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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 

การพัฒนาประเทศท่ีผ�านมานานาชาติวัดผลความสําเร็จของการเติบโตทางเศรษฐกิจด%วย 
ผลิตภัณฑ*มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี (Gross Domestic Product: GDP) การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเป?นป@จจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการชี้วัดความม่ังค่ังของแต�ละประเทศ ส�งผลทําให%เกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีและลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน แต�การเติบโตของเศรษฐกิจและการเพ่ิม
จํานวนมากข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมดังกล�าวนั้นไม�สามารถสะท%อนผลการพัฒนา และความเป?นอยู�
ดีของสังคมโลกได%อย�างแท%จริง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนมากเพียงใดการปล�อยกากของ
เสียของเหลือจากกิจกรรมทางการผลิตเข%าสู�สภาพสิ่งแวดล%อมทางธรรมชาติมากข้ึนเช�นกัน ทําให%เกิด
การเสื่อมสภาพของภูมิทัศน* ระบบนิเวศ  และส�งผลให%เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล%อมเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่ีทวีความรุนแรงและซับซ%อนมากข้ึน เช�น การเกิดภาวะโลกร%อน(Global 
Warming) ปรากฏการณ* กQาซเรือนกระจก (Green House Gases) อันเกิดจากปริมาณกQาชคาร*บอน
ได%ออกไซด*ข้ึนสู�ชั้นบรรยากาศในปริมาณมากโดยส�วนใหญ�มาจากภาคอุตสาหกรรม  

ในปS 2550 คณะกรรมการนานาชาติว�าด%วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) ซ่ึงประกอบด%วยนักวิทยาศาสตร*กว�า 2500 คน
จาก ท่ัวโลก มารวมตัวกันเพ่ือทํางานสืบหาข%อเท็จจริงและแก%ป@ญหาภาวะโลกร%อน ได%รายงานว�า      
มีความเป?นไปได%สูงกว�าร%อยละ 90 ว�าการกระทําของมนุษย*เป?นสาเหตุหลักท่ีทําให%โลกร%อนข้ึนในรอบ 
50 ปSผ�านมา โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู�จํานวนมากมายท่ัวโลกนั้นเป?นป@ญหาหลักสําคัญ
ท่ีปล�อยกQาซพิษหลายชนิด ประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงก็มักหลีกเลี่ยงไม�ได%กับปริมาณ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อย�างเช�น จีนและอินเดีย ท่ีมีสัดส�วนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสูง 
เป?นต%นเหตุของสภาวะเรือนกระจก กระบวนการผลิตต�างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนอกจากจะมี
การปล�อยกQาซคาร*บอนกออกไซด*แล%ว การปล�อยสารซีเอฟซีท่ีใช%ในอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น
ต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป?นอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นตู%เย็น เครื่องปรับอากาศท้ังบ%านและรถยนต* ก็ยังมี
การใช%อยู� ซ่ึงมีผลทําให%สภาวะเปลี่ยนแปลงไป  (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน, 2554) และในป@จจุบันบรรยากาศของโลกมีกQาชคาร*บอนได%ออกไซด* 3 ล%านล%านตัน และ
มนุษย*ปล�อยกQาซคาร*บอนไดออกไซด*ข้ึนสู�ชั้นบรรยากาศปSละ 26,000 ล%านตัน เม่ือเปรียบกับ ปS 2513 
มนุษย*ปล�อยกQาชชนิดนี้ เพียงปSละ  15,000 ล%านตัน  ซ่ึงแหล�งท่ีปล�อยกQาซคาร*บอนได%ออกไซด* 
ประกอบด%วยโรงงานอุตสาหกรรม  40 เปอร*เซ็นต* อาคาร ท่ีพักอาศัย ศูนย*การค%า 31 เปอร*เซ็นต*   
การขนส�งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 22 เปอร*เซ็นต* และภาคเกษตรกรรม 4 เปอร*เซ็นต* (กรีนพีช 
ไทยแลนด*, 2553)  จากสาเหตุดังกล�าวก�อให%เกิดผลกระทบเกิดภาวะโลกร%อนส�งผลให%เกิดความแห%ง
แล%ง ฝนไม�ตกตามฤดูกาลปริมาณนํ� าในแม�นํ� าและทะเลสาบในหลายแห�งท่ัวโลกลดลง เกิดความอด

อยากเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรลดตํ�าลงและจากการศึกษาของสถาบันข%าวนานาชาติพบว�า 
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ผลผลิตข%าวจะลดลงร%อยละ 14 เม่ืออากาศร%อนข้ึน  1  องศาเซียนเซส  ส�งผลกระทบต�อ       
ภาคการเกษตรและการประมง ผู%คนจะขาดแคลนอาหารในการยังชีพ สัตว*ปfาขาดแหล�งนํ� าตาม
ธรรมชาติและอาจส�งผลให%สัตว*เลี้ยงลูกด%วยนมบางชนิดต%องสูญพันธุ*ไปรวมท้ังเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศเกิดภัยพิบัติ วาตะภัย อุทกภัย หรือ การเกิดนํ� าท�วมในหลายประเทศเป?นต%น      
จากผลกระทบดังกล�าวใน ปS 2540 การประชุมใหญ�ของสหประชาชาติว�าด%วยสิ่งแวดล%อมและการ
พัฒนาได%ประชุมเพ่ือแก%ไขป@ญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีปล�อยกQาซเรือนกระจกของ
มนุษย*และการรักษาระดับความเข%มข%นของกQาซเรือนกระจกให%อยู�ในระดับท่ีปลอดภัย นําไปสู�การร�วม
ลงนามในอนุสัญญาพิธีสาร  เกียวโตของกลุ�มสมาชิกจํานวน 186 ประเทศ ประกอบด%วย กลุ�มประเทศ
อุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีพัฒนาแล%วจํานวน 41 ประเทศและกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา 145 
ประเทศ (รวมประเทศไทยด%วย) พิธีสารนี้มีผลบังคับใช%แล%วต้ังแต�วันท่ี 16 กุมภาพันธ* 2548 โดยกลุ�ม
ประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีพัฒนาแล%วจะต%องลดการปล�อยกQาซคาร*บอนไดออกไซด*ให%อยู�   
ในระดับท่ีตํ�ากว�าปริมาณการปล�อยกQาซเรือนกระจกในปS ค.ศ. 1990 โดยเฉลี่ยร%อยละ 5 เป?นอย�างน%อย
ให%ได%ในปS 2555 และต%องลดกQาซเรือนกระจกให%ได%ร%อยละ 75 ในปS 2593 (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม, 2556)  

สําหรับประเทศไทยป@ญหาสิ่งแวดล%อมท่ีเกิดข้ึนจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม กําลัง
เป?นประเด็นท่ีสังคมไทยเริ่มตระหนักถึงผลกระทบมากข้ึน และหากไม�ได%รับการแก%ไขอย�างเร�งด�วนอาจ
กระทบต�อภาวการณ*ลงทุนในอนาคตของประเทศไทย เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีผ�านมาจะ
มุ�งเน%นผลกําไรท่ีเกิดจากการผลิตในจํานวนมากเป?นหลักทําให%เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย�าง
รวดเร็วเกิดการรวมกลุ�มโรงงานอุตสาหกรรม เป?นนิคมอุตสาหกรรม เป?นสวนอุตสาหกรรม หรือ    
เขตอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค*เพ่ือลดต%นทุนการผลิต โดยการใช%สาธารณูปโภคร�วมกันแต�ผลกระทบ
ท่ีตามมาของการรวมกลุ�ม คือ การเกิดแหล�งรวมปลดปล�อยมลพิษทําให%สภาพแวดล%อมเสื่อมโทรมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน เช�น การขาดแคลนนํ� าใช% ป@ญหามลพิษทางอากาศ การส�งกลิ่นเน�าเสียของนํ� า 
การเพ่ิมข้ึนของขยะอุตสาหกรรม เป?นสาเหตุเกิดการฟjองเรียกค�าเสียหาย และการฟjองร%องเพ่ือให%
ระงับการดําเนินกิจกรรมของโรงงานระหว�างชุมชนท่ีได%รับผลกระทบกับเจ%าของสถานประกอบการ
โรงงานท่ีเป?นป@ญหาจํานวนมาก (สถาบันสิ่งแวดล%อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 
2556)      

จากป@ญหาดังกล�าวหน�วยงานภาครัฐโดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
ตระหนักในผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได%กําหนดยุยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได%กําหนดแนวทางในยุทธศาสตร*ท่ี 6 
การปร ับโครงสร%างเศรษฐกิจสู �การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั ่งย ืนในส�วนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟlmนฟูสิ่งแวดล%อมในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย�างต�อเนื่อง โดย
การสร%างความตระหนักถึงการอยู�ร�วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชน และส�งเสริมให%ภาคเอกชน 
ชุมชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐร�วมกันพัฒนา ต้ังแต�การกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนา 
มาตรฐานขององค*ประกอบท่ีจําเป?นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ ่งหน�วยงานที่เป?นภาระหลัก       
ของภาคอุตสาหกรรมคือการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย(กนอ.) และกรมโรงงาน
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อุตสาหกรรม (กรอ.) ท่ีกํากับโรงงานท่ัวประเทศจึงเล็งเห็นความสําคัญต�อการยกระดับเมืองให%ก%าวสู�
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือนําไปสู�การอยู�ร�วมกันของชุมชน อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล%อมอย�าง
สมดุล  

