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บทที่ 3
ก้าวต่ อไปในอนาคตเมืองน่ าอยู่ทยี่ งั่ ยืน
........................................
บทนี้เป็ นบทที่นาํ เสนอก้าวต่อไปในอนาคตของเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั ยืน โดยนําบทเรี ยนจากการพัฒนาเป็ น
เมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มาวิเคราะห์วา่ ก้าวต่อไปของเทศบาลเมืองพนัสนิคมจะเป็ น
อย่างไร มีสิ่งใดที่จะถูกกําหนดขึ้นใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบตั ิจริ ง ทั้ง
โครงการเดิมต่อยอดความสําเร็ จ และหรื อโครงการใหม่ที่ริเริ่ มแสดงให้เห็นนวัตกรรมการดําเนินงาน เพื่อการ
เป็ นเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน คณะนักศึกษาได้แบ่งการนําเสนอดังนี้
1. ก้าวต่อไปในโครงการ/กิจกรรมเดิมต่อยอดสู่ความสําเร็ จ
2. ก้าวต่อไปในอนาคตเพื่อความเป็ นเมืองน่าอยู่ “ที่ยงั่ ยืน”
1. ก้าวต่ อไปในโครงการ/กิจกรรมเดิมต่ อยอดสู่ ความสํ าเร็จ มีหลายโครงการที่คณะนักศึกษาเห็นว่าดําเนิน
กิจกรรมโครงการดีและสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไป มีดงั นี้
1.1 โครงการปิ ดทองหลังพระ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ และสิ่ งแวดล้ อมจากสมุนไพรไทย ด้ วย
เทคโนโลยีจุลินทรี ย์ กลุ่มสร้ างสรรค์ (EM)”
ตามที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบ “โครงการปิ ดทอง
หลังพระ” เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชนนําเอาแนวพระราชดําริ ไปพัฒนา เป็ นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่ งประเทศไทย ได้ร่วมสื บสานแนวพระราชดําริ โครงการปิ ดทองหลังพระ และได้เชิญชวนให้
เทศบาล ต่าง ๆ เข้าร่ วมโครงการ โดยดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ 6 มิติ ได้แก่ 1. นํ้า 2.ป่ า 3.ดิน 4.เกษตรกรรม
5.พลังงานทดแทน และ 6.สิ่ งแวดล้อม เน้นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยมุ่งให้ชุมชนเป็ นเจ้าของการพัฒนา

