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บทที่ 2 
การประมวลเอกสาร 

 
ในส�วนนี้เป�นการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องโดยผู"วิจัยกําหนดหัวข"อ 
ในการประมวลเอกสารตามลําดับ ดังนี้ (1) เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (2) องค1ประกอบของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (3) นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (4) นิคมอุตสาหกรรมบางปู และ (5) งานวิจัย  
ท่ีเก่ียวข"อง ซ่ึงรายละเอียดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
 การเติบโตทางเศรษฐกิจของทุกประเทศท่ัวโลกย�อมอาศัยภาคอุตสาหกรรมเป�น           
ตัวขับเคลื่อนในฐานะเป�นผู"ท่ีนําวัตถุดิบท้ังจากธรรมชาติและเกิดจากการสร"างข้ึนเข"าสู�กระบวนการ
ผลิตเพ่ือแปรสภาพเป�นสินค"าและบริการจนในบางครั้งส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมอันเกิดจากความ 
ไม�ตั้งใจหรือจงใจทําให"สภาพแวดล"อมถูกทําลาย ระบบนิเวศทางธรรมชาติเสื่อมสูญไปซ่ึงสิ่งเหล�านี้ทํา
ให"ภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสําคัญต�อการรักษาสิ่งแวดล"อมจึงกําหนดรูปแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการออกแบบให"คล"ายกับระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติด"วยหลักการพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกันเป�นห�วงโซ�แห�งความยั่งยืนมีผู"ให"ความหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว" ดังนี้ 
 ธนาคารโลกให"ความหมายว�าเป�นการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสร"างโอกาสและมูลค�าเพ่ิมจาก
การใช"ทรัพยากรให"เกิดประโยชน1สูงสุดโดยคํานึงถึงผู" ท่ีมีส�วนได"เสียอันประกอบด"วยประชาชน 
ผู"ประกอบการ สังคมและสิ่งแวดล"อมด"วยการทําตามกรอบแนวคิดหลักได"แก� (1) ระดับปฏิบัติการท่ี
ภาครัฐและภาคเอกชน และชุมชนต"องใช"พลังงานท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล"อม (2) ระดับนโยบาย ควร
มุ�งเน"นการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมและชุมชน (3) การนําขยะหรือ    
ของเสียมาเน"นให"เปลี่ยนเป�นวัตถุดิบและพลังงานในพ้ืนท่ี (4) การยกระดับคุณภาพชีวิตด"วยการ  
ดํารงไว"ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีด"วยการสร"างรูปแบบเมืองนิเวศให"เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) ได"กําหนด
ยุทธศาสตร1ท่ี 6 การปรับโครงสร"างทางเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืนข"อ 5.1.4      
(1) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟFGนฟูสิ่งแวดล"อมในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศ
อย�างต�อเนื่อง โดยการสร"างความตระหนักถึงการอยู�ร�วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชน และส�งเสริม
ให"ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐร�วมกันพัฒนา ต้ังแต�การกําหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนามาตรฐานขององค1ประกอบท่ีจําเป�นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
 ความหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีหน�วยงานและนักวิชาการให!ไว! ดังนี้  
 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป�นรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของการ

เป�นบูรณาการแห�งความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล"อม สังคม และความสอดคล"องกับกฎหมายและ
ความเป�นไปได"ทางเทคโนโลยี (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 2555) 
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เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป�นการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีสร"างความสมดุลท้ังทางด"านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล"อมและสังคมโดยการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนและทําให"อุตสาหกรรมได"รับการยอมรับอยู�
ร�วมกับชุมชนได"อย�างราบรื่น ยั่งยืน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) 
 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป�นเมืองหรือพ้ืนท่ีซ่ึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมให"มีความ
เชื่อมโยงของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม  หรือชุมชน        
กลุ�มโรงงาน องค1กร หน�วยงานท"องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ให"มีการเติบโตไปพร"อมกันภายใต"การกํากับ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล"อมท่ีดี (สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย อ"างใน สมชาย มุ"ยจีน, 2557: 24) การ
มีความร�วมมือเพ่ือร�วมกันขับเคลื่อนอย�างจริงจังของคนในพ้ืนท่ีโดยสามารถทําให"ทุกระดับต้ังแต�ระดับ
ปLจเจกชน เช�น ครอบครัวและโรงงาน เป�นต"น ระดับกลุ�มอุตสาหกรรม เช�น นิคมอุตสาหกรรม 
เครือข�ายของเมืองหรือจังหวัด เป�นต"น (สถาบันสิ่งแวดล"อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย, 2556) 
 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป�นภาพรวมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศว�า เป�นการ
เน"นการวางผังเมืองโดยรวมซ่ึงจะรวมกิจกรรมท้ังหมดของภาคการผลิตและกิจกรรมของชุมชนด"วย
การให"ความสําคัญกับการวางแผนระยะยาวของภาคผลิตด"วยการนําหลักการกลับมาใช"ใหม� หรือ 
“3Rs”และ วัฎจักรเศรษฐกิจ และในส�วนนิคมอุตสาหกรรมเป�นการรวมกันของกลุ�มอุตสาหกรรมโดย 
มีแนวทางการจัดการและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช"ทรัพยากรร�วมกัน มีการนําของเสียจาก
อุตสาหกรรมหนึ่งมาใช"เป�นวัตถุดิบของอีกอุตสาหกรรมหนึ่งเพ่ือสร"างดุลยภาพระหว�างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล"อมท่ีจะนําไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืนในอนาคต (รัตติยา ทองสุข, 2555: 
63-64) 
 ระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประกอบด"วยความสัมพันธ1และความร�วมมือของกลุ�มธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีมีความผูกพันและเชื่อมโยงสามารถสร"างโอกาสความเป�นไปได"ในการนําของเสียของ
อุตสาหกรรมมาใช"เป�นวัตถุดิบให"กับอุตสาหกรรมอ่ืนได"อย�างมีประสิทธิภาพหรือกล�าวได"อีกนัยยะหนึ่ง
คือเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจท่ีหมายถึงกลุ�มธุรกิจหรือการมีระบบธุรกิจร�วมกัน         
มีแนวทางและการใช"ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพร�วมกัน ด"วยการสร"างโอกาสในการนําของเสียมา
สร"างมูลค�าเพ่ิมต�อยอดทางเศรษฐกิจกิจร�วมกันทําให"เกิดความเป�นสมดุลยภาพ (กิติกร จามรดุสิต, 
2550) 
 จากผู"ความหมายดังกล�าวข"างต"นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป�นการพัฒนาเมืองท่ีให"
ความสําคัญเก่ียวกับการรักษาสภาพแวดล"อม การใช"สภาพแวดล"อมในสัดสวนท่ีเหมาะสมและ
สอดคล"องระหว�างการพัฒนาความเติบโตของเมืองกับการคงรักษาสภาพแวดล"อมท่ีมีอยู�เดิมให"คงอยู�
โดยยึดหลักความสมดุลยภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงและปลอดภัยของสังคมและ
สิ่งแวดล"อม 
 การเป�นเมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศเริ่มจากการศึกษาแนวคิด และ ศึกษาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากต�างประเทศ ประกอบด"วย 
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  1. การศึกษาแนวคิดการเป-นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได"แก� 
           1.1 แนวคิดเก่ียวกับการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว 

           ประเทศไทยได"ให"คํารับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบิร1กใน ปT 2545 และปฏิญญามะลิลา
ว�าด"วยอุตสาหกรรม สีเขียว ปT 2552 กระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเป�นหน�วยงานหลักในการกําหนด
ยุทธศาสตร1ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงรุกเน"นอุตสาหกรรมให"เติบโตและพัฒนาอย�างยั่งยืนให"เป�น
รูปธรรม จัดทําโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือส�งเสริมให"อุตสาหกรรมให"มีการ
ประกอบการท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล"อม และสังคม ส�งเสริมให"เกิดภาพลักษณ1ท่ีดี น�าเชื่อถือและ
ประชาชนไว"ใจ และเกิดการสร"างเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงจะทําให"เกิดผลิตภัณฑ1มวลรวมสีเขียวของ
ประเทศ (Green Gross Domestic Product) มีมูลค�าสูงข้ึน โดยหลักการเข"าสู�อุตสาหกรรมสีเขียว 
ประกอบด"วย   

  1.1.1 ความมุ�งม่ันสีเขียว (Green  Commitment)  ได"แก� ความมุ�งม่ันท่ีจะลด
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อม และมีการสื่อสารภายในองค1การให"ทราบท่ัวกัน  

    1.1.2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ได"แก� การดําเนินกิจกรรมเพ่ือลด
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมได"สําเร็จตามคํามุ�งม่ันท่ีตั้งไว"  

  1.1.3 ระบบสีเขียว (Green System) ได"แก� การบริหารจัดการอย�างเป�นระบบ    
มีการติดตามผลและทบทวนการพัฒนาอย�างต�อเนื่องรวมได"รับรางวัลด"านสิ่งแวดล"อมเป�นท่ียอมรับ
และการรับรองมาตรฐานด"านสิ่งแวดล"อมต�างๆ   

  1.1.4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ได"แก� ทุกคนในองค1กรให"ความร�วมมือ 
ร�วมใจดําเนินงานอย�างเป�นมิตรกับสิ่งแวดล"อม ในทุกด"านของการประกอบกิจการ จนกลายเป�นส�วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค1 

