี้ใหความสําคัญ
ตอปจจัยหลัก ไดแก บรรทัดฐานของวัตถุประสงคนโยบายและทรัพยากรในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะ
นําไปสูกระบวนการติดตอสื่อสาร กิจกรรมเพื่อใหการบังคับใชมีผลและลักษณะของหนวยที่ปฏิบัติ การมีปจจัย
ภายในดังกลาวจะกอใหเกิดความสนับสนุนของผูปฏิบัติ ที่ขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสามารถ สวนปจจัย
สภาพแวดลอมที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบทั่วไป จะใหความสําคัญตอสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงสภาวะทางการเมือง
เมื่ อพิ จารณาจากตั วแบบการนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ สามารถสรุปภาพรวมป จจัยที่ มี ผลต อการนํ า
นโยบายไปปฏิ บั ติ ออกเป น 5 กลุ มป จจั ยใหญ ๆ คื อ (1) ป จจั ยด านเนื้ อหานโยบาย (Policy Content)
ประกอบไปดวย ความชั ดเจนของนโยบาย (Clear vs Unclear) ความแนนอนของนโยบาย (Consistent vs
Inconsistent) ความสอดคลองระหวางนโยบายกับสถานการณ (Relevant vs Irrelevant) (2) ผูรับผิดชอบ
ดํ าเนิ น นโยบาย (Implementers) และผู เกี่ ย วข องกั บ นโยบาย (Actor) ได แ ก หน วยงานราชการ กลุ ม
นั กการเมื อง กลุ มผลประโยชน กลุมพลั งมวลชน ชนชั้ นตาง ๆ ขบวนการสั งคม (3) ทรัพยากรการบริหาร
(Management Resource) (4) กระบวนการบริ ห ารจั ด การ (Management Process) และ (5) บริ บ ท
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) เปนขอมูลที่ยังไมไดผานการวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลสวนนี้ ได จากการเก็บรวบรวมเอกสารที่ สําคั ญ เชน หนั งสือ คําแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภา
เทศบาลตํ าบลเมื องแกลง แผนยุ ทธศาสตรของเทศบาลตํ าบลเมื องแกลง ขาวหนั งสื อพิ มพ อิ นเทอรเน็ ต
จดหมายข าว รายงานการดําเนิ นโครงการที่ เกี่ยวกับเทศบาลตํ าบลเมื องแกลง และการพั ฒนาในแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว เปนตน
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1.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เปนขอมูลที่ผานการวิเคราะหแลวระดับหนึ่งและ
เพื่อชวยใหวิเคราะหสมบูรณยิ่งขึ้น เอกสารชั้นรองเหลานี้ที่สําคัญ เชน บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ
ที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลเมืองแกลงและการพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว เปนตน
2. การสัมภาษณ จะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interviews) โดยมีแนวการสัมภาษณ
(Interviews Guide) เป น เครื่ องมื อ เพื่ อให ได ข อมู ล เป น การสั มภาษณ ผู ที่ ส ามารถให ข อมู ลหลั ก (KeyInformants) ที่สําคัญ ประกอบไปดวย
2.1 นายสมชาย จริยเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง
2.2 นางนุชนาถ สุขาวดี รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
2.3 นายสุนทร อาตยะพันธุ ผูนําชุมชนสุนทรโวหาร
2.4 ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง เชน ผูใชบริการรถสาธารณะของเทศบาล พอคา
แมคาและลูกคาในตลาดนัดสีเขียว เปนตน
2.5 นักวิชาการ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวและภาคตะวันออก
3. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) คือ การสังเกตการณที่ผูวิจัย
จะเฝ าสั งเกตอยู วงนอก เพื่ อสั งเกตการณ พ ฤติ กรรมและเหตุ การณ ที่ สํ าคั ญ เพื่ อหาความหมายและ
ความสัมพั นธของปรากฏการณ ที่ เกิดขึ้น เชน การลงพื้ นที่ ตลาดนั ดสีเขียว แมน้ําประแสร ศูนย การเรียนรู
สนามกีฬา สวนสาธารณะ และพื้นที่โดยรอบของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เปนตน
การตรวจสอบขอมูล
ในการศึ กษาวิ จัยครั้งนี้ ใช วิธี การตรวจสอบขอมู ลที่ ได จากการเก็บรวบรวมข อมูล เพื่ อให ขอมู ลมี
ความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือ การตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยจะใชหลักการสามเสา (Triangulation)
ประกอบไปด ว ย การตรวจสอบข อมู ล จากเอกสารและการสั มภาษณ ข อมู ลจากการสั ม ภาษณ แ ละ
การสังเกตการณ การสัมภาษณบุคคลที่หลากหลาย เปนตน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยฉบับนี้จะเปนการตีความขอมูลเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะหขอมูลเปน
กระบวนการที่ดําเนินการควบคูไปกับการเก็บขอมูลตั้งแตขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทาย โดยการนําเอาขอมูลที่ได
จากการคนควาวิจัย การถอดเทปขอมูลจากการสัมภาษณ และการรวมประชุมเสวนา มาจัดทําใหเปนระบบ