จากตัวอย�าง เมืองคิตะคิวชู ในจังหวัดฟูกูโอกะต้ังอยู�บนเกาะคิวชู ซ่ึงอยู�ทางตอนใต%ของญ่ีปุfน 
ถือเป?นเมืองต%นแบบของการจัดการด%านป@ญหาสิ่งแวดล%อมท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถนํามา
ปรับใช%กับไทยได%เป?นอย�างดี โดยเมืองนี้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเริ่มข้ึนใน ปS 2504 เม่ือมีการก�อต้ัง
โรงเหล็กยาฮาตะ และจากนั้นได%มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต�อเนื่องจนกลายเป?น1ใน 4 เขต
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ�ของญ่ีปุfน ซ่ึงการขยายตัวดังกล�าวได%นํามาซ่ึงป@ญหาสิ่งแวดล%อมอย�าง
รุนแรง กลุ�มแม�บ%านของเมืองคิตะคิวชูได%สังเกตเห็นนํ� าในอ�าวโดไกวันกลายเป?นสีส%ม ท%องฟjามีควัน  
ปกคลุม ฝุfนละอองท่ีจับตามหลังคาบ%านจึงทําให%เกิดการหาแหล�งท่ีมาของมลพิษด%วยการเริ่มเข%าไป
ศึกษาหาข%อมูลจากสถาบันการศึกษา การขอเข%าเยี่ยมชมโรงงาน การแจ%งต�อเทศบาลนคร และ การ
ร�วมมือกับสื่อมวลชนจนทําให%คนในชุมชนต่ืนตัวต�อป@ญหาสิ่งแวดล%อมท่ีเผชิญอยู� โดย ปS 2540 รัฐบาล
กลาง (กระทรวงสิ่งแวดล%อม และกระทรวงเศรษฐกิจการค%าและอุตสาหกรรม) ได%ส�งเสริมการจัดต้ัง 
Eco-Town ในญ่ีปุfนและเปrดโอกาสให%เมืองเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเน%น 
การนําของเสียอุตสาหกรรมใช%เป?นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ โดยมีเปjาหมาย 
คือ อัตราการปล�อยของเสียจากโรงงานเป?นศูนย* (Zero emission) โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป?นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนโดยใช%เทคโนโลยีสะอาดตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse และRecycle) 
เมืองคิตะคิวชู จึงใช%โอกาสนี้พัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีให%เป?นศูนย*กลางธุรกิจด%านสิ่งแวดล%อม และ  
รีไซเคิลนําไปสู�เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน*ท่ีประสบความสําเร็จอย�างเหลือเชื่อในป@จจุบันจนทําให%
พ้ืนท่ีเมืองท้ังหมดมีการปล�อยมลพิษท่ีตํ�ามาก มีการส�งเสริมการวิจัยด%านสิ่งปฏิกูล การพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการของเสียอย�างต�อเนื่อง (ศูนย*พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2556) ด%วยเหตุนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได%ทําการส�งเสริมและกํากับโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ โดยการให%สิทธิโรงงานท่ีเข%าสู�อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ผู%ประกอบการสามารถขอรับสิทธิประโยชน*ทางตรง การขอยกเว%นค�าธรรมเนียมรายปSเป?นเวลา 5 ปS 
เง่ือนไขประกอบคือ 1) นําของเสียหรือวัสดุเหลือใช%จากการประกอบกิจการมาผลิตกQาซชีวภาพเพ่ือเป?น
พลังงานทดแทน 2) นําอากาศเสียจากการเผาไหม%ใน กระบวนการผลิตท้ังหมดกลับมาใช%ประโยชน*ได% 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส�วนสิทธิประโยชน*ทางอ%อมมีได%แก� การประชาสัมพันธ*ความสําเร็จของ
บริษัท โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน�วยงานเครือข�าย การมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นต�อการ
จัดทํานโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน�วยงานเครือข�าย การใช%ตราสัญลักษณ*อุตสาหกรรม 
สีเขียว (Green Industry Mark) เชิงการค%าของบริษัท สิทธิประโยชน*เพ่ิมเติมต�างๆ ในอนาคต เช�น 
Green Loan เงินกู%ดอกเบี้ยตํ�าสําหรับโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมสีเขียวGreen Directory 
จัดทําบัญชีรายชื่อผู%ประกอบการท่ีมีการผลิตท่ีเป?นมิตรต�อสิ่งแวดล%อม (Green Process) และผลิต
สินค%ารักษ*สิ่งแวดล%อม (Green Product) (อเนก ทรรศนาการ, 2556) 

สําหรับการกํากับโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด%วยการ
กําหนดให%การต้ังเขต และสวนอุตสาหกรรมจะต%องขออนุญาตจากกรมโรงงาน พร%อมท้ังเปrดช�องให%
กรมโรงงานเข%าไปควบคุมดูแลการบริหารจัดการในเขต และสวนอุตสาหกรรม แบบการบริหารงาน
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ของการนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากท่ีผ�านมาได%เกิดเหตุการณ*รั่วไหลของมลพิษหลายครั้งในเขต    
และสวนอุตสาหกรรม เขตและสวนอุตสาหกรรมท่ีความเสี่ยงสูงจะอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
และ สมุทรสาคร เพราะว�ามีความแออัดของโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องจํานวนเรื่องร%องเรียนป@ญหา
มลพิษจากโรงงาน ท่ีประชาชนส�งมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้ังแต�วันท่ี 1 ม.ค.–30 ก.ย. 56 มีผู%
ร%องเรียนจํานวนท้ังสิ้น 666 เรื่อง ส�วนใหญ�เป?นป@ญหามลพิษทางกลิ่น 402 เรื่อง รองลงมาเป?นมลพิษ
ทางเสียง 259 เรื่อง ป@ญหาโรงงานเถ่ือน 194 เรื่อง มลพิษทางฝุfน 192 เรื่อง มลพิษไอสารเคมี 149 เรื่อง 

นํ� าเสีย 137 เรื่อง และควัน 125 เรื่อง โดยกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีได%รับการร%องเรียนมากท่ีสุด ได%แก� 
อุตสาหกรรมอาหาร 52 เรื่อง ส�วนใหญ�เป?นเรื่องมลพิษทางกลิ่น ฝุfน  และเสียง  รองลงมาเป?น
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ*โลหะ 30 เรื่อง เป?นเรื่องมลพิษทางเสียงและกลิ่นอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ
และอุปกรณ*รวมท้ังการซ�อมบานพาหนะ 29 เรื่องเป?นเรื่องทางมลพิษกลิ่น เสียงและไอสารเคมี ซ่ึงกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ได%เร�งดําเนินการแก%ไขป@ญหาท้ัง 666 เรื่อง โดยสามารถแก%ไขป@ญหาเบื้องต%นได%
สําเร็จ 128 เรื่อง ส�งสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดูแล 122 เรื่อง พร%อมท้ังสั่งแก%ไข ดําเนินคดี      
33 เรื่อง หรือปrดโรงงานไปแล%วหลายเรื่อง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556)  

ในส�วนการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) ถือว�าเป?นหน�วยงานท่ีมีส�วนได%เสีย
โดยตรงในการผลักดันกลุ�มโรงงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมให%มีความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและเป?นหน�วยงานท่ีมีภาระการดําเนินกิจกรรมให%เป?นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได%กําหนด
คุณลักษณะมาตรฐานและหลักเกณฑ*เง่ือนไขของโรงงานให%เข%าสู�การเป?นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เป?นกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน*ใน 5 มิติ ประกอบด%วยมิติทางกายภาพเป?น
การพัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งปลูกสร%างรวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให%เป?นมิตรกับ
สิ่งแวดล%อม มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มิติทางเศรษฐกิจเป?นการสร%างป@จจัยเอ้ือต�อ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนและท%องถ่ิน ความเป?นอยู�ท่ีดีของประชาชนท%องถ่ิน มิติทาง
สิ่งแวดล%อมเป?นการใช%ทรัพยากรและพลังงานอย�างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลดการก�อเกิด
ของเสียเพ่ิมผลิตภัณฑ*ท่ีเป?นมิตรต�อสิ่งแวดล%อม มิติทางสังคมเป?นเรื่องเก่ียวกับความสุขของคนใน
องค*กรและชุมชนเน%นคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดี  และมิติทางการบริหารจัดการเป?นการบริหารจัดการ 
บนหลักการมีส�วนร�วมและธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน*สุขทุกภาคส�วน (การนิคมอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย, 2555) 

