
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 1

การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

ประสบการณ์ แนวทาง และบทเรียนการพัฒนาเมือง
สู่รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 
รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
และรางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 



ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
เบญจมาส โชติทอง 
วิลาวรรณ น้อยภา
ธนิรัตน์ ธนวัฒน์ 
ณัฐณิชา ยี่ลังกา

ปรัชธนภรณ์  บัวเกษ 
พีรพงษ์   สุนทรเดชะ
กาญจนา  สายลาม
สุขุมาลย์  ธีระสมบูรณ์
ปณิสรา  หนูเทศ
กฤตพร  ส่องแสง
กฤษฎาพร  อ่อนมาก
ชนาธินาถ  คุ้มรักษ์
อนุพล  ภู่แก้ว
สุภาภรณ์  แซ่น้า

คณะผู้จัดท�า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   สร้อยนภา หาญเมตตา
   ผการัตน์  เพ็งสวัสดิ์
   รุจิรา ชัยศิริถาวรกุล
   อัญชลี มะลิวัลย์
   สุดาลักษณ์  บัวล่า
   ซาอาดะห์  ตู้เพชร
   สินีนาฏ  อันบุรี
   สืบสกุล  ฉัตรทอง
   กัลยา  วิมุติ
   ปุณยนุช  ชิณบุตร
   

บรรณาธิการ เบญจมาส โชติทอง 
   ณัฐณิชา ยี่ลังกา

ออกแบบ momfon@yahoo.com 

จัดท�าเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ทิพย์มล ไตรยุทธ
เนตรชนก ข�าวงษ์
บุณยาพร เจือทอง

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน: ประสบการณ์ แนวทาง และบทเรียน
การพัฒนาเมืองสู่รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 
รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จัดท�าโดย กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   เลขที่ ๔๙ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
   โทรศัพท์/โทรสาร: ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒  E-mail : info@deqp.mail.go.th 

Benjamas
Textbox
ธนัชชา อินทรภัยกุล

Benjamas
Textbox
เปมิกา พรหมสวัสดิ์



คำานำา

ปัจจุบัน ประเด็นการขยายตัวของเมืองและสิ่งแวดล้อมเป็นที่สนใจทั่วโลก ประชาคมอาเซียนได้ม ี
การก�าหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นหนึ่งมาตรการส�าคัญในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนให้มีความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนถูกก�าหนดให้มีขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจ 
ให้เมืองต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมือง
ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- 
Cultural Community Blueprint: ASCC Blueprint) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม ได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลกัของประเทศในการด�าเนนิงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนอาเซียน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ด�าเนินโครงการถอดบทเรียน 
แนวทางการพฒันาสูร่างวลัอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมเมอืงท่ียัง่ยนื เพือ่เป็นการสรปุบทเรยีนการด�าเนนิงาน
ของเทศบาลทีไ่ด้รางวลัอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมเมอืงท่ียัง่ยนื เพ่ือน�าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบและแนวทาง
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองให้มีประสิทธิภาพ น�าไปสู่เมืองต้นแบบ 
การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ  สามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ในการด�าเนินงานในพื้นที่ของตนเองต่อไป
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สารบัญ
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 ๑. บทนำา

ประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว  
รวมถึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจาก 
การพฒันาทีไ่ม่สมดลุระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม ท�าให้เกดิปัญหาความเส่ือมโทรมท้ังคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อม คุณภาพสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง อีกทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  
ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย น�้าเสียจากครัวเรือน การขาดพื้นที่สีเขียว ฝุ่นละออง 
มลพิษทางอากาศและเสียง ล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในเมือง

ด้วยเหตนุีท้ัว่โลกจงึได้ให้ความส�าคญักบัการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื โดยในส่วนของประเทศสมาชกิ
อาเซียนได้ร่วมกันจัดท�าแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ก�าหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์
ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมไว้เป็นหนึ่งมาตรการส�าคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พร้อมมีกลไก 
การด�าเนินงานโดยได้จัดตั้งคณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ๗ ด้าน โดยมีคณะท�างานอาเซียน 
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: 
AWGESC) เป็นหนึ่งในคณะท�างานดังกล่าว

คณะทำางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนได้ดำาเนินกิจกรรม 
“รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally 
Sustainable Cities Award: ASEAN ESC Award)” โดยมีตัวชี้วัดแบ่งออก
เป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 

ด้านอากาศ 
(Clean Air)

ด้านนำ้า 
(Clean Water)

ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว 
(Clean and Green Land)

เพื่อเป็นมาตรการจูงใจและกระตุ้นให้เมืองมีการดำาเนินงานมุ่งสู่สิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล
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 ๑.๑ ทิศทางการพัฒนาเมือง

จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on 
Environment and Development: UNCED หรือ Rio Summit) ณ กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) ได้มกีารรบัรองแผนปฏิบตักิาร ๒๑ (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลก 
ในการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาย่ังยืน (Sustainable Development) เพื่อขจัดความยากจนและลด 
การท�าลายสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยแต่ละประเทศได้น�าไปปรับใช้ 
ให้เหมาะสมตามบรบิทของประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๕ จากการประชมุสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื (United Nations Conference on Sustainable Development) หรือ Rio+20 ได้ยนืยนัค�ามัน่
ที่จะให้มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและส่งเสริมให้มีอนาคตที่ยั่งยืน โดยค�านึงถึงขีดจ�ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สนองต่อความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต

ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) การประชุมระดับผู้นำาของสหประชาชาติ ได้ประกาศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) เป็น 
เป้าหมายการพัฒนาประชาคมโลกจนถึง พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) จำานวน ๑๗ 
เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง ที่ให ้
ความสำาคัญกับการเติบโตของเมือง ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย 
สามารถเข้าถึงบริการ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีสิ่งอำานวยความสะดวก 
ด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัยทุกระดับ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ มีพื้นที่
สาธารณะสเีขียว มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิยัง่ยนื ปรบัปรงุผงัเมอืงให้มคีวามสอดคล้อง
และเหมาะสมกับเมือง การจัดการขยะ การจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการใช ้และเข ้าถึงพลังงานสะอาด ตลอดจนส่งเสริมให ้เมืองมีการผลิต 
และการบริโภคอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) ให้ความส�าคัญกับแนวทาง 
การวางแผน การออกแบบ การจัดหางบประมาณ การพัฒนา การวางระเบียบ การบริหารจัดการเมือง
และการตัง้ถิน่ฐานมนุษย์ เพือ่ยตุคิวามยากจนและความหวิโหย ลดความเหลือ่มล�า้ ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื และสนบัสนนุให้สตรีและเด็กเข้ามามส่ีวนร่วม ตลอดจนให้ความส�าคญักบัการพัฒนา
สุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ทิศทางการพัฒนาเมืองในประชาคมอาเซียน  
(ASEAN) ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลและมีส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน ซ่ึงมีเป้าหมายสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ประเทศไทย เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัทกุภาคส่วนร่วมมอืด�าเนนิการ เป็นกลไกส�าคญัในการอนรุกัษ์และคุม้ครองสิง่แวดล้อม 
โดยหน่วยงานภาครัฐด้านการควบคุม ก�ากับ และดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือ 
สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้มีการจัดท�าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ตลอดจน 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศ 

ส่วนทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” มีหมุดหมายการพัฒนา  
๑๓ ประการ ซึ่งมีหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง คือ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่
และเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต�่า และหมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้ให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู ่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และมลพิษ มีระบบการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในระดับชุมชนและเพ่ิมศักยภาพในการรับมือ 
กับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต�่า

ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมาย
ที่ ๘ 

หมุดหมาย
ที่ ๑๐ 

หมุดหมาย
ที่ ๑๑ 
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 ๑.๒ แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน

เมืองนิเวศ 
Eco City

เมือง
อัจฉริยะ 
Smart 
City 

>> เมืองนิเวศเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความสมดุลกับระบบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ โดยค�านึง 
ผลกระทบต่อระบบนเิวศให้มผีลกระทบและมกีารเปลีย่นแปลงระบบนเิวศน้อยทีส่ดุ มนษุย์สามารถ 
อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ยอมรับการพัฒนาและขยายตัวทางธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไข 
การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ ลดการเกดิของเสียและมลภาวะ ลดความเหลือ่มล�า้ทาง
สังคม ส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในเมือง เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ 
แนวคิดเมืองนิเวศยังได้ค�านึงถึงประเด็นอื่น ๆ อีกด้วย อาทิ การออกแบบเมืองนิเวศ การใช้
พลังงานทดแทน การมีโภชนาการและอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสามารถ 
ในการรองรบัของระบบนเิวศและความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ จะเหน็ได้ว่าแนวคดิการพัฒนา
เมืองนิเวศจะเป็นการพัฒนาเมืองให้เกิดความสมดุลทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ น�าไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

>> เมืองอัจฉริยะเป็นการพัฒนาเมืองโดยการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม หรือการสื่อสาร เพื่อประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหาร
จัดการเมือง ลดต้นทุน และลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการเกิดของเสียและการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect)  
ตลอดจนการวางผังเมืองที่ชาญฉลาด รองรับการใช้ชีวิตท่ีสะดวกสบาย และประชาชนม ี
คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มเมืองอัจฉริยะและก�าหนดกรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ขึ้น โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 

๑) เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ คือ การฟื้นฟูเมืองเดิม พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ใช้เทคโนโลยี
โครงสร้างคมนาคมขนส่ง พลังงาน และดิจิทัล ปรับเปลี่ยนฟื้นฟูเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

๒) เมืองอัจฉริยะทันสมัย คือการพัฒนาเมืองใหม่โดยก่อสร้างพ้ืนท่ีเมืองข้ึนมาใหม่ท้ังหมด  
รวมถึงการพัฒนาเมืองทุกมิติให้เป็นเมืองที่ทันสมัย นอกจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้ก�าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐานของเมืองอัจฉริยะไว้ ๗ ด้าน ได้แก่  
ด้านคมนาคมขนส่ง (Smart Mobility)  ด้านการศึกษาและความเท่าเทียมกันในสังคม  
(Smart People) ด้านความปลอดภัย (Smart Living) ด้านความสะดวกในการท�าธุรกิจ  
(Smart Economy) ด้านบริการจากภาครัฐ (Smart Governance) ด้านพลังงาน (Smart 
Energy) และด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment)
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>> เมืองคาร์บอนต�่าให้ความส�าคัญกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการจัดท�า
รายงานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก (City Carbon Footprint หรือ CCF) ท�าให้ทราบถึง
ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกรณีฐานท่ีสามารถใช้เป็นฐานระดับอ้างอิงและ 
แหล่งปล่อยที่ส�าคัญ น�าไปสู่การวางแผนและก�าหนดแนวทางการพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่า  
มุ ่งเน้นการเลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบ 
ให้ผังเมืองสอดคล้องกับระบบนิเวศที่สมดุล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย 
และสนับสนุนการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองเพ่ือเป็นแหล่ง 
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ  
ในเมืองหลัก ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น�้ามัน และถ่านหิน ใช้พลังงานทดแทน 
และพลังงานสะอาด

>> เมืองสุขภาวะเป็นเมืองที่เอื้อต่อภาวะแห่งการมีความสุขให้กับประชากรเมือง ทั้งด้าน
สขุภาพกายและสขุภาพจติ โดยองค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) 
ได้ก�าหนดคุณสมบัติของเมืองสุขภาวะ ประกอบด้วย เมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และที่อยู่อาศัยที่สะอาดและปลอดภัย มีการรักษาระบบนิเวศให้สมดุลและยั่งยืน เป็นชุมชน
เข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลและไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
มีการตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของคนในเมือง การเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึง
กิจกรรมและทรัพยากรภายในเมืองอย่างทั่วถึง การสนับสนุนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและมีชีวิตชีวา การสืบสานประวัติศาสตร์และมรดก 
ทางวัฒนธรรมของผู ้ท่ีอาศัยอยู ่ในพื้นที่ การมีบริการสาธารณสุขที่สามารถให้บริการ 
ได้อย่างทั่วถึง การที่คนในเมืองมีสุขภาพดีและมีจ�านวนผู้ป่วยน้อย

>> เมืองน่าอยู่ถูกพัฒนามาจากเมืองสุขภาวะ โดยเป็นการพัฒนาเมืองที่ให้ความส�าคัญ
ครอบคลมุทัง้สขุภาพของคน สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ และสงัคม ให้เป็นเมอืงทีอ่�านวยความสขุ 
สร้างสขุภาพ และสขุภาวะทีดี่ให้กบัคนในเมอืง ซึง่ American Institute of Architects (AIA) 
ได้ก�าหนดหลักของการเป็นเมืองน่าอยู่ท่ีให้ความส�าคัญกับการออกแบบพ้ืนท่ีให้เหมาะสม 
การสญัจร การรกัษาศลิปวฒันธรรม การสร้างอตัลกัษณ์ของพืน้ที ่และการไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม 
ขณะทีป่ระเทศไทยน�ามาปรบัใช้โดยกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อมร่วมกบัองค์กรเครอืข่าย 
ได้ค�านึงถึงความเป็นองค์รวมด้านเมืองอยู่ดี (กายภาพ เศรษฐกิจ และความปลอดภัย)  
คนมสุีข สิง่แวดล้อมยัง่ยนื เมอืงแห่งการเรยีนรู้และการบรหิารจดัการทีด่ี 

เมือง
คาร์บอนตำ่า 

Low Carbon 
City 

เมือง
สุขภาวะ 
Healthy 

City 

เมืองน่าอยู่ 
Livable 

City 

• เมืองอยู่ดี
• คนมีสุข
• สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
• เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี

องค์ประกอบน่าอยู่
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>> เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้ความส�าคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงการด�าเนินชีวิตบนแนวคิดของ 
ความยั่งยืน ลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร ทั้งพลังงาน อาหารและน�้า ลดการ 
ปลดปล่อยของเสีย ทัง้ในรูปของความร้อนและมลพษิต่าง ๆ  มแีหล่งพลงังานหมนุเวยีน
สามารถสร้างพลังงานได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก ดังนั้น  
หลักการของแนวคิดนี้ คือ การลดขนาดรอยเท้านิเวศ (Ecological footprint)  
ซึง่เป็นการลดผลกระทบของกจิกรรมต่าง ๆ  ของมนษุย์ทีส่่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ 
และลดการปล่อยมลพิษให้อยู่ในระดับที่ต�่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ ได้มี
การก�าหนดดัชนีความเป็นเมืองสีเขียว (Green City Index) ที่ให้ความส�าคัญ 
กบัการออกแบบและวางผงัให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันาเมอืงเพือ่ความร่มรืน่
และรื่นรมย์ มีการก�าหนดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) อาคารและระบบขนส่ง 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและของเสีย การใช้น�้าและระบบบ�าบัด 
น�้าเสีย คุณภาพอากาศ และระบบการจัดการบริหารเมือง 

เมือง
สิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน 
Green City 

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง มองการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมกับระบบการพัฒนาเมืองอย่างเป ็นองค์รวม ให ้ความสำาคัญ 
กับความเช่ือมโยงกับแผนและผังการพัฒนา ระบบการบริการด้านสาธารณสุข  
การศึกษา เศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยยึดประชาชน 
หรือพลเมืองผู ้อยู ่อาศัยเป ็นฐานในการขับเคล่ือนการพัฒนาร่วมกับภาค ี
ภาคส่วนต่าง ๆ บนฐานการบริหารจัดการที่ดี
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 ๑.๓ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเมือง

จ�านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง ด้วยความต้องการพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ 
การประกอบกจิกรรมต่าง ๆ  ของประชากรมากข้ึน อกีท้ังเขตเมอืงเป็นเขตท่ีมกีารเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
และเป็นศูนย์รวมของสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้มีการเคลื่อนย้ายมาอาศัย 
ในเขตเมืองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ Statistics Times ที่แสดงให้เห็นว่าจ�านวนประชากร 
ในเมืองจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต่างจากประชากรในชนบทที่ค่อนข้างคงที่

แนวโน้มสถานการณ์สิง่แวดล้อมโลกและภมูภิาค หลงัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
สิ่งที่ตามมาก็คือ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ (Recession) นอกจากนี้ทั่วโลกก็ยังประสบกับปัญหาจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน�้าท่วม ภัยแล้ง อุณหภูมิเฉล่ียของโลก 
ทีสู่งขึน้ คลืน่ความร้อนในพืน้ทีต่่าง ๆ   หากยงัไม่สามารถหยดุยัง้ได้ สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมากค็อืการล่มสลาย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะที่เมืองมีการขยายตัว ท�าให้เกิดภาวะการขาดแคลนน�้า ทั้งแหล่ง
น�้าใต้ดินขนาดใหญ่และน�้าท่าในลุ่มน�้าขนาดใหญ่ที่เส่ียงต่อการขาดแคลนน�้าในการเกษตร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติรุนแรงขึ้น พื้นที่ป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ส่วนสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พบว่าการขยายตัวเมืองส่งผลกระทบต่อพ้ืนสีเขียว 
ทางธรรมชาติลดลงและถูกแบ่งเป็นผืนเล็ก ๆ ขาดการเชื่อมต่อกัน  เกิดมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน
ปกคลมุภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ จากไฟไหม้ป่าในอนิโดนเีซียปรมิาณฝนน้อยส่งผลให้คณุภาพอากาศ
แย่ลง มปัีญหาขยะพลาสตกิทะเล โดยประเทศในอาเซียน (อนิโดนเีซีย ไทย มาเลเซีย) มีการทิง้ขยะพลาสติก
ลงสู่ทะเลมากในล�าดับต้น ๆ ของโลก ขณะที่มีความร่วมมือกันในการบริหารจัดการระบบนิเวศของ 
แม่น�้าโขง รวมทั้งมีคณะท�างานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน�้า รวมทั้งคณะจัดการลุ่มแม่น�้าโขง

ภาพแสดงแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเมือง
ที่มา: statisticstimes.com

พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๙๕๐ ๑๙๕๗ ๑๙๖๔ ๑๙๗๑ ๑๙๗๘ ๑๙๘๕ ๑๙๙๒  ๑๙๙๙ ๒๐๐๖ ๒๐๑๓ ๒๐๒๐ ๒๐๒๗ ๒๐๓๔ ๒๐๔๑ ๒๐๔๘
๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

หน่วย : พันล้าน

ประชากรในเมือง

ประชากรในชนบท
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สถานการณ์สิง่แวดล้อมเมอืงในประเทศไทย ในแง่ของประชากรโดยรวมมกีารเปลีย่นแปลงน้อย 
และเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีผู้สูงวัยเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๘  โดยมีการอยู่อาศัยกระจายสู่เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค 
แทนการกระจุกตัวในเมืองหลัก มีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งมีขยะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ 
เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของการบริการสั่งสินค้าออนไลน์  
แม้ปริมาณขยะโดยรวมในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ลดลง อีกทั้งแหล่งก�าจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง 
มีเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันในภาคการเกษตรยังมีการใช้สารเคมีในปริมาณท่ีน่าเป็นห่วง แม้มีการห้ามใช้และ
ควบคมุการใช้สารเคมทีางการเกษตรบางประเภท แต่การน�าเข้าสารอนัตรายภาคเกษตรกรรมยังคงเพิม่ขึน้

นอกจากนี้ เมืองซึ่งเป็นที่อยู่ของคนจ�านวนมาก ท�าให้เมืองที่ไม่มีความพร้อมต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ  
ไม่ว่าเป็นขยะตกค้างและการไม่คัดแยกขยะ ปัญหาฝุ่นขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศ พื้นที่สีเขียว 
ไม่เพียงพอ น�้ารอระบาย ป้ายโฆษณารกรุงรัง รุกพ้ืนท่ีคูคลองและน�้าเน่าเสีย ระบบบ�าบัดน�้าไม่เพียงพอ
ต่อประชากร มีภาวะโดมความร้อน น�้าทะเลสูงและพื้นท่ีชายฝั่งถูกกัดเซาะรุนแรงในหลายพื้นท่ี จึงเป็น
ความท้าทายของเมืองในการตั้งรับและปรับตัว เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

ฝุ่น PM
2.5
 

และมลพิษทางอากาศ

ขยะตกค้าง
ไม่คัดแยกขยะ น�้ารอระบาย

รุกพื้นที่คูคลอง
และน�้าเน่าเสีย

ป้ายโฆษณารกรุงรัง

 PM 2.5

โดมความร้อน

พื้นที่สีเขียว
ไม่เพียงพอ
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30
กม.