และหาความหมาย แยกแยะองคประกอบ จัดทํ าดัชนี (Indexing หรือ Cording) ที่ช วยในการจัดหมวดหมู
ขอมูล และงายตอการคนหา ตามวัตถุประสงคประเด็นตาง ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล
แลวนํามาตีความเพื่อแสวงหาแบบแผน (Pattern) และเชื่อมโยงขอมูลในเชิงเหตุและผล (Causality)
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ผลการวิจัย
การกอรูปของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
แนวคิดสังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society) อยางที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดนําไปปฏิบัติ
นั้น เปนแนวคิดที่ มีการพูดถึงเปนอยางมากในการบริหารจัดการเมืองควบคูไปกับ แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy) ซึ่งทั้งสองแนวคิดตางใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การลดการใชพลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ ๆ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสราง
สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานสิ่งแวดลอมที่ดีและระบบนิเวศที่สมดุล (Office of The Natural Resources
and Environmental Policy and Planning, n.d.) การกอรูปแนวความคิดในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง จึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้
1. นายสมชาย จริยเจริญ: ผูนําการพัฒนาเทศบาลสูเมืองคารบอนต่ํา
นายสมชาย จริยเจริญ นั้นถือไดวาเปนบุคคลที่ตระหนักตอหนาที่ของตนเองที่มีตอสวนรวม แมวา
ตนเองจะดํารงตําแหนงเปนนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเมืองแกลง แตก็ยังเห็นวาตนเองนั้นถูกเลือกใหเขามา
เพื่อพัฒนาเมืองแกลง และใหเขามารับใชประชาชนจากปญหาและความตองการตาง ๆ ในพื้นที่ 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
ในอดี ต ซึ่งสิ่งเหลานี้ ทํ าให เราเห็นวานายสมชาย จริยเจริญ เป นผูนํ าการพัฒนาเมืองแกลงที่ สามารถสราง
การเปลี่ยนแปลงในเกิดขึ้นในการบริหารงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง จนไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย และยังมี
ผูมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะไมเกิดขึ้นกับเทศบาลตําบลเมืองแกลง ถาไมมีผูนําที่ มี
วิสัยทัศน มีความมุงมั่น และทุมเทใหกับการทํางาน รวมทั้งกลาตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายการพัฒนา
เมืองที่ชัดเจนอยางนายสมชาย จริยเจริญ
2. ปญหาและวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง
เทศบาลตํ าบลเมื องแกลง มี จํ านวนประชากรราว 17,245 คน กระจายอยู ใน 13 ชุ มชน ชุ มชน
สวนใหญมีลักษณะเปนชุมชนเมือง ซึ่งกอนการเริ่มตนการพัฒนาเมืองตามแนวคิด “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน”
หรือ “เมืองคารบอนต่ํา” นั้น เทศบาลตําบลเมืองแกลงประสบกับปญหาและวิกฤตการณทางดานสิ่งแวดลอม
จากการขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งจากขนาดของพื้นที่ของเมืองที่เพิ่มขึ้นและจาก
จํานวนประชากรที่ มากขึ้น ประกอบกับวิ ถีชี วิ ตของคนเมือง ตางมี การพึ่ งพาเทคโนโลยีที่ มากขึ้ น มี การใช
ทรัพยากรและพลังงานที่สูงขึ้น จึงทําใหชุมชนเมืองกลายเปนโรงงานผลิตของเสียออกสูสิ่งแวดลอม ไมวาจะ
เปนขยะหรือน้ําเสียที่มีเปนจํานวนมาก ในขณะที่พื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองกลับลดลง เนื่องจากประชาชนไม
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เห็นถึงคุณคาและความสําคัญของตนไมที่มีตอระบบของเมือง (Noonmun, 2012) สิ่งเหลานี้ตางสงผลกระทบ
ตอสิ่ งแวดล อมของชุ มชนเมื องและกอให เกิดป ญหาในพื้ นที่ อยู 3 วิกฤติการณ คื อ (1) วิกฤตการณ แม น้ํ า
ประแสรเนาเสีย (2) วิกฤตการณจากขยะ และ (3) วิกฤตการณการลดลงของพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
3. การเขามาสนับสนุนของหนวยงาน/องคกร
การเขามาสนับสนุนของหนวยงานหรือองคกรภายนอก เปนสวนหนึ่งที่สงเสริมการกอรูปการพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีหนวยงานและองคกรเขามาสนับสนุน
ดังตอไปนี้ (Sukhawadee, August 4, 2015; Chariyacharoen, August 5, 2015)
3.1 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับการสนับสนุนจากโครงการตาง ๆ ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยที่สําคัญ
อยูจํานวน 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการการสงเสริมการใชระบบการจัดการเพื่อการอนุ รักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในระดับเทศบาล โดยมีวัตถุประสงคการดําเนินโครงการ คือ เพื่อสงเสริมการใชระบบการจัดการ
เพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ (ISO 14001) ใหแกเทศบาล (2) สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย รวมกับ ICLEI - Local Governments for Sustainability จัดการประชุมภายใตหัวขอ “การดําเนินงาน
อยางบูรณาการเพื่อความมั่นคงดานพลังงานของทองถิ่นและความยั่งยืนของโลก” โดยมีผูบริหารทองถิ่นใน 20
เมืองเขารวมในโครงการรณรงครักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน าอยู หรือ Cities for Climate Protection
(CCP) ซึ่งเปนการนําเสนอเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plans) และนวัตกรรมที่จะชวยลด การใชพลังงาน
และลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อรวมรักษาสภาพภูมิอากาศโลกดวยการดําเนินงานในระดับทองถิ่น
3.2 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับการสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อมุงสูการเปนเมืองลดคารบอนขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก เพื่อ
กําหนดแนวทางหรือหลักเกณฑการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับใชเปน
เครื่องมือในประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรฯ อันจะเปน
การชวยเสริมสรางศักยภาพใหกับทองถิ่นของไทยในการบริหารจัดการการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อมุงไปสู
การเปนเมืองลดคารบอน
3.3 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับการสนับสนุนแตงตั้งจากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ
(UN-HABITAT) สมาคมสั นนิ บ าตเทศบาลแห งประเทศไทย และสถาบั น สิ่ งแวดล อมไทยให เป น “ศู น ย
ประสานงานเครือขายการเรียนรู ดานการจัดการเมืองและสิ่งแวดลอม ประจําภาคตะวันออก” ภายใตโครงการ
สงเสริมธรรมาภิ บาลภาคเมื องและสิ่ งแวดล อม เพื่ อรองรับแผนการกระจายอํ านาจสู องค กรปกครองส วน
ท องถิ่ น โดยศู นย ประสานงานการเรี ยนรู ฯ ดั งกล าว เน นเรื่ องการจั ดการของเสี ยจากครั วเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาดรานคา ฯลฯ เพื่อลดปริมาณขยะหรือของเสียจากแหลงตาง ๆ กอนที่จะลําเลียงจนสงไปยัง
หลุมฝงกลบ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว:
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

3.4 องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ)
เทศบาลตํ าบลเมืองแกลงไดเขารวมในโครงการสนับสนุนการพั ฒนาและดําเนิ นงานด านนโยบาย
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศของไทย โดยมี วั ตถุ ป ระสงค หลั ก คื อ สนั บ สนุ น ให ป ระเทศไทยเกิ ด
การแปลงนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากระดับชาติสูระดับจังหวัดและทองถิ่นได
กระบวนการ/ปฏิบัติการในการนํานโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง
การนํ าโครงการหรือนโยบายไปปฏิ บั ติ ของเทศบาลตํ าบลเมื องแกลงที่ มี ต อการพั ฒนาเมื องตาม
แนวคิด “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” และ “เมืองคารบอนต่ํา” นั้น ถือไดวาเปนความสามารถที่จะผลักดันให
การทํางานของกลไกที่สําคัญตาง ๆ ใหสามารถบรรลุผลตามนโยบายที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว อันทําใหเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงสามารถทําใหโครงการหรือนโยบายตาง ๆ ของทางเทศบาลเกิดขึ้นไดจริง และบังเกิดผลสําเร็จ
ซึ่งกระบวนการและการปฏิบั ติการในการนํ านโยบายไปปฏิบั ติของเทศบาลตํ าบลเมืองแกลง อํ าเภอแกลง
จั ง หวั ด ระยอง สามารถแบ งประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ๆ ได ดั ง ต อ ไปนี้ (Sukhawadee, August 4, 2015;
Chariyacharoen, August 5, 2015)
1. ยุทธศาสตร: แนวทางกําหนดการพัฒนาขององคกร
หลังจากที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงเขารวมโครงการมาตรการรณรงคสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองที่นา
อยูของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยนั้น สงผลใหเทศบาลตําบลเมืองแกลงปรับการพัฒนาเขาสู “เมืองคารบอนต่ํา”
โดยที่ เมื องคารบอนต่ํ า หมายถึ ง เมื องที่ มี การดํ าเนิ นการใด ๆ เพื่ อลดการปล อยก าซเรือนกระจกออกสู
ชั้นบรรยากาศใหน อยที่ สุด ซึ่งเปนการดําเนิ นการเหลานั้ นอาจเป นการริเริ่มโครงการพั ฒนาใหม หรือเป น
การตอยอดโครงการเดิมภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ดาน ไดแก เมืองแหงตนไม เมืองไรมลพิ ษ