สามารถบริ หารจัดการต่อได้ดว้ ยตนเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการเจริ ญเติบโตของชุมชน ที่นบั วันจะกลายเป็ นชุมชนเมือง ประชากรในเขตเทศบาลมีความ
หนาแน่นและตัวอาคารบ้านเรื อนเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น นํ้าเสี ย ท่อระบายนํ้าอุด
ตัน ขยะ เป็ นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็ นปั ญหาที่เกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อยก่อให้เกิดปัญหาในด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของ
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ประชาชน โดยเฉพาะเรื่ องปัญหานํ้าเสี ยที่เกิดจากครัวเรื อนที่ปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าโดยไม่มีการบําบัด ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมนํ้าเสี ย โดยการบําบัดนํ้าเสี ยจากต้นทาง
ซึ่งก็คือจากครัวเรื อนและชุมชน เป็ นการช่วยลดปริ มาณนํ้าเสี ยและปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพนํ้าให้ดีข้ ึน เทศบาล
เมืองพนัสนิคม จึงได้จดั โครงการปิ ดทองหลังพระขึ้น โดยกําหนดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ชีวิตประจําวันจากพืชสมุนไพรและจุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนกลับไปสู่ วิถีชีวิตธรรมชาติ ลด
การใช้สารเคมี ซึ่งจุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพในผลิตภัณฑ์จะช่วยย่อยสลายคราบไขมันสิ่ งสกปรกในท่อระบาย
นํ้าและแหล่งนํ้า ช่วยลดการอุดตันของท่อระบายนํ้า ปริ มาณสารเคมีตกค้างในดินหรื อแหล่งนํ้าน้อยลง นํ้า
สะอาดมากขึ้น เพื่อช่วยลดปริ มาณนํ้าเสี ยก่อนที่จะถูกทิ้งลงสู่ ท่อระบายนํ้าหรื อแหล่งนํ้าธรรมชาติ รณรงค์ให้
ประชาชนที่พกั อาศัยในเขตเทศบาลเห็นความสําคัญของการบําบัดนํ้าเสี ย ส่ งเสริ มความรู ้และประโยชน์ที่จะ
ได้รับแก่ประชาชนในชุมชน โดยยึดการดําเนินการโดยประชาชนและก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชน
สอดคล้องกับการดําเนินงานโครงการปิ ดทองหลังพระ ตามแนวพระราชดําริ ในมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม
ชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้เข้าร่ วมโครงการ “ปิ ดทองหลังพระ” กับเทศบาลเมืองพนัส
นิคม ร่ วมกันก่อตั้งกลุ่ม “ชุม 10 รักษ์โลก” ขึ้น และต่อมาเพื่อเป็ นการเปิ ดกว้างให้แก่ประชาชนทัว่ ไป ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็ น กลุ่มเซฟเดอะเอิร์ท ชุมสิ บรักษ์โลก โดยดําเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อม จากสมุนไพรไทย ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรี ยก์ ลุ่มสร้างสรรค์ (EM)”
กลุ่ม “เซฟเดอะเอิร์ท ชุมสิ บรักษ์โลก” ประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมือง
พนัสนิคม ประชาชนภายในเขตชุมชนย่อยที่ 10 และชุมชนย่อยอื่นๆ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ แบ่งสรรหน้าที่กนั
ทํางาน และตั้งคณะที่ปรึ กษาจากหน่วยงานต่างๆ โดยชุมชน สามารถบริ หารจัดการโครงการได้ดว้ ยตนเอง และ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาเห็นว่ า เป็ นโครงการทีด่ ีควรต่ อยอด ด้ วยเหตุผลทีว่ ่ า
1. เพื่อร่ วมสื บสานแนวพระราชดําริ “ปิ ดทองหลังพระ” ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่ วมรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยการช่วยลดปริ มาณนํ้าเสี ย ลดการใช้
สารเคมี ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
1.2 โครงการเทศบาลคาร์ บอนตํ่า ปัจจุบนั โลกของเรากําลังเผชิญกับสถานการณ์หลัก 2 อย่างที่ตอ้ งหา
ทางแก้ไขอย่างเร่ งด่วน คือ ความต้องการพลังงานที่เพิม่ ขึ้น ในขณะที่เราต้องลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกลง
อย่างน้อยร้อยละ 50 เพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิบรรยากาศเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส ตามข้อตกลงร่ วมกันใน
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การประชุมเจรจาสมัชชารัฐภาคี อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18
(Conference Of The Parties To The United Nations Framework Convention On Climate Change ; Cop18) แต่
ข้อมูลล่าสุ ดกลับชี้วา่ ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกรวมของโลกปี ค.ศ.2010 มีค่าอยูท่ ี่ปริ มาณ 50.1 พันล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จดั เป็ นก๊าซเรื อนกระจกที่สาํ คัญที่สุด มีอตั ราการ
ปล่อยร่ วมของโลกในปั จจุบนั มีค่าอยูท่ ี่ราว 35 พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และยังคงมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
สําหรับประเทศไทยนั้น/สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้ให้ขอ้ มูล
ว่า ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เรามีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกรวมทั้งสิ้ น 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า แต่ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) มีการปล่อยทั้งสิ้ น 335.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
สูงขึ้นกว่า 100 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อเทียบกับปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกรวมของประเทศ เมื่อ
10 ปี ที่แล้วมา จึงเป็ นที่น่าเป็ นห่ วงว่า ประเทศไทยของเราปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี ละประมาณ 10
ล้านตันเลยที่เดียว สิ่ งนี้เองที่เกิดเป็ นคําถามในใจว่า เราจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้อย่างไร และเมือง
จะรับมือกับผลกระทบของโลกร้อนอย่างไร
เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็ นอีกหนึ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ให้ความสําคัญด้านสิ่ งแวดล้อม จึงได้
ร่ วมโครงการเทศบาลคาร์บอนตํ่ากับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็ น “เมืองน่าอยู่
อย่างยัง่ ยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน ด้วยความ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้”โดยนํา 4 ยุทธศาสตร์ มาขับเคลื่อน คือ
1. เมืองแห่ งต้นไม้
2. เมืองไร้มลพิษ
3. เมืองพิชิตพลังงาน
4. เมืองแห่ งการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน(http://www.lcm.in.th/file/lcm_epaper_92.PDF สื บค้นเมื่อ
16 กันยายน 2559)
การศึกษาเห็นว่ า เป็ นโครงการทีด่ ีควรต่ อยอด ด้ วยเหตุผลทีว่ ่ า
1. เห็นว่าเป็ นโครงการที่เป็ นรู ปธรรม และต้องอาศัยความร่ วมมือทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมใน
การดําเนินกิจกรรม และมีส่วนร่ วมในโครงการ
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่ วมรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยการช่วยลดการปล่อยปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจกสู่ ช้ นั บรรยากาศ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปริ มาณขยะ จัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับ
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สิ่ งแวดล้อมทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
3. ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีการดําเนินงานในรู ปแบบของ
คณะกรรมการ มีการกําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนในการดําเนินงาน
1.3 โครงการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากปั ญหาสภาพเศรษฐกิจในระดับโลกที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจนกระทัง่ เศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น ประชาชนผูอ้ าศัยและประกอบ
อาชีพภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมและบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงล้วนได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวตาม
ไปด้วย ส่ งผลให้มีรายได้ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตประจําวันหรื อต้นทุนการผลิตกลับเพิม่ ขึ้น
หรื อไม่ได้ลดลงตามไปด้วย กระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูเ่ ป็ นอย่างมาก
นอกจากปั ญหารายได้ที่ลดลงแล้ว บางส่ วนได้รับผลกระทบรุ นแรงคือการถูกให้ออกจากงาน กลับ