 เมืองกรณีตัวอย่าง
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เมืองกรณีตัวอย่างในการศึกษามีจ�านวน ๗ เทศบาล ซึ่งเป็นเทศบาลที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้าน 
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนและได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู ่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
หรือรางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ มีการด�าเนินงานด้านการจัด 
การสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
ของเทศบาลสนใจเข้าร่วมการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาสู่รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 

 ๒. เมืองกรณีตัวอย่าง

เทศบาลนครเชียงราย
รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๒๕๕๕
รางวัลอาเซียน ฯ ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รางวัลเทศบาลด้าน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๒๕๖๒
รางวัลอาเซียน ฯ ด้านขยะ
และพื้นที่สีเขียว ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รางวัลเทศบาลน่าอยู่ ฯ ๒๕๖๔
รางวัลอาเซียน ฯ ด้านขยะ
และพื้นที่สีเขียว ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองกระบี่
รางวัลเทศบาลน่าอยู่ ฯ ๒๕๖๓
รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๒๕๕๘ 
รางวัลอาเซียน ฯ ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว ๒๕๖๔

เทศบาลนครยะลา
รางวัลเทศบาลน่าอยู่ ฯ ๒๕๖๓
รางวัลอาเซียน ฯ ด้านอากาศ ๒๕๖๔

เทศบาลนครนครสวรรค์
รางวัลเทศบาล

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๒๕๖๒
รางวัลอาเซียน ฯ ด้านน�้า ๒๕๕๗

เทศบาลนครภูเก็ต
รางวัลเทศบาลน่าอยู่ ฯ ๒๕๕๒

รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๒๕๕๙ 
รางวัลอาเซียน ฯ ด้านน�้า ๒๕๖๐
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รางวัล
อาเซียน

ด้านสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืน

รางวัล
เทศบาลน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ควบคู่กับการประเมินเทศบาลน่าอยู ่
อย่างยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่แวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ ซ่ึงต้อง
เป็นเมอืงทีเ่ข้าร่วมประเมนิรางวลั
เทศบาลน่าอยูอ่ย่างยั่งยืน และมีความ
โดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรบัแยกองค์ประกอบย่อย 
เพื่อยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็น ๔ ด้าน ได้แก่

รางวัล
เทศบาลด้าน
สิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน

การศึกษานี้ ยังได้ครอบคลุมการศึกษาข้อมูลเมืองในต่างประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืนหรือรางวัลอื่นที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคหรือระดับสากล ซ่ึงได้คัดเลือกไว้ ๕ เมือง ได้แก่  
เมืองเก่ินเทอ ประเทศเวียดนาม เขตตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศสิงคโปร์ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น 
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และกรุงไทเป ไต้หวัน

จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เมืองต่าง ๆ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนขับเคลื่อน
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืน ด�าเนินการทุก ๆ ๔ ปี 
มีการประกวด ๓ ด้าน ได้แก่

ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ 
มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่

• เมืองอยู่ดี 
• คนมีสุข 
• สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
• การเรียนรู้และการบริหาร 
 จัดการที่ดี

• เมืองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
• เมืองพร้อมรับภัยพิบัติ 
• เมืองขจัดมลพิษ 
• เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ด้านอากาศ 
• ด้านน�้า 
• ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว
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  “กระบี่เมืองแห่งความเป็นเลิศ”  

• ขนาดพื้นที่ : ๑๙ ตารางกิโลเมตร •  ประชากร : ๓๑,๗๙๙ คน (ณ มิถุนายน ๒๕๖๕)
• ผลงานเด่น : ป่าในเมือง ป่าในบ้าน ป่าสมุนไพรใกล้ตัว ป่าในวัด การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

๒.๑ กรณีเมืองตัวอย่างในประเทศ

๑. เทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้ากระบี่ มีล�าคลองกระบี่ใหญ่ไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศเหนือ 
ไปออกที่แม่น�้ากระบ่ีซึ่งวางตัวเป็นแนวยาว ทางทิศตะวันออกติดแนวเขตป่าไม้ ภูเขา และมีป่าชายเลน 
ผืนใหญ่บริเวณหน้าเมืองกระบี่ จึงมีพื้นที่จ�ากัด ส่วนการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล 
และแนวถนนสายหลัก  

เทศบาลเมืองกระบี่ มีความโดดเด่นในด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์เมือง เนื่องด้วยเป็นเมือง 
ทีม่ต้ีนทนุทางธรรมชาตท่ีิอดุมสมบูรณ์ จงึเป็นเรือ่งไม่ยากทีจ่ะขับเคลือ่นการพฒันาเมอืงด้วยการสร้างพืน้ที่
สีเขียว เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสมุนไพรในชุมชน “ป่าในบ้าน”  
สร้างเป็นสวนสมุนไพรในบ้านและในชุมชน สืบสานการคงอยู่ของภูมิปัญญาด้านการใช้ยาพื้นบ้านของ 
ผู้น�าชุมชน พื้นที่สีเขียวจากบ้านสู่ชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน “ป่าในวัด” ป่าและพื้นที่สีเขียว 
ในวัด ปลูกต้นไม้เพิ่มในวัดและเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นกับเยาวชนและผู้สนใจปฏิบัติธรรมที่วัดได้ซึมซับ 
ความร่มรื่นในจิตใจ “ป่าในเมือง” มีส่วนร่วมกับภาคีพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นที่ภาคภูมิใจและสร้าง 
อัตลักษณ์ของเมืองและคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน “ป่าในเมือง มหัศจรรย ์
เขาขนาบน�้า พื้นที่ชุ่มน�้าโลก” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของเยาวชนและผู้สนใจ
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เทศบาลเมืองกระบี่เคยประสบความสำาเร็จมาแล้ว 
และได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน การได้รับรางวัลนั้น
นับว่ายากแล้ว แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนคู่กับเมืองย่อมยากกว่า 
แต่อย่างไรก็ตาม การที่ชุมชนเมืองอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืนย่อมเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด  

พันต�ำรวจเอกสมเด็จ  สุขกำร  นำยกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อกีทัง้มุง่บริหารจดัการพืน้ท่ีสเีขียวท่ีมอียู่เดมิ และส่งเสริมพืน้ทีส่เีขยีวให้กระจายในชมุชน ปรบัปรงุภมูทัิศน์
ด้วยพรรณไม้ในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ถนนสายหลัก และสวนสาธารณะ รวมถึงพ้ืนท่ีป่าตามกฎหมาย  
ภายใต้ความรบัผดิชอบ ร่วมดแูลพืน้ทีก่บัหน่วยงานทีต่ัง้อยูใ่นเขตเทศบาล และหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ดแูล
รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง อันเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเสริมสร้างสุขภาพแก่คนเมือง

นอกจากนี้ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และชุมชน ในการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว โดยการบ�ารุงรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการเข้า
ร่วมโครงการกับหน่วยงานภายนอก อาทิ โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา โดยการสนับสนุนของโตโยต้า 
โครงการอนุรกัษ์ปดู�าและการเลีย้งปูด�าทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชน ณ ชมุชนคูเ่มอืง 
ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืนของอาเซียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา
การอนุรักษ์ปูด�าและการเลี้ยงปูด�าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ณ ชุมชนคูเมือง 
โดยเฝ้าระวังและดูแลป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน�้าอันเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ส�าคัญ มีการเชื่อมโยง 
กบัการจดัการระบบนเิวศ พืน้ทีส่เีขยีว กับวถีิชวีติคนในชมุชน รวมถงึพฒันาชุมชนหนิขวางและแหล่งเรยีนรู ้
ตลาดริมคลอง ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ร่วมกับเทศบาล และพัฒนาเป็นตลาดวิถีชุมชนริมคลอง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิด
ประโยชน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน
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  “เมืองอุดมสุข”   

• ขนาดพื้นที่ :  ๑๖.๙๖ ตารางกิโลเมตร •  ประชากร : ๓๒,๐๖๒ คน (ณ มิถุนายน ๒๕๖๕)
• ผลงานเด่น : พื้นที่แก้มลิง ชุมชนไร้ถัง กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
   แบบกระจายอ�านาจ

๒. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสภาพพื้นท่ีโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุ่มมีน�้าขัง ยังมีพื้นที่ส่วนอื่น ๆ  
ที่มีสภาพเป็นหุบเขา ลูกคลื่น และพื้นที่ค่อนข้างราบ มีอากาศเย็นและแห้งในฤดูหนาวอากาศค่อนข้าง 
เย็นกว่าปกติเพราะมวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุม

การบรหิารจดัการของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์มุง่เน้นการพัฒนาสังคม เศรษฐกจิและส่ิงแวดล้อมควบคูกั่น
ไป พฒันาให้เป็นเมอืงน่าอยู ่เมอืงน่าเทีย่ว เมอืงน่าลงทนุ และเมอืงน่าศกึษา ให้ความส�าคญักบัการพัฒนา
เมืองให้สะอาด สวยงาม และอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพระดับสากล 

ส�าหรับการบริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ วางระบบน�้าเสียโดยใช้
ระบบวางน�้าและบ่อเติมอากาศรองรับน�้าเสีย ได้ในปริมาณ ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก่อนปล่อย 
สูแ่หล่งน�า้ธรรมชาติและเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ในสดัส่วนประชาชน ๑ คนต่อ ๑๔๙ ตารางเมตร ซ่ึงมพ้ืีนทีส่เีขยีว
คิดเป็น ๒๙.๘๓ ของพื้นที่เขตเทศบาล คงสภาพระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน�้า กุดเชื่อม กุดยาง หนองเบญ  
หนองแก่งรักกาญ เป็นแหล่งพื้นท่ีอาศัยของสัตว์และแหล่งอาหารของประชาชน มีการขุดลอกคลอง 
และบริเวณล�าน�้าปาวที่ไหลผ่านตัวเมือง สร้างฝายเก็บน�้าและสร้างเขื่อนปกป้องตลิ่งล�าน�้าปาว และแก้ไข
ปัญหาปกป้องผู้บุกรุกอย่างมีระบบโดยหาที่อยู่อาศัยใหม่ 
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นอกจากนี ้มกีารจดัการขยะมลูฝอยร่วมกบัภาคเีครอืข่าย
ภาคราชการ เอกชน ชุมชนไร้ถัง องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓๘ แห่ง โดยลดปริมาณ
ขยะ ๓๔.๔๐ ตันต่อวัน มีการอบรมให้ความรู้การจัดการ
บ่อขยะแก่เจ้าหน้าท่ี และหมั่นสอบถามผลกระทบจาก
ชุมชนรอบเคียงอยู่เสมอ อีกทั้ง บ่อขยะยังสามารถสร้าง
รายได้ให้ชมุชน และมวีถีิชวีติท่ีดีข้ึนจากรายได้การคดัแยก
ขยะ

การกระจายอ�านาจได้มอบการตัดสินใจไปสู่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ลดขั้นตอนการบริหารจัดการเมือง
อยา่งมืออาชพี รวมถึงในการด�าเนินงานทีมุ่่งเนน้ใหช้มุชน
มส่ีวนร่วม โดยเทศบาลมีหน้าทีใ่นการสนบัสนนุ ตลอดจน
เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยกตัวอย่างจากการ 
จัดตั้งกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน ซึ่งในระยะแรกเทศบาลมีหน้าที่ 
เป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทั้งองค์ความรู ้  
จนท้ายทีส่ดุชมุชนสามารถบรหิารจดัการกองทนุฯ ได้ด้วย
ตัวเอง ซึ่งถือเป็นโครงการน�าร่องที่สามารถแสดงให้เห็น 
ถึงความส�าเร็จของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

การได้รับรางวัลเป็นแรงกระตุ้นให้ทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเทศบาล
มีความกระตือรือร้น ตั้งใจปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

จำรุวัฒน์ บุญเพิ่ม นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ์
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 “ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักต�านานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม”  

• ขนาดพื้นที่ : ๑๑.๖๓ ตารางกิโลเมตร •  ประชากร : ๓๔,๖๔๑ คน (ณ มิถุนายน ๒๕๖๕)
• ผลงานเด่น : พื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ ปรับภูมิทัศน์เมือง และคลองรอบเมือง 

๓. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาทางตอนเหนือติดกับเทือกเขาภูพาน 
บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคล่ืน บริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่ง
แม่น�้ามูลและสาขา ด้านใต้เป็นท่ีราบและแอ่งอยู่ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ สูงกว่าระดับน�้าทะเลปานกลาง 
ประมาณ ๑๓๐ – ๑๖๐ เมตร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้ความส�าคัญกับการรักษาและเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง เพื่อเป็นแหล่ง
นันทนาการ และสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ เป็นสิง่เชือ่มโยงผูค้นให้ได้สมัผสักบัธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิ ท�าให้
เป็นเมอืงและเป็นชุมชนน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื ตลอดจนเป็นแหล่งอนรุกัษ์ความหลากหลายชวีภาพของพชืและ
สัตว์ พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๓.๔๙ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ต่อพื้นที่เมือง
ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมี “หอโหวด ๑๐๑” หอสูงชมเมืองสูงเท่าอาคาร ๓๕ ชั้น ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรม 
ที่โดดเด่น สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของเมืองที่ชาวร้อยเอ็ดภาคภูมิใจ 
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ทั้งน้ีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ บ้านเมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะดวกและความปลอดภัย มุ่งเน้นการรักษาภูมิประเทศ และแหล่ง
โบราณสถานของเมืองให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองที่มีความเหมาะสม ท�าให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ทั้งการพัฒนาคลองและก�าแพงรอบเมือง การปรับปรุงทัศนียภาพในเมืองให้มีความน่าอยู่ ร่มรื่น 
เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมีแผนงานการพัฒนาการจัดการขยะและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
ให้เป็นเมอืงร่มรืน่ มกีารจดัหาบ้านให้ผูย้ากไร้ ยดึหลักการอยูร่่วมกนัของส่ิงแวดล้อมโบราณสถานกบัชมุชน

การบริหารจัดการเมืองร้อยเอ็ดท�าให้เกิดนวัตกรรมในการรักษาพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว และการจัดการขยะ 
ที่ช่วยลดภาวะเรือนกระจกและช่วยสร้างรายได้ บูรณาการแก้ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยค�านึงถึง
ต้นทนุทีม่อียู ่เช่น การบูรณาการใช้คลองรอบเมืองเพือ่เป็นแหล่งบ�าบดัน�า้เสยีธรรมชาติ ทีช่่วยลดค่าใช้จ่าย
ในส่วนน้ีได้ เมืองร้อยเอ็ดมีการบริหารจัดการเมืองที่ให้ความส�าคัญทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย เชื่อมโยง 
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนากลไก เครือข่ายชุมชน  
มีกระบวนการท�างานร่วมกันระหว่างชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานการพัฒนาการจัดการขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมให้เป็นเมืองรืมรมย์การจัดหาบ้านให้ผู้ยากไร้ 
ยึดหลักการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมโบราณสถานกับชุมชน

ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนำยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
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  “เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”  

• ขนาดพื้นที่ : ๖๐.๘๕ ตารางกิโลเมตร •  ประชากร : ๗๗,๙๔๐ คน (ณ มิถุนายน ๒๕๖๕)
• ผลงานเด่น : ป่ากลางเมือง มุ่งสู่ River garden city และการบริหารจัดการเมืองตามหลัก 
   “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา”

๔. เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบแอ่งกระทะระหว่างภูเขา โดยมีแม่น�้ากก 
และแม่น�้ากรณ์เป็นแม่น�้าสายหลักท่ีไหลผ่านเมือง อากาศในช่วงหน้าหนาวจะต�่ากว่าพื้นราบโดยทั่วไป 
จึงเป็นที่นิยมของหมู่นักท่องเที่ยว

“เมืองเชียงราย” เป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับเมืองชายแดน ประกอบกับความสวยงามทางธรรมชาติและ 
ความโดดเด่นของวัฒนธรรม ท�าให้เมืองเชียงรายเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และ
ทีอ่ยู ่ท�าให้เมอืงเชยีงรายมกีารพฒันาสูค่วามเป็นเมอืงมากยิง่ขึน้ จงึเป็นความท้าทายในการบรหิารจดัการ
เมอืงให้มีทศิทางการพฒันาภายใต้วสิยัทัศน์ทีส่ะท้อนอตัลกัษณ์ของเมอืงเชยีงรายได้ว่า เป็นเมืองท่องเทีย่ว
ทีส่�าคญั มเีอกลกัษณ์ล้านนาทีโ่ดดเด่น มคีวามหลากหลายทางชาติพันธุ ์วฒันธรรม ประเพณ ีและภูมปัิญญา
ท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองเชียงราย ใช้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา” เพ่ือสร้างระบบ 
การบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการท�างานเชิงบูรณาการ  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมือง และสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
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เทศบาลนครเชียงราย ได ้ มีการเพิ่มพื้นที่สี เขียวต ่อ 
ประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้มากขึ้น เพื่อ 
เป็นปอดของเมือง และเพิ่มพื้นที่ส�าหรับการออกก�าลังกาย 
และพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนา 
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา ให้เป็น 
สวนสาธารณะท่ีประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย บ�ารุงรักษาล�าเหมืองสาธารณะและ 
หนองน�้าต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อแก้ไข 
และลดปัญหาน�า้ท่วม และการเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบั
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ปัญหาหมอกควนั และปัญหา
จราจร โดยร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน ตลอดจนการวางแผนการ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ  
โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้ความรู้การคัดแยกและลด
ปริมาณขยะท่ีต ้นทาง ทั้ งการน�ากลับมาใช ้ ใหม ่ เ พ่ือ 
ลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะ สามารถน�าขยะ 
กลับมาใช้ประโยชน์ การปรับปรุงระบบเก็บขนขยะและ 
การก�าจดัขยะอย่างถกูต้อง