  1.1.5 เครือข�ายสีเขียว (Green Network) ได"แก� ขยายเครือข�ายตลอดห�วงโซ�
อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให"คู�ค"าและพันธมิตรเข"าสู�กระบวนอุตสาหกรรมสีเขียว   
                       การท่ีสถานประกอบการโรงงานเข"าสู�แนวปฏิบัติตามหลักการเข"าสู�อุตสาหกรรม  
สีเขียวและมีกระบวนการคิดท่ีเพ่ิมผลผลิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล"อมด"วยการพัฒนาและปรับปรุง      
ในกระบวนการผลิตอย�างต�อเนื่อง หรือ “ผลิตภัณฑ1สีเขียวรักษาสิ่งแวดล"อม” ย�อมได"สิทธิประโยชน1 
ประกอบด"วย การยกเว"นค�าธรรมเนียมรายปT 5 ปT  ส�งเสริมการลงทุน เช�น เงินกู"ดอกเบี้ยตํ�า (Green 
loan) ได"รับการจัดรายชื่อผู"ประกอบการโรงงานสีเขียวท่ีมีผลผลิตท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม (Green 
Directory) โดยการเผยแพร�ผลิตสีเขียว ภาครัฐสนับสนุนการจัดซ้ือ จัดจ"างสีเขียว กระตุ"นให"เกิดตลาด
สีเขียว (Green Procurement) สร"างการตระหนักในการเลือกผลิตภัณฑ1สีเขียว ส�งเสริมให"ผู"บริโภค
นิยมสินค"าสีเขียว(Green Consumption) (วิฑูรย1   สิมะโชคดี, 2554 )   

สําหรับการสร"างและพัฒนาผลิตภัณฑ1สีเขียวเพ่ือรักษาสิ่งแวดล"อมย�อมเกิดจากการให"
ความสําคัญและจิตสํานึกร�วมกันในการแก"ปLญหาสิ่งแวดล"อมของผู"ประกอบการในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และหน�วยงานท่ีกํากับดูแลรักษาสิ่งแวดล"อมในภาครัฐโดยมุ�งเน"นการ
จัดการสิ่งแวดล"อมโดยอาศัยการพ่ึงพากันของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล"อมหรือเรียกว�า  
เสาหลักแห�งความยั่งยืน (Green Product Triple Post) ท่ีบูรณาการกันอย�างลงตัวและพัฒนา        
ไปพร"อมๆ กัน 
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สรุป แนวคิดการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวเป�นมุมมองท่ีผู"ปะกอบการให"ความสําคัญใน
กระบวนการผลิตสินค"าและบริการท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อมโดยเริ่มจากการบริหารจัดการระบบผลิต
สินค"าและบริการการท่ีมุ�งม่ันในการลดปLญหาสิ่งแวดล"อม รวมถึงการปลูกฝLงจิตสํานึกร�วมกันของ
บุคลากร จนนําไปสู�ปฏิบัติงานทางด"านการลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมในระบบผลิตท้ัง วัตถุดิบนําเข"า
สู�กระบวนการผลิตจนแปรรูปเป�นผลิตภัณฑ1ท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อมอย�างสมฤทธิ์ผล รวมท้ังการสร"าง
เครือข�ายความร�วมมือกับองค1กรอ่ืนในทิศทางเดียวกัน  
     1.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล!อม 

          การเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได"ถูกกําหนดเป�นนโยบายแห�งรัฐผ�านหน�วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) ท่ีมีภาระหลักเพ่ือแก"ไขปLญหา
สิ่งแวดล"อมอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมย�อม
ส�งผลต�อการพัฒนาเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนั้นแนวคิดเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล"อม โดยเฉพาะ 
ปLญหามลพิษท่ีเกิดจากกระบวนผลิตทางอุตสาหกรรมเป�นปLญหาหลักในการทําลายสิ่งแวดล"อมและ
ส�งผลกระทบต�อการดํารงชีวิตของมนุษย1และสัตว1 จนนําไปสู�การหาแนวทางแก"ไขในปLญหามลพิษ ซ่ึง
การจัดการสิ่งแวดล"อม ประกอบด"วย แนวทางการแก"ไขปLญหามลพิษ และระบบมาตรฐาน ISO 14001  

ดังนี้  
    1.2.1 แนวทางการแก"ไขปLญหามลพิษ ดังนี้ (ธัชกร  ภัทรพันปT, 2557: 230-231 )  
                     1) ปLญหามลพิษทางนํ� า ด"วยการบําบัดนํ� าเสียจากกระบวนการผลิตก�อนท้ิง

ลงสู�แม�นํ�า ลําคลอง  
                     2) ปLญหามลพิษทางอากาศ ด"วยการกําจัดของเสียโดยใช"มาตรการวิทยาศาสตร1