กลายสภาพเป็ นผูต้ กงาน ผูว้ า่ งงาน ไม่มีรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในครอบครัว การหางานใหม่ทาํ ได้ยากหรื ออาจ
ได้รายได้ไม่เท่าเดิม
รวมทั้งยังมีครัวเรื อนจํานวนหนึ่งที่มีสภาพเป็ นผูย้ ากไร้ ด้อยโอกาส จากสภาพพื้นฐานเดิมของ
ครอบครัวหรื อมีปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้มีสภาพครอบครัวที่มีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ
เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีพ้นื ที่กองขยะเดิมที่ปัจจุบนั ไม่ได้มีการใช้งาน ผูบ้ ริ หารจึงมีแนวคิดให้จดั ตั้ง
ศูนย์การเรี ยนรู ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อให้ประชาชนใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลหรื อตัวอย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ งเสริ มการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ การสร้างรายได้เสริ มลดความเสี่ ยงการพึ่งพิงรายได้ทางเดียว ลดค่าใช้จ่ายจากการผลิตอาหารเพี่อ
บริ โภคได้เอง และลดปั ญหาสังคมอื่นๆ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ปรับพื้นที่กองขยะเดิม เพือ่ ให้เป็ นพื้นที่จดั ตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
2. การทําปุ๋ ยหมัก เทศบาลเมืองพนัสนิคมรณรงค์ขอความร่ วมมือประชาชนในเขตเทศบาล
คัดแยกขยะเปี ยก ขยะอินทรี ย ์ เพื่อนํามาผลิตปุ๋ ยหมัก เป็ นการลดปริ มาณขยะที่ตน้ ทางวิธีการหนึ่ง โดยการผลิต
จะใช้ขยะอินทรี ยผ์ สมกับขี้ววั ในอัตรา 1:1 หมักทิ้งไว้ในร่ มเป็ นเวลา 3 เดือน
3. การจัดทําแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการทําแปลงเกษตร
สําหรับปลูกพืชผักสําหรับการบริ โภคและจําหน่าย เน้นการนําวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุ งใช้งาน การใช้ปุ๋ยหมักที่
ผลิตได้เอง
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ผลการดําเนินงาน เกิดศูนย์การเรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิ ดโอกาสให้ชุมชน ผูว้ า่ งงาน ผูย้ ากไร้ สามารถเข้ามาร่ วมดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างรายได้ ประกอบเป็ นอาชีพ ลดค่าใช้จ่าย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การศึกษาเห็นว่ า เป็ นโครงการทีด่ ีควรต่ อยอด ด้ วยเหตุผลทีว่ ่ า
1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นี้ เป็ นโครงการที่สามารถดําเนินการต่อเนื่องได้ เทศบาลต้อง
จัดหาแหล่งนํ้า และตลาดให้กบั กลุ่มสมาชิก
2. พัฒนาต่อยอดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยให้แบ่งพื้นที่
ออกเป็ น 4 ส่ วน ตามอัตราส่ วน 30: 30: 30: 10 หมายถึง 1.) ขุดสระเก็บกักนํ้า พื้นที่ประมาณ 30 % เพื่อให้มีน้ าํ
ใช้สมํ่าเสมอตลอดปี 2.) ปลูกผลไม้ ไม้ยนื ต้น พืชไร่ พืชผัก พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น พืชไร่
พืชผักพืชสมุนไพร 3.) ปลูกข้าว พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน 4.) เป็ นที่อยูอ่ าศัย และอื่นๆ พื้นที่
ประมาณ 10 % ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรื อนและสิ่ งก่อสร้างอื่น รวมทั้งคอกเลี้ยง
สัตว์ เรื อนเพาะชํา ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร
1.4 โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมยาวนาน เมืองพนัสนิคมในอดตี กว่า ๑,๐๐๐ ปี เป็ นเมืองเก่า มี
ชุมชนที่มาจากเชื้อชาติต่างๆ มาอยูร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ น ไทย ลาว จีน ล้วนแต่มีประเพณี วัฒนธรรมติดมากับวิถี
ความเป็ นอยู่ การผสมผสานเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ผา่ นประเพณี วฒั นธรรม จึงเป็ นกิจกรรมที่สาํ คัญในการรวมและใน
การสร้าง เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ดาํ เนินการผ่านประเพณี ทาํ บุญกลางบ้านสื บสานเครื่ องจักรสาน ประเพณี
กองข้าวไหว้ผสี าง และประเพณี ไหว้พระจันทร์ ซึ่งดําเนินการมาสื บสานยาวนาน ที่เป็ นพลังชุมชนในการสร้าง
พลังความสามัคคีให้กบั เทศบาลเมืองพนัสนิคมตลอดมา
การศึกษาเห็นว่ า เป็ นโครงการทีด่ ีควรต่ อยอด ด้ วยเหตุผลทีว่ ่ า
1. เป็ นกิจกรรมที่รวมชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น จีน ไทย ลาว มาร่ วมทํากิจกรรมงานบุญ
ประเพณี เช่นประเพณี งานบุญกลางบ้านและเครื่ องจักสานพนัสนิคม ประเพณี กองข้าว และ) การแสดงเอ็งกอ
ในประเพณี ไหว้พระจันทร์ เพื่อสร้างพลังสามัคคีในชุมชน สื บสานพัฒนาต่อยอดเป็ นงานประจําปี ที่ยงิ่ ใหญ่
ประจําอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2. การสื บสานประเพณี ผา่ นอัตลักษณ์(Identities) และสิ่ งประดิษฐ์ที่เป็ นประติมากรรมออกมา
คือเครื่ องจักรสานระดับโลก พัฒนาต่อยอดเป็ นประติมากรรมเพิ่มมูลค่าให้กบั เศรษฐกิจชุมชนต่อไป
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2. ก้าวต่ อไปในอนาคตเพือ่ ความเป็ นเมืองน่ าอยู่ “ทีย่ งั่ ยืน”
ในส่ วนคณะผูศ้ ึกษาได้เสนอก้าวต่อไปในอนาคตของการเป็ นเมืองน่าอยู่ “ที่ยงั่ ยืน” เพื่อให้เทศบาลเมือง
พนัสนิคม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมขององค์กรของ
ท้องถิ่น นําไปสู่ความร่ วมมือในการวางแผนและกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองได้ดงั นี้
1 เมืองอยู่ดี คือเมืองที่มีความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย คนในเมืองอยูร่ ่ วมกันภายใต้วินยั และมารยาททาง
สังคมที่ดีเคารพสิ ทธิซ่ ึงกันและกันโดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่จาํ เป็ นและอํานวยความสะดวกสบายให้สามารถ
ดํารงสภาพความเป็ นอยูไ่ ด้ อย่างเหมาะสม มีความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสอดคล้องกับ
นโยบายของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ที่เสนอเป็ นเมืองพนัสนิคม เป็ น “เมืองพักอาศัย” ประกอบด้วย
1.1 ด้ านความปลอดภัย มี 3 ประเด็นที่เสนอแก้ไขเพื่อความยัง่ ยืน 1) การป้ องกันอัคคีภยั (ด้วยถัง
ดับเพลิง) 2) การป้ องกันและป้ องปรามการก่ออาชญากรรม (ด้วยกล้องวงจรปิ ด CCTV) 3) การปรับปรุ งกายภาพ
ถนนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ในประเด็นการป้ องกันอัคคีภยั ด้วยถังดับเพลิง เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองเก่ามีอาคารไม้เป็ น
จํานวนมากโดยกระจายตามถนนเมืองเก่า และถนนศรี กญ
ุ ชร ซึ่งเป็ นแหล่งธุรกิจ เคยเกิดเพลิงไหม้บริ เวณตลาด
เก่าถนนศรี กญ
ุ ชรโดยต้นเพลิงเกิดเหตุจากอาคารไม้เก่า แม้เทศบาลจะมีงานป้ องกันฯมีรถดับเพลิงก็ตาม เพื่อเป็ น
การระงับเหตุก่อนเชื้อเพลิงจะปะทุ เทศบาลจึงได้จดั ซื้อถังเคมีดบั เพลิงมอบให้เฉพาะเจ้าของอาคารไม้จาํ นวน
ประมาณ 500 หลังคาเรื อนหลังจากนั้นมา (ประมาณ 10 ปี ) เทศบาลไม่เกิดเพลิงไหม้อีกเลย
จากการสัมภาษณ์คนพักอาศัยหลายๆคน เกี่ยวกับการให้บริ การของเทศบาลพบว่า เทศบาลจะติดตั้งถัง
ดับเพลิงตามตําแหน่งต่างๆ ที่เจ้าของอาคารเห็นสมควรแต่ตาํ แหน่งการติดตั้งต้องสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เทศบาลได้ช้ ีแจงวิธีการใช้ถงั ดับเพลิงและมีเอกสารวิธีการใช้ถงั ดับเพลิงติดฉลากไว้ที่ถงั ดับเพลิงด้วย
เทศบาลได้ช้ ีแจงวิธีการตรวจสอบถังดับเพลิงว่ายังสามารถใช้งานได้หรื อไม่ หากกําลังแรงดันในถังดับเพลิงตก
ก็ขอให้ประชาชนแจ้งมายังเทศบาลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดฉลากไว้ที่ถงั ดับเพลิงด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่
เทศบาลเข้ามาเปลี่ยนถังดับเพลิงให้ใหม่ และเทศบาลจะเข้ามาตรวจสอบถังดับเพลิงปี ละ 2 ครั้งเพื่อให้ถงั
ดับเพลิงมีความพร้อมในการใช้งาน และ เจ้าหน้าที่จะติดฉลากระบุวนั เวลาที่เข้ามาตรวจสอบที่ถงั ดับเพลิง
ตลอดจนเทศบาลยังติดตั้งหัวจ่ายนํ้าสําหรับรถดับเพลิงบริ เวณทางแยกต่างๆของเทศบาลด้วย
จากการสังเกตเพิ่มเติมพบว่า ประชาชนได้เปลี่ยนสถานที่ติดตั้งโดยนําถังดับเพลิงมาวางในตําแหน่งที่
มองเห็นได้ไม่ชดั เจนหรื อมองไม่เห็นหรื อได้นาํ วัสดุ/สิ่ งของมาวางปิ ดบังถังดับเพลิง
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-ประชาชนได้นาํ ถังดับเพลิงมาวางบนพื้นหรื อบนพื้นที่ที่มีความชื้นจนทําให้กน้ ถังดับเพลิงเป็ นสนิม
อาจทําให้กาํ ลังแรงดันในถังดับเพลิงตก ถังดับเพลิงอาจไม่พร้อมในการใช้งาน
-ถังดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน เช่นถังดับเพลิงแรงดันตก เนื่องจากเจ้าของอาคารหรื อผูอ้ าศัยไม่ค่อยอยู่