การพัฒนาเมืองทุกวันนี้เราไม่ได้มองแค่มีถนน มีไฟฟ้า และกำาจัดขยะ 
ไม่ได้มีมุมมองอย่างเดียว แต่ได้เชื่อมโยงกับจุดเด่นที่เรามีภูเขา ป่า พืชพันธุ์ 
และชุมชนซึ่งยังมีวิถีชีวิตชนบทที่ยังคงมีความผูกพันกับธรรมชาติ
และมีความร่วมมือภายในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมต้องให้ชุมชน
มีรายได้และมีความสุขด้วย

ดร.ปรีชำ อนุรักษ์ รองนำยกเทศมนตรีนครเชียงรำย

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ 
 (๑) เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และเป็นนครแห่งการเรียนรู้ส�าหรับคนทุกวัย 
 (๒) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครเชียงราย 
 (๓) การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ  
 (๔) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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  “นครน่าอยู่ เคียงคู่เจ้าพระยา พัฒนานวัตกรรม สร้างสังคมสุขภาวะ”  

• ขนาดพื้นที่ : ๒๗.๘๗  ตารางกิโลเมตร •  ประชากร : ๗๘,๗๙๘ คน (ณ มิถุนายน ๒๕๖๕)
• ผลงานเด่น : ป่ากลางเมือง มุ่งสู่ River garden city และการบริหารจัดการเมืองตามหลัก 
   “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา”

๕. เทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีภูเขาขนาดเล็กอยู ่ตอนกลาง ได้แก่  
เขากบซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน�้าทะเลประมาณ ๑๘๕.๕๐ เมตร  
นอกจากนี้ยังมีเขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ที่มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็ก  
มีแม่น�้าปิงผ่านกลางพื้นที่ตั้งแต่ทางด้านทิศเหนืออ้อมมาทาง ทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวลงใต้ มารวมกับ 
แม่น�้าน่านบริเวณปากน�้าโพเป็นต้นแม่น�้าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล

การบรหิารจดัการเมอืงนครสวรรค์ให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาส�าคัญเร่งด่วนของเทศบาล ๓ ประการ 
ได้แก่ มลพษิทางน�า้ มลพษิทางอากาศ และสังคมผู้สูงอาย ุจึงมนีโยบายในการน�าเทคโนโลยมีาใช้ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ท่ีด ี
ของประชาชนในเขตเทศบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู ้สูงอายุ ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี  
ผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเท่าทัน จัดให้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
และสาธารณูปโภค พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และส่งเสริมด้านการกีฬา 
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ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้ยึดหลักร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคมในเขตเทศบาล อีกทั้งยังส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อสร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถเปิดเผย 
และตรวจสอบได้

นอกจากนี้ เทศบาลยังมีการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยต้องมีการศึกษา 
ความเหมาะสมกับบริบทของเทศบาล พร้อมมีการออกแบบรายละเอียดของแผนการด�าเนินงาน 
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และให้ความส�าคัญกับการถ่ายโอนความรู้ในการดูแลและบริหารเทคโนโลย ี
ให้กบัเจ้าหน้าท่ีเทศบาล เพือ่ให้สามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเต็มประสิทธภิาพและต่อเนือ่ง เช่น การศกึษา
ความเหมาะสมของระบบรวบรวมน�้าเสีย ระบบระบายน�้า ระบบบ�าบัดน�้าเสีย และค่าบริหารจัดการ 
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการน�าต้นทุนที่มีอยู ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให ้
ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 

สำาหรับนโยบายการบริหารของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
มุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
โปร่งใส สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้

จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  
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  “นครยะลา เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 

• ขนาดพื้นที่ : ๑๙.๔ ตารางกิโลเมตร  •  ประชากร : ๕๙,๓๙๘ คน  (ณ มิถุนายน ๒๕๖๕)
• ผลงานเด่น : ผังเมืองควบคุมแหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศ ขับเคลื่อนและบริหารจัดการเมือง
   ตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ และ 6C+3R มุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๖. เทศบาลนครยะลา

เมืองยะลาเป็นจังหวัดที่อยู ่ใต ้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตทางใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย  
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเนินสูงและภูเขาเตี้ยสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย  
มีความเหมาะสมในการท�านาส่วนบริเวณตอนใต้ของจังหวัดเป็นป่าเขาและเนินสูง ปกคลุมไปด้วยป่าไม้  
มีแม่น�้าสายส�าคัญ คือ แม่น�้าปัตตานีและแม่น�้าสายบุรี และเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเล

ยะลาถูกยกย่องให้เป็นเมืองท่ีมีการจัดวางผังเมืองที่สวยงาม มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจน ซ่ึงเมือง
ยะลา เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่มีการวางผังเมืองต้ังแต่ก่อนเริ่มสร้างเมือง โดยผังเมืองนี้ 
ถูกวางโดย “พระรัฐกิจวิจารย์ (สวาสดิ์ ณ นคร)” ซ่ึงเรียกว่า ผังเค้าโครงเมืองยะลา ปี ๒๔๘๕ ผังเมือง
ลักษณะเป็นวงเวียน มีถนนกว่า ๔๐๐ สาย ตัดเชื่อมต่อกันเหมือนใยแมงมุม มีวงเวียนซ้อนกัน ๓ วง  
คล้ายกับกรุงปารีส ฝรั่งเศส 

อีกส่วนหนึง่ตดักนัเป็นตารางหมากรุก คล้ายกบันครลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา มทีางเท้าควบคู่
รางระบายน�้าช่วยให้แนวของอาคารเป็นแนวเดียวกัน โดยบริเวณจุดศูนย์กลางของเมืองจะเป็นที่ตั้งของ
ศาลหลักเมือง และมีการก�าหนดพื้นท่ีการใช้ที่ดินในเขตเมืองออกเป็นประเภทต่าง ๆ ชัดเจน ได้แก่  
พื้นที่หน่วยงานราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ้ืนท่ีโล่งและนันทนาการ พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 
พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
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การบริหารจัดการเมืองยะลา มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองโดยใช้ต้นทุนของเมืองที่อยู่ และมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทัน
สมัยจนท�าให้ได้รับตราสัญลักษณ์ “เมืองอัจฉริยะแห่งประเทศไทย” มีการพัฒนา Yala Mobile  
Application ช่วยให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึง 
การแจ้งปัญหา ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะถูกเชื่อมโยงกับเพจ Facebook และ Line ของเทศบาลนครยะลา 
นอกจากนี้ ยังมีระบบ Rich Menu บน Line Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล พัฒนาระบบ
ร้องเรียน การซื้อขายและบริการออนไลน์ และระบบการเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อการบริการประชาชน
อย่างรวดเร็วและลดความจ�าเป็นในการเดินทางเข้ามาติดต่อเทศบาล รวมถึงติดตั้งระบบ Free Wi-fi 
กระจายกว่า ๑๐๐ จุด  ระบบ Chatbox ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ช่วยตอบค�าถามแก่ประชาชน 
และลดข้ันตอนการท�างานของเจ้าหน้าที่ และระบบ Dashboard ในการเผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะ  
ให้กับประชาชนและผู้บริหารได้รับทราบ  

เมืองยะลาขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยใช้แนวคิด 6C+3R ในการบริหารจัดการเมืองในทุกมิติ  
โดย 6C ประกอบด้วย ความสะอาด (Cleanliness)  การท�างานร่วมกัน (Collaboration) การเชื่อมต่อ 
(Connectivity) วฒันธรรม (Culture) ความสามารถในการแข่งขนั (Competitive) และความสะดวกสบาย 
(Comfort) ส่วน 3R ประกอบด้วย Restructure เป็นการปรบัโครงสร้างของเมอืง Repositioning การวาง 
ต�าแหน่งเมืองให้เป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์ และ Reimage การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น

การที่ผู้นำาเห็นความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยหนึ่งของความสำาเร็จ
สำาหรบัเมอืงยะลามทีนุของเมอืงอยูแ่ล้ว ผูบ้รหิารจงึได้นำามาต่อยอดกำาหนดนโยบาย 
6C+3R ซึ่งเป็นเหมือนแผนที่ที่ให้ทางผู้ปฏิบัติได้เดินต่อไปได้

ยู่สิน  จินตภำกร รองนำยกเทศมนตรีนครยะลำ 

ปัจจุบันนโยบายการจัดท�าผังรวมของยะลาได้ต่อยอด
จากผังเดิม มีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวม
ยะลาในการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และมี
เทศบัญญัติในการใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างชัดเจน  
เพื่อการจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ท้ังนี้  
เมืองยะลายังมีข้อก�าหนดเพื่อควบคุมการก่อสร้าง 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม อาทิ ห้ามก่อสร้าง
อาคารที่มีความสูงเกิน ๘ เมตร เพื่อไม่ให้บดบังทิศทางลม ห้ามก่อสร้างอาคารบริเวณริมแม่น�้า ต้องมีระยะ
ห่างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (กรณีแม่น�้าปัตตานีและแม่น�้าสายบุรี) และมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร  
(กรณีแหล่งน�้าอื่น ๆ) และห้ามสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เมือง ซึ่งการวางผังเมืองของยะลา 
ส่งผลให้ยะลาเป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่สวยงามร่มรื่น
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  “นครแห่งการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  น่าอยู่ ปลอดภัย ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”

• ขนาดพื้นที่ : ๑๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร  •  ประชากร : ๗๕,๓๒๘ คน (ณ มิถุนายน ๒๕๖๕)
• ผลงานเด่น : การจัดการแหล่งน�้าและตรวจสอบคุณภาพน�้า การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
 และการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

๗. เทศบาลนครภูเก็ต

พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มทิศตะวันออกติดชายทะเล ด้านทิศเหนือมีเนินเขาสองลูก  
คือ เขารังและเขาโต๊ะแซะ มีคลองบางใหญ่จากอ�าเภอกะทู้ไหลผ่านตัวเมืองออกสู่ทะเล เมืองภูเก็ตมีย่าน
เมืองเก่าซ่ึงเป็นพื้นที่ด้านใน ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น เป็นย่านธุรกิจการค้า โรงแรม สถานบันเทิง  
และร้านค้า  

เทศบาลนครภูเก็ต ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้าอุปโภคและบริโภคทั้งแหล่งส�ารองน�้า  
ระบบระบายน�้า ขุมเหมืองน�้าประปาของเมือง และการจัดการน�้าท่วมแบบบูรณาการ ให้ความส�าคัญ 
กับพ้ืนที่รับน�้า คณะท�างาน แผนงาน และเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
การผลิตน�้าประปาโดยการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle Water Treatment) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
ด้านอากาศมกีารตรวจวดัคณุภาพอากาศในพ้ืนท่ีเป็นประจ�าและรายงานต่อหน่วยงานก�ากบัดูแลทุก ๖ เดือน 
ตรวจวัดโดยหน่วยงานกลาง ตรวจสอบมลพิษจากยานพาหนะ การควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
จากเตาเผามูลฝอยและใช้เชื้อเพลิงทางเลือก คุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง พร้อมมีการส�ารวจ
ความคิดเหน็ประชาชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง การร้องเรยีนของประชาชน รวบรวมข้อมลูสขุภาพของประชาชน
บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
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ในการจดัการขยะมลูฝอย เทศบาลนครภูเกต็ได้ให้ความส�าคญัอย่างต่อเน่ือง มกีารตัง้เป้าหมายการลดอตัรา
การเพิ่มขึ้นของขยะให้ได้ร ้อยละ ๓ ต่อปี จากเดิมเป็นการทิ้งขยะรวมมุ ่งเน้นการคัดแยกขยะ 
ตั้งแต่ต้นทาง ก่อนการรวบรวมและขนส่งผ่านสถานีขนถ่ายไปยังศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต  
มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต 

ทั้งน้ี ได้ให้ด�าเนินงานการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง สู่ปลายทาง โดยที่ต้นทางได้ริเริ่มโครงการ 
ลดปริมาณขยะแบบครบวงจร ด้วยการจดัอบรมให้ความรูก้ารคัดแยกขยะในชมุชน โรงเรียน สถานประกอบการ 
หน่วยงาน ด�าเนินการคัดแยกขยะ ถนนปลอดถัง จัดเก็บแยกประเภท มีจุดรวมขยะอันตรายชุมชน  
ส่วนการจัดการขยะกลางทาง  มกี�าหนดเส้นทางการเกบ็ขนขยะให้ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมด ก�าหนดเส้นทาง 
ระยะเวลาเกบ็ขนขยะ ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้พืน้ท่ี มรีถเกบ็ขนขยะแยกประเภท ท้ังขยะท่ัวไปและขยะอนิทรีย์ 
มีชุมชนปลอดถัง ก�าหนดวันเก็บขยะอันตรายชุมชน ส่วนการจัดการปลายทางท่ีศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอย
จงัหวัดภเูกต็ มุง่เน้นการจดัการขยะแยกประเภท โดยมีศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจัดการขยะจังหวดัภเูกต็ 
อย่างยั่งยืน คอยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ 

ส�าหรับการจัดการด้านน�้า มีการวางแผนหาแหล่งน�้าส�ารองในหน้าแล้ง และน�้าใต้ดินจากน�้าบาดาล มีการ
ตรวจสอบคณุภาพ การเกบ็ตวัอย่างน�า้และตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานอย่างสม�า่เสมอ และมช่ีองทาง
การสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสารและร้องเรียนได้อย่างเท่าทัน ผลักดันให้เป็นหลักสูตรในระบบของสถานศึกษา 
ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง ปลูกต้นไม้บนพื้นที่ว่าง 
ให้มากขึ้น ปรับปรุงก่อสร้างระบบเคเบ้ิลใต้ดินในเขตย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อทัศนียภาพของเมือง 
ที่สวยงาม

ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการป้องกันมลพิษ 
การเพิ่มศักยภาพสวนสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการผู้สูงวัย 
การพัฒนาโครงสร้างเพื่อให้รองรับการท่องเที่ยว และเน้นยำ้าความสะอาด
ของเมือง รวมถึงเตรียมรับมือภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาด

อรไพลิน ตระกูลปริพนธ์  รองนำยกเทศมนตรีนครภูเก็ต 
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๒.๒ กรณีเมืองตัวอย่างในเอเชีย

  ทศิทางการพัฒนา :  “มุ่งพัฒนาเมืองเกิ่นเทอให้เป็นเมืองอัจฉริยะ”  

• ขนาดพื้นที่ : ๑,๓๘๙.๖ ตารางกิโลเมตร •  ประชากร : ๑.๒๕ ล้านคน 
• ผลงานเด่น : การจดัการขยะทะเล โรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ และการควบคมุการเกดิขยะโดยใช้หลกั EPR

๑. เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม

เมืองเกิ่นเทอ (Can Tho) เป็นเมืองชายฝั่งทะเล ตั้งอยู่บนจุดเชื่อมต่อของแม่น�้าสายส�าคัญของสามเหลี่ยม
ปากแม่น�า้โขง ใกล้กบัเมอืงโฮจมินิห์ทางตอนใต้ของประเทศเวยีดนาม ด้วยสภาพพ้ืนทีซ่ึ่งมคีวามอดุมสมบรูณ์ 
จึงได้รับฉายาว่าเป็นเมืองอู ่ข ้าวอู ่น�้าของเวียดนาม ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลผลิตทางการเกษตร  
เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ โลจิสติกส์ การค้าการเงิน การบริการ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
โดยมีแหล่งอุตสาหกรรมท่ีทันสมัยและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีผสมผสานกันได้อย่างลงตัว  
ประกอบกับเมืองเกิ่นเทอมีกิจกรรมท่ีเหมาะกับการท่องเที่ยวหลากหลาย จึงมีการขยายตัวของประชากร
และกิจกรรมหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ

จากการขยายตัวและการพัฒนาเมือง ท�าให้เมืองเกิ่นเทอประสบปัญหาขยะและของเสียที่เกิดขึ้นในเมือง
ทั้งจากผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว รวมทั้งขยะที่มาจากพื้นที่ต้นน�้า กอปรกับที่ตั้งของเมืองซึ่งเป็นเมือง
ชายฝั่งทะเล จึงเผชิญกับขยะที่ถูกคลื่นและลมทะเลพัดพามายังชายฝั่ง ส่งผลให้เทศบาลเมืองเกิ่นเทอ  
มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ี โดยได้มีการร่วมลงนามแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการจัดการ
พลาสติกในทะเล ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลลงร้อยละ ๗๕ 
ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended 
Producer Responsibility: EPR) ท่ีก�าหนดให้บริษัทต่าง ๆ ให้มีการน�าบรรจุภัณฑ์กลับไปใช้ประโยชน์
ใหม่ ส�าหรับโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ถือเป็นต้นแบบส�าหรับการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
เวยีดนาม ซึ่งมีการตรวจสอบการปลดปล่อยก๊าซจากโรงผลติพลังงานจากขยะรูปแบบออนไลน์เปน็ประจ�า
ทุกวัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานของสหภาพยุโรป ในการผลิตพลังงานสะอาด
และลดการปล่อยมลพิษ



การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 33

  ทศิทางการพัฒนา :  “เขตตะวันตกเฉียงเหนือ ชุมชนสุขภาพดีคนมีสุข” 

• ขนาดพื้นที่ : ๑๓๘ ตารางกิโลเมตร •  ประชากร : ๙ แสนคน
• ผลงานเด่น : โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และติดตั้งเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

๒. เขตตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ ภูมิภาคหรือ ๕ เขต ส�าหรับเขตตะวันตกเฉียงเหนือ  
(North West District) การบริหารจัดการพื้นที่ โดยน�าแนวความคิดริเริ่มที่เป็นแบบอย่างไปสู่ความยั่งยืน
ด้านสิง่แวดล้อม ด้วยการสนบัสนุนร่วมกันขององค์กร ชมุชน โรงเรยีน อาสาสมคัร และผูอ้ยูอ่าศยั โดยยดึหลกัการ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือการแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อม การค�านึงถึงผู้อื่น โดยรัฐบาลท้องถิ่น 
มบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุความยัง่ยนืเป็นวถิชีวีติ และสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมากข้ึน

การบริหารจัดการเมืองของสิงคโปร์ มีความโดดเด่นโดยเฉพาะการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ซึ่งได้รับการ
ขบัเคลือ่นจากนโยบายของประเทศ ซึง่ส�านกังานสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ(National Environmental Agency: 
NEA) ได้ส่งเสรมิระบบการจดัการขยะมลูฝอยแบบบรูณาการ ซึง่มุง่เน้นไปทีก่ารลดปรมิาณขยะและการรไีซเคลิ 
ทั้งการหลีกเลี่ยงใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และการติดตั้งเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เนื่องจาก
ขาดแคลนที่ดิน จึงหลีกเลี่ยงการท�าหลุมฝังกลบ ซึ่งแนวคิดการจัดการขยะตามหลัก 3Rs จะช่วยลดการ
สร้างขยะที่แหล่งก�าเนิด ลดปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย เพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิล และมีส่วน
ช่วยในการขับเคลื่อนสิงคโปร์ไปสู่ประเทศที่ไร้ขยะ (Zero Waste) 