เมืองพิชิตพลังงาน และเมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 มุงสู...เมืองแหงตนไม
เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดมีการสงเสริมการปลูกตนไมในทุกพื้นที่วางของเมือง รวมถึงในบาน วัด
โรงเรียน และสถานที่ราชการ และมีการชูแนวคิด “ปลูกที่ไหนก็ไดประโยชน ” หรือ “ปลูกตนไมไลหญ าหา
ตนไมไลขยะ” (ปลูกไมยืนตนในพื้นที่รกรางวางเปลาของเมืองเพื่อควบคุมหญาและวัชพืชและปองกันการนํา
ขยะมาทิ้ งในพื้ นที่ ) รวมทั้ งการเพิ่ มพื้ นที่ สี เขี ยวของเมื อง ทั้ งยั งเป นการลงทุ นที่ น อยที่ สุ ดในการดู ดซั บ
คารบอนไดออกไซดในอากาศมาใชในกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช เพื่อสรางอาหารและการเติบโต (The
National Municipal League of Thailand, 2012, pp. 18-20)
ยุทธศาสตรที่ 2 มุงสู...เมืองไรมลพิษ
เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดทําการสงเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร มี การจัดการกอนนําไป
กําจัด ทั้งลดขยะจากแหลงกําเนิดและใชประโยชนจากขยะ มีการชูแนวคิด “ของเสียไมเสียของ” เชน การนํา
ขยะอินทรียจากตลาดสดไปผลิตเปนน้ําชีวภาพและปุยหมัก เปนตน ดานการจัดการมลพิษทางน้ํา มีการออก
เทศบัญญัติกําหนดใหบานที่จะสรางใหมจะตองติดตั้งบอดักไขมัน โดยทางเจาหนาที่จะมีการตรวจสอบกอน
ออกเลขที่บานให รวมทั้งเทศบาลยังมีการสนับสนุนใหใชประโยชนจากกาซมีเทนที่เกิดขึ้น ณ แหลงกําจัดของ
เสีย โดยทางเทศบาลมีการลงทุนสรางแหลงเก็บกักกาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากการยอยสลายของขยะจากหลุมฝง
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กลบ เพื่อชวยลดการปลอยกาซมีเทนออกสูชั้นบรรยากาศ (The National Municipal League of Thailand,
2012, pp. 21-23)
ยุทธศาสตรที่ 3 มุงสู...เมืองพิชิตพลังงาน
เทศบาลตํ าบลเมื องแกลงได จั ดการส งเสริมให ประชาชนในเขตเทศบาลมี การใช พลั งงานอย างมี
ประสิทธิภาพดวยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการอบรมใหความรูสรางจิตสํานึกใหแกพนักงาน
เทศบาล การปรับปรุงระบบไฟฟาสํานักงานใหเปนอุปกรณ ประหยัดพลังงาน การสนับสนุนการใชจักรยาน
การสรางถนนที่เอื้อตอพาหนะที่ไมใชน้ํามัน การจัดทําโครงการบริการขนสงมวลชนภายในเมืองดวยการใชรถ
กาซแอลพีจีขนสงเด็กนักเรียนและประชาชนในชวงเชาและเย็น การผลิตกาซชีวภาพจากขยะ 4,250 กิโลกรัม
ตอวัน และการแปรรูปไขมันจากบอดักไขมันเปนเชื้อเพลิงอัดแทงสําหรับการตมน้ําในโรงงานฆาสัตว โดยที่
เทศบาลมองวา ยิ่งเมืองลดการใชไฟฟาและลดการใชน้ํามันในการเดินทางไดมากเทาไร จะชวยลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด ที่ จะออกสู อากาศได มากขึ้นเท านั้ น อย างไรก็ ตามยุ ทธศาสตรนี้ ไม เพี ยงเป นการ
ดําเนิ นการในการส งเสริมประชาชนในเขตเทศบาลให ลดการใช พลั งงานดวยการประหยัดไฟฟ าและน้ํามั น
เทานั้น แตยังรวมถึงการสงเสริมและรณรงคใหใชพลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทนในรูปแบบอื่น ๆ อีกดวย
เพราะเทศบาลเห็นวาวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนในเมืองมักมีการเชื่อมโยงและพึ่งพาการใชพลังงานอยู
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” ตามพื้นที่วางของอาคารสถานที่ตาง ๆ ในเขตเมือง
การจัดทําโครงการภูมิทัศนกินได (Edible Landscaping) ซึ่งนอกจากจะสวยงามและใชพื้นที่วางเปลาในเมือง
ใหเกิดประโยชนแลว ยังชวยลดระยะทางและการใชพลังงานในการขนสงอาหาร การสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ
ครุภั ณ ฑ และการบริการที่ เป นมิ ตรต อสิ่ งแวดล อม การซ อมแซมหรือการใช ของเดิ มแทนการจั ดซื้ อใหม
การรณรงคลดการใชบรรจุภัณฑ การสงเสริมการบริโภคสินคาและบริการจากแหลงผลิตภายในเมืองหรือใกล
เมื องเพื่ อลดการใช พลั งงานในการขนส ง เป นต น (The National Municipal League of Thailand, 2012,
pp. 27-30)
การมุงที่จะสูการเปน “เมืองคารบอนต่ํา” รวมทั้งสงเสริมใหเมืองแกลงเปนเมืองที่มีความนาอยูอยาง
ยั่งยืนไดนั้น นายสมชาย จริยเจริญ ไดมีแนวทางการพัฒนาเมืองแกลงที่สําคัญอยู 4 ประเด็น ดังนี้
1) การจัดการพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เนื่องจากเมืองเปนสถานที่ที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน และมีแนวโนมที่จะมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหวิถีชีวิตของคนเมืองมีการพึ่งพาเทคโนโลยีที่มากขึ้น
ใชพลังงานมากขึ้น ผลิตมลพิษมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่สีเขียวในเมืองแกลงลดลง สงผลใหพื้นที่ชุมชนเขตเมืองมี