บ้านในช่วงกลางวัน ทําให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เป็ นเวลานาน (บังเอิญวันที่เข้า
สัมภาษณ์เจอญาติของเจ้าของบ้านที่ถงั ดับเพลิงแรงดันตก)
-ผูท้ ี่พกั อาศัยบ้างคนไม่มีความรู ้ในการใช้งานถังดับเพลิง เช่นคนเช่าบ้าน หรื อผูท้ ี่มาพักอาศัยกับเจ้าบ้าน
ไม่ได้ให้ความสนใจ หรื อลืมหรื อจําวิธีการใช้ไม่ได้
จากการสอบถามผูท้ ี่พกั อาศัย เจ้าหน้าที่เทศบาล และผูบ้ ริ หารของเทศบาลแล้ว คณะนักศึกษา ปบถ.3
กลุ่ม 8 (เทศบาลเมืองพนัสนิคม) มีขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งประเด็นการป้ องกันอัคคีภยั ดังนี้
-เทศบาลควรจัดอบรมการป้ องกันอัคคีภยั เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่ประชาชนทุกปี
-เทศบาลต้องเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การป้ องกันอัคคีภยั อย่างต่อเนื่อง
-เทศบาลควรจัดทําบัญชีการชี้แจง การให้ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะวิธีการใช้งานถังดับเพลิง การ
สังเกตว่าถังดับเพลิงยังใช้งานได้หรื อไม่ ตําแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งถังดับเพลิงที่ปลอดภัยและเห็นได้ง่าย
แก่ประชาชนทุกคนที่พกั อาศัยในบ้านไม้กลุ่มเป้ าหมาย 500 หลังคาเรื อนโดยผูบ้ ริ หารมีการติดตามประเมินผล
การดําเนินการจนแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
-เทศบาลควรทําบัญชีการเข้าตรวจสอบความพร้อมหรื อความสมบูรณ์ของถังดับเพลิงว่าสามารถใช้งาน
ได้หรื อไม่ทุกครัวเรื อน โดยผูบ้ ริ หารต้องมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการจนแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
-เทศบาลอาจจะใช้ประเภทถังดับเพลิง(แบบผงเคมีแห้ง แบบเคมีสูตรนํ้า แบบเคมีบรรจุก๊าซ Halotrol-1
แบบเคมีบรรจุ CO2 และแบบเคมีบรรจุโฟม) ให้เหมาะสมกับชนิดต้นเพลิง (A B C และK) เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
-เทศบาลควรส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนปรับปรุ งอาคารที่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมให้กลับมามีสภาพดี แต่
หากประชาชนที่ไม่มีทุนทรัพย์ เทศบาลอาจให้การสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้นาํ มาปรับปรุ งอาคารที่ชาํ รุ ด
ทรุ ดโทรมนั้น หรื อระดมทุนช่วยเหลือในรู ปแบบอื่นๆ
1.2 ด้ านทางกายภาพ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองภายในเมืองน่าอยูค่ วรมีสภาพทาง
กายภาพดังนี้
- เป็ นเมืองที่มีระเบียบด้วยการวางผังเมืองที่มีขอ้ กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างชัดเจน
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- มีการวางแผนและจัดบริ การโครงสร้างพื้นฐานอํานวยความสะดวกได้ทนั ต่อความต้องการของ
ประชาชน
- มีระบบการคมนาคมขนส่ งที่สะดวก ปลอดภัย และไม่สิ้นเปลือง
- มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และที่วา่ งโล่งอย่าง พอเพียง
- มีระบบบําบัดนํ้าเสี ย เทศบาลเมืองพนัสนิคม ควรที่จะทําการศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
เพื่อนําสู่ การพัฒนาและออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสี ย และทําการขยายและปรับปรุ งระบบเดิมให้มีประสิ ทธิภาพ
โครงการที่ดาํ เนินการต้องดําเนินการต่อเนื่องสมํ่าเสมอ จึงจะมีผลสําเร็ จในการบําบัดต่อไป
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและมาตรฐาน การดําเนินการต่อไปของเทศบาลควรดําเนินการ
กิจการร่ วมกับท้องถิ่นอื่นหรื อดําเนินการความร่ วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ซึ่ง
เป็ นนวัตกรรมการคลังแห่ งอนาคต เช่น การนําไปผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้ าเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel :
RDF) การนําขยะไปรี ไซเคิล (Solid for Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) การนําขยะเปี ยกทําปุ๋ ยดินหมักชีวภาพ
- การจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทั้ง 5 ทิศทางเพื่อลดการตัดกันของกระแสจราจรในทิศทางที่มีการ
ปล่อยสัญญาณไฟจราจรพร้อมกัน และทําการปรับสัญญาณไฟจราจรใหม่ให้สอดคล้องกับปริ มาณจราจรตามแต่
ละทิศทาง
2. คนมีสุข คือการที่คนในเมืองมีสุขภาพกาย และสุ ขภาพจิตที่ดี มีการศึกษาเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและมี
ความเท่าเทียมกัน มีครอบครัวที่มนั่ คงอยูใ่ น สังคมที่มีคุณธรรมและมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็ น
เมืองที่มีชีวิตชีวา ไม่เงียบเหงา โดยมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความรื่ นรมย์เชิงจิตวิญญาณและมีพ้นื ที่สาํ หรับพลเมือง
ให้พบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น เสนอเป็ น “เมืองแห่ งรอยยิม้ ” ประกอบด้วย
2.1 สุ ขภาวะคนและสุ ขภาวะเมืองต้ องร่ วมสร้ างอย่ างมีส่วนร่ วม และให้ความสําคัญกับการสร้างความ
ตระหนักว่าทุกคนเป็ นเจ้าของปัญหาสุ ขภาพ หากต้องการสุ ขภาพที่ดี ก็ตอ้ งมีส่วนรับผิดชอบ รู ปแบบการ
ดําเนินงาน จึง เริ่ มจากจุด เล็ก ๆ ไปสู่ จุด ใหญ่ๆ เริ่ มจากบุคคลแล้วขยายไปสู่ชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยัง่ ยืน อีกทั้ง เตรี ยมเมืองรองรับการเข้าสู่ สงั คมผูส้ ูงอายุ (Aging society) ในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้า เช่น
1) กิจกรรมด้ านส่ งเสริมสภาพจิตใจผู้สูงอายุ ให้สุขสงบผ่อนคลายจิตใจ ควรจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม
สําหรับผูส้ ู งอายุ ดังนี้
-การใส่ บาตรพระตอนเช้ า เทศบาลควรจัดให้มีพระมาบิณฑบาตในตอนเช้า...เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุที่เป็ นชาว
พุทธ ได้มีโอกาสทําบุญตักบาตรทุกวัน เป็ นการเสริ มสร้างบุญบารมี และมีสภาพจิตใจที่ดีต้ งั แต่เช้า
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-การฝึ กโยคะจิต เพื่อดับการปรุ งแต่งของจิต เป็ นการนําจิตไปสู่ การหลุดพ้นจากทุกข์ โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของการรวม-กาย-จิต-สติ-ปั ญญา-เข้าสู่สภาวะแห่งความเป็ นหนึ่งเดียว
-การทํากลุ่มกิจกรรม เพื่อเสริ มสร้างความรู ้สึกที่ดีร่วมกันในหมู่ผสู ้ ูงอายุ...เป็ นการส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ร่ วมส่ งเสริ มกําลังใจซึ่งกันและกัน โดยอาศัยความสามารถของผูน้ าํ กลุ่มในการ
สร้างสภาวะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในกลุ่มผูส้ ู งอายุได้
-การทําวัตรเย็น ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดนํา ทําวัตรเย็น เป็ นการส่ งเสริ มความสงบสุ ขในจิตใจ
ทําให้จิตใจผ่อนคลาย ท่วงทํานองในบทสวดจะช่วยนําจิตเข้าสู่ สภาวะผ่อนคลายและสุ ขสงบ รวมทั้งเป็ นการ
สร้างบุญบารมีอีกด้วย
-กิจกรรมดนตรีบําบัด เป็ นการนําเสี ยงดนตรี มาช่วยให้เกิดสภาวะผ่อนคลายของจิตใจ ซึ่งเป็ น ช่องทาง
ที่ทาํ ทุกคนเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายทางด้านจิตใจได้โดยง่ายทุกคนช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาวะที่ดีท้ งั ด้านจิตใจและ
ด้านร่ างกายไปพร้อมๆ กัน
2) กิจกรรมด้ านส่ งเสริมสภาพร่ างกายให้ สมบูรณ์ แข็งแรง ควรจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม สําหรับ
ผูส้ ู งอายุ ดังนี้
- การออกกําลังกายตอนเช้ า ด้วยการให้ผสู ้ ูงอายุมาร่ วมกันออกกําลังกาย...ทั้งการออกกําลังกาย
ประกอบจังหวะเพลง การออกกําลังกายแบบโยคะ การออกกําลังกายแบบชี่กง...เป็ นการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพการทํางานของ กระดูก-ข้อ-เอ็น-กล้ามเนื้อ-ระบบการหมุนเวียนโลหิ ต-ระบบการหายใจ-ระบบ
หมุนเวียนนํ้าเหลือง-และระบบภูมิคุม้ กันโรคและภูมิคุม้ มะเร็ ง...ไปพร้อมๆ กันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- การอบสมุนไพรสดในห้ องอบไอนํา้ ขนาดใหญ่ ควรมีศูนย์ธรรมชาติบาํ บัดเป็ นอบสมุนไพร เห็น
ความสําคัญของการอบสมุนไพรสด ในการช่วยบําบัดโรค ทั้งการขับของเสี ยออกทางผิวหนัง ด้วยการ ใช้
นํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรสดมาช่วยชะล้างรู ขมุ ขนให้สะอาด การขับเหงื่อเป็ นจํานวนมากจาก
สมุนไพรสด ช่วยระบายของเสี ยออกจากกระแสเลือดได้เป็ นอย่างดี...ลดภาระการขับขับของเสี ย
ทางปัสสาวะ ทําให้ลดการ ทํางานของไตลงได้มาก และการขับของเสี ย