นอกจากนี ้ยงัมกีารสร้างโรงผลติพลงังานไฟฟ้าจากขยะ ซึง่รฐับาลสงิคโปร์ ให้สทิธเิอกชนมาประมลูรบัจ้าง
เก็บขนและบริหารจัดการโรงงานก�าจัดขยะ มีการเก็บค่าก�าจัดขยะ (Tipping Fees) จากผู้รับบริการใน
อตัราทีแ่ตกต่างกนัตามประเภทผูใ้ช้บรกิาร ลกัษณะและระยะทางของการเข้าไปรบัขยะ และมกีระบวนการ
คดัแยกส่วนทีน่�าไปรไีซเคลิได้ออกไปท�าประโยชน์ โดยมกีารจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากการเผาขยะทีส่่งเข้า
ระบบสายส่งในราคาค่าไฟฟ้าปกตท่ีิต้องมีการประมลู (Bidding) เสนอปรมิาณและค่าไฟฟ้ารายวนัในตลาด
กลาง Power Pool อีกทั้ง ยังมีการวางแผนแหล่งรองรับการฝังกลบขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาขยะ พร้อมมี
มาตรการควบคุมและตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และน�าพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียว
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  ทศิทางการพัฒนา :  “โอซากาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า 
       และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเมือง”

• ขนาดพื้นที่ : ๒๒๕ ตารางกิโลเมตร •  ประชากร : ๒.๗ ล้านคน
• ผลงานเด่น : การก�าหนดมาตรการและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการ กฎหมายการรีไซเคิล 
   เครือ่งใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็ แผนการตรวจสอบและตดิตามการปลดปล่อยมลพษิ และการใช ้
   พลังงานทางเลือก

๓. เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เมืองโอซาก้า (Osaka City) เป็นเมืองขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู  
ถือเป็นเมืองท่า เมืองอุตสาหกรรม และเมืองศูนย์กลางการค้าที่ส�าคัญ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจใหญ่ 
เป็นอันดับสองของประเทศ 

เทศบาลเมืองโอซาก้ามีวิสัยทัศน์ในการท�าให้เมืองโอซาก้าเป็นเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สู่สังคม
คาร์บอนต�า่ และบรรลเุป้าหมายในการพฒันาเมอืงทีย่ัง่ยนื จงึให้ความส�าคญักบัการควบคมุผลกระทบจาก
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  รักษาสภาพแวดล้อมในเมือง และสังคมบนพื้นฐานของการรีไซเคิล 
ด้วยการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมือง ตลอดจนการใช้พลังงาน 
ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ

เทศบาลเมอืงโอซาก้ามกีารก�าหนดมาตรการและใช้กฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการจดัการสิง่แวดล้อมทีช่ดัเจน 
ควบคูไ่ปกบัการสร้างความร่วมมอืกบัภาคส่วนต่าง ๆ  เหน็ได้ชดัจากกรณกีารจัดการของเสียท่ีเกดิจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ  อย่างเข้มงวด  โดยมรีะเบยีบให้บริษทัเอกชนแต่ละแห่งมผีูจั้ดการของเสยีประจ�าบรษิทั 
ซึง่จะรบัผิดชอบในการก�ากบัดแูลและพฒันาแผนการลดของเสยีทีส่อดคล้องกบัแนวทางของเมืองโอซาก้า 
มีแผนการตรวจสอบและติดตามการปลดปล่อยมลพิษ เพ่ือตรวจสอบระดับของอัตราการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก รฐับาลของโอซาก้าได้ด�าเนนิการทบทวนข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกับการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
อย่างต่อเนื่องและมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Appliances Recycling Act) ซึ่งเป็นการรับโลหะที่สามารถน�ากลับมาใช้งานได้ 
ซึง่ช่วยส่งเสรมิการรไีซเคลิและการก�าจดัขยะอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ทศิทางการพัฒนา :  “การสร้างเมืองแห่งความสุขของประชากรผ่านการสื่อสารและความคิดเห็น”

• ขนาดพื้นที่ : ๖๐๕  ตารางกิโลเมตร •  ประชากร : ๑๐ ล้านคน
• ผลงานเด่น : เมืองปลอดฝุ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เส้นทางสีเขียว ฟื้นฟูคลอง 
   และฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

๔. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

กรงุโซล (Seoul) ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศ มแีม่น�า้ฮนัไหลผ่านและแบ่งเมอืงออกเป็นสอง
ส่วน เป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ คณะบริหารมหานครโซล (Seoul Metropolitan Government; SMG) ได้
ยกระดับความพยายามท่ีจะท�าให้กรุงโซลเป็นเมืองที่ปลอดจากปัญหาฝุ่น โดยการใช้มาตรการหลายด้าน
เพื่อควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศ นอกจากนั้นกรุงโซล ยังมีพ้ืนท่ีสีเขียวจ�านวนมากซ่ึงช่วยส่งเสริม 
สภาพแวดล้อมในเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ด้วยความที่เป็นเมืองยั่งยืน และนวัตกรรมจ�านวนมากได้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในระดับชุมชน
รฐับาลกรงุโซล ได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพือ่ลดปัญหามลพษิทางอากาศอย่างครอบคลมุ เช่น เครือ่งท�าความร้อน 
การขนส่ง และสถานทีป่ระกอบการ ส่งผลให้ปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM

2.5
 ลดลงได้ชดัเจน มโีครงการ

เส้นทางสเีขยีว (Green Path Project) เพ่ือการเช่ือมพืน้ท่ีต่าง ๆ  ทัว่กรงุโซล ทัง้ป่าในเมอืง สวนหรอืสวนสาธารณะ 
เข้าด้วยกัน เพื่อท�าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งเป็นการเชื่อมพื้นที่ใจกลางเมืองกับพื้นท่ีอยู่อาศัย 
โครงการนีจ้ะท�าให้เมอืงมพีืน้ทีส่เีขยีวขนาดใหญ่ เป็นแหล่งกกัเกบ็คาร์บอนและสร้างทศันยีภาพทีส่วยงาม

ส่วนการฟ้ืนฟคูลองชองกเยชอนเป็นกรณีทีไ่ด้รบัความสนใจจากเมอืงต่าง ๆ  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ส�าหรบัคลองชองกเยชอนเป็นแม่น�า้สายส�าคญัทีไ่หลผ่านกรุงโซล เดิมเคยมปัีญหาน�า้เน่าเสีย  แต่ได้รับการ
พลิกฟื้นให้กลายเป็นคลองท่ีสวยงาม เป็นแหล่งน�้าของเมือง แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า ป้องกันน�้าท่วม 
ตลอดจนช่วยลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมือง 

นอกจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหารจัดการกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นศูนย์กลาง 
การบรหิารและศนูย์กลางด้านเศรษฐกจิของประเทศเกาหลีใต้  ยงัได้มกีารก่อต้ังองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ (Public - Private Partnership - PPP) เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๐ โดยมีสมาชิก  
๕๐ เมอืงและในปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑๓ องค์กร โดยได้เข้ามามีบทบาทด้วยในการสร้างเมือง 
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลก
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  ทศิทางการพัฒนา :  “กรุงไทเปมุ่งสู่เมืองคาร์บอนเป็นศูนย์ มุ่งเน้นพัฒนาเมือง 
       อัจฉริยะ การรีไซเคิลอย่างครบวงจร และลดขยะให้เป็นศูนย์ Ú”

• ขนาดพื้นที่ :  ๒๗๑.๘ ตารางกิโลเมตร   •  ประชากร : ๒.๔๖ ล้านคน
• ผลงานเด่น : ระบบการเกบ็ค่าก�าจดัขยะครวัเรอืน และเปิดโอกาสให้มกีารจดัตัง้องค์กรภาคประชาสงัคม 
   มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

๕. กรุงไทเป ไต้หวัน

กรุงไทเป (Taipei) ตัง้อยูท่างตอนเหนือของไต้หวนั ห่างจากเมอืงท่าท่ีอยูท่างเหนอื พืน้ท่ีถูกล้อมรอบด้วย 
นครซินเป่ย์ (นครไทเปใหม่) พืน้ทีส่่วนใหญ่ของเมอืงตัง้อยูบ่นแอ่งไทเป ซึง่เป็นก้นทะเลสาบโบราณ แอ่งไทเป 
ล้อมรอบด้วยหบุเขาทีค่่อนข้างแคบของแม่น�า้จหีลงและแม่น�า้ซนิเตีย้น ซึง่รวมกนัเป็นแม่น�า้ตัน้ฉุย่ทีไ่หลไป
ตามแนวพรมแดนด้านตะวันตกของเมือง เนื่องจากกรุงไทเปมีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น แต่มีพ้ืนที่
ส�าหรบัก�าจดัขยะน้อย จนเกดิการออกมาประท้วงของกลุ่มสตรีท่ีเกีย่วเนือ่งกบัปัญหาขยะ ความเคล่ือนไหว
ของกลุม่กระตุน้ให้รฐับาลท้องถิน่ออกนโยบายเพือ่ช่วยในการลดปรมิาณขยะและส่งเสรมิการน�ากลบัมาใช้
ใหม่ โดยได้น�าระบบการเก็บค่าก�าจัดขยะครัวเรือนมาใช้ โดยเรียกว่า โครงการค่าเก็บขยะต่อถุง “Per-Bag 
Trash Collection Fee Program” ซึ่งก�าหนดให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ต้องซื้อถุงขยะที่เหมาะสม 

กรงุไทเปเน้นการเปิดโอกาสให้มกีารจดัตัง้องค์กรภาคประชาสังคมได้แสดงความคดิเหน็ในการพัฒนาเมอืง 
ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรประชาสังคมไต้หวัน อีกท้ังรัฐบาลท้องถ่ินยังมีการท�างานอย่างใกล้ชิดกับ
ประชาชน รับฟังข้อมูลและร่วมกันหาทางการแก้ไขปัญหาและจัดท�าแผนที่ชัดเจน ทั้งน้ี การจัดการขยะ
เป็นวาระส�าคญัวาระหนึง่ของกรงุไทเป ทีทุ่กฝ่ายได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือ่ง น�าไปสู ่
การใช้มาตรการต่าง ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถเปล่ียนไทเปจาก เกาะขยะ 
“Garbage Island” ไปสู่ผู้น�าในการรีไซเคิล ซึ่งเป็นที่ชื่นชมและเป็นต้นแบบในการท�างานของเมืองอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าแผนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายใน 
ปี ค.ศ. ๒๐๕๐ ให้สอดคล้องกบัข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยได้ความส�าคญักบั ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคที่อยู่อาศัย
และพาณิชยกรรมมุ ่งเน้นพัฒนาอาคารอัจฉริยะและไร้คาร์บอน ภาคการขนส่งเน้นเส้นทางส่งเสริม 
การขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมต�่า และภาคของเสีย ซ่ึงใช้หลัก “รีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบและขยะ 
เป็นศูนย์” โดยจะด�าเนินการทั้งสามเส้นทางนี้ให้บรรลุเป้าหมาย  
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 แนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง
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  ๓. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

  ๓.๑ การจัดการพื้นที่สีเขียวและความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพ

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
และความหลากหลายทางชีวภาพ

 การจดัการพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง ทัง้การดแูล รกัษา อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูตลอดจนการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเมือง 
 ให้มากข้ึน อาทิ สวนสาธารณะในเมือง พื้นท่ีสีเขียวในบ้าน วัด และในพื้นที่เอกชน รวมถึงให้พื้นที่ 
 สีเขียวมีการเชื่อมโยงภายในเมืองที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 การสร้างพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นแหล่งนันทนาการและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเป็นแหล่งรักษาพันธุ์ไม้ 
 ท้องถิ่นที่ส�าคัญ 
 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวควบคู่ไปกับการดูแลรักษาระบบนิเวศ ให้คงเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม
 การจัดท�าฐานขอ้มูลต้นไม้ในเมอืง ระบบสืบค้นตน้ไม้ และทะเบียนพันธุ์ไม้ โดยให้ประชาชนสามารถ 
 เข้าถึงและเรียนรู้ชนิดของพันธุ์ไม้ในเมือง ซึ่งสามารถเป็นฐานข้อมูลในการค�านวณการปริมาณกักเก็บ 
 คาร์บอนของต้นไม้ได้
 การปรังปรุงภูมิทัศน์เมือง ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเมือง  
 เพื่อทัศนียภาพของเมืองที่สวยงาม เป็นระเบียบ และเอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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การสร้างพื้นที่สีเขียว แหล่งนันทนาการ และแหล่งเรียนรู้

พืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงเป็นตวัชีว้ดัหนึง่ของการพัฒนาเมอืงสู่การเป็นเมอืงน่าอยู ่ซ่ึงให้ความส�าคญัการทีป่ระชาชน 
จะสามารถเข้าถงึพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงได้อย่างทัว่ถงึ ซ่ึงพ้ืนทีสี่เขยีวมคุีณประโยชน์และคณุค่าต่อคณุภาพชวีติ 
ของคน อกีทัง้ช่วยเสริมสร้างความเป็นเมอืงน่าอยูท้ั่งช่วยเพ่ิมมลูค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยเมอืงท่ีมทัีศนียภาพ 
ทีส่วยงาม มคีวามร่มรืน่และสวยงามด้วยต้นไม้และสวนสาธารณะจะดดูดึงให้มนีกัท่องเทีย่วเข้ามาเยีย่มชม
และพักผ่อนในเมืองได้มากกว่าเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง ทั้งเป็นแหล่งนนัทนาการ เป็นสถานทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจ รวมถงึเป็นแหล่งพบปะพดูคยุหรอืท�ากจิกรรมร่วมกนั นอกจากนี ้ในแง่คุณค่าด้านส่ิงแวดล้อม พื้นท่ี 
สีเขียวจัดเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�าคัญ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งพืชและสัตว์ ช่วย 
ลดมลพิษทางอากาศ ช่วยดูดซับสารโลหะหนัก เพิ่มความชื้นในอากาศ ส่งผลไม่ให้อากาศร้อนจนเกินไป 
ตลอดจนเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ส�าคัญทั้งในส่วนใต้ดินและบนดิน ซ่ึงเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน 
จากคุณค่าของพืน้ทีส่เีขยีวทีก่ล่าวมา ท�าให้หลาย ๆ  เมอืงได้ให้ความส�าคญัในการรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง
ไว้ ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเดิมให้คงอยู่ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากขึ้น  

องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization; WHO) ได้ระบุว่าควรมี
พื้นที่สีเขียวอย่างน้อย ๙ ตารางเมตรต่อคน  
ซึ่งการปลูกไม้ในเมืองถือเป็นกลไกส�าคัญ
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
และชุมชนอย่างยั่งยืน

กรณตีวัอย่างการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟพูืน้ท่ีสเีขยีว เทศบาลเมอืงกระบี ่ได้ร่วมสถานพีฒันาทรพัยากร 
ป่าชายเลนที่ ๒๖ (เมืองกระบี่) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดท�าโครงการป่าในเมือง 
จงัหวดักระบ่ี เพ่ือสนบัสนนุให้เกดิการมส่ีวนร่วมของภาคราชการ ท้องถิน่ เอกชน และประชาชน  
ในการสงวนอนุรักษ์ และฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จ�านวน ๑๘๐ ไร่ ให้เป็นป่าในเมือง  
ตามนโยบาย “สวนป่าในเมอืง สวนป่าประชารฐัเพือ่ความสขุของคนไทย” รวมถึงการเพิม่พืน้ที่ 
สเีขยีวในบ้านเป็น “ป่าในบ้าน” โดยการเพาะปลูกพืชผักสมนุไพร พัฒนากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ชมุชนด้านสขุภาพและสมนุไพรไทย “ศนูย์การเรยีนรูก้ารอบสมนุไพรเพือ่สขุภาพ” ตัง้อยูท่ีช่มุชน 
ทุง่โหลง อกีท้ังการสร้าง “ป่าในวดั” ให้เป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดจนสร้างความร่มร่ืนในจติใจ 

หลายเมืองได้สร้างสวนสาธารณะ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวใจกลางเมือง ที่ถือเป็นจุดแลนด์มาร์ค 
ท่ีส�าคัญ ดังเช่น เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุพ์ัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เป็นแหล่ง 
เรยีนรู ้พัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพ อกีทัง้พฒันาให้เป็นแหล่งรองรบัน�า้และ
ป้องกนัน�า้ท่วม ช่วยบ�าบดัน�า้เสียให้เจือจาง รวมถงึช่วยป้องกนัปัญหาความแห้งแล้งโดยการผนัน�า้ 
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เข้าสู่แหล่งน�้าสาธารณะ เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ พัฒนาพื้นที่สีเขียวควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
ระบบนเิวศ โดยการขดุลอกบึงพลาญชยัเพ่ือแก้ปัญหาน�า้เน่าเสียและอนรัุกษ์ชนดิพันธุป์ลาและ
สัตว์น�้าจืด อีกท้ัง การปรับปรุงเกาะเต่าบึงพลาญชัย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้าง 
ระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์และการวางไข่ของเต่าและตะพาบน�้า มีการดูแลรักษา 
พันธุ์ไม้ในบริเวณบึง และปลูกต้นอินทนิลซึ่งเป็นไม้ประจ�าจังหวัดรอบบึง ส่งผลให้บึงพลาญชัย
แห่งน้ีมภีมูทิศัน์ทีส่วยงามและเป็นแหล่งนนัทนาการทีส่�าคญัและมชีือ่เสยีงในจงัหวดั เป็นต้นมา 

ส�าหรับเทศบาลนครเชียงรายได้พัฒนาดอยสะเก็นเป็น “ป่าใจกลางเมือง” เป็นแหล่งเรียนรู้
ชมุชนท่ีส�าคญั และมกีารออกแบบเส้นทางการท่องเทีย่วเชงินเิวศ มกีารจดักจิกรรมค่ายพกัแรม 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน มีไกด์น�าเที่ยว น�าเดินป่าส�ารวจพันธุ์ต้นไม้ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความตระหนักถึงความส�าคัญของป่าดอยสะเก็น ตลอดจนต่อยอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ นอกจากนี ้เทศบาลนครเชยีงรายได้มกีารพฒันาพืน้ทีร่มิแม่น�า้กก
บางส่วนให้เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของคนประชาชนและดึงดูดนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชม 
และแนวคิดจะพัฒนาพื้นท่ีริมแม่น�้ากกให้เป็นสวนสาธารณะกระจายเป็นจดุ ๆ เพือ่เอือ้ให้กับ
ประชาชนในแต่ละพืน้ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึน้ พร้อมกบัการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีม่กีารจ�าหน่าย
สินค้าของชุมชนไปพร้อม ๆ กัน โดยจะมีเส้นทางเชื่อมโยงกันตลอดแนวแม่น�้า ซึ่งในขณะนี ้
ได้มีการศึกษาออกแบบพัฒนาพ้ืนที่โดยค�านึงถึงสภาพทางธรรมชาติ ลักษณะทางอุทกวิทยา 
และการไหลเวียนของน�้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและ 
สัตว์น�้า และในเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้สร้างอทุยานสวรรค์ให้เป็นพืน้ท่ีสเีขียวใจกลางเมอืง  
เป็นแหล่งนนัทนาการ ให้ประชาชนท�ากจิกรรมต่าง ๆ รวมถงึจดังานประเพณแีละเทศกาลต่าง ๆ  
รวมถงึการพฒันาทางเท้า เกาะกลางถนน รวมถงึการสร้างสวนหย่อมขนาดเลก็ กระจายอยูท่ัว่เมอืง 
ซึ่งต้นไม้ใหญ่นอกจากจะช่วยท�าให้เมืองมีความร่มร่ืนแล้ว ยังช่วยดักกรองฝุ่น ช่วยดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเป็นมลพษิทีเ่กดิจากการจราจรได้ดี