และการดูแลควบคุมปริมาณการปล�อยคาร1บอนไดอuอกไซด1 หรือ สารพิษอ่ืนใด อันเนื่องจาก
กระบวนการเผาไหม"ในกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการตามมาตรฐานในระบบการผลิต
สินค"าและบริการ  
                       3) แนวทางแก"ไขปLญหามลพิษทางของเสีย ซ่ึงประกอบด"วย ของเสียเป�น
พิษ และของเสียอันเกิดจากขยะมูลฝอย ด"วยการ (1) สร"างจิตสํานึกและตระหนักถึงปLญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนด"วยการสร"างความรับผิดชอบในการท้ิงเศษของเหลือใช"ให"ถูกวิธีด"วยการคัดแยก
ขยะ การรักษาความสะอาดท้ังภายในอาคาร บ"านเรือนและบริเวณใกล"เคียงท้ิงขยะให"ถูกท่ีถูกทาง   
(2) ใช"เตาเผาขยะท่ีได"มาตรฐาน และ การรณรงค1ใช"การหมุนเวียนกลับมาใช"ใหม� และ การกําจัดทาง
กระบวนชีววิทยา คือการนําขยะเปTยกไปหมักเพ่ือทําปุvยชีวภาพ และการฝLงกลบ  
      1.2.2 ระบบมาตรฐาน ISO 14001 

                 การจัดการปLญหาสิ่งแวดล"อมของโรงงานอุตสาหกรรมด"วยมาตรฐานระบบ
การจัดการด"านสิ่งแวดล"อม ISO 14001 ซ่ึงเป�นมาตรฐานสากลมีความสําคัญต�อการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพราะเป�นเครื่องมือท่ีให"โรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต�อ
สภาพแวดล"อม โดยมีข"อกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการด"านสิ่งแวดล"อม ISO 14001 ดังนี้ 
                                1.2.2.1 ระบบมาตรฐาน ISO 14001 ประกอบด"วยเลขในการกํากับการ
ดําเนินงานเพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติ คือ          
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          1) ISO 14001:1996 เป�นระบบการจัดการสิ่งแวดล"อมว�าด"วย
ข"อกําหนดและข"อแนะนําในการใช"เป�นมาตรฐานเดียวกันในอนุกรม  ISO 14000 ท่ีสามารถตรวจสอบ
และให"การรับรองได"โดยหน�วยงานท่ีได"รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล"อม ประกอบด"วย    
ISO 14004:1996, ISO 14010:1996  เป�นหลักการท่ัวไปของการตรวจสอบประเมินการจัดการ
สิ่งแวดล"อม ISO14011:1996 ISO 14012:1996 ISO 19011:2002 และแนวทางการตรวจประเมิน
ระบบบริหารงานคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล"อม (ใช" "แทน ISO 14010, 14011 และ 
14012)  
       2) ISO 14020:2000  หลักการท่ัวไปฉลากกับผลิตภัณฑ11เพ่ือ
อนุรักษ11สิ่งแวดล"อม เป�นการใช"ตลาดเป�นเครื่องมือในการปwองกันสภาพแวดล"อมโดยเน"นการมีส�วนร�วม
ของผู"บริโภคและผู"ผลิตแบบสมัครใจ มาตรฐานฉลากเพ่ือสิ่งแวดล"อม ประกอบด"วย ISO 14021: 
1999 ISO 14024:1999และ ISO/TR 14025:2000      
             3 )  การประเ มินความสามารถในการจัดการสิ่ งแวดล"อม 
ประกอบด"วย ISO 14031:1999 และ ISO 14032/TR:1999   
    4) การประเมินผลกระทบด"านสิ่งแวดล"อมในวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ11ประกอบด"วย ISO 14040:1997, ISO 14041:1998, ISO 14042:2000, ISO 14043: 
ISO/TS14048:2002,ISO/TR14049:2000,ISO14041ISO/TR14061ISO14001 ISO 14004ISO/TR 
14062: 2002 และ ISO 14063  ISO/IEC Guide  

            1.2.2.2 มาตรฐานเก่ียวกับสิ่งแวดล"อมมาตรฐาน ISO 14001:1996  คือ 
(เนตร1พัณณา ยาวิราช, 2551: 131-133) 
                               1) นโยบายสิ่งแวดล"อม 
                               2) จัดทําแผนและการวางแผน ได"แก� กําหนดลักษณะปLญหา
การศึกษาและรวบรวมกฎหมายและข"อกําหนดอ่ืน ๆ การกําหนดวัตถุประสงค1รวมถึงเปwาหมาย และ
การกําหนดแผนงาน 
                              3) การนํานโยบายไปปฏิบัติและการดําเนินงาน ได"แก� (1) กําหนด
โครงสร"างและหน"าท่ีความรับผิดชอบกําหนดแผนการอบรม (2) การสร"างจิตสํานึกและความรู"
ความสามารถกําหนดช�องทางการสื่อสารและ (3) กําหนดให"มีการจัดทําเอกสารท่ีอธิบายโครงสร"าง
และความสัมพันธ1ของระบบการจัดการสิ่งแวดล"อมขององค1กร (4) กําหนดระบบการจัดการและ
ควบคุมเอกสาร กําหนดวิธีการ ควบคุม (5) ปwองกันการปฏิบัติงานและกําหนดแผนฉุกเฉิน 
                              4) การตรวจสอบและการแก"ไชปรับปรุง ได"แก� การเฝwาระวังและการ
วัดผล การปฏิบัติการแก"ไขและปwองกัน การบันทึก การติดตามและการประเมินตลอดเวลา และการ
ทบทวน เป�นการจัดทําแผนทบทวนเป�นระยะถึงความเหมาะสม ความพอเพียง ให"เกิดการปรับปรุง   
และพัฒนาขององค1กร 
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 ข"อกําหนดของมาตรฐาน ISO 14001: 1996  ตามภาพท่ี 2.1 ดังนี้ 
 