การอบ
ออก

ออกจากกระแสเลือด จะ ช่วยให้

ร่ างกายสร้าง ภูมิคุม้ กันโรคและภูมิคุม้ กันมะเร็ งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพความร้อนจากการอบทําให้ อุณหภูมิของ
ร่ างกายสูงขึ้น ทุกๆ หนึ่งองศาเซลเซียส จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานของเอน ไซด์และ ภูมิคุม้ กันโรค
ขึ้น 10% ช่วยให้ร่างกายเพิ่ม

ประสิ ทธิภาพการขจัดมะเร็ งขึ้น 10% ในระหว่างที่ นัง่ อยูใ่ นห้องอบ จะ

ได้รับคําแนะนําให้หายใจเข้า

เต็มปอดแล้วกลั้นไว้ 3 วินาที แล้วจึงปล่อยลม

เพื่อให้น้ าํ มันหอมระเหยจาก

สมุนไพรสด...เข้าไปชะล้างความสกปรกในถุงลม ปอด โดยเฉพาะอย่างยิง่

หายใจออกจนหมด
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ในบริ เวณชายปอดส่ วนล่าง

ทั้งสองข้าง ซึ่งโดยปกติจะเป็ นตําแหน่งที่ลมใน

ปอดจะไม่หมุนเวียนไป

ขับของเสี ยออกมา ทําให้มี

ของเสี ยตกค้างอยูบ่ ริ เวณชายปอดส่ วนล่างเป็ น

จํานวนมาก

นอกจากนั้นผูส้ ู งอายุจะได้รับคําแนะนํา ให้มีการนวดหมุนเวียนนํ้าเหลือง จากบริ เวณปลายแขนปลายขา
ทั้ง 2 ข้างให้มีการหมุนเวียนนํ้าเหลืองกลับเข้าสู่ เส้นเลือดดําใหญ่บริ เวณข้างคอทั้ง 2 ข้าง ถ้าระบบนํ้าเหลืองของ
เราหมุนเวียนได้ดี จะทําให้มีการหมุนเวียนของเสี ยในนํ้าเหลืองมาขจัดออกที่ต่อมนํ้าเหลือง รวมทั้งทําให้ระบบ
ภูมคุม้ กันโรคในระบบนํ้าเหลือง สามารถขจัดเซลล์มะเร็ งได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) กิจกรรมด้ านส่ งเสริมสภาพทางสมอง ให้ความจําความคิดมีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ ควรจัดให้มี
โครงการ/กิจกรรม สําหรับผูส้ ู งอายุ ดังนี้ ยิง่ อายุเพิ่มมากขึ้นเรายิง่ ต้องให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้มากขึ้นตามไป
ด้วย โดยเฉพาะในผูส้ ู งอายุ ซึ่งเป็ นวัยแห่ งการเสื่ อมของสมอง การเรี ยนรู ้เป็ นการบริ หารสมองโดยกระตุน้ ให้เกิด
การใช้ความคิด ทบทวนความจํา ทําให้สมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยชะลอการเสื่ อมถอยของ
สมองได้
สําหรับการออกกําลังสมองมีหลายวิธี ซึ่งเป็ นที่นิยมมากในต่างประเทศคือการออกกําลังสมอง
ที่เรี ยกว่า นิวโรบิก เอกเซอร์ไซ (Neurobics Exercise) เป็ นการฝึ กสมองส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ของ ประสาททั้ง
5 (Sensory Organs) ได้แก่ -การมองเห็น - การได้ยนิ - การสัมผัส - การได้กลิ่น - การลิ้มรส รวมทั้งการรับรู ้ส่วนที่ 6
คือ อารมณ์ (Emotional Sense) ให้สามารถทํางานเชื่อมโยงกัน โดยการฝึ กทํากิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยทํา เช่น การ
การเรี ยนรู ้เรื่ องคอมพิวเตอร์ ดนตรี ไทย วาดรู ป ทําสวน การใช้งาน LINE เพื่อคุยกับลูกหลาน หรื อ
โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ การฝึ กการเขียนหนังสื อด้วยมือข้างที่ ไม่ถนัด การเปลี่ยนทิศทางในการ เดินทาง
การใช้การดมกลิ่น มือคลํา ทดแทนการมองเห็น เป็ นต้น