นอกจากนี ้กรงุโซล สาธารณรฐัเกาหล ีมกีารด�าเนนิโครงการเส้นทางสเีขียว (Green Path Project) 
เป็นการเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงโซลเข้าด้วยกัน เช่น ป่าในเมือง สวน หรือสวนสาธารณะ 
เส้นทางสีเขียวอีก ๔๐๐ กิโลเมตรจะถูกเชื่อมเข้ากับเส้นทางยาวกว่า ๑,๖๐๐ กิโลเมตรที่มีอยู่
แล้วเพือ่ให้ประชากรสามารถเข้าถงึได้อย่างทัว่ถงึ คาดว่าโครงการนีจ้ะส�าเรจ็ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๖ 
และจะเชื่อมพื้นที่ใจกลางเมืองกับพื้นท่ีอยู่อาศัยและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเพื่อประโยชน ์
ทัง้ในด้านร่างกายและจติใจส�าหรับประชาชน การสร้างและรักษาพ้ืนทีสี่เขยีวในรูปแบบต่าง ๆ  
จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่สิ่งแวดล้อม สังคม และมนุษย์ ท�าให้เมือง 
มีความร่มรื่น น่าอยู่ ช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอน 
ในรูปแบบเนื้อไม้ ซึ่งมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
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การรักษาพื้นที่สีเขียวและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวที่ มีอยู ่ในเมืองเป็นส่ิงส�าคัญ โดยเฉพาะการจัดท�าฐานข้อมูลพันธุ ์ไม ้
เป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวและเก็บข้อมูลพันธุ ์ไม้เพื่อประโยชน์ในอนาคต  
โดยระบบสืบค้นต้นไม้และการจัดท�าทะเบียนพันธุ์ไม้ จะเป็นระบบข้อมูลท่ีแสดงชนิดพันธุ์ไม้ ความสูง  
เส้นรอบวง และพิกัด ซ่ึงเทศบาลนครยะลา ได้จัดท�าระบบสืบค้นต้นไม้และการจัดท�าทะเบียนพันธุ์ไม้  
โดยใช้รหัส QR Code จัดท�าข้ึนในรูปป้ายช่ือพันธุ์ไม้มาติดกับต้นไม้เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ชนิด 
ของพันธุ์ไม้ในเมือง ซึ่งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเร่ิมจากในสวนสาธารณะ 
ที่เทศบาลดูแลเอง และมีแผนจะขยายไปสู่ต้นไม้ในโรงเรียน หน่วยงานราชการ วัด และพื้นที่เอกชน  
ส่วนเทศบาลเมืองกระบี่ ด�าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ 
ประชาชนใกล้เคียง ท�าการส�ารวจพันธุ์ไม้และจัดท�าฐานข้อมูลต้นไม้ในเขตวัดปานุราชประชาสรรค์  
โดยใช้รหัส QR Code ติดตามต้นไม้ เพ่ือการเรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของต้นไม้ประเภทต่าง ๆ  
ตลอดจนสามารถน�ามาค�านวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้แต่ละต้น

นอกจากนี้ เทศบาลนครยะลา ได้จัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในความดูแลของเทศบาล  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชท้องถ่ินทั้งไม้ประดับและพืชเศรษฐกิจ  
กาแฟโรบัสต้า กล้วยหินยะลา เฟิร์น ยางอินเดีย และดาหลา เป็นต้น เพื่อน�าไปใช้ในการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและตกแต่งในพื้นที่เขตเทศบาล รวมถึงสนับสนุนสร้างรายได้แก่ชุมชน เช่น 
สนับสนุนกล้าไม้กาแฟโรบัสต้าให้กับเกษตรกร เป็นต้น โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ในการเพาะเลี้ยงและดูแลกล้าไม้ และสามารถผลิตกล้าไม้คุณภาพดีมีปริมาณมากพอ 
ที่จะใช้ส�าหรับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อมุ่งสู่ “นครแห่งสวน” อย่างแท้จริง

กาแฟโรบัสต้า

กาแฟโรบัสต
้า ยางอินเดีย

ยางอินเดีย

ยางอินเดีย
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การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเป็นการพัฒนาเมืองโดยค�านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย อัตลักษณ์ 
ของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่าง
ครบถ้วน ซ่ึงการปรบัปรงุภมูทิศัน์ของเมอืงให้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ในพืน้ทีเ่ป็นอกีหนึง่ เช่นในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ ได้ท�าการปรับภมูทัิศน์บริเวณตัวเมอืงให้ดีข้ึนการย้าย
เรือนจ�าออกนอกเมือง ซ่ึงประชาชนให้ความเห็นว่าควรย้ายเรือนจ�าออกไปนอกเมือง เน่ืองจากตั้งอยู ่
ในแหล่งชุมชน อาคารสถานทีมี่การช�ารดุทรดุโทรมเสือ่มสภาพ เทศบาลจงึท�าการย้ายเรอืนจ�าไปพืน้ทีใ่หม่ 
ซึ่งห่างจากตัวเมืองออกไป นอกจากนี้ ยังมี “แผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและการท่องเที่ยวในอนาคต”  
โดยการจดัการพืน้ทีร่มิแม่น�า้ท่ีมกีารรกุล�า้ ได้พัฒนาปรับปรุงคลองคเูมอืงให้สวยงาม มกีารเจรจาย้ายบ้าน
เรือนที่รุกล�้าล�าน�้า โดยการจัดหาท่ีอยู่ใหม่ให้กว่า ๒๐๐ หลังคาเรือน โดยเริ่มจากการส�ารวจข้อมูลชุมชน 
จดัท�าแผนผัง และช้ีแจงท�าความเข้าใจกบัประชาชน ตลอดจนการคนืสภาพคเูมอืงก�าแพงเมอืงทีเ่สือ่มโทรม
ให้กลับมาเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดให้มีถนน ไฟฟ้า ทางระบายน�้า ทางเท้า และสวน
สขุภาพ จากการด�าเนินงานส่งผลให้เทศบาลเมอืงร้อยเอด็เป็นต้นแบบโครงการจดัท�าแผนพฒันาทีอ่ยู่อาศยั
และแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด อีกทั้งประชาชนที่ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรณีเมืองเชียงราย ที่เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตลอดสองข้างริมแม่น�้ากกที่ไหลผ่าน
เทศบาลนครเชยีงรายยงัคงมสีภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม กลมกลืนกบัภมูทัิศน์ภเูขาโดยรอบ 
โดยเทศบาลนครเชียงรายได้มีการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น�้ากกบางส่วนให้เอื้อต่อการพักผ่อน 
หย่อนใจของคนประชาชนและดึงดูดนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชม โดยจะพัฒนาให้เป็นสวน
สาธารณะกระจายเป็นจุด ๆ เพื่อเอื้อให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
มากขึ้น พร้อมมีเส้นทางเชื่อมโยงกันตลอดแนวแม่น�้า โดยได้เร่ิมท�าการศึกษาออกแบบและ
เปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงส่วนใหญ ่
เห็นว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างแข็ง (Hard structure) หรือใช้เท่าที่จ�าเป็น เน้นการ
พัฒนาท่ีค�านึงถึงสภาพพื้นท่ีทางธรรมชาติ ลักษณะทางอุทกวิทยา และการไหลเวียนของน�้า 
โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังในอดีต เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การระบายน�า้ การรกัษาพืน้ทีชุ่ม่น�า้ และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของชนดิพันธุพื์ช
และสัตว์น�้า
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 ๓.๒ การจัดการขยะมูลฝอย

 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

 การจดัการขยะมลูฝอยท่ีต้นทาง เน้นใช้หลกัการ 3Rs ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ�า้ (Reuse) และแปรรปู 
 เพื่อใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการหมุนเวียน 
 กลับมาใช้ใหม่
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยลดการเกิดขยะ โดยการปรับเปลี่ยนจากถังขยะขนาดใหญ่ให้เป็น 
 ถังขยะขนาดเล็ก และการก�าหนดให้ผู้อยู่อาศัยซื้อถุงขยะที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ
 การมอบรางวัล เพื่อจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดการเกิดขยะท่ีต้นทาง ตลอดจนการ 
 ด�าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้มากที่สุด และเลือกใช้ 
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเภทขยะที่เกิด
 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนการตดิตามรถขยะ โดยใช้ระบบ GPS พร้อมตดิตัง้กล้อง สามารถควบคมุ 
 และสั่งการในระบบออนไลน์ได้ทุกที่ และช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการต่อไป
 การส่งเสริมกลไกเครือข่ายในการจัดการขยะ ผ่านการสร้างแรงจูงใจและการสนับสนุนจาก อปท.  
 ในการจัดตั้งกลุ่มกลไกที่จะน�าไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน 
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การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันเมืองต่าง ๆ  ได้มีการรณรงค์ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก�าเนิดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ส�าหรับแนวทางการลดขยะมูลฝอย 
ในระดับครัวเรือน มุ่งเน้นการใช้หลัก 3Rs คือ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ�้า (Reuse) และแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 
(Recycle) เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้สูงสุดและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลง การลด 
การใช้เป็นจุดเริ่มที่ส�าคัญในการลดปริมาณขยะ ทั้งการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ใช้วัสดุอื่น
ทดแทนพลาสติก ลดการใช้สารเคมีในบ้าน โดยหันมาใช้น�้ายาอเนกประสงค์ที่แปรรูปมาจากเศษวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ส่วนการใช้ซ�้า เป็นการน�าสิ่งของต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ เช่น  
การน�าถุงพลาสติกมาใช้ใหม่ ใช้กระดาษสองหน้า บริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ที่ต้องการ ฯลฯ

3Rs
ลดการใช้ (Reduce) 

ใช้ซ�้า (Reuse) 

แปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycle)

การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นการจัดการขยะที่ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการหมุนเวียนกลับมา 
ใช้ใหม่ โดยหลาย ๆ  เมอืงได้รณรงค์ให้ชุมชนมกีารคดัแยกขยะ ๔ ประเภท คือ ขยะทัว่ไป ขยะอนิทรย์ี 
ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะแต่ละประเภทจะถูกจัดการอย่างเหมาะสมต่อไป  
ส�าหรับขยะทั่วไปและขยะอันตรายเป็นหน้าที่ของ อปท. ที่ท�าการรวบรวมจัดเก็บและน�าส่ง 
ยังแหล่งก�าจัด ส่วนขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลจะถูกน�าเข้าสู่กระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่  
ซึง่ในกรณี เทศบาลเมืองร้อยเอด็ ได้มกีารจดัการขยะอนิทรย์ีโดยจดัตัง้จดุรวบรวมขยะอนิทรย์ี 
และมีรถเพื่อเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์โดยเฉพาะ เพ่ือน�าไปแปรรูปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึง
รณรงค์ให้ชุมชนน�าขยะอินทรีย์ไปท�าน�้าหมัก/ปุ ๋ยหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือนเอง ส่วน 
เทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์จากตลาด ร้านค้า และร้านอาหาร  
น�าไปเป็นอาหารสัตว์และท�าน�้าหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพเช่นเดียวกัน โดยผู้ประกอบการเข้ามา 
มีส่วนร่วม
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คัดแยก
๔ ประเภท

ขยะทั่วไป  ขยะอินทรีย์    ขยะอันตราย     ขยะรีไซเคิล

นอกจากนี ้ในเขตตะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศสิงคโปร์ มส่ีงเสรมิการจดัการขยะ โดยเน้น
หลัก 3Rs สร้างจิตส�านึกให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน รวมถึง ส่งเสริมแนวทางการรีไซเคิล 
ที่เหมาะสม โดยการริเริ่มโครงการ We Care, We Recycle @North West ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ 
ร่วมมือกับ SembWaste และ NEA โดยโรงเรียนที่เข้าร่วม ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการรีไซเคิลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอัตราการปนเปื้อนที่สูงของถังรีไซเคิล นอกจากนี้ 
มีการจัดต้ังจุดท้ิงขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ทั้งนี้ ขยะรีไซเคิลที่ได้จากจุดทิ้งขยะรีไซเคิลน้ัน  
SembWaste จะสนับสนุนเงินบางส่วนแก่โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะน�าเงินที่ได้นี้ไปส่งเสริม
กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการติดตั้งเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล  
(Reverse Vending Machine: RVM) โดยส�านกังานสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิและ F&N ซึง่สนบัสนนุ
ให้ผูพ้กัอาศยัคดัแยกขยะรีไซเคลิ ด้วยการมอบสทิธพิเิศษและรางวลัมาใช้เป็นแรงจงูใจเชงิบวก
ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล น�ามาทิ้งที่เครื่อง RVM โดยสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือ
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสิทธิพิเศษเหล่านี้เป็นบริการอื่น ๆ ได้ในภายหลัง

ในขณะเดยีวกนั เมอืงโอซาก้า ประเทศญีปุ่น่ มแีนวคดิในการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมปีระสทิธภิาพ  
โดยการส่งเสรมิหลกัการ 3Rs และการรไีซเคลิขยะอเิลก็ทรอนกิส์ มีการตัง้จุดรวบรวมขยะ เช่น 
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ และกล่องกระดาษ เป็นต้น 
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ดังนั้นหลายเมืองได้ใช้แนวคิดนี้ส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้ประชาชนมีการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะที่ยั่งยืน ดังเช่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด�าเนิน 
โครงการกาฬสนิธุร่์วมใจ ไร้ถงัขยะ เพือ่ให้ชมุชนมทีศันยีภาพทีด่ขีึน้เพิม่พืน้ทีจ่ราจร และสร้าง
ให้ประชาชนรู ้จักการคัดแยกขยะในครัวเรือน เริ่มจากการเปลี่ยนถังขยะขนาดใหญ ่
ให้เป็นถังขยะขนาดเล็ก แจกจ่ายถังขยะขนาดเล็กฟรีให้กับชุมชนที่ได้สมัครเข้าร่วม 
โครงการฯ ควบคู่กับการสร้างความรู้ความตระหนักในการลดและการคัดแยกขยะ แม้ว่า 
ในระยะแรกจะมีผู้ไม่เห็นด้วย แต่ในภายหลังประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนในการลดขยะ 
ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะที่ต้นทางมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยเห็นข้อดีในการด�าเนินงานนี้ 
ส่งผลให้เทศบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการได้มากกว่า ๔.๙ ล้านบาทต่อปี

ส�าหรับการด�าเนินงานในต่างประเทศ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ด�าเนินโครงการค่าเก็บขยะ
ต่อถุง “Per-Bag Trash Collection Fee Program” ซึ่งก�าหนดให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ต้องซื้อ
ถุงขยะที่เหมาะสม เป็นการกระตุ ้นให้ผู ้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะน้อยท่ีสุด  
ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะที่จะต้องน�าไปจัดการได้ถึงร้อยละ ๓๐ ในขณะที่การเก็บรวบรวม 
วัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ก็เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ และในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ  
ของประเทศสิงคโปร์ จูงใจด้วยการมอบรางวัล 3Rs ให้กับโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ 
ผู้ค้าปลีก ส�าหรับผู้ประกอบการที่มีการน�าแนวคิด 3Rs มาใช้และมีการด�าเนินงานที่เป็นมิตร

ลดปริมาณขยะ
ที่จะต้องน�าไปจัดการ
ได้ถึง ๓๐ % 

Per-Bag 
Trash Collection 
Fee Program

การจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การจูงใจเป็นหลักการทางจิตวิทยาที่ใช้ในการบริหารบุคคลหรือบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้
ก�าหนดไว้ การจูงใจน้ันเกิดได้จากการสร้างแรงจูงใจโดยสามารถเกิดขึ้นได้จากภายในและภายนอกของ
บุคคล เป็นสิ่งท่ีผลักดันตัวบุคคลกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม โดยแรงจูงใจภายในจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิด
เจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ โดยสิ่งเหล่านี้จะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร ในขณะที่แรงจูงใจภายนอกจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม  
อาจเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง หรือการยกย่อง โดยแรงจูงใจนี้จะเป็นปัจจัยค�้าจุนที่ส่งเสริม 
ให้เกิดแรงจูงใจภายในได้ในอนาคตหากมีการบริหารจัดการที่ดี 
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การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นหนึ่งในแนวคิดของการก�าจัดขยะที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน  
โดยเป็นการผสานความคิดท้ังในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการจัดการขยะ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีมุ่งเน้น 
การน�าทรัพยากรท่ีถูกใช้แล้วกลับมาใช้อีก ให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
อีกทั้งเป็นหนึ่งแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาปริมาณขยะท่ีมีจ�านวนมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับ
ของสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น หลาย ๆ เมืองจึงได้สร้างโรงงานไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาทิ 

เทศบาลเมืองกระบ่ี ถูกก�าหนดให้เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย แก้ปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่ฝังกลบ 
ในอนาคต รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบ่อฝังกลบ เตรียมรับมือในระยะยาว 
อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการจัดการปัญหาต่าง ๆ ของขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นตามอัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองโดยการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงาน (Waste to  
Energy) โดยสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ทั้งจังหวัดกระบี่ในปริมาณ ๕๐๐ ตันต่อวัน  
สร้างความร่วมมือระหว่าง ๒๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบด้วยหลัก 4P (Public Private People Partnership) เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการจัดการขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถก�าจัด
ขยะได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาลและยั่งยืนตามแนวทางวาระแห่งชาติ เร่ืองการจัดการขยะ 
และสร้างพลังงานทดแทน สร้างความส�าคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงาน และการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ สร้างโรงงานจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชือ้เพลิง (Refuse Derived Fuel; 
RDF) เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยน�าขยะมูลฝอย 
มาผ่านกระบวนการคัดแยกขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้แต่สามารถเผาได้ น�าไปปรับปรุง 
องค์ประกอบท้ังทางเคมีและกายภาพให้มีคุณสมบัติ ค่าความร้อน ขนาด และความชื้น 
ให้เหมาะสมต่อการน�าไปผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีเอกชนมารับซื้อและส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้า 
ในจังหวัดสระบุรี  

กับสิ่งแวดล้อมได้ดีท่ีสุด โดยการตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการ 3Rs เปิดให้องค์กร 
ต่าง ๆ  สามารถสมคัรเข้าร่วมได้ตลอดทัง้ปีเพือ่ด�าเนนิโครงการลดและรีไซเคลิขยะ โดยกองทนุ
เปิดรับแนวคิดและไอเดียที่น่าสนใจ (สนับสนุนเงินทุนสูงถึง ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ หรือร้อยละ 
๘๐ ของต้นทุนโครงการ) 
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การใช้ระบบ GPS ติดตามรถขยะ