จังหวัดสมุทรปราการ นับว�าเป?นจังหวัดท่ีมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน�นมากท่ีสุด
จังหวัดหนึ่ง มีนิคมอุตสาหกรรม ได%แก� นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จํานวน 180 โรงงานและ         
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จํานวน 420 โรงงาน และสถานประกอบการโรงงานนอกเขตนิคม
อุตสาหกรรมท้ัง 2 แห�ง จํานวน 7.615 โรงงาน รวมสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรวม
ท้ังหมด 8,215 โรงงาน (ศูนย*สารสนเทศสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2558) ซ่ึงกระแสการเข%าสู�อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป?นส�วนหนึ่งท่ีทําให%ผู%ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมต%องความตระหนักมากข้ึนเก่ียวกับผลกระทบต�อการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การนําโรงงานเข%าสู�สังคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือสร%างความได%เปรียบ การลดป@ญหาข%อ
ขัดแย%งกับชุมชนอันเกิดจากการร%องเรียน การสร%างความม่ันคงในกิจการ การอยู�ร�วมกันของสถาน
ประกอบการโรงงานกับชุมชนเป?นส�วนสําคัญในการสร%างความยั่งยืนในธุรกิจ การนําการบริบท     
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การบริหารจัดการเชิงนิเวศเข%าสู�ในแผนงานพัฒนาองค*กรของโรงงานเป?นส�วนท่ีจําเป?น ประกอบกับ
การพัฒนาและส�งเสริมของหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข%องเป?นการเพ่ิมความได%เปรียบในการแข�งขัน 
ผู%ประกอบการโรงงานต%องมีความรู%และความเข%าใจในหลักการแนวคิดภายใต%ข%อกําหนดและตัวชี้วัด
การเป?นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู%วิจัยจึงมุ�งศึกษาวิเคราะห*ระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป?น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติดังกล�าว อีกท้ังมุ�งวิเคราะห*ตัวชี้วัดหรือตัวแปรตามองค*ประกอบ      
เชิงสํารวจเก่ียวกับคุณลักษณะมาตรฐานในการเป?นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีได%นิยามศัพท*ตามมิติ คือ    
มิติทางกายภาพ   มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล%อม มิติทางสังคม และมิติทางการบริหารจัดการ 
และมุ�งเสริมสร%างความเข%าใจคุณลักษณะมาตรฐานในการเป?นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแก�ผู%ประกอบการ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป?นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ  

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห*องค*ประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะมาตรฐานในการเป?นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  

3. เพ่ือเสริมสร%างความเข%าใจคุณลักษณะมาตรฐานในการเป?นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ       
เป?นประโยชน*แก�ผู%ประกอบการโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ใช%วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงผู%วิจัยกําหนด
ขอบเขตของการศึกษา ดังนี้  

 

ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษา 
กําหนดขอบเขตของการศึกษาองค*ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป?นอุตสาหกรรม    

เชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการในองค*ประกอบ 5 มิติหลัก คือ (1) มิติทาง
กายภาพ (2) มิติทางเศรษฐกิจ (3) มิติทางสิ่งแวดล%อม  (4) มิติทางสังคม (5) มิติทางการบริหาร
จัดการ โดยศึกษาถึงระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป?นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การวิเคราะห*ตัวชี้วัด
หรือตัวแปรตามองค*ประกอบเชิงสํารวจเก่ียวกับคุณลักษณะมาตรฐานในการเป?นอุตสาหกรรม      
เชิงนิเวศ รวมถึงเสริมสร%างความเข%าใจคุณลักษณะมาตรฐานในการเป?นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแก�
ผู%ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  
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ขอบเขตด*านประชากร  
 ประชากรท่ีใช%ในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงานท่ีปฏิบั ติงานในโรงงานอุตสาหกรรม          
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนโรงงาน 420 โรงงาน จํานวน 58,680 ราย โดย
แบ�งตามประเภทอุตสาหกรรม ประกอบด%วย (1) ปุ{ย สี เคมีภัณฑ* 99 โรงงาน จํานวน 14,083 ราย 
(2) เหล็กและผลิตภัณฑ*โลหะ 68 โรงงาน จํานวน 9,389 ราย (3) สิ่งทอ เส%นใย เครื่องหนัง เครื่อง
แต�งกาย 38 โรงงาน จํานวน 5,281 ราย (4) ยาง พลาสติก หนังเทียม 30 โรงงาน จํานวน 4,108 ราย 
(5) ไฟฟjา อิเล็กทรอนิกส* เครื่องมือวิทยาศาสตร* 50 โรงงาน จํานวน 7,042 (6) ยานยนต* และขนส�ง 
14 โรงงาน จํานวน 1,760 ราย (7) กระดาษ สิ่งพิมพ* อาหาร 88 โรงงาน จํานวน 12,323 ราย       
(8) คลังสินค%า ให%เช�าอาคารโรงงาน 33 โรงงาน จํานวน 4,694 ราย (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม   
บางปู, 2555)   

  ขอบเขตด*านระยะเวลา 
  ช�วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง  กันยายน พ.ศ. 2558 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาการวิจัยนี้ ผู%วิจัยสรุปขอบเขตเนื้อหาตัวชี้วัดหรือตัวแปร ในการวิเคราะห*
องค*ประกอบตามข%อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑ*ตัวชี้วัดการเป?นเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย(กนอ.) ตามภาพท่ี 1.1 ดังนี้   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