การฝึ กเช่นนี้บ่อยๆ จะพบว่าร่ างกายได้มีการผลิต

สารนิวโรโทรฟิ นที่ปกป้ องเซลล์สมองทําให้เซลล์ สมองงอกกิ่งก้านสาขาที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองขึ้นมา
ใหม่ได้ ทําให้สมองแข็งแรง เพิ่ม ประสิ ทธิภาพใน การทํางานของสมองกิจกรรมที่ศูนย์ธรรมชาติบาํ บัดเวลเนา
แคร์ได้จดั เตรี ยมไว้ให้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้สมองได้ใช้งานมามากมายหลายกิจกรรม เช่น การเล่นไพ่ บริ ดจ์
การเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในโครงการสู งวัยไฮเทค การเล่นหมากกระดาน เช่น หมากรุ ก ไทย หมากรุ กฝรั่ง
หรื อ หมากล้อม เป็ นต้น
- การออกกําลังกายด้ วยกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น กีฬาเปตอง การขี่รถจักรยาน การปั่นรถสามล้อ การ พายเรื อ
การปั่ นจักรยานนํ้า การออกกําลังกายเหล่านี้จะถูกจัดให้เหมาะสมกับ สภาพร่ างกายของผูป้ ่ วย และ ความชื่น
ชอบของผูป้ ่ วย ซึ่งจะทําให้ผปู ้ ่ วยได้ประโยชน์ท้ งั การเสริ มสร้างความแข็งแรงของร่ างกาย
เพลิดเพลินจากการออกกําลังกายด้วย

และความ
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- การออกกําลังกายในสระว่ ายนํา้ ศูนย์ธรรมชาติบาํ บัดเทศบาล เห็นประโยชน์จากการออก

กําลัง

กายในนํ้า เพื่อนํามาช่วยในการบําบัดโรคต่างๆ...จึงได้จดั สร้างสระว่ายนํ้าขนาดใหญ่ 8ม.X25ม เพื่อใช้ในการทํา
กิจกรรมวารี บาํ บัด การออกกําลังกายในเชิงพักผ่อน การออกกําลังกายเพื่อความ
แข็งแรงของร่ างกาย...
การออกกําลังกายเพื่อบําบัดโรคข้อและกระดูก การออกกําลังกายเพื่อการลด นํ้าหนัก รวมทั้งการออกกําลังกาย
เพื่อเสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กันโรคและบําบัดมะเร็ ง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ในอนาคตอันใกล้จะดําเนินการเปิ ดศูนย์ Health Care ได้วางกรอบกิจกรรม
ระหว่างวันที่ทางศูนย์ธรรมชาติบาํ บัดเทศบาล Health Careให้มีข้ นึ เน้นการเข้าร่ วมด้วยความสมัครใจ เพื่อให้
ผูป้ ่ วยมีความสุ ขใจเมื่อได้เข้าร่ วมกิจกรรม ไม่ไปทําให้ผปู ้ ่ วยเกิดความเครี ยด และยังต้องคํานึงถึงความพร้อมด้าน
สุ ขภาพกายของผูป้ ่ วยอีกด้วย
2.2 การให้ บริการหลักประกันสุ ขภาพเป็ นแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จบริการ ทั้งในสถานบริ การและบริ การ
เชิงรุ กในชุมชน เช่น การบริ การถึงบ้าน ถึงชุมชน
2.3 การพัฒนาด้ านสั งคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น โดยเทศบาลมีการ
ดําเนินงานได้ดีที่สุดในด้านการสร้างความรื่ นรมย์และความมีชีวิตชีวาให้แก่ ประชาชน เช่น โครงการส่ งเสริ ม
ประเพณี ซึ่งประเพณี เป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ สําคัญของท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกันมานานนับร้อยปี เช่น
ประเพณี ทาํ บุญกลางบ้าน ประเพณี ไหว้พระจันทร์ ในองค์ประกอบคนมีสุขอยูใ่ นระดับดี
2.4 พิพธิ ภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เมืองพนัสนิคม มีหอพนัสบดี มีพระพนัสบดี เป็ นพระพุทธรู ปศิลาเก่าแก่
สมัยทวาราวดี มีอายุประมาณ