แม้ว ่าปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะที่ต ้นทางมากขึ้น  
แต่ยังคงมีขยะมูลฝอยบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจากความจ�าเป็นรวมถึงการจัดการที่ไม่ถูกต้องในบางครัวเรือน  
การจัดการขยะในปลายทางจึงคงมีความส�าคัญ หลาย ๆ เมือง จัดการโดยการรวบรวม จัดเก็บขยะ 
โดยรถเก็บขนไปสู่แหล่งจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละเขตเมืองท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าว 
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในเมืองท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยจ�านวนมาก เพ่ือเป็นการลดต้นทุน 
ในการเก็บขน ปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) มาปรับใช้  
ดังเช่น เทศบาลนครยะลาและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลนครภูเก็ต จัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเตาเผาขยะร่วมกับภาคเอกชน เริ่มด�าเนินการ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเชื้อเพลิงขยะ ซ่ึงใช้เทคโนโลยีเตาเผา 
ขยะมูลฝอย (Incineration)  เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้กังหันไอน�้า (Steam Turbine) 
และใช้เทคโนโลยีจากเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) โรงไฟฟ้าดังกล่าวรับขยะจาก อปท.  
ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง อปท. จะมีการจ่ายค่าก�าจัดขยะให้กับเทศบาลนครภูเก็ต ก่อนที ่
จะจัดสรรให้เอกชนในอัตราที่ก�าหนด โดยปัจจุบันมีขยะเข้าสู่เตาเผา ประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ 
ตันต่อวัน สามารถผลิต ไฟฟ้าได้ประมาณ ๑๒ เมกะวัตต์

ในขณะเดียวกันหลาย ๆ ประเทศได้จัดการขยะมูลฝอย โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
เช่น เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม สร้างโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะภายใต ้
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ถือเป็นโรงงาน 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงแห่งแรกท่ีสามารถเผาขยะมูลฝอยได้ ๔๐๐ ตันต่อวัน สามารถ 
ผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ต่อวัน หรือปีละ  
๖๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีก�าลังการผลิต ๕๐๐ ตันต่อวัน 

การเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับปริมาณกับลักษณะของขยะ จะช่วยลดปัญหาทางด้าน
เทคนิคและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู ้กับประชาชนเกี่ยวกับการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เพื่อลดความขัดแย้งที ่
อาจเกิดขึ้น
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ส�าหรับเทศบาลนครยะลา ได้ติดตั้งระบบ GPS และกล้องกับรถเก็บขยะ ๑๖ คัน โดยสามารถ
ควบคุมและสั่งการในระบบออนไลน์ได้ทุกที่มีการควบคุม ก�ากับผ่านโปรแกรมติดตาม GPS 
จากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน เทศบาลสามารถทราบช่วงเวลาและจุดที่รถขยะท�าการ 
เกบ็ในบรเิวณต่าง ๆ  โดยเทศบาลสามารถแจ้งประชาชนในบรเิวณดงักล่าว น�าขยะออกมาวาง
ได้ในเวลาท่ีใกล้เคียงกับที่รถขยะจะท�าการเก็บเพื่อป้องกันสุนัขหรือสัตว์มาคุ ้ยเขี่ยขยะ  
รวมถึงช่วยให้การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าถึงทุกพ้ืนที่ สามารถลดค่า 
ใช้จ่ายและประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนช่วยในการตัดสินใจและวางแผนเพื่อก�าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางด้านการบริการได้อย่างเหมาะสม 

ติดตั้งระบบ GPS 
และกล้องกับรถเก็บขยะ 

ควบคุม ก�ากับผ่านโปรแกรม
ติดตาม GPS จากคอมพิวเตอร์

และสมาร์ทโฟน 

• จัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
• เข้าถึงทุกพื้นที่
• ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดน�้ามัน
 เชื้อเพลิง
• ช่วยในการตัดสินใจและวางแผน 
 เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 ทางด้านการบริการได้อย่างเหมาะสม

การส่งเสริมกลไกเครือข่ายในการจัดการขยะ

การจัดการขยะที่ได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้เฉพาะจิตอาสานั้นอาจยังไม่เพียงพอที่จะ 
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
และน�าไปสู่การจัดการขยะท่ียั่งยืน ซึ่งในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้จัดตั้ง
กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ใน พ.ศ ๒๕๕๕ ซึ่งกองทุนนี้เกิดจากความร่วมมือและความตั้งใจ 
ของแกนน�าท่ีมีจิตอาสาในชุมชน จัดตั้งข้ึน เพื่อการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาล 
เมืองกาฬสินธุ์ได้สนับสนุนทุนเริ่มแรกจ�านวน ๘,๐๐๐ บาท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน  
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ส่วนในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มีการส่งเสริมกลไกเครือข่ายชุมชนในลักษณะเดียวกัน  
โดยส่งเสริมให้จัดต้ังกองทุนธนาคารขยะ ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยเริ่มจากการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการกองทุนขยะฌาปนกิจสงเคราะห์ มีการแบ่งหน้าที่และกระจายอ�านาจบริหาร  
มีการจัดท�าร่างระเบียบกองทุน โดยระบุรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นสมัคร ค่าตอบแทน 
การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น ท�าให้ชุมชนเร่ิมมีความเชื่อมั่นในกองทุนฯ ส�าหรับสวัสดิการต่าง ๆ  
ที่สมาชิกจะได้รับ อาทิ เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลปีละ  
๕๐๐ บาท กองทุนมีการวางแผนเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกในอนาคต 
ถ้ากองทุนมีเงินเพิ่มขึ้นปีละ ๒ ทุน กองทุนมีการจัดท�าสมุดออมสิน เมื่อสมาชิกมีการออมสิน
ถึง ๓๐๐ บาท ถึงจะมีสิทธิ์เบิกถอนได้ และเงินคงเหลือในกองทุน จะเป็นค่าด�าเนินการงาน
ของกองทุนต่อไป ซึ่งกองทุนฯ จะช่วยให้มีการคัดแยกขยะและสมาชิกชุมชนสามารถน�า 
ขยะรีไซเคิลมาขายให้กับกองทุนฯ เดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งกองทุนจะท�าการประสานพ่อค้า 
คนกลางให้เข้ามารับซื้อ โดยเลือกพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อขยะรีไซเคิลในราคาที่สูงสุด

กรณีเมืองในประเทศแถบเอเชียได้ให้ความส�าคัญต่อเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการขยะ
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและการมีข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่ก�าจัดขยะ เช่นเดียวกับใน 
เขตตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศสิงคโปร์ ได้มีการสร้างกลุ่ม National Voluntary  
Partnership (NVP) เพื่อจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการซ่อมแซม รีไซเคิล และสร้าง
ความตระหนักรู้ของประชาชน) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการด�าเนินการ รวมถึง การสร้าง 
ความร่วมมอืของรัฐบาล บ้าน โรงเรยีน และภาคธรุกิจ ช่วยส่งเสรมิการด�าเนนิการตามแนวคิด
ริเริ่มและส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก

เน้นให้ตัดสินใจโดยใช้มติของที่ประชุมเป็นหลัก เพื่อความโปร่งใสของการท�างานและให้เกิดความยั่งยืน  
มีการจัดท�าระเบียบที่ไม่ขัดต่อเทศบัญญติ โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อย่างน้อย
เดือนละครั้ง เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานและวางแผนการด�าเนินงานในเดือนต่อไป ซ่ึงในระยะแรก 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ในการจัดการขยะ  
และการบริหารจัดการกองทุนที่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อกองทุนมีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการได้เอง 
จึงเปลี่ยนบทบาทเป็นที่ปรึกษาแทน โดยภารกิจหลักของกองทุนนี้คือ การรณรงค์ให้ชุมชนมีการจัดการ
ขยะที่ต้นทางและเป็นตัวกลางในการรับซื้อขายวัสดุรีไซเคิล ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งถือเป็น 
แรงจูงใจที่ดี ช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากขึ้น โดยสมาชิกในกองทุนยังถือว่า
เป็นเจ้าของทุนร่วมกัน และจะได้รับเงินปันผลในทุกสิ้นปี 
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 ๓.๓ การจัดการคุณภาพอากาศ

 แนวทางการจัดการคุณภาพอากาศ

 การวางผังเมืองเพื่อควบคุมแหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศ และแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 อย่างเหมาะสม มีเทศบญัญติัการใช้ประโยชน์ทีด่นิอย่างชดัเจน ควบคุมสิง่ก่อสร้างให้ไม่บดบงัทศิทางลม 
  รวมถึงก�าหนดเขตห้ามสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณที่มีความอ่อนไหว 
 การเฝ้าติดตามคุณภาพอากาศอย่างสม�่าเสมอ โดยแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันของเมือง เพื่อการ 
 เฝ้าระวังและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 การใช้กฎหมาย ควบคุม ก�ากับ การระบายมลพิษทางอากาศ โดยการก�าหนดมาตรฐานควบคุม 
 การปล่อยทิ้งอากาศเสีย และมีมาตรการเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ
 การปลกูต้นไม้เพ่ิมและลดการตดัต้นไม้ในเมอืง เพือ่ช่วยในการดกัจบัฝุน่ละออง ไม่ท�าให้ฝุน่ฟุง้กระจาย  
 และช่วยดูดซับสารพิษ
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การวางผังเมืองควบคุมแหล่งกำาเนิดมลพิษทางอากาศ

การวางผังเมือง เป็นสิ่งส�าคัญที่แต่ละเมืองควรค�านึงถึง เน่ืองจากการวางผังเมืองจะส่งต่อชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชน ท้ังในด้านท่ีอยู่อาศัยและด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงการวางผังเมืองที่เหมาะสม 
จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองดีขึ้นไปด้วย ส�าหรับในประเทศไทย เมืองยะลา ถือเป็น 
เมืองเร่ิมแรกที่มีการวางผังเมืองมาต้ังแต่ก่อนเริ่มสร้างเมือง โดยมีการก�าหนดพื้นท่ีการใช้ที่ดินใน 
เขตเมือง แบ่งไว้ทั้งหมด ๖ ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ ๑ พื้นที่หน่วยงานราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ประเภทที่ ๒ พื้นที่โล่งและนันทนาการ 
ประเภทที่ ๓ พื้นที่พาณิชยกรรม 
ประเภทที่ ๔ พื้นที่อยู่อาศัย 
ประเภทที่ ๕ พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทที่ ๖ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ส�าหรับในพื้นที่เทศบาลนครยะลาน้ัน ได้มี 
  ข้อก�าหนดเพื่อควบคุมสิ่งก่อสร้าง อาทิ ห้ามก่อสร้างอาคารบดบังทิศทาง 
  ของลม ห้ามก่อสร้างอาคารบริเวณริมแม่น�้า โดยให้ห่างจากแม่น�้า ๓๕ เมตร  
  อีกทั้งห้ามสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมือง 

การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เทศบาลนครยะลา  
พบปัญหาหมอกควันและมลพิษน้อยลง นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ปลูกจิตส�านึกประชาชน 
ในพืน้ทีใ่ห้มส่ีวนร่วมในการปลกูต้นไม้ในพืน้ทีส่่วนบคุคล การร่วมดแูลต้นไม้ในพ้ืนทีส่าธารณะ 
และลดการตัดต้นไม้ในเมืองอย่างต่อเนื่องเป็นการลดปัญหาด้านมลพิษอากาศของเมือง 
ได้อีกทาง

รณรงค์ปลูกจิตส�านึกประชาชน 
ในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่ส่วนบุคคล  
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ดัชนี
คุณภาพ
อากาศ

การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

ปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเมือง ทั้งส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ อาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือโรคร้ายจากปัญหาดังกล่าว ซึ่งใน
ประเทศไทยได้ใช้ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมในการติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศและหมอกควัน  
๒ ประเภท ได้แก่ ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI) และค่าระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
๑๐ ไมครอน และ ๒.๕ ไมครอน (Particulate Matter; PM

10
 และ PM

2.5
) ดังนั้น จึงควรมีการตรวจวัด

สภาพอากาศอย่างสม�่าเสมอ

กรณีเทศบาลนครยะลา มีการตรวจวัดสภาพอากาศและมีการแจ้งเตือนอย่างสม�่าเสมอ 
ผ่านแอปพลิเคชันของเมือง เพื่อเฝ้าระวังและสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
ตลอดจนการออกกฎห้ามเผาขยะ ท�าให้เทศบาลนครยะลาลดความเสี่ยงในการเกิดมลพิษ 
ทางอากาศในเขตพื้นที่ แม้จะยังประสบปัญหาหมอกควันที่ได้ข้ามแดนมาจากประเทศ 
เพื่อนบ้านในช่วงเวลาสั้น ๆ ของแต่ละปี 

ส�าหรับเทศบาลนครภูเก็ตมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านอากาศ โดยเริ่มจากปัญหา 
หมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ควันพิษจากปัญหารถยนต์ของนักท่องเที่ยว 
ที่จอดสตาร์ทรถทิ้งไว้ ซ่ึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังจากสถานีตรวจวัด 
ของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งอยู ่ในพ้ืนท่ีเขตเมืองเก่า ขึ้นป้ายรณรงค์ให้ดับเคร่ืองยนต์  
พร้อมได้ใช้ข้อมูลของศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการควบคุมการระบาย 
สารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศของโครงการให้เป็นไปตามประกาศ  
เรื่องก�าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ซึ่งมีการตรวจวัด
และติดตามคุณภาพอากาศทุก ๖ เดือน อีกทั้งลดผลกระทบเรื่องกลิ่นที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
โดยมีการส�ารวจผลกระทบด้านกล่ิน โดยรอบศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอย ๒ คร้ังต่อสัปดาห์  
พบว่าอยู่ในระดับต�่ามาก แต่ยังคงได้กลิ่นเล็กน้อย ซึ่งเทศบาลได้แก้ไขเบื้องต้นในการใช้  
EM ช่วยก�าจัดกลิ่นในพื้นที่ 

ประเทศไทยได้ใช้ข้อมูล
ทางสิ่งแวดล้อมในการติดตาม
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ
และหมอกควัน  

ค่าระดับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
๑๐ ไมครอน และ 
๒.๕ ไมครอน
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๓.๔ การจัดการนำ้า

 แนวทางการจัดการนำ้า

  การจัดการน�้าและบ�าบัดน�้าเสียโดยวิธีทางธรรมชาต ิอาทิ การท�าคลองรอบเมือง ช่วยในการจัดการ 
 ระบบน�้าในช่วงฤดูฝน สร้างแก้มลิงช่วยบ�าบัดและเจือจางน�้าเสีย และการบ�าบัดน�้าเสียโดยการเติม 
 ออกซิเจนเข้าไปในน�้าโดยพลังธรรมชาติ
  การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน�้าอย่างสม�่าเสมอ ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยใช้ระบบ 
 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการผลิต ตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน�้าด้วยเครื่องวัดดิจิตอลอัตโนมัติ  
 หรือการใช้สิ่งมีชีวิตเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน�้าในเบื้องต้น
 การศึกษาความเหมาะสมในการออกแบบระบบในการจัดการน�้าเสีย อาทิ ระบบรวบรวมน�้าเสีย  
 ระบบระบายน�้า และระบบบ�าบัดน�้าเสีย ให้บุคลากรเรียนการเดินระบบไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ 
 การใช้ประโยชน์จากน�้าเสีย ท่ีถูกบ�าบัดและน�าน�้าที่ผ ่านการบ�าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ เช่น  
 ผันน�้าเข้าสู่สวนสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย
 การฟื้นฟูคูคลอง และป้องกันการเน่าเสียของน�้า บ�าบัดน�้าเสียก่อนมีการปล่อยลงคลองเพ่ือรักษา 
 คณุภาพน�า้ ตลอดจนรกัษาให้เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพทัง้พชืและสตัว์ท่ีอาศยัอยูใ่นบรเิวณ 
 คูคลองและแหล่งน�้า
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การจัดการนำ้าและบำาบัดนำ้าเสียโดยอาศัยธรรมชาติ

การบ�าบดัน�า้เสยี เป็นการก�าจดัสารเจอืปนต่าง ๆ ทีป่นเป้ือนอยูใ่นน�า้ ท�าให้น�า้ไม่เหมาะสมส�าหรบัการใช้งาน 
ซึง่มวีธิกีารและกระบวนการบ�าบดัน�า้เสยีทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัคณุสมบตัแิละประเภทของน�า้เสยีตามแหล่งก�าเนดิ 
ระบบบ�าบดัน�า้เสยีทีอ่าศยัธรรมชาตใินการบ�าบดั เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ในการน�าไปปรบัใช้เนือ่งจากไม่จ�าเป็น
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบจ�านวนมาก อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น

เมอืงร้อยเอ็ด พฒันาคลองรอบเมอืงขึน้เพ่ือการจดัการระบบน�า้และการบ�าบดัน�า้เสยีธรรมชาต ิ
ของเมอืง คลองรอบเมอืงสามารถช่วยระบายน�า้เมือ่ถงึช่วงฤดฝูน เพือ่แก้ปัญหาน�า้ท่วมในตวัเมอืง 
อีกทั้ง ได้ใช้คลองรอบเมืองนี้เป็นระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วยการเติมออกซิเจนเข้าไปในน�้าด้วย
พลงังานธรรมชาต ิใช้ประตรูะบายน�า้เพ่ือรักษาระดับน�า้ โดยมคีวามลึกอยูร่ะหว่าง ๖๐-๑๕๐ 
เซนตเิมตร เพือ่ให้แสงสว่างส่องลงน�า้ได้ทัว่ถงึ เป็นกระบวนการบ�าบดัน�า้เสยีหลายรปูแบบรวมกนั  
ทัง้นี ้คลองรอบเมอืงเป็นแหล่งรับน�้าจากอ่างเก็บน�้าหนองหญ้าม้า ระบายน�้าเข้าสู่บึงพลาญชัย
จึงกล่าวได้ว่า คลองรอบเมืองมีบทบาทส�าคัญในการควบคุมปริมาณน�้าในบึงพลาญชัย อีกทั้ง
ช่วยบ�าบัดน�้าเสียก่อนเข้าสู่บึงอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ และมี
การปรบัปรงุคุณภาพน�า้ โดยได้ใช้เกลอืเมด็หว่านลงแม่น�า้ เพือ่ควบคมุอณุหภมูขิองน�า้ให้อยูใ่นระดับ
ท่ีเหมาะสมและลดความเครยีดของสตัว์น�า้ การใช้ปนูขาวหว่านในบงึ เพือ่ปรบัความเป็นกรด-ด่าง 
ของน�า้ ตลอดจนการตรวจวดัคณุภาพน�า้อย่างสม�า่เสมอ เป็นการป้องกนัน�า้เน่าเสยีได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ พื้นที่แก่งดอนกลางในเมืองกาฬสินธุ์ ยังใช้พื้นที่แก้มลิง ช่วยเป็นแหล่งรองรับน�้า
และป้องกนัน�า้ท่วมในช่วงฤดนู�า้หลากซึง่บรเิวณรอบ ๆ แก่งดอนกลาง มท่ีอระบายน�า้เพือ่ท�าการ 
ระบายน�้าไปสู่แหล่งน�้าใกล้เคียง อีกท้ังมีจุดวัดระดับน�้าเพ่ือเฝ้าระวัง โดยแก้มลิงนี้ยังมีส่วน
ส�าคญัในการอนุรกัษ์น�า้และสิง่แวดล้อม เนือ่งจากน�า้ทีถ่กูกับเก็บไว้ในแก้มลิงสามารถช่วยบ�าบดั
น�้าเสียและช่วยให้เจือจางลง ตลอดจนช่วยผันน�้าสู่แหล่งน�้าสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหา 
ความแห้งแล้งในช่วงฤดูร้อน เช่นเดียวกับ เทศบาลนครภูเก็ต ที่มีแหล่งน�้าผิวดินมาจากบ่อ 
น�้าตื้น บ่อน�้าสาธารณะ และขุมน�้า ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งกักเก็บน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปา 
เป็นแก้มลิงส�าหรับกักเก็บในช่วงฤดูฝน ส่วนเทศบาลนครยะลา เลือกใช้การบ�าบัดน�้าเสียแบบ
กลุ่มอาคาร โดยเลือกใช้พื้นที่ท่ีมีอยู่แล้วในการก่อสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสีย และแบ่งโซนบ�าบดั
น�้าเสียเฉพาะจุด สร้างระบบบ�าบัดในบางโซนที่มีค่า BOD (Biological Oxygen Demand)  
เกินมาตรฐาน หรือมีปัญหาเช่น กล่ินเหม็นรบกวน และมีพ้ืนท่ีว่างเพียงพอที่จะสร้างระบบ 
บ่อผึ่งได้ รวมถึงการเติมอากาศเข้าไปในน�้าเพื่อลดการเน่าเสีย 
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การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพนำ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