คุณลักษณะมาตรฐาน 
การเป�นอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ 
 

มิติทางกายภาพ 

มิติทาง 
เศรษฐกิจ 

มิติทาง
สิ่งแวดล%อม 

มิติทาง 
สังคม 

มิติทางการ
บริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดหรือตัวแปร  

ตัวชี้วัดหรือตัวแปร  
 

ตัวชี้วัดหรือตัวแปร  
 

ตัวชี้วัดหรือตัวแปร  
 

ตัวชี้วัดหรือตัวแปร  
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 จากภาพท่ี 1.1 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยนําแนวคิดการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางปูสู �เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน  5 มิติหลักของการพัฒนาประกอบด%วย         
มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ ่งแวดล%อม มิติทางสังคม และ มิติทางการบริหาร
จัดการ ซ่ึงแต�ละมิติมีข%อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑ*ตัวชี้วัดการเป?นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศท่ีมีความเชื่อมโยงเป?นเครือข�ายแห�งการพัฒนาสู�ความยั่งยืน (รายงานผลการดําเนินงาน
ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางปูสู�การเป?นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, 2555) 
    
ประโยชน�ท่ีจะได*รับ      
    

ประโยชน�ท่ีจะได*รับจากการศึกษาในครั้งนี้ ได%แก� 
ส�วนท่ี 1 ผู%กํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย(กนอ.) 

ได%ข%อมูลเก่ียวกับระดับการเป?นคุณลักษณะมาตรฐานการเป?นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและข%อค%นพบ
ตัวชี้วัดหรือตัวแปร จากผลการศึกษาในนิคมอุตสาหกรรมบางปูในจังหวัดสมุทรปราการ และผู%บริหาร               
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ได%แนวทางการพัฒนาการเป?นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเสริมสร%างความ
เข%าใจให%แก�ผู%ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

ส�วน 2 โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูได%รับการพัฒนาทางด%านการเป?นโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศด%านตระหนักถึงการใช%ทรัพยากรและพลังงานอย�างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต    
ลดการก�อเกิดของเสียเพ่ิมผลิตภัณฑ*ท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล%อมนําไปการสร%างธุรกิจอย�างยั่งยืน 

ส�วนท่ี 3 ชุมชนท%องถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขจากโรงงานในอุตสาหกรรมท่ีมีความ
รับผิดชอบมีหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน*สุขของทุกภาคส�วน   

ส�วนท่ี 4 เป?นองค*ความรู%เชิงวิชาการท่ีสามารถสืบค%นต�อยอดเพ่ือคุณลักษณะอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศให%ลึกซ้ึง ต�อไป 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได%กําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัยเพ่ือประโยชน*ในการ
กําหนดกรอบแนวคิดและการนําเสนอให%ตรงกับวัตถุประสงค* ดังนี้ 

นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   หมายถึง   รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที ่ยั ่งย ืนในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล%อม สังคม 
ความสอดคล%องกับกฎหมาย และความเป?นไปได%ทางเทคโนโลยี 1) ด%านการลดการใช%ทรัพยากร
และพลังงานหรือการใช%ทรัพยากรและพลังงานให%คุ%มค�า และลดการปลดปล�อยของเสียให%เหลือ
น%อยที่สุด พร%อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  2) โดยได%รับการยอมรับจากชุมชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสิ่งแวดล%อมโดยรอบและโดยรวม 3) ด%วยหลักการความร�วมมือ
พ่ึงพากันของผู%ประกอบการอุตสาหกรรม และผู%พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
และหน�วยงานรัฐท%องถ่ิน และชุมชน เพ่ือมุ�งประโยชน*ส�วนรวมร�วมกัน  
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 องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง ข%อกําหนด
มาตรฐานมีตัวชี้วัดเป?นท่ียอมรับและเป?นมาตรฐานสากลท่ีครอบคลุมใน  มิติทางกายภาพ  มิติ         
ทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล%อม มิติทางสังคม และมิติทางการบริหารจัดการ  โดยมีคําจํากัดความ 
ในแต�ละมิติ ดังนี้ 
 มิติทางกายภาพ หมายถึง การมุ�งเน%นการออกแบบเขิงนิเวศโดยการออกแบบหรือวางผัง
โครงสร%างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให%สอดคล%องกลมกลืนกับธรรมชาติและเป?น
มิตรกับสิ่งแวดล%อมโดยหลักความยั่งยืนคือความพอดี พอเพียง และปลอดภัย คือ (1) ด%านพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม  ได%แก�  การออกแบบพ้ืนท่ี ดูแลท่ีตรงตามกฎหมายทางด%านการมีพ้ืนท่ีสี เ ขียว           
(พันธุ*ไม%ต�างๆ)รวมถึงแผนติดตามดูแลความเป?นระเบียบเรียบร%อยของพ้ืนท่ี การจัดสรรพ้ืนท่ีกันชน
นิเวศ การสงวนรักษาทรัพยากรท%องถ่ิน  (2) ด%านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได%แก� การ
จัดระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและสอดคล%องกับเกณฑ*ระเบียบ การจัดศูนย*เผ%าระวังและติดตาม 
เช�น ศูนย*ตอบโต%ภาวะฉุกเฉิน ศูนย*เฝjาระวังในชีวิตและทรัพย*สิน ศูนย*เฝjาระวังคุณภาพสิ่งแวดล%อม
สิ่งแวดล%อม เป?นต%น การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให%มีคุณภาพท่ีดีอย�างต�อเนื่อง   
การพัฒนาระบบขนส�งท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป?นมิตรกับสิ่งแวดล%อม และ (3) ด%านอาคารของ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ได%แก� การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงาน อาคารโรงงานมีโครงการกิจกรรมลด
คาร*บอนไดอQอกไซด* เช�น กิจกรรมลดพลังงาน และ ไฟฟjา เป?นต%น 
 มิติทางเศรษฐกิจ หมายถึง การมุ�งเน%นความเจริญเติบโตอย�างมีคุณภาพและม่ังคงให%กับ
ชุมชนท%องถ่ินพร%อมกับยกระดับรายได%จากการจ%างแรงงานทําให%เศรษฐกิจชุมชนท%องถ่ินดีข้ึน ความ
เป?นอยู�ท่ีดีของประชาชนโดยรอบ คือ (1) ด%านเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ได%แก� การจัดทําข%อมูล
สถิติมูลค�ายอดขายกับจํานวนแรงงานเพ่ือกําหนดอัตราส�วนท่ีสะท%อนถึงประสิทธิภาพการผลิต จัดทํา
ข%อมูลการเพ่ิมรายได%และการลดลงของค�าใช%จ�ายจากการบริการจัดการแบบพ่ึงพาและเก้ือกูลต�อกัน
ของอุตสาหกรรม (2) ด%านเศรษฐกิจท%องถ่ิน ได%แก� การจัดทําข%อมูลสถิติเก่ียวกับการจ%างแรงงานท้ังใน
โรงงานและในจังหวัด การพัฒนาแรงงานฝSมือแรงงานท%องถ่ิน และ (3) ด%านเศรษฐกิจชุมชน ได%แก�   
การจัดทําข%อมูลสถิติเก่ียวกับสัดส�วนแรงงานในระบบประกันสังคม การจัดทําข%อมูลทางระดับ
การศึกษา การจัดจ%างคนงานในท%องถ่ินเข%าทํางานในประเทศไทย และ การส�งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาดในชุมชน 
 มิติทางส่ิงแวดล*อม  หมายถึง  การใช%ทรัพยากรและพลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ            
ในกระบวนการผลิตลดการเกิดของเสียด%วยการสร%างความสมดุลและการใช%ทรัพยากรและพลังงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ คุ%มค�าและคุ%มทุน คือ  (1) ด%านการบริหารจัดการทรัพยากร ได%แก� การรวบรวมและ
วิเคราะห*ข%อมูลประสิทธิภาพปริมาณการใช%นํ�าต�อวันและปริมาณการใช%นํ� าท้ังหมดในกระบวนการผลิต     