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว:
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

การปลอยมลพิ ษสูสิ่งแวดลอมในอัตราที่ สูงขึ้นตามความเจริญของเมือง เพื่อเปนการแกไขจากสถานการณ
ดังกลาว จึงทําใหทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีการดําเนินงานในมาตรการตาง ๆ (Noonmun, 2012) ดังนี้
(1) การสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2) การฟนฟูและอนุรักษแมน้ําประแสร (3) การสราง
อนุสาวรียสุนทรภู (4) การอนุรักษตลาดเกา (ตลาดสดสามยาน) (5) การสรางหอประวัติศาสตรเมืองแกลง
และ (6) การจัดซื้อจัดจางสีเขียว ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง
2) การจัดการพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง และการคมนาคม
จากการบริหารงานเทศบาลตําบลเมืองแกลงภายใตการนําของนายสมชาย จริยเจริญ ซึ่งเปนผูบริหาร
ที่ใหความสําคัญการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการลดปริมาณการใช
ไฟฟ าและเชื้ อเพลิ ง เพื่ อลดปริ ม าณการปล อยก าซเรื อนกระจก การลดต น ทุ น การผลิ ต และส งเสริ ม
การประหยัดพลังงาน โดยมีมาตรการตาง ๆ จากทางเทศบาลตําบลเมืองแกลง ดังนี้ (1) การจัดการอุปกรณ
ไฟฟ าแสงสว าง (2) การจั ดการเครื่ องปรั บอากาศ (3) การปรับปรุงเส นทางเพื่ อย นระยะเวลาเดิ นทาง
(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 ที่ ตองใชงบประมาณจัดการสูง ทั้ งยังกอใหเกิดปญหามลภาวะตามมา ดังนั้น นายสมชาย
จริยเจริญ ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง จึงไดวางนโยบายการบริหารจัดการขยะแบบคิดตางโดย
“ทําของเสี ย ไมให เสียของ” ไดคิ ดค นวิธีการจัดการขยะจากบานเรือนสูหลุมอยางมีประสิ ทธิภาพ เพื่ อลด
ปริมาณการฝงกลบขยะใหไดมากที่สุด ทั้งการรีไซเคิล แยกขยะ และการนํากลับมาใชประโยชน โดยเฉพาะขยะ
จําพวกเศษอาหารและขยะอินทรียถูกนํามาแปรสภาพเปนปุย น้ําหมักจุลินทรีย กาซชีวภาพ ทั้งยังมีแนวทางใน
การจั ดการน้ํ าเสี ย คือ ออกเทศบั ญญั ติ เกี่ยวกับการจับปรับ สํ าหรับคนที่ ทิ้ งขยะลงแม น้ํ า และมี การออก
เทศบั ญ ญั ติ การติ ดตั้ งถั งดั กไขมั นกั บบ านที่ ขอบ านเลขที่ ใหม เป นต น (Sukhawadee, August 4, 2015;
Chariyacharoen, August 5, 2015)
4) การจัดการความมั่นคงทางอาหารของเมือง
เทศบาลตํ าบลเมื องแกลงได มี แนวคิ ดการพั ฒ นาพื้ นที่ ว างเปล ามาเป นการทํ าเกษตรเมื อง เป น
เครื่องมือใหประชาชนสามารถชวยกันสรางเมือง และสรางงาน สรางรายไดใหตนเองดวยการสรางแหลงอาหาร
จากการเพาะปลู กพืชผั กเพื่ อบริโภคซื้อขายกันเอง พึ่ งพาตนเองได เทศบาลสามารถพั ฒนาเมื องโดยอาศั ย
การเพิ่ มของพื้ นที่ สี เขี ยว และการทํ าเกษตรเมื องไปเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการพั ฒ นาเมื องที่ มี เป าหมายเพื่ อ
ประชาชนได “อยูดีกินดี มีความสุข” ตามปณิธาน
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2. การกําหนดเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงาน (ISO 14001)
โดยที่ เทศบาลตํ าบลเมื องแกลงได สมั ครเข าร วมโครงการส งเสริ มการใช ระบบการจั ดการเพื่ อ
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม หรือ ระบบ ISO 14001 กับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ในป พ.ศ. 2544 และ
ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการดังกลาว เทศบาลตําบลเมืองแกลงจึงไดเรียนรูกับการทํางานระบบใหมที่
ไม เคยทํ ามาก อน คณะเจ าหน าที่ จากสถาบั นสิ่ งแวดล อมไทย จึ งได มาอบรมความรู เรื่ องระบบการจั ด
การพลังงานและสิ่งแวดลอม ISO 14001 ตามขอกําหนดของ ISO 14001 ใหแกผูบริหารและเจาหน าที่ของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง และมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของเขียนระเบียบเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ระบบ
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม ISO 14001 ซึ่งคณะเจาหนาที่จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดมาติดตาม
การดําเนินการเปนระยะ ๆ ทําใหเกิดระบบการดําเนินไปอยางตอเนื่อง (Kasetporpeang.com, 2013)
ดังนั้น ระบบ ISO 14001 จึงเขามาเปนมาตรฐานที่สําคัญของระบบบริหารภายในเทศบาลตําบลเมือง
แกลง โดยใช ระบุ ข อกํ าหนดสํ าหรั บ การจั ดเตรี ยม และการดู แลรั กษามาตรฐานของระบบการจั ดการ
สิ่งแวดลอม นโยบายสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามขอกําหนด ISO 14001 และจําเปนจะตองยึดหลักการพื้นฐาน
สําคัญ 3 ประการ ได แก (1) การป องกันมลพิ ษ (2) การปฏิบั ติงานตามกฎหมาย (3) การปรับปรุงพั ฒนา