1,200 – 1,300 ปี

แกะสลักจากศิลาเนื้อละเอียดสี ดาํ เป็ นพระพุทธรู ปในท่าประทับ

ยืนบนดอกบัวที่วางอยูบ่ นหลังสัตว์ประหลาดที่สร้างขึ้นจากจินตนาการเรี ยกว่า “พนัสบดี” (ผูเ้ ป็ นใหญ่ในป่ า)
แก้มเป็ นกระพุง้ จะงอยปากใหญ่งุม้ แข็งแรงคล้ายปากหงส์ ปลายจะงอยปากจากบนลงล่าง มีรูทะลุคล้ายกับจะ
แขวนกระดิ่งได้ มีเขาทั้งคู่บิดเป็ นเกลียวงอเข้าหากันคล้ายเขาโคตั้งอยูเ่ หนือตา โคนเขามีหูสองหูอย่างหูโค มี
ปี กสองข้างใหญ่ส้ นั ที่กาํ ลังกางออกขาทั้งสองข้างพับแนบทรวงอก ถือว่ามีจุดแข็งอันหนึ่งที่เป็ นเอกลักษณ์ และ
เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจคนพนัสนิคมเข้าด้วยกัน ในการดําเนินกิจกรรมร่ วมกันอย่างมีส่วนร่ วม และยังมี พระพุทธ
มิ่งเมือง เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ประดิษฐาน ณ พระวิหารพระพุทธมิ่งเมือง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่กล่าวมา
เป็ นสิ่ งลํ้าค่า แต่ยงั กระจายอยูใ่ นชุมชนหากมีพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมไว้ง่ายต่อการศึกษาและกราบสักการะ ส่ วน
ที่เดิมก็ยงั คงไว้เป็ นศูนย์รวมจิตใจชาวพนัสนิคมตลอดไป
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2.5 พัฒนาสินค้ าพืน้ เมืองมาตรฐานสู่ สากล โดยการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาจุดเด่นของเมืองพนัส
นิคม ให้เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปในเรื่ องของหัตถกรรมจักสานที่ทาํ จากไม้ไผ่ ซึ่งงานจักสานไม้ไผ่ของเมืองพนัส
นิคมนี้ ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของคําขวัญประจําจังหวัดชลบุรี คือ “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่ อย อ้อยหวาน จักสาน
ดี ประเพณี วิ่งควาย” หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของชาวพนัสนิคม เป็ นสิ่ งที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษหลายชัว่
อายุคนกว่าร้อยปี แล้ว โดยพัฒนาให้ติดตลาดเป็ นแบรนด์ทองถิ่นให้ได้ ในศูนย์จกั สานใหญ่ที่สุดในโลก
3. สิ่ งแวดล้ อมยัง่ ยืน คือ เมืองที่ยงั คงความสําคัญของความสมดุลระหว่างธรรมชาติกบั การพัฒนาเชิง
กายภาพภายในเมือง โดยมี การจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่างสมดุล
รวมทั้งทะนุบาํ รุ ง ดูแลให้อยูใ่ นสภาพดีไม่เสื่ อมโทรม มีการติดตาม เฝ้ าระวังและจัดการมลพิษอันเกิดจาก
กิจกรรม ต่าง ๆ ของมนุษย์ไม่ให้เกินมาตรฐานจนส่ งผลกระทบกลับสู่ประชาชน รวมทั้งให้ความสําคัญกับ การ
พื้นฟูดูแลสิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ศาสนสถาน อาคารบ้านเรื อน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรม
ภูมิปัญญาที่มีคุณค่า และแสดงถึงอัตลักษณ์ของเมืองเอาไว้เป็ นมรดกแก่ชนรุ่ น หลังและสอดคล้องกับนโยบาย
ของเทศบาล
3.1 การสนใจอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลมีการดําเนินงานได้ดีที่สุดในด้านการสร้างความรู ้ความ
เข้าใจและจิตสํานึกในการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม เนื่องจากเทศบาลได้ให้ความสําคัญในการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
เพื่อให้ ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมจึงได้จดั ทํากิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ เช่น จัดการ
อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชนและการจัดการนํ้าเสี ยชุมชน การอบรมให้ความรู ้ในการ
อนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อมแก่เยาวชน การจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล การจัดทําคู่มือ แผ่นพับและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่ งแวดล้อมผ่านช่องทางต่าง ๆ (อินเตอร์เน็ต เสี ยงตามสาย ทีวีออนไลน์ วิทยุ ชุมชน) รวมถึง
มีการจัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั องค์กรอื่น เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมี ความรู ้ความเข้าใจในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งที่ผา่ นมาประชาชนยังขาดความรู ้ความเข้าใจและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืนและเป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ ทางคณะผูศ้ ึกษา เสนอว่า “การจัดการขยะเป็ นวาระของเมืองน่ าอยู่”
ให้มี “ระบบบําบัดนํา้ เสี ยเหมาะสมมีมาตรฐาน”
3.2 ปลูกต้ นไม้ เพิม่ และคุ้มครองรักษาพืน้ ทีส่ ี เขียว เสนอเทศบาลทบทวนและกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมดูแลการปลูกสร้างและการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อมิให้เกิดการรุ กลํ้า และส่ งผลกระทบต่อพื้นที่สี
เขียว
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4. สร้ างให้ เทศบาลสู่ องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ เสนอให้มีศูนย์การเรี ยนรู ้ในเทศบาลและในชุมชน
หลากหลายตามภูมิสงั คมเมืองพนัสนิคม ด้วยเหตุที่วา่ “การพัฒนาแบบยึดคนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการมุ่งพัฒนาคน
เพื่อให้คนมีศกั ยภาพในการพัฒนาเมือง หลายเมืองจึงให้ความสําคัญต่อการสร้างคนรุ่ นใหม่ที่มีคุณภาพจัดให้มี
โรงเรี ยนดีที่ได้มาตรฐานใกล้บา้ น และจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น
- ศูนย์เสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ของเยาวชนด้วยศิลปะ และเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีการเรี ยนรู ้อย่าง
เท่าเทียม
- ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนด้านอาชีพต่าง ๆควบคู่ศูนย์แสดงสิ นค้าชุมชนพร้อมแหล่งจําหน่าย
สิ นค้าชุมชน เช่น ศูนย์การเรี ยนรู ้เครื่ องจักรสาน
- ศูนย์ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัย ให้บริ การห้องสมุดประชาชนที่มีคุณภาพ ติดตั้งระบบการ
เชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wi-Fi) จัดให้มีการฝึ กอบรมอาชีพ
- ศูนย์การอบรมคอมพิวเตอร์ชุมชน สําหรับผูส้ ูงอายุ ผูท้ ี่สนใจ ด้วยควรหาความร่ วมมือ
ระหว่างเมืองกับหน่วยงานภายนอกในการส่ งเสริ มการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
5. การบริหารจัดการทีด่ ีตาม หลักธรรมาภิบาล คือ การบริ หารงานที่ดีของรัฐเป็ นรากฐานที่ดีของการ
พัฒนาคนให้ดาํ รงชีวิตอยู่ ร่ วมกันอย่างสันติสุขโดยยึดหลักพื้นฐาน 6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักประสิ ทธิภาพและ ประสิ ทธิผลและ
สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
5.1 ด้ านการเมืองการบริหาร โดยเทศบาลมีการดําเนินงานได้ดีที่สุดในด้านการเปิ ดโอกาสและ
สนับสนุนให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน/ โครงการของเทศบาล แสดงให้เห็นว่าเทศบาล มี
การดําเนินงาน และยังมีศนู ย์รวมข้อมูลข่าวสารที่มีการสื่ อสารหลากหลาย เป็ นไปตามแนวคิดและตัวชี้วดั
เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนและเป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้เทศบาลได้รับ
รางวัล จึงทําให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลการดําเนินงานพัฒนา เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนของเทศบาลใน
องค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
สรุ ปบริ บทของคําว่า “เมืองน่ าอยู่” ของแต่ละเมือง ความแตกต่างของปัญหาวัฒนธรรม และค่านิยมทาง
สังคม ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆซึ่งอาจเรี ยกรวมๆ ว่าความพร้อมในด้านต่างๆ ของแต่ละเมืองนั้น ยังทําให้ทุกๆ
เมืองกําหนดประเด็นเริ่ มต้น หรื อประเด็นที่เป็ นหัวหอก ที่มีความเป็ นเมืองน่าอยูต่ ่างๆ กัน ต่อไปนี้ จึงเป็ น
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ตัวอย่างของประเด็นนําของแต่ละเมือง ดังนี้ (http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=
9590000025567 สื บค้นเมื่อ 10 สิ งหาคม 2559)
อันดับที่ 1 ไอซ์แลนด์ (Iceland) เป็ นประเทศที่ปลอดภัยและสงบสุ ขมากที่สุดในโลก เป็ นประเทศที่
แทบไม่มีการก่ออาชญากรรมเลย จึงไม่มีกองทัพในการป้ องกันประเทศ มีเพียงทีมกูภ้ ยั คอยตรวจตราความสงบ
รอบๆ เมือง ประชากรรักความสงบสุ ขในประเทศของพวกเขาเป็ นอย่างมาก
อันดับที่ 2 เดนมาร์ก (Denmark) ประเทศเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความสงบร่ มเย็นและปลอดภัย การพัฒนา
ประเทศให้มีความเท่าเทียมกันในด้านของสุ ขภาพ และเสรี ภาพของประชากร จนได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่ง
เสรี ภาพ
อันดับที่ 3 ออสเตรี ย (Austria) เป็ นประเทศที่ปลอดภัย ได้รับการขนานนามว่า “The land of Music”
ผลิตนักดนตรี ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกหลายคน และยังเป็ นประเทศที่สวยงามและรํ่ารวยประเทศหนึ่ง โดดเด่นใน
เรื่ องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ งหนึ่ง
อันดับที่ 4 นิวซีแลนด์ (New Zealand) เป็ นอยูท่ ี่ดินแดนของ Lord of the Rings ภาพยนตร์ชื่อดังที่ไม่มี
ใครไม่รู้จกั เป็ นเมืองที่มีความปลอดภัย มีการคอรัปชัน่ น้อยที่สุดในโลก เป็ นประเทศที่อบอุ่น อัตราการเกิด
อาชญากรรมตํ่า และเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
อันดับที่ 5 สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เป็ นประเทศที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องความงดงามของทิวทัศน์ ภูเขา
และทุ่งหญ้า มีการว่างงานให้ต่าํ ที่สุด ทําให้ระบบการรักษาความปลอดภัยในธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก
อันดับที่ 6 ฟิ นแลนด์ (Finland) เป็ นเมืองที่ปลอดภัย ที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของเสรี ภาพประชาธิปไตย และ
สิ ทธิมนุษยชนที่ค่อนข้างสู ง อัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่าํ มาก มีการจัดการดูแลเรื่ องสุ ขภาพของประชาชนเป็ น
อย่างดี อัตราการรู ้หนังสื อในประเทศสู งถึง 100% มีคุณภาพทางด้านการศึกษาที่ค่อนข้างสู ง ประชากรใน
ประเทศได้รับสิ ทธิทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
อันดับที่ 7 แคนาดา (Canada) เป็ นประเทศที่เคารพในสิ ทธิและเสรี ภาพของมนุษย์ทุกคน การพัฒนาขึ้น
อย่างรวดเร็ ว ทั้งคุณภาพชีวติ และความสงบเงียบ