          
    
      ภาพท่ี 2.1 นโยบายมาตรฐานระบบการจัดการด"านสิ่งแวดล"อม 
      ท่ีมา (Aritstik Designs, 2554) 
    

 สรุป แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล"อม มุ�งเน"นการลดปLญหาสิ่งแวดล"อมอันเกิดจาก
กิจกรรมทางภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกระบวนการผลิตท่ีส�งผลกระทบต�อสภาพแวดล"อมในวงกว"าง 
การปล�อยมลพิษท่ีเกิดจากของเหลือ ของเสีย หรือปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตท่ีไม�ได"มาตรฐาน      
ขาดประสิทธิภาพ เกิดปLญหามลพิษนํ�า ทางอากาศ และวัตถุมีพิษ ต�างๆ เกิดความไม�ปลอดภัยในนิเวศ
รวมถึงส�งผลกระทบอย�างรุนแรงของสิ่งมีชีวิต และการดํารงชีพของมนุษย1 ทําให"เกิดความตระหนักใน
การรณรงค1ส�งเสริมการปwองกันรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล"อมในปLญหามลพิษต�างๆ อีกท้ังสังคมโลกได"
กําหนดมาตรฐานสากลเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล"อมให"เป�นแนวปฏิบัติลดปLญหาสิ่งแวดล"อมในทิศทาง
เดียวกันในภาคอุตสาหกรรม 

     1.3. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
           แนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนเป�นการเพ่ือสร"างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม 

ชุมชน สิ่งแวดล"อมและคุณภาพชีวิต เพ่ือให"เกิดความสมดุลภาพ โดยการนําแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ แนวคิดตามนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ดังนี้ 
                1.3.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัส ท่ีเน"นความคุ"มค�า
ในการใช"ทรัพยากรท่ีมีจํากัดด"วยการปฏิบัติบนทางสายกลางและพัฒนาอย�างเป�นข้ันตอนโดยการใช"
หลักการของความพอเพียงอันประกอบด"วยคุณลักษณะ 3 ประการ พร"อมๆ กัน คือ (1) ความ
พอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม�น"อยเกินไปและไม�มากเกินไปโดยไม�เบียดเบียนตนเองและผู"อ่ืน 
เช�น การผลิตและการการบริโภคท่ีอยู�ในระดับพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต"องเป�นไปอย�างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปLจจัย           
ท่ีเก่ียวข"องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อย�างรอบคอบ (3) การมี
ภูมิคุ"มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให"พร"อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด"านต�างๆ ท่ีจะ
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เกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป�นไปได"ของสถานการณ1ต�างๆ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล"และไกล 
นอกจากนี้ควรเง่ือนไขท่ีสําคัญในการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ให"อยู�ในระดับพอเพียง
ต"องอาศัยท้ังความรู"และคุณธรรมเป�นพ้ืนฐาน ประกอบด"วย (1) เง่ือนไขความรู" ได"แก� ความรอบรู"
เก่ียวกับวิชาการ ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข"องอย�างรอบด"าน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู"เหล�านั้น มาพิจารณา
ให"เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ (2) เง่ือนไขคุณธรรม ท่ี
จะต"องเสริมสร"างประกอบด"วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย1สุจริตและมีความอดทน มี
ความเพียร ใช"สติปLญญาในการดําเนินชีวิต (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานัก
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2548: 15-16) การสร"างความยั่งยืนและความ
เจริญทางเศรษฐกิจควรอยู�ภายใต"เง่ือนไขของการอนุรักษ1การดูแลรักษาสภาพแวดล"อมหรือให"
เศรษฐกิจคู�กับธรรมชาติแวดล"อมหรือระบบนิเวศ 
 
          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัส ตามภาพท่ี 2.2 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา (วิสาขา ภู�จินดา, 2555: 6) 
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         1.3.2 แนวคิดตามนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Ecology)  
                 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมเป�นเครื่องมือท่ีแสดงถึงความสัมพันธ1ทางฟ|สิกส1 เคมี 