น�้าประปาเกิดจากการน�าน�้าผิวดินหรือน�้าดิบจากแหล่งน�้าธรรมชาติ เข้าสู่กระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้น�้า 
ที่มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการก่อนน�าไปใช้ในการอุปโภคบริโภค ซ่ึงเราไม่สามารถน�าน�้า 
ที่มาจากแหล่งก�าเนิดมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เน่ืองจากอาจมีการปนเปื้อนของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น ในขั้นตอนการผลิตน�้าประปาต้องมีการควบคุม รวมถึงตรวจวัดปริมาณ
และคุณภาพน�้าให้เป็นไปตามเกณฑ์  

เทศบาลนครนครสวรรค์ ใช้น�้าจากแม่น�้าปิงมาผลิตน�้าประปา ซ่ึงท�าให้มีราคาการผลิต 
น�้าประปาต่อหน่วยต�่า แต่ในฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดแคลนน�้าจึงต้องใช้รถขุดร่องน�้า 
แล้วอาศัยเครื่องสูบน�้าในการน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานและมีภาระ 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ส�าหรับระบบผลิตน�้าประปาของเทศบาลฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีในการควบคุมการผลิต มีตรวจวัดปริมาณ และคุณภาพน�้าดิบด้วยเคร่ืองตรวจวัด
ดิจิตอลอัตโนมัติ โดยพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ค่าความขุ่น และการ 
น�าไฟฟ้า เพื่อน�าค่าที่ตรวจวัดได้ไปวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมส�าหรับใช้ในการผลิต
ประปา เพือ่ให้ได้น�า้ประปาทีม่คีณุภาพและปลอดภยั พร้อมทัง้การสุม่ตรวจคณุภาพน�า้ประปา 
ทัง้ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในระบบน�า้ประปาทีใ่ห้ประชาชนใช้ และจดัตัง้จดุให้บรกิาร  
“น�้าประปา ประชาชนดื่มได้” กว่า ๘๐ จุด ทั่วทั้งเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงน�้าประปาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและเพียงพอ

การสุ่มตรวจคุณภาพน�้าประปา 
ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ในระบบน�้าประปาที่ให้ประชาชนใช้ 
และจัดตั้งจุดให้บริการ 
“น�้าประปา ประชาชนดื่มได้”
กว่า ๘๐ จุด ทั่วทั้งเขตเทศบาล
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การบำาบัดและใช้ประโยชน์จากนำ้าเสีย

เมอืงนครสวรรค์ เป็นศนูย์กลางการค้าและการกระจายสนิค้ามีการตั้งถิ่นฐานตามล�าน�้าเจ้าพระยาค่อนข้าง 
หนาแน่น มีการระบายน�้าเสียลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาโดยตรง  ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน�้าอย่างต่อเนื่อง
และสร้างปัญหาให้กับชุมชนที่อยู ่ในพื้นท่ีตอนล่างของแม่น�้าเจ้าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได ้
สร้างระบบรวบรวมน�า้เสยีและบ�าบดัน�า้เสยี ซึง่ให้ความส�าคญักบัการออกแบบท่ีน�าแรงโน้มถ่วงมาใช้ประโยชน์
ในการรวบรวมและระบายน�้า รวมถึงให้บุคลากรของเทศบาลเรียนรู้การเดินระบบบ�าบัดควบคู่ไปกับ 
ผู ้เช่ียวชาญ โดยระบบบ�าบัดน�้าเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ใช้ระบบชีวมวลแบบตะกอนเร่ง  
(Modified Sequencing Batch Reactor หรือ MSBR) เป็นระบบที่ใช้พ้ืนที่น้อย มีประสิทธิภาพสูง  
และใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายทางชีวภาพ สามารถรองรับน�้าเสียได้ ๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
มีการเก็บตัวอย่างน�้ามาวิเคราะห์เป็นประจ�า เพื่อตรวจสอบคุณภาพน�้าก่อนปล่อยลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา 
พร้อมแสดงผลข้อมูลตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน มีการน�าปลาคราฟมาเล้ียงในน�้าที่ผ่าน 
การบ�าบัดมาแล้วเพ่ือเป็นตัวช้ีวัดทางชีวภาพ ตลอดจนออกเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยน�้าเสียจาก 
ภาคครัวเรือนและสถานประกอบการเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน�้า

นอกจากน้ี เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีการน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์  
จากการผันน�้าจากโรงปรับปรุงคุณภาพน�้าโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงเข้าสู่อุทยานสวรรค์เพื่อรักษา
ระดับน�้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานสวรรค์
ให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี ซ่ึงการน�าน�้าจากการบ�าบัด 
มาใช้ประโยชน์ช่วยลดการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่ายของเทศบาล และลดมลพิษจากการสูบน�้า 
จากแม่น�้าเจ้าพระยามาเติมในพื้นที่อุทยานสวรรค์ได้เป็นจ�านวนมาก รวมถึงได้มีการน�าน�้า 
ที่ผ่านการบ�าบัดและกากตะกอนจุลินทรีย์จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้ามาใช้บ�ารุง 
ต้นไม้ในเขตเทศบาลให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม รวมถึงการผันน�้าจากโรงปรับปรุง
คุณภาพน�้าโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกไปใช้ในการฟื้นฟูและพัฒนาคลองญวน ซ่ึงเป็น 
คลองรกร้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพื่อเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนต่อคุณภาพน�้าที่ผ่านการบ�าบัดของเทศบาล  
นอกจากนี้ ยังมีแผนการด�าเนินการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการรายใหญ่ก่อนน�ามา
ปรับใช้กับประชาชน รวมถึงจะขยายขีดความสามารถในการรองรับน�้าเสียที่มีมากขึ้นตาม 
การพัฒนาของเมือง 
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การฟื้นฟูคูคลอง

การพัฒนาและการเติบโตของเมือง มีผลต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะกายภาพของพ้ืนท่ีริมน�้า 
และคุณภาพน�้า ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น�้า หากมีการพัฒนา 
และใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาน�้าเน่าเสียตามมา ดังนั้น หลายเมืองที่ 
ประสบปัญหานี้จึงได้ให้ความส�าคัญในการฟื ้นฟูคลองและเป็นการฟื ้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ  
ยกตัวอย่างเช่น

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ีได้ท�าการฟื้นฟูคลองชองกเยชอน หลังจากที่เกิดปัญหาน�้าเน่าเสีย
โดยคลองชองกเยชอน นับเป็นคลองน�้าโบราณที่ มีมานานก่อนสมัยราชวงศ์โชซอน 
เป็นคลองท่ีทอดยาวผ่านย่านใจกลางเมืองของกรุงโซล มีคลองสายย่อยจ�านวนมาก  
ซึ่งหลายสิบปีก่อนคลองสายนี้ถูกรุกล�้าจากสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนของผู้มีรายได้น้อย  
มีการปล่อยน�้าท้ิงท่ีไม่ได้รับการบ�าบัดลงสู่คลองโดยตรง ท�าให้สภาพน�้าในคลองเน่าเสีย  
กรุงโซลจึงวางแผนระยะยาวในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางน�้าโดยการฟื้นฟูคลองสายย่อย 
ต่าง ๆ ที่อยู่ในช่วงต้นน�้าก่อน โดยแผนการดังกล่าวยังไม่สามารถด�าเนินการได้ในคราวเดียว  
จึงมีการก�าหนดขอบเขตของโครงการแล้วค่อย ๆ ด�าเนินการ โดยเน้นการพูดคุยและหา 
ทางออกร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง การด�าเนินงานดังกล่าวใช้เวลาตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนปัจจุบันคลองชองกเยชอนได้รับการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่เป็นแหล่ง
น�้าของเมือง สามารถป้องกันน�้าท่วมนานถึง ๒๐๐ ปี มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวม
เพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดั นอกจากนี ้ยงัช่วยลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมอืงจากอณุหภมูิ 
ตามแนวล�าธารที่เย็นลง พืชพรรณเพิ่มขึ้น และการเดินทางด้วยรถยนต์ลดลง  
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๓.๕ การขยายผลการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

 แนวทางการขยายผลการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

 การส่งเสริมอาหารปลอดภัย ปลูกผักปลอดสารพิษไว้ส�าหรับบริโภคในครัวเรือนและจ�าหน่าย โดยเน้น 
 การท�าเกษตรแบบอินทรีย์ 
 การจัดตั้งแหล่งรองรับผลผลิตจากชุมชนเพื่อช่วยกระจายสินค้าไปยังบริโภคได้อย่างทั่วถึง และ 
 การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่ง่ายขึ้น
 การส่งเสริมคาร์บอนเครดติ โดยการพฒันาพลงังานทดแทน เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะมลูฝอย  
 สิง่ปฏกูิล และวสัดเุหลอืใช้ ปรบัเปลีย่นไปใช้ยานพาหนะไฮบริดหรอืยานพาหนะไฟฟ้าในภาคการขนส่ง  
 ปลูกป่าอย่างยั่งยืน ใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพื้นที่การเกษตร และน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้ง 
 มาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถน�าไปใช้แลกเปลี่ยนหรือจ�าหน่ายได้
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 และคนในเมือง
 การใช้พลังงานทางเลือก ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนได- 
 ออกไซด์ อันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจก และลดมลพิษทางอากาศ
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การปลูกผักและเครือข่ายอาหารปลอดภัย

ปัจจุบันประชาชนเริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์และปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง หลายพื้นที่พยายามส่งเสริมให้ชุมชนเลือกท�าการเกษตร 
ปลอดสารพิษ หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยและสารเคมี เมืองเชียงรายเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีได้ส่งเสริมให้ชุมชน 
ปลูกผักปลอดสารพิษ รวมไปถึงสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย 

เมืองเชียงราย เป็นเมืองที่มีกิจกรรมทางการเกษตรกระจายและพบเห็นได้ทั่วไป หลายชุมชน 
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและปลกูพชืผกัสวนครวั เพือ่การบรโิภคและเพือ่จ�าหน่าย โดยเฉพาะ 
ชมุชนป่างิว้ ในเขตเทศบาลนครเชยีงราย ทีมุ่ง่เน้นการท�าเกษตรอนิทรย์ี ปลกูผกัปลอดสารพษิ  
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและสุขภาพที่มีชื่อเสียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
สิง่แวดล้อมศกึษา “ระบบนเิวศเกษตรกรรมเขตเมอืง” ชมุชนแห่งนีถ้อืเป็นต้นแบบแหล่งอาหาร
ปลอดภัย เป็นแหล่งกระจายผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพและ 
ผูบ้รโิภคทีอ่ยูร่ะหว่างการดแูลสขุภาพในโรงพยาบาล ชมุชนป่างิว้ได้มกีารจดัท�าแผนทีเ่ส้นทาง
ท่องเท่ียวสีเขียว มีห้องเรียนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงมีพืชผักตามฤดูกาลและผักพ้ืนบ้าน
หลากหลายชนิดมาจ�าหน่าย รวมถึงมีองค์ความรู ้และปราชญ์ทางด้านการเกษตรที่ม ี
ประสบการณ์ตรง พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีฐานการ
เรยีนรู ้กจิกรรมสมัมนาสกิขา (ศาสตร์พระราชา) เกษตรอนิทรีย์ตามวถีิภมูปัิญญาและภมูสิงัคม 
การผลติปุ๋ยอนิทรย์ี จดัท�าวสัดปุลกูด้วยวัสดเุพาะอนิทรย์ี การผลติพชือนิทรย์ี การเกษตรแบบ
ผสมผสาน บนพื้นฐานของความพอเพียงในขณะที่ชุมชนอื่น ๆ ก็ได้ให้ความสนใจในการปลูก
ผักปลอดสารพิษไว้ส�าหรับบริโภคและจ�าหน่ายให้กับคนในชุมชน ให้กับผู้ประกอบการรวมถึง
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเทศบาลนครเชียงรายมีศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และเกษตรปลอดภัยคอยรับซื้อผลผลิตจากชุมชน 

อย่างไรก็ตาม แหล่งผลิตอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงรายก็ไม่ได้เพียงพอในการรองรับ 
การบริโภคของคนในเมืองนี้ จึงยังต้องพึ่งพิงผลผลิตจากภายนอก เทศบาลนครเชียงราย  
จงึได้มกีารพฒันาความร่วมมอืกบั ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส�านกังานกองทนุสนับสนนุ 
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ลงนามความร่วมมอื “เมอืงอาหารปลอดภยั” ภายใต้โครงการพฒันา
นครเชยีงรายสูเ่มอืงแห่งความสขุ เพือ่ยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน ผ่านการขับเคลือ่น
เมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งมีเป้าหมายเป็นนครแห่งเมืองอาหารปลอดภัย และผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงแหล่งอาหารที่ปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

มุ่งเน้นการท�าเกษตรอินทรีย์ 
ปลูกผักปลอดสารพิษ และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและสุขภาพที่มีชื่อเสียง 
เป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
“ระบบนิเวศเกษตรกรรมเขตเมือง” 
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การส่งเสริมคาร์บอนเครดิต 

หลายเมืองเริ่มให้ความส�าคัญในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของแหล่งกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก ตามพธิสีารเกยีวโต ก่อให้เกดิการซือ้ขายกรรมสทิธิใ์นความเป็นเจ้าของ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ ซึ่งนิยมเรียกกันทั่วไปว่า “คาร์บอนเครดิต” และส่งผลให้เกิดตลาดใหม่ เรียกว่า 
ตลาดคาร์บอน ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตามความต้องการของประเทศที่พัฒนาแล้ว  
โดย “คาร์บอนเครดิต” คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการด�าเนินโครงการลด 
ก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ประเทศไทยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็น 
หน่วยงานส่งเสรมิการบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซ่ึงได้พัฒนาโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program) หรือโครงการ T-VER ซึ่งคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ  
T-VER นี ้สามารถน�าไปใช้แลกเปลีย่นหรอืจ�าหน่ายเพือ่น�าไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ขององค์กร งานบริการ บุคคล หรือผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษ ลดการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้ ซึ่งแนวทางวิธีในก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ เช่น การพัฒนาพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ การปรับเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะไฮบริดหรือยานพาหนะไฟฟ้า 
ในภาคการขนส่ง การปลูกป่าอย่างยั่งยืน การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพื้นที่การเกษตร และการน�า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้งมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น

ส�าหรบัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ ได้จดัท�าโครงการจดัการขยะเพ่ือผลติเป็นเชือ้เพลงิ โดยเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบก. ภายใต้โครงการ T-VER  
เริ่มขึ้นทะเบียนโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดอยู่ในประเภทโครงการการจัดการ 
ของเสีย ที่ต้องน�าขยะมูลฝอยของชุมชนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; 
RDF) และมีระยะการขนส่งขยะมูลฝอยใกล้เคียงไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร โดยเทศบาล 
มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด ้วยวิธีทางกลและทางชีวภาพ ซ่ึงผลลัพธ ์ สุดท ้าย 
จะได้สารปรับปรุงดิน และเชื้อเพลิงขยะ จากการด�าเนินงานของโครงการมีปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองรวม ๔๑,๕๓๕ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็น 
เงินกว่า ๑๐ ล้านบาท
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การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ปัจจุบันการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมได้รับความนิยมมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติเป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีความสงบและเป็นการตัดขาดจาก 
โลกภายนอกเหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการการพกัผ่อนอย่างแท้จรงิ เมืองเก่ินเทอเป็นเมอืงท่องเทีย่ว 
ทีส่�าคญัของเวยีดนามใต้ ได้รบัความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก และเป็นเมืองใหญ่
ที่สุดในกลุ่มเมืองปากแม่น�้าโขง มีความอุดมสมบูรณ์มาก และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมท่ีส�าคัญ
ของเวียดนาม การท่องเที่ยวในเมืองเกิ่นเทอเหมาะแก่การเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม 
เพราะมสีวนผลไม้ พชืพนัธุท์างการเกษตรและตลาดน�า้ไคราง ทีเ่ป็นแหล่งรวมผลผลติทางการเกษตร
ของเมอืง อกีทัง้วถิธีรรมชาตขิองชาวบ้าน เป็นเมอืงท่ีเต็มไปด้วยวฒันธรรมหลากหลาย ท้ังแบบ
จีน เขมร และแบบโคโลเนียล โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การล่องเรือชมตลาดน�้า 
การกนิอาหารพืน้เมือง เป็นต้น ซ่ึงการจดัการท่องเทีย่วในลกัษณะนี ้ช่วยท�าให้เกดิการกระจาย
รายได้ให้แก่เกษตรกรภายในเมืองและยังเป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การใช้พลังงานทางเลือก

ทรัพยากรด้านพลังงาน ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญแต่ด้วยจ�านวนประชากรโลกที่สูงขึ้น 
ส่งผลให้การใช้พลังงานเพ่ิมสูงข้ึนไปด้วย หลายเมืองจึงมีแนวคิดท่ีจะใช้พลังงานทางเลือก
ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ที่มากขึ้นที่อาจหมดไป 
ในอนาคต รวมถงึพลงังานทดแทนเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ป็นสาเหตุ
ส�าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน และช่วยลดต้นทุน ได้ยกตัวอย่าง เมืองโอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งมีกฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดที่สุดฉบับหนึ่ง ที่ส่งผลให้มีการควบคุม
ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) และให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานทางเลือกทดแทนการ

ใช้พลังงานจากฟอสซิล ซึ่งการใช้พลังงานทางเลือก ส่งผลให้มีการปล่อยมลพิษลดลงประมาณ 
๒.๘๔ ล้านตัน ในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ การด�าเนินงานนี้ประสบความส�าเร็จได้ด้วยความพยายาม
อย่างต่อเนื่องขององค์กรธุรกิจ ซ่ึงช่วยอ�านวยความสะดวกในการผลิตพลังงานความร้อน
ประสิทธิภาพสูง และแหล่งพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ชีวมวล และอื่น ๆ ส่วนในเขตโมริโนะมิยะของเมืองโอซาก้ามีการแปลงพลังงานความร้อน 
พลังงานจากเตาเผาขยะ และพลังงานจากโรงบ�าบัดน�้าเสียให้กลายเป็นแหล่งพลังงาน 
ส�าหรับบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ เมืองโอซาก้าได้เปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้า 
“Megasolar” บนเกาะยูเมะชิมะเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย
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การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีความส�าคัญและจ�าเป็นมากขึ้นเร่ือย ๆ ตามล�าดับ เนื่องจากเมืองเป็นแหล่ง 
ที่อยู่อาศัยและมีกิจกรรมอย่างหนาแน่น จึงมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานสูง แม้มีการพ่ึงพิงทรัพยากร
จากภายนอกเข้ามาเพื่อการบริโภค แต่มีการสร้างขยะและของเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ ท�าให้ปัญหาด้านขยะ
และน�้าเสียเป็นปัญหาที่ส�าคัญของทุกเมือง รวมทั้งการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและการรุกล�้าพื้นที่ทาง
ธรรมชาติในเมือง นอกจากนี้ เมืองต่าง ๆ ยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดการวางแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

๔. สรุปบทเรียน
     การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

๔.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ผ่านมา 

จากการศึกษาพบว่า ทิศทางการพัฒนาเมืองในระดับสากลได้ค�านึงถึงการวางแผนเพื่อการตั้งถิ่นฐาน 
ที่ปลอดภัยของประชาชน และเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น 
ขณะที่ทิศทางการพัฒนาในประเทศไทยก็สอดคล้องกับระดับสากล พร้อมกับวางแนวทางให้กิจกรรม 
ในเมืองให้มีการลดการเกิดของเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่าโดยมีการ
เติบโตของเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส�าหรับการศึกษาเมืองเป้าหมายในประเทศและต่างประเทศ  
สรุปได้ดังนี้

เมืองกรณีตัวอย่างที่ท�าการศึกษาในประเทศไทยต้ังกระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ มีประชากรอยู่ 
ในช่วง ๓ - ๗.๗ หมื่นคน ทุกเมืองเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดนั้น ๆ จึงมีบทบาทส�าคัญ 
ในการเป็นศูนย์กลางการบริหาร การค้าและบริการต่าง ๆ  ส่วนใหญ่เร่ิมให้ความส�าคัญต่อ 
การจดัการสิง่แวดล้อมเมอืงมากว่า ๑๐ ปี และปัจจุบนั มผีลงานเด่นด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
ที่แตกต่างกันออกไป 

การริเริม่ด�าเนนิงานเกดิข้ึนเนือ่งจากสภาพปัญหาทีผ่ลกัดนัให้เกดิการปรกึษาหารอืและด�าเนนิ
กิจกรรม เช่น การบุกรุกพื้นที่สีเขียว การมีปริมาณขยะเกินศักยภาพในการจัดการ นอกจากนี้ 
ยงัได้รบัการขบัเคลือ่นจากผูบ้ริหารเทศบาล นโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายด้านการจัดการ
ขยะ การลดการใช้พลาสติก คาร์บอนเครดิต เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

รูปแบบการด�าเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเทศบาล โดยมีหน่วยงาน
ภายนอกทั้งหน่วยงานในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสนับสนุน รวมถึงสถาบัน 
ทางวิชาการ ส่วนความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนัก 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัดในการจัดการส่ิงแวดล้อม มักเกิดจากงบประมาณและบุคลากร
ของเทศบาลทีม่อียูจ่�ากดั บุคลากรทีม่ยัีงขาดความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน และมกัมกีารเปลีย่นแปลง 
หรอืโอนย้ายเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบท�าให้งานไม่ต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ยงัขาดทกัษะในการเข้าถงึ
และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กอรปกับสังคมเมืองมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ยังเป็น
ความท้าทายในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จหรือขยายผลความส�าเร็จที่เกิดขึ้น

การเชื่อมโยงการจัดการสิ่งแวดล้อมกับประเด็นด้านสุขภาพหรือการยกระดับรายได้ รวมถึง 
การเข้าสู ่ระบบการประเมินหรือประกวด ซึ่งช่วยกระตุ ้นให้เกิดการพัฒนาด้านข้อมูล 
และศักยภาพบุคลากร ท�าให้ทราบถงึจุดอ่อนและจดุแขง็ทีจ่ะน�ามาพฒันาต่อได้ หากเมือ่ได้รับ
รางวัลก็ได้สร้างความภาคภูมิใจและสะท้อนให้หน่วยงานภายนอกมีความมั่นใจที่จะเข้ามา 
สนับสนุนและขยายการด�าเนินงาน

ความส�าเร็จของการพัฒนาเมืองในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เกิดจาก
การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน 
นอกจากนี้ ยังมีการใช้มาตรการทางกฎหมาย การควบคุม 
และการจูงใจ เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานที่ยั่งยืน

ประเด็นท้าทายของเมืองในประเทศไทย ซึ่งต้องเร่งด�าเนินการ 
ได้แก่ การจัดการขยะอินทรีย์จากอาหารและกิ่งไม้ใบไม้ การจัดการ
พื้นที่ชุ่มน�้าและแหล่งธรรมชาติริมน�้าอย่างสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
การจัดการระบบการระบายน�้า การจัดการระบบข้อมูล ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการกระจายอ�านาจ
และงบประมาณสู่ท้องถิ่น

กรณีเมืองในต่างประเทศซ่ึงมีผลงานในการพัฒนาเมืองได้รับการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลกนั้น มีประชากรในช่วง ๐.๔ - ๒.๗ ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่า
เมืองในประเทศไทยมาก โดยส่วนใหญ่มีผลงานด้านการจัดการขยะ เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ 
ท่ีมีประชากรและนักท่องเท่ียวเข้ามาเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ เป็นการจัดการพื้นที่สีเขียว
เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน ช่วยสร้างภมูทิศัน์เมอืง ลดมลพิษทางอากาศ และลดภาวะ
โลกร้อน 
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๔.๒ ประสบการณ์การเข้าร่วมประเมินการพัฒนา 
 ส่ิงแวดล้อมเมืองในระดับประเทศและอาเซียน 
การที่เทศบาลต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการประเมินด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งจัดข้ึนโดยหน่วยงานในประเทศและ
หน่วยงานระหว่างประเทศ แม้ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของผู้บริหารเทศบาล แต่ก็พบว่าเทศบาล
ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาและยกระดับด้านการบริหารจัดการ ด้านข้อมูล และศักยภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์
ในการประเมินของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมือง การส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินรางวัลต่าง ๆ เริ่มจาก
การศึกษาเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน ซึ่งช่วยให้เทศบาลเข้าใจแนวทางการพัฒนาเมือง
นอกเหนือจากส่ิงท่ีตนเองท�าอยู่เป็นประจ�า เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวยังสามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้เป็นโครงการส�าหรับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

การสะท้อนระดับการพัฒนาเมือง การเตรียมการของเทศบาลในการส่งผลงานเข้าร่วม 
การประเมิน มักจะน�าเกณฑ์และตัวชี้วัดมาท�าการประเมินตนเองก่อน ซ่ึงได้ช่วยสะท้อน 
ให้เห็นถึงความพร้อมและข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ เทียบกับเกณฑ์ท่ีได้รับการยอมรับ  
และน�ามาใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์จากผลการ
ประเมนิโดยคณะกรรมการ ก็ได้ช่วยสะท้อนระดับการพัฒนาเมอืง โดยเปรียบเทยีบกบัเทศบาล
อื่น ๆ โดยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกัน

การยกระดับด้านระบบข้อมูล เนื่องจากกระบวนการประเมินต่าง ๆ ต้องใช้ข้อมูลทั้ง 
ด้านปรมิาณ คณุภาพ ภาพถ่าย และหลกัฐานประกอบอยูเ่สมอ ท�าให้เทศบาลต้องมกีารทบทวน
และรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง จัดระบบข้อมูล และบูรณาการข้อมูล ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและก�าหนดนโยบายการพัฒนาเมือง รวมท้ังการส่ือสาร 
กับประชาชนได้อย่างชัดเจน

การกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้เกิดการท�างานร่วมกัน แลกเปล่ียนข้อมูล 
ระหว่างกองและกลุ่มงานท่ีมีภารกิจคาบเกี่ยว ท�าให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา 
ด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรจัดการประเมินและองค์กรเครือข่าย

การสร้างความเชื่อมั่น การได้รับรางวัลหรือผ่านการประเมิน ท�าให้คณะผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าท่ีได้รับความเชื่อมั่นทั้งจากประชาชนและหน่วยงานในท้องถ่ิน รวมถึงหน่วยงาน 
ระดับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่มีงบประมาณและต้องการเข้ามายกระดับ 
การพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ท�าให้เทศบาลมีความมั่นใจและสามารถส่งผลงาน
เข้ารับการประเมินในระดับอาเซียนหรือระดับที่กว้างขึ้น 
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สรุปได้ว่า เมืองต่าง ๆ มีความโดดเด่นที่หลากหลายในด้านสภาพแวดล้อม กิจกรรม และผลงาน ทั้งด้าน 
ภูมิทัศน์ การจัดการน�้า การจัดการพื้นท่ีสีเขียว การจัดการขยะ รวมถึงระบบการบริหารจัดการด้วย 
การมีส่วนร่วม การก�าหนดนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน โดยเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ท่ีดี  
ในด้านการเพิ่มรายได้และสุขภาพ นอกจากนี้ มีการปรับใช้ความรู ้สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างผสมผสาน ริเริ่มพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการติดตามประเมินผล อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านข้อมูลในการส่งผลงานเข้าประกวดและประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้มีส่วนช่วยในการประเมิน
ตนเองและน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีแนวทางในการท�างานและยกระดับ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง

ความโดดเด่น
ที่หลากหลายในด้าน
สภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม
และผลงาน

• ภูมิทัศน์ 

• การจัดการน�้า 

• การจัดการพื้นที่สีเขียว 

• การจัดการขยะ 

• ระบบการบริหารจัดการ
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ผู้น�ามีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น�า ในการก�าหนดทิศทางในการพัฒนาเมือง น�าอัตลักษณ์และ
จุดเด่นของเมืองมาเป็นฐานในการพัฒนาและสร้างรายได้ ให้ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจชุมชน  
มกีารมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าท่ีตามภารกจิและเฉพาะกจิ โดยน�าโครงการของชมุชนไปบรรจุ
ไว้ในแผนพฒันาท้องถิน่ พร้อมมกีารระดมทนุและแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
เข้ามาสนับสนุนการด�าเนินงานให้เป็นรูปธรรม

การใช้ผังเมอืงและผงัชมุชนเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาเชงิพืน้ที ่เพือ่เป็นฐานข้อมลูเชิงพืน้ที่
และวางแนวคิดพัฒนาเมืองที่สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน และวางระบบในการสนับสนุน 
และรองรบัด้วยโครงการต่าง ๆ   จดัเป็นการจดัระเบยีบการใช้ทีด่นิ การรกัษาพืน้ทีส่เีขยีว พืน้ที่
ชุม่น�า้ รวมถงึการควบคุมกจิกรรมทีม่ผีลกระทบต่อคุณภาพน�า้ คุณภาพอากาศ และมลพิษอืน่ ๆ  

การผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ทางวิชาการ กรณีการฟื้นฟูระบบนิเวศพ้ืนที ่
ทางธรรมชาต ิเพือ่รบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  ซึง่ท�าได้โดยค�านงึถงึหลกันเิวศวทิยา 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
พื้นท่ีของชุมชน มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบชะตาแม่น�้า การคาดการณ์ดินฟ้าอากาศ 
การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมโดยใช้ศิลปะพ้ืนบ้าน ท�าให้เกิดความผูกพันและเชื่อมโยง 
กับชุมชน

การขยายความรู้สู่เยาวชน การจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษา เร่ืองการจัดการ
ขยะ การเรียนรู้วิถีชุมชน การจัดการพ้ืนที่ท่ีส�าคัญที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์เพ่ือสืบสาน 
และส่งต่อให้รุ่นสู่รุ่นท�าให้เกิดการซึมซับและเกิดความยั่งยืน โดยร่วมกันพัฒนาเป็นหลักสูตร
ให้กับโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดของเทศบาล ให้เกิดการขยายผลและมีความยั่งยืน

การเชื่อมโยงการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการเพิ่มรายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าและ 
ความยากจนในพื้นที่ จึงกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ด้วยการจ้างคนในชุมชนให้เข้ามา
ดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เช่น จ้างคนในชุมชนจัดเก็บและขนขยะ 
มีตลาดนัด และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน เป็นต้น

๔.๓ ปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการจัดการ
 สิ่งแวดล้อมเมือง

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเมือง มักเกิดจากผู้บริหารเทศบาล 
ที่มีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพในการหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กอปรกับความรู้และทักษะ 
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลรวมถึงการท�างานเป็นทีม บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน การด�าเนินงาน 
หรอืได้รบัการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งจนเกดิความยัง่ยนื ส่วนปัจจยัส�าคญัทีส่่งเสรมิให้เทศบาลได้รบัรางวลั
ในระดับประเทศและภูมิภาค ได้แก่ การมีผลงานและข้อมูลที่ชัดเจน ศักยภาพและการท�างานเป็นทีม 
ของบุคลากรเทศบาล และการสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาล ดังประเด็นต่อไปนี้
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การเชื่อมโยงการจัดการพื้นที่สีเขียวกับการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นการสร้าง 
สวนสมุนไพรในบ้านในชุมชน นอกเหนือจากพืชสมุนไพรจะช่วยให้ความร่มรื่นและใช้สอย 
ในชีวิตประจ�าวันได้ ยังได้เพิ่มความมั่นคงและการแบ่งปันน�้าใจให้กับเพ่ือนบ้านและชุมชน 
ใกล้เคียงโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเดินทางออกนอกบ้านได้ไม่สะดวกในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

การมฐีานข้อมลูเชงิปรมิาณ เทศบาลต่าง ๆ  ให้ความส�าคญักบัข้อมลูเชงิปรมิาณมากขึน้ ทัง้นี้
เพื่อเป็นฐานเปรียบเทียบผลความเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลการอ้างอิงในการสื่อสารงานและถ่ายทอดข้อมูล เพ่ือการเรียนรู้ 
ไปยังกลุ่มผู้สนใจที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

การเข้าร่วมกระบวนการประเมนิหรอืประกวด  ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาค ท�าให้
เข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามตัวชี้วัดและเกณฑ ์
การประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงสามารถน�ามาพัฒนาและยกระดับการด�าเนินงาน 
ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบข้อมูล การท�างานแบบมีส่วนร่วม และเมื่อผ่าน
การประเมินหรือได้รับรางวัลก็น�ามาซ่ึงความภาคภูมิใจและก�าลังใจในการท�างานต่อไป  
รวมท้ังได้รับความเชื่อถือท้ังจากประชาชนและหน่วยงานภายนอก ที่จะให้การสนับสนุน 
การท�างานของเทศบาลที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

การผลักดันภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมสู่งานประจ�า ทั้งในระบบแผนและวิถีการท�างานประจ�า
ของบุคลากรในองค์กร ท�าให้การแก้ไขปัญหาของเมืองที่มีความส�าคัญและซับซ้อน ได้รับ 
การตอบสนองและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถือเป็นงานเฉพาะกิจหรือเป็นภาระงาน 
ที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร รวมทั้งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนงานในเทศบาล และ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จึงเป็นการแบ่งเบาและสร้างพลังให้กับผู้ที่รับผิดชอบ

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อม 
ของเมือง ท�าให้เกิดการเรียนรู ้ พัฒนาศักยภาพ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช ้
ในการจดัการพืน้ที ่นอกจากนี ้ยงัมคีวามร่วมมอืภายในเทศบาลในลักษณะ บ้าน-วัด-โรงเรียน 
และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลัสเตอร์ที่เก็บขนขยะมาก�าจัดให้มี 
การลดขยะที่ต้นทาง ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชิดเขตในการบริหารจัดการพื้นที ่
และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวเนื่อง รวมถึงความร่วมมือกับนักวิชาการ เพ่ือน�าความรู้และข้อมูลมา
ประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งมีรูปแบบการประสานกับมหาวิทยาลัยเข้ามาท�างานวิจัยในพื้นที่
และน�าผลจากงานวิจัยมาต่อยอดและขยายผล   
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๔.๔ ทิศทางการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองในอนาคต 

ทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในอนาคต จะมีความสอดคล้องกับการกระจายตัวของเมือง  
ซ่ึงมีแนวโน้มกระจายตัวในภูมิภาคต่าง ๆ แทนการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ ซ่ึงจะมีการลงทุนระบบ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ จะท�าให้เกิดการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงานตามไปด้วย 
นอกจากนี้ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ยังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การค้าออนไลน์  
การสั่งสินค้าเดลิเวอร์รี่ ท�าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้บริโภคและเกิดขยะมูลฝอย ขณะท่ีสังคม 
ผู้สูงอายุต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย  

ในอนาคตเห็นได้ชัดว่าจะมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดของเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมศักยภาพการผลิต  
การจัดการของเสีย และน�าวัสดุไปแปรรูปใช้ประโยชน์ ส่วนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ที่ก�าลังเกิดขึ้นจากปัจจัยการส่งเสริมของภาครัฐ จะท�าให้เกิดการใช้พลังงาน ทรัพยากร เกิดขยะ 
และของเสียเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการ 
ด�าเนินงานที่จะรับมือชัดเจนนั้น จะมีผลต่อการจัดการน�้าให้เพียงพอ การเพิ่มข้ึนของระดับน�้าทะเล 
และอุณหภูมิเฉลี่ย รวมถึงการประสบภัยพิบัติที่บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น

ส่วนการกระจายอ�านาจและศักยภาพของท้องถ่ิน ในการวางแผนท่ีสามารถก�าหนดวาระของท้องถ่ิน 
ให้ความส�าคัญต่อการสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการขยะ น�้า พื้นท่ีสีเขียว และมลพิษทางอากาศ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างเมืองและ 
ระหว่างประเทศ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามเขตท้องถิ่นหรือข้ามพรมแดน  
โดยเฉพาะฝุ่นควัน การจัดการน�้า ขยะพลาสติกทะเล และทรัพยากรประมง
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