46

อันดับที่ 8 ญี่ปุ่น (Japan) เป็ นประเทศที่มีสงั คมที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยทําให้เป็ นประเทศที่น่าอยูแ่ ห่ง
หนึ่งในโลก อัตราการเกิดอาชญากรรมตํ่า ความปลอดภัยสูง
อันดับที่ 9 ออสเตรเลีย (Australia) เป็ นประเทศที่ปลอดภัย ผูค้ นที่นี่ยงั เป็ นมิตร และมีวฒั นธรรมที่
หลากหลาย มีคุณภาพชีวิต และการดูแลสุ ขภาพที่ดี รวมถึงสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กบั ประชาชน ผ่าน
ระบบทั้งภาครัฐและเอกชน
อันดับที่ 10 สาธารณรัฐเช็ก (The Czech Republic) เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
ยุโรป มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
สู ง อัตราการเกิดอาชญากรรมภายในประเทศตํ่ามาก
นอกจากตัวอย่างเหล่านี้แล้ว เมืองต่างๆ ที่ได้ดาํ เนินการในแนวคิดของเมืองน่าอยู่ มาในระยะแรกๆ ได้
ก้าวหน้ามัน่ คงขึ้น จนสามารถสร้างเป็ นเครื อข่ายของเมือง ที่ดาํ เนินการในแนวทางเดียวกัน เพื่อเรี ยนรู ้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่ งเสริ มสนับสนุนกันแลกกันอีกด้วย ดังตัวอย่างเครื อข่ายเมืองน่าอยู่ ในภาคพื้น
ยุโรป เครื อข่ายเมืองน่าอยู่ ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกนับร้อยเมือง ในแคว้นทิเบตของประเทศแคนาดา และกลุ่มเหล่านี้ยงั
เชื่อมต่อเครื อข่ายเข้ากับเมืองน่าอยู่ ในต่างทวีป เช่นกับประเทศบราซิล โคลัมเบีย เม็กซิโก และเชเนกัล เช่น
เดียวกับกลุ่มเมืองน่าอยู่ เครื อข่ายคาลิฟอร์เนีย ของสหรัฐอเมริ กา
ส่ วนในประเทศไทย หรื อเทศบาลเมืองพนัสนิคม ก็เคยมีผคู ้ วามคิดจะเชื่อมโยงความเป็ นเมืองน่าอยูท่ ี่
ได้รับรางวัลกัน แต่คณะนักศึกษาที่ศึกษาระหว่างเมืองพนัสนิคมกับเมืองลําพูนเป็ นเมืองคู่คิดเมืองน่าอยู่ แนว
อนุรักษ์เมืองเก่า หรื อนครเชียงรายกับเมืองแกนพัฒนาเมืองคู่คิดการศึกษา ซึ่งทางกลุ่มนักศึกษาเราก็เริ่ มคิดจะ
สร้างเครื อข่ายเมืองน่าอยูร่ ะหว่างเมืองต่างๆ ขึ้น เมืองคู่คิดเมืองน่าอยู่ ซึ่งกลุ่มนักศึกศึกษากลุ่มที่ 8 เสนอแนะ
และได้ศึกษาเมืองเปรี ยบเทียบแล้วต้องดําเนินการไปเป็ นเครื อข่ายคู่คิดกันพนัสนิคมลําพูนในเรื่ องเมืองน่าอยู่
คู่คิดเชิงเมืองเก่าเมืองแห่ งศิลปวัฒนธรรมนี้ข้ ึนแล้ว หรื อเมืองน่าอยูท่ ี่เน้นรู ปแบบอื่น ๆ ที่ดาํ เนินการไปในแนว
เดียวกัน สร้างเป็ นเครื อข่ายกันในการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนยาวนานต่อไป
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