การรวบรวมและวิเคราะห*การนํานํ� าท่ีผ�านการใช%แล%วกลับมาใช%ใหม�ในกระบวนการผลิตในอาคาร
สํานักงานหรือในสวน การรวบรวมและวิเคราะห*ปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช%รวมถึงการนํา
กลับมาใช%ใหม�  (2) การบริหารจัดการพลังงาน ได%แก� การจัดการใช%พลังงานโดยคํานึงถึงแหล�งท่ีมาและ
ความเพียงพอ การเก็บข%อมูลและวิเคราะห*ประสิทธิภาพการใช%พลังงานของผลิตภัณฑ*หลักของโรงงาน 
(3) ด%านระบบการผลิตและผลิตภัณฑ* ได%แก� การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป?นมิตรต�อสิ่งแวดล%อม 
เช�น การใช%หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ผลิตภาพสีเขียว เทคโนโลยีสะอาด เป?นต%น 
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การผลิตสินค%าและบริการท่ีเป?นมิตรต�อสิ่งแวดล%อม การจัดซ้ือจัดจ%างสินค%าและบริการท่ีเป?นมิตรต�อ
สิ่งแวดล%อม (4) ด%านมลภาวะทางนํ� า ได%แก�การทําฐานข%อมูลคุณภาพนํ� าเสียและนํ� าท้ิงซ่ึงวัดในรูปซีโอดี
ก�อนปล�อยออกอุตสาหกรรม การจัดทําฐานข%อมูลปริมาณการปล�อยมลพิษทางอากาศและผลการ
ตรวจวัดของโรงงาน (5) ด%านมลภาวะทางอากาศ ได%แก� การมีกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการปล�อยกQาซ
เรือนกระจก (6) ด%านกากของเสีย ได%แก� การจัดทําประวัติของเสียและแผนผังการไหลของเสียรวมถึง
สรุปปริมาณวัสดุท่ีได%ใช%แล%ว การวิเคราะห*ข%อมูลในการลดกากของเสีย การจัดทําข%อมูลบัญชีรายการ
สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายและการรั่วไหลของสารเคมี (7) ด%านมลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุfน ควัน 
เหตุเดือดร%อนรําคาญ ได%แก� การจัดการและตอบสนองต�อข%อร%องเรียนด%านมลพิษเสียง กลิ่น ฝุfน ควัน
และเหตุรําคาญ (8) ด%านความปลอดภัยและสุขภาพ ได%แก� การวิเคราะห*ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน การจัดทําข%อมูลการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากฝfาย
ปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการท่ีลดการเกิดอันตรายต�อสุขภาพและความปลอดภัย  
และ (9) ด%านการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของอุตสาหกรรม ได%แก� การจัดทําฐานข%อมูลสารเคมี
โรงงาน   ท่ีเชื่อมโยงกับความปลอดภัยและสุขภาพ การจัดทําข%อมูลการไหลเวียนการเข%าออกของมวล
สารและพลังงาน การมีเครือข�ายความร�วมมือท่ีมีข%อตกลงร�วมกันในการให%ความช�วยเหลือใน
สถานการณ*ฉุกเฉินและใช%หลักการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกันท่ีเชื่อมโยงระหว�างธุรกิจ 
 มิติทางสังคม หมายถึง การมุ�งเน%นความสุขของคนในองค*กรและชุมชนท่ีมีคุณภาพชีวิต
และสังคมท่ีดี คือ (1) ด%านคุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน ได%แก� การได%รับรองโรงงานใน
มาตรฐาน   สีเขียวในระดับ G1–G3 การกําหนดแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของโรงงาน การมี
กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพพนักงาน การเสริมสร%างความสัมพันธ*กับชุมชนด%วยการจัดต้ังเครือข�ายพัฒนา
ร�วมกัน การมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของโรงงาน การมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน
ตามบริบทของโรงงาน และ (2) ด%านคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ ได%แก� การจัดทําข%อมูล
สํารวจความ พึงพอใจของชุมชนโดยรอบหรือติดกับโรงงาน การจัดต้ังเครือข�ายภาคีระหว�างชุมชน 
โรงงาน และองค*การปกครองส�วนท%องถ่ินและจัดทําระบบท่ีเปrดให%เครือข�ายมีส�วนร�วมแสดง
ข%อเท็จจริง การเปrดโอกาสให%เครือข�ายมีส�วนร�วมในการตัดสินใจร�วมกันท้ังทางด%านการเฝjาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล%อม สารเคมี และการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
         มิติทางการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักการมีส�วนร�วมและหลัก       
ธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน*ส�วนรวมเป?นสําคัญ คือ (1) ด%านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย�างมี 
ส�วนร�วม ได%แก� การมีระบบการเฝjาระวังคุณภาพสิ่งแวดล%อมอย�างมีส�วนร�วม ได%แก� โครงการส�งเสริม
ให%ประชาชนมีส�วนร�วมในการกํากับโรงงาน (ธงขาว ดาวเขียว) การกําหนดแผนแม�บทท่ีครอบคลุมถึง
แผนงาน โครงการในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีร�วมกันกับชุมชน การจัดแผนดําเนินงานรายงานประจําปS
ของ Eco Team และ Eco Network. (2) การยกระดับการกํากับดูแลโรงงาน ได%แก� โรงงานได%รับการ
รับรองการจัดการสิ่งแวดล%อม (ISO 14001) การจัดการด%านพลังงาน (ISO 50001) หรือด%านอาชีว 
อนามัย (TIS/OHSAS 18001) (3) ด%านส�งเสริมให%โรงงานเข%าสู�ระบบการบริหารจัดการระบบสากล
และระดับประเทศ ได%แก� โรงงานได%รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ  G–G5การจัดทําแผน
บริหารจัดการธุรกิจต�อเนื่องภายใต%ภาวะวิกฤติ (4) ด%านการรณรงค*ส�งเสริมให%โรงงานประยุกต*ใช%
นวัตกรรมเครื่องมือการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการใหม� และ (4) ด%านการเปrดเผยข%อมูลข�าวสาร
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และการจัดทํารายงาน ได%แก�การนํานวัตกรรมเครื่องมือการจัดการ และระบบการจัดการใหม�มาใช% 
การมีแผนและผลในการสื่อสารและเปrดเผยข%อมูล  สู�สาธารณชนท่ีมีประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่อง การ
จัดทํารายงานการพัฒนาอย�างยั่ งยืนรวมถึงแสดงผลของกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการอย�าง                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     การวัดคุณลักษณะมาตรฐานการเป?นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะครอบคลุมการปฏิบัติตาม
เกณฑ*ในแต�ละมิติ 22 ด%าน 

 