และชีวภาพในระบบอุตสาหกรรม และระหว�างอุตสาหกรรมกับระบบนิเวศโดยการนําหลักการความ
สมดุลในระบบนิเวศมาประยุกต1ใช"ในการจัดการอุตสาหกรรมซ่ึงประกอบด"วย การวิเคราะห1ความ
เหมือน (analogy approach) เพ่ือให"เกิดการใช"ทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย�างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และ การประสานสมบูรณ1 (integration approach) เป�นการประสานส�วนต�างๆ ท่ีอยู�ในระบบ
รอบข"างให"เป�นในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ระบบเรียกว�า “Industrial Eco system”เป�นการใช"
พลังงานและวัตถุดิบ วัสดุต�างๆ อย�างสมดุลและเหมาะสมย�อมก�อให"เกิดของเสียน"อยท่ีสุดและสารท่ี
ออกจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหนึ่งมีมูลค�าให"กับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอ่ืนอีก
อย�างมีประสิทธิภาพ หรืออาจเรียกว�า “Industrial Symbiosis” ท่ีเป�นความสัมพันธ1ท่ีมีคุณค�าร�วมกัน
ระหว�าง 2 อุตสาหกรรมข้ึนไปโดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงาน หรือ สสาร ในลักษณะท่ีได"ประโยชน1ซ่ึง
กันและกันซ่ึงนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Ecology) เป�นการป|ดวงจร (Closing the loop) 
เพ่ือลดผลกระทบจากกิจกรรมของกระบวนการผลิตแบบ linear flowท่ีเป�นการแก"ปLญหาท่ีปลายเหตุ      
(end of pipe) Industrial ecology สามารถนํามาประยุกต1ใช"โดยการท่ีโรงงานหนึ่งสามารถรับ
วัตถุดิบ ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีเหลือใช" ผลิตภัณฑ1พลอยได"หรือของเสียจากอีกโรงงานหนึ่ง อันนับเป�นการลดการ
ใช"วัตถุดิบท่ีต"นทางด้ังเดิมลงด"วย นอกจากนี้ของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตก็สามารถ
ได"รับการบําบัดอย�างถูกวิธีหรือ นํามาใช"ใหม� หมุนเวียนกลับมาใช" (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศ
ไทย, 2555) 

แนวคิดการป|ดวงจร (Closing the loop) ตามภาพท่ี 2.3 ดังนี้ 

ภาพท่ี 2.3 แนวคิดการป|ดวงจร (Closing the loop) 
ท่ีมา (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 2555) 
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ในส�วนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการป|ดวงจร (Closing the loop) สามารถแบ�ง
ออกเป�น 3 แบบ ดังนี้ (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 2555)  

                1.3.2.1 ระบบอุตสาหกรรมเส"นตรงหรือระบบเป|ด เป�นระบบท่ีนําวัตถุดิบและ
พลังงานเข"าสู�วงจรอุตสาหกรรม และมีการปล�อยของเหลือหรือกากของเสียออกโดยตรง ซ่ึงระบบนี้
เหมาะสําหรับการมีทรัพยากรท่ีมีปริมาณมากเพียงพอและไม�จํากัดสําหรับการปwอนสู�ระบบ
อุตสาหกรรมอีกท้ังมีพ้ืนท่ีสําหรับการท้ิงของเหลือหรือกากของเสียไม�จํากัดเช�นเดียวกัน 

                1.3.2.2 ระบบอุตสาหกรรมก่ึงป|ดวงจร เป�นระบบของอุตสาหกรรมท่ีมีการใช"
ทรัพยากรเพ่ือการผลิตอย�างไม�จํากัดโดยภายในระบบอุตสาหกรรมมีการใช"ของเหลือหรือของเสีย
หมุนเวียนและแปรใช"ใหม�และพยายามท่ีจะปลดปล�อยออกจากระบบน"อยท่ีสุดระบบนี้จัดเป�นระบบท่ี
สามารถเกิดข้ึนได"จริงในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

                1.3.3.3 ระบบอุตสาหกรรมแบบป|ดวงจร เป�นระบบอุตสาหกรรมแบบวงกลมท่ี
มีการใช"ทรัพยากรอย�างคุ"มค�า คุ"มทุน เป�นระบบท่ีมีความสมบูรณ1ในการใช"วัตถุดิบและพลังงานท่ีจํากัด
และมีการนําของเหลือหรือกากของเสียมาหมุนเวียนใช"และแปรใช"ใหม�อย�างเป�นระบบโดยไม�มีของเสีย
ปลดปล�อยออกนอกระบบอุตสาหกรรม ลักษณะของระบบอุตสาหกรรมนี้เป�นอุดมคติท่ีต"องการ    
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการป|ดวงจร ตามภาพท่ี 2.4 ดังนี้ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4 การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการป|ดวงจร 
ท่ีมา (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 2555) 
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 สรุป แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอย�างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ�งเน"นเหตุผล
การใช"ทรัพยากรท่ีมีจํากัดอย�างคุ"มค�าคุ"มทุนต�อกิจกรรมการผลิตและศึกษาให"ถ�องแท"ในกระบวนการ
ผลิต โดยพิจารณาถึงผลดี ผลเสียด"วยความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบต�อการกระทํานั้น ในส�วน
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Ecology) มีลักษณะท่ีใกล"เคียงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติด"วย
การพ่ึงพาซ่ึงกันและกันโดยแต�ละอุตสาหกรรมสามารถนําของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิตมาสร"าง
มูลค�าเพ่ิมด"วยการนํากลับมาใช" หรือลดต"นทุนการผลิตจากการนําของเสียจากอุตสาหกรรมอ่ืนมาเพ่ิม
คุณค�าให"กับอุตสาหกรรมของตนเอง หรือร�วมกันจัดการของเสียให"เป�นศูนย1ร�วมกันทําให"การใช"
ทรัพยากรและพลังงานถูกใช"อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
    2. ศึกษาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากต�างประเทศ  
     เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได"พัฒนาในหลายประเทศ ดังนี้ (ศูนย1พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, 2558) 
 