มาตรฐานของระบบรักษาสิ่งแวดล อมอยางต อเนื่ อง (Poboon, 2008) เครื่องมื อเหลานี้ จะเป นเครื่องมื อใน
การควบคุมคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางดานสิ่งแวดลอม เชน การปล อยมลพิษ
สูอากาศ พื้นดิน และผืนน้ํา เปนตน
โดยที่ ท างเทศบาลได ยึ ด มั่ น ในกระบวนการดํ าเนิ น งาน และบั น ทึ กการดํ าเนิ น งานเพื่ อเป น
การปฏิบั ติ ตามขอกําหนดต าง ๆ พรอมทั้ งมี แผนการพั ฒนาโดยการกํ าหนดวั ตถุประสงค เป าหมาย และ
การดําเนินโครงการเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะการรักษาสิ่งแวดลอมของทางเทศบาล (Poboon, 2011)
ในปจจุบัน ระบบ ISO 14001 ทําใหเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับประโยชนอยางมากในฐานะที่เขา
ไปมีบทบาทสําคัญตอการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในระดับขององคกรและสังคม ซึ่งประโยชนที่
องคกรไดรับอยางชัดเจนจากการนําระบบ ISO 14001 ไปปฏิบัติ คือ เทศบาลเกิดการวางแผนการใชทรัพยากร
และพลังงานที่นอยลง ลดคาใชจายในการแกไขปญหาและการบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งสรางภาพลักษณที่ดีและ
สรางชื่อเสียงใหกับเทศบาลตําบลเมืองแกลง นอกจากนี้ยังมีสถาบันและหนวยงานตาง ๆ เดินทางมาศึกษาดู
งานดานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก
3. การแตงตั้งผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีศูนยการเรียนรูการจัดการพลังงาน โดยมีนายกเทศมนตรีเปนผูริเริ่มและมี
การแบงคณะทํางานเปนดานตาง ๆ เนื่องจากกิจกรรมดานพลังงาน/ลดภาวะโลกรอน ถือวาเปนสวนหนึ่งของ
งานดานสิ่งแวดลอมและกองที่รับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอมโดยตรง คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
หนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน และทํางานอยางสอดประสานกันภายใตการบริหารจัดการตามระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล อม (ISO 14001) โดยมี รองนายกเทศมนตรี และปลั ดเทศบาลเป นผู กํ ากั บดู แล (Sukhawadee,
August 4, 2015; Poboon, 2011)
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4. การสรางจิตสํานึกและความเขาใจกับชุมชน
เทศบาลตํ าบลเมื องแกลงได รับความรวมมื อเป นอยางดี จากผูนํ าชุมชน ประชาชน นั กเรียน และ
สถานศึกษา ในโครงการดานการจัดการพลังงาน/ลดภาวะโลกรอน และสิ่งแวดลอมของทางเทศบาล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการดานการจัดการขยะ ซึ่งเห็นผลอยางชัดเจนจากการที่สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ขยะใน
ชุ มชนลดลงเป นอย างมาก เทศบาลได สรางความเข าใจเรื่ องป ญ หาโลกร อนและสิ่ ง แวดล อม และสราง
ความรวมมือโดยมีการประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ ใหความรูและขอมูลกับประชาชนในเขตเทศบาล สราง
จิตสํ านึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมผานทางประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ทําให เกิดความรวมมื อกับทาง
เทศบาลและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอนของทุก ๆ โครงการ ไดแก รวมคิด
รวมกันแกไขปญหา รวมทั้งรวมรับทราบผลสําเร็จ (Chariyacharoen, August 5, 2015)
จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปเปนตัวแบบปฏิบัติการของการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
มาใชในเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวแบบการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ใชในเทศบาลตําบลเมืองแกลง
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โดยสรุปแล ว ตั วแบบการนํ าแนวคิดเศรษฐกิจสี เขียวมาประยุ กต ในเทศบาลตํ าบลเมื องแกลง มี
จุดเริ่มตนจากผูนําทางการเมืองที่มีความมุงมั่นและทุมเทในการทํางาน มีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนเปน
ผูที่มีความสนใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม จนนํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรสูเปาหมาย
ตามความตองการของผูบริหาร ไมวาจะเปน “เมืองนาอยู อยางยั่งยืน” หรือ “เมืองคารบอนต่ํา” ซึ่งทั้งสอง
แนวคิดนี้สงผลใหเกิดนโยบายตาง ๆ ภายใตการควบคุมของระบบ ISO 14001 และการดูแลจากผูรับผิดชอบ
โครงการ นําไปสูผลการปฏิบัติงาน อันจะนํามาทําการประเมิน ตรวจสอบ และทบทวนโดยผูบริหารเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงกอนที่จะมีการตัดสินใจวาจะยุติโครงการหรือดําเนินโครงการนั้นตอไป

อภิปรายผลการศึกษา
การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้น เปนแนวทางหนึ่งที่ในปจจุบัน
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” ซึ่งเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงมี
แนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน และ
พัฒนาแนวคิดมาสูยุทธศาสตรการพัฒนาใน 4 มิติ คือ เมืองแหงตนไม เมืองไรมลพิษ เมืองพิชิตพลังงาน และ
เมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน
2. เศรษฐกิจสีเขียวของเทศบาลตําบลเมืองแกลงกับแนวคิดเมืองสีเขียว (Green City) หรือการเติบโต
สี เขียวของเมื อง พบว านิ ยามและองค ประกอบของ “เมื องสี เขียว” ตามตั วชี้ วั ดเมืองสี เขี ยว ที่ จั ดทํ าโดย
Economist Intelligence Unit (EIU) ซึ่ งประกอบด วยตั วชี้ วั ด 8 มิ ติ อั นประกอบไปด วย (1) พลั งงานและ
คารบอนไดออกไซด (CO2) (2) การใชที่ดินและอาคาร (3) การขนสง (4) การจัดการของเสีย (5) การจัดการ
น้ํ า (6) ระบบสุ ขาภิ บาล (7) คุ ณ ภาพอากาศ และ (8) การจั ดการสิ่ งแวดล อม นั้ น มี ความสอดคล องกั บ
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการพัฒนาใหเปนมิตรตอ
สิ่ งแวดล อมมากขึ้ น ซึ่ งได เน นถึ งการจั ดการป ญหาสิ่ งแวดล อมในพื้ นที่ การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมไปสู
การประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือกการปรับปรุงระบบขนสงมวลชนที่มีเปาหมายในการลดกาซ
คารบอน การสร างระบบการจัดการขยะของเสี ย รวมถึงการป องกั นแก ไขป ญหาของแหล งน้ํ า คือ แม น้ํ า
ประแสร อันอยูบนพื้ นฐานของหลั กคิ ดที่ ให ความสํ าคัญกับการกระตุนการเจริญเติ บโตของเศรษฐกิ จผ าน
การเพิ่ มประสิ ทธิภาพในการใช ทรัพยากร รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงโครงสรางรูปแบบการใช พลั งงาน และ
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวของสรางหลักประกันของทุนธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและ
ผูบริโภคใหมีลักษณะ “สีเขียว” มากขึ้น หรือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นภายใตการสรางจิตสํานึกของคน
ในพื้นที่ที่จะรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางโอกาสใหม ๆ ของชุมชน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การที่บทบาทหลักในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวอยูที่ผูนําทางการเมือง ซึ่งอาจนํามาสู
ป ญหาการยอมรับและความรวมมื อในนโยบาย รวมถึงเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงผู บริหาร ความเขมข นและ
ความตอเนื่องของนโยบาย ก็ลดนอยลงไปดวย ดังนั้นเพื่อความยั่งยืนของนโยบายควรเปดโอกาสใหบุคลากร
และนักการเมือง ในพื้นที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย สูการเปนเจาของนโยบายรวมกัน รวมถึง
การพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมตาง ๆ ใหมีลักษณะของการเปนอัตลักษณของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพื่ อ
ความยั่งยืนของนโยบาย
2. ในปจจุบันการที่สภาพปญหาตาง ๆ มีความซับซอนมากขึ้น และขณะเดียวกันก็มีการเติบโตของ
กลุมภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคประชาชน และภาคเอกชน กระบวนนโยบายจึงไมใชเปนเรื่องของผูอยูในสวนของ
ภาครัฐ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) เทานั้น ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ และภาคนอกรัฐที่เกี่ยวของจะแสวงหา
โอกาสเขามารวม ฉะนั้นจึงควรทําการเชิญชวนผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคนอกรัฐ เขามารวมในกระบวนการ
นโยบายรวมกัน ทั้งการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมประเมินผล ในลักษณะของการจัดการสาธารณะ
รวม (Governance) ซึ่งจะทําใหไดรับการสนับสนุนจากชุมชน สังคม และเกิดความยั่งยืนของนโยบายได
3. การนํานโยบายเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติ ยังอยูเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตําบลแกลง โดยพบวาเหตุ
แหงปญหา หลายประการ ตองอาศัยการปฏิบัติในเชิงบูรณาการกับพื้นที่ใกลเคียง อาทิ เรื่องวิกฤตสิ่งแวดลอม
เปนตน ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนทองถิ่น จึงควรมีการขยายกิจกรรมในเชิงบูรณาการ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ รวมถึง หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ในลักษณะของความเปน “เครือขาย
นโยบาย”

เอกสารอางอิง
Atthakon, W. (2006). Analyzing the National Economic and Social Development Plan No. 9
[In Thai]. Bangkok: Mingmit.