        2.1 ภูมิภาคอเมริกา ได"แก�  
                       2.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมุ�งเน"น
การส�งเสริมขีดความสามารถในการแข�งขันของธุรกิจ ลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมและปLญหา
มลพิษ สร"างงานให"กับคนในประเทศ และเพ่ิมคุณภาพของคนงานท่ีทํางานในอุตสาหกรรม  

             2.1 .2 ประเทศแคนาดา  มุ� ง เน"นการบูรณาการมิ ติ เชิ ง เศรษฐกิจกับมิ ติ             
เชิงสิ่งแวดล"อมเข"าด"วยกัน และนํามาประยุกต1ใช"กับการบริหารจัดการเมืองและระบบอุตสาหกรรม 
โดยมีการนําหลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) มาใช"เพ่ิมศักยภาพการแข�งขันใน
เชิงธุรกิจ บนพ้ืนฐานของการใช"ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมน"อยท่ี
สุดแต�ยังไม�ได"ผลเท�าท่ีควรเพราะประเทศแคนาดมีปLญหาด"านเทคโนโลยี ปLญหาด"านเทคโนโลยี ปLญหา
ด"านการสื่อสารและเผยแพร�ข"อมูล ปLญหาด"านงบประมาณ ปLญหาด"านกฎหมายและปLญหาด"าน
ค�านิยมของประชาชน 

        2.2 ภูมิภาคยุโรป ได"แก� 
             2.2.1 ประเทศสวีเดน เน"นการนําของเสียและขยะกลับมาใช"ประโยชน1ใหม� เช�น 

นํามาผลิตไฟฟwา และมีการส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน ขยะ ของเสียและทรัพยากร
นํ�า โดยจะส�งเสริมให"ผู"อยู�อาศัยในเขตเมืองเป�นผู"ปฏิบัติในฐานะเป�นส�วนหนึ่งของวงจรเมืองนิเวศ 