Attayapan S. (2015, August 5). Leader of Sunthornwohan Community. Interview.
Chariyacharoen, S. (2015, August 5). Former Mayor of Mueangklaeng Subdistrict Municipality.
interview.
Kasetporpeang.com. ( 2013) . Somchai Chariyacharoen: An out of the box Local Executive
[In Thai]. Retrieved from: http://www.kasetporpeangclub.com/forum/ปราชญ ของแผนดิน
/2690-สมชาย-จริยเจริญ-ผูบริหารทองถิ่นนอกกรอบ.html

Journal of Social
Development

V o l. 1 8 N o. 2 / 2 0 1 6

เมทินา อิสริยานนท

Jantarasorn, W. (1996). Policy Implementation: Model and Value [In Thai]. Bangkok: Faculty of
Public Administration, National Institute of Development Administration.
Jantarasorn, W. (1998). Policy Implementation: Body of Knowledge in Brief (2nd ed.) [In Thai].
Bangkok: Office of the Secretary of Bureaucratic Reform Committee.
Noonmun, C. (2012, 1 April). ‘Klaeng Green Model’ Green City-Low Carbon [In Thai]. Matichon,
p. 7.
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (n.d.). Good Practice City
[In Thai]. Retrieved from: http://www.onep.go.th/green.
Office of the National Economics and Social Development Board, (2014). The Studies Report
on the Moving forward to the Green City under the National Economic and Social
Development Plan No. 11 [In Thai]. Bangkok: Office of the National Economics and
Social Development Board.
Poboon, C. (2008). ISO 14001 Environmental Development System [In Thai]. Bangkok: Tipnate
Printing.
Poboon, C. (2011). Local Administrative Organization and Going through Global Warming Crisis:
A Case Study of Muangkleang Municipality [In Thai]. Journal of Environmental
Management., 7(1), 1-14.
Sakaeo Community College. (2 0 1 2 ). Public Policy and Planning [In Thai]. Retrieved from
http://www.skcc.ac.th/elearning/lg0213/?p=58.
Setthasiroj, B. (2012). Following Rio+20 Implication for Thailand [In Thai]. Bangkok: The Good
Governance for Social Development and the Environment Institute.
Sirisamphan, T. (2006). Introduction to Public Policy [In Thai]. Bangkok: Chulalongkorn University.
Sukhawadee, N. (2015, August 4). Director of Division of Public Health and Environment,
Mueangklaeng Subdistrict Municipality, Rayong Province. Interview.
The National Municipal League of Thailand. (2012). The Handbook of Project Low Carbon City
across Municipalities in Celebration of His Majesty the King Rama IX’s 84th Birthday
[In Thai]. Bangkok: S.Charoen Printing.
Tootongkarm, T. (2003). The Concept of Civil Society, Civil Society and Public Policy [In Thai].
Parliament Journal, 51(11), 16-30.
Vassanadumrongdee, S. (2014). Think Globally Act Locally: The Movement of Thai Localities
toward Low Carbon City [In Thai]. Environmental Journal, 18(2), 63 – 70.
Wongcha-um, S. (2003). National Development. [In Thai]. Bangkok: Chulalongkorn University.
84 Stories…Inspired by His Majesty the King Rama IX… toward Low Carbon Municipalities.
(2015). [In Thai]. Bangkok: The National Municipal League of Thailand.
Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò ÊÑ § ¤ Á

»‚ ·Õ่ 1 8 © ºÑ º ·Õ่ 2 / 2 5 5 9

75