             2.2.2 ประเทศเดนมาร1ก จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเมือง Kalunborg เป�น
ท่ีตั้งของกลุ�มโรงงานท่ีมีการดําเนินงานแบบเก้ือกูลกันถือได"ว�าเป�นต"นแบบท่ีได"รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ ปLจจุบันกลุ�มโรงงานใน Kalundborg มีโครงการท่ีเก้ือกูลกันในด"านการนํานํ� ากลับมาใช"ใหม� 
(recycling of water) การส�งต�อพลังงาน (transfer of energy) และการนําของเสียอุตสาหกรรมมา
ใช"ใหม� (recycling of waste products) รวมมากกว�า 35 โครงการ ระหว�างกลุ�มบริษัท 8 บริษัท กับ
เทศบาลเมือง Kalundborg ปLจจัยท่ีทําให"เกิดความร�วมมือเก้ือกูลกันเป�นผลจากการปรับปรุงการ
ดําเนินงานท่ีลงทุนเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและกําไรด"วยโครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและพลังงาน 
อันเกิดจากการเจรจาหารือร�วมกันระหว�างคู�ธุรกิจ ซ่ึงปกติจะจับคู�กันเป�นคู� ๆ ในแต�ละคราว 
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               ตัวอย�างการแลกเปลี่ยนสมบูรณ1ของกากอุตสาหกรรม ได"แก�  การใช"กาก
อุตสาหกรรมเป�นวัตถุดิบของอีกโรงงานหนึ่ง เช�น ข้ีเถ"าจากการใช"ถ�านหินเป�นเชื้อเพลิง จะถูกนําไปใช"
ในการผลิตซีเมนต1และคอนกรีตสําเร็จรูป ยิปซัมจากโรงงานจะถูกใช"ในการผลิตกระเบื้องแผ�นเรียบ 
(plasterboards) ของเสียจากการผลิตอินซูลิน (บริษัท Novo Gro) จะถูกนําไปผลิตปุvย เป�นต"น และ
การอนุรักษ1พลังงาน เช�น การใช"ทรัพยากรพลังงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ลดการใช"เชื้อเพลิงจาก
ธรรมชาติและลดการปล�อย CO2 ผ�านการผลิตไฟฟwา ความร"อน และไอนํ� า การใช"ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนมีผลทําให"บริษัทท่ีร�วมมือกันมีผลกําไรสูงข้ึน นอกจากนี้กลุ�มโรงงานเครือข�าย
แลกเปลี่ยนยังสามารถลดภาษีและค�าใช"จ�ายจากการลดพลังงาน การบําบัด การกําจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมอีกด"วย 
                 2.2.3 สหราชอาณาจักร ได"จัดต้ังโครงการ National Industrial Symbiosis 
Programme (NISP) โดยมุ�งเน"นไปท่ีการเสริมสร"างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในส�วนภูมิภาค การพ่ึงพาใน
ระดับประเทศและภูมิภาค ซ่ึงปLจจุบันมีสํานักงานกระจายอยู�ตามภูมิภาคต�างๆ ท่ัวสหราชอาณาจักร 
การพัฒนาเมืองนิเวศของประเทศสหราชอาณาจักรจะมีความหมายแบ�งออกเป�น 2 ประการ คือ 
                                  2.2.3.1 เมืองเชิงนิเวศ เป�นบริบทของเมืองท่ีมีความยั่งยืนท่ีรูปแบบการ
ดํารงชีวิตผู"คนท่ีอยู�ในเมืองมีความยั่งยืนสามารถดํารงอยู�ได"ภายใต"การใช"ทรัพยากรและพลังงานท่ี
จํากัด และท่ีสามารถสร"างข้ึนใหม�ได"เป�นส�วนใหญ� การพัฒนาเมืองนิเวศในแนวทางนี้จะครอบคลุมถึง
การสร"างอาคารอนุรักษ1พลังงาน การใช"พลังงานทดแทนท่ีเกิดใหม�ได" โครงสร"างพ้ืนฐาน และ
สาธารณูปโภค การพัฒนาเมืองนิเวศจะมุ�งเน"นความยั่งยืนของสิ่งแวดล"อมและให"ความสําคัญกับสังคม
และเศรษฐกิจการโดยมีข"อกําหนดท่ีสามารถชี้วัดและประเมินได" ซ่ึงปLจจุบันวิถีการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในสหราชอาณาจักรจัดได"ว�ามีความเสี่ยงต�อการดําเนินชีวิตเช�นเดียวกับประเทศท่ีพัฒนา
แล"ว ถ"าพิจารณาในระดับโลกพบว�า มีการเพ่ิมข้ึนจากการบริโภคทรัพยากรท่ีเกิดใหม�เพ่ิมข้ึน ร"อยละ 
25 ของทุกปT มากกว�าท่ีโลกจะสร"างทดแทนได"ซึ่งแต�ละประเทศมีอัตราการบริโภคทรัพยากรท่ีแตกต�าง
กันนั่นหมายความว�าไม�สามารถทดแทนทรัพยากรท่ีถูกใช"ไปได"สิ่งท่ีทําได"คือการลดการใช"ทรัพยากร 
หรือใช"อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การระบายหรือปลดปล�อยกuาซคาร1บอนไดออกไซด1 
(CO2) เข"าสู�ชั้นอากาศมีความจําเป�นเร�งด�วนท่ีต"องลดการระบายออกจากท่ีกําหนดตามกฎหมายของ 
สหราชอาณาจักรจากเดิมร"อยละ 60 เป�นร"อยละ 80 ใน และข"อกําหนดจึงเป�นท่ีมาของเปwาหมายใน
การพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ 

                     ตัวอย�างเมืองเชิงนิเวศ ในประเทศสหราชอาณาจักร ได"แก� Marston Vale 
Hanley Grange Curborough Rossington New Marston Ford Weston Otmoor Bordon-
Whitehill Pennbury Mauby Middle Quinton North East Elsenham Coltishall STAustell 
ซึงลักษณะเมืองดังกล�าวจะเป�นเมืองขนาดเล็กสามารถเดินเท"า ข่ีจักรยาน หรือใช"รถสาธารณะไม�ต"อง       
มีรถยนต1 มีงานในเมืองและอาศัยอยู�ในเมืองสามารถปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว1เพ่ือไว"บริโภคในเมืองได"ใช"
พลังงานทดแทนเป�นหลักโรงงานอุตสาหกรรมอยู�ติดกับเมืองแต�เป�นโรงงานสะอาด ฯลฯ  
                                 2.2.3.2 เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงเป�นการพัฒนาอุตสาหกรรม      
เชิงนิเวศเก่ียวกับการนําทรัพยากรกลับมาใช"ใหม� เป�นแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ
สิ่งแวดล"อม หรือหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมุ�งลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมให"เหลือน"อยท่ีสุด 
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โดยยังคงความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการแข�งขัน โดยดําเนินการผ�านการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล"อมและทรัพยากร รวมท้ังพลังงาน นํ� า วัตถุดิบ และ อ่ืนๆ ตลอดถึงความ
ร�วมมือกลุ�มโรงงานของเขตประกอบการอุตสาหกรรม สหราชอาณาจักร ได"การพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศท่ีส�งเสริมธุรกิจกลุ�มรีไซเคิลท่ีมีชื่อเรียกท่ีแตกต�างกัน เช�น Resource Recovery Parks, 
Eco-Park, Recycling Eco-Park หรือ Sustainable Growth Park เป�นต"น ซ่ึงหลักการของ 
Resources Recovery Park เป�นการปฏิวัติแนวคิดแรก ๆ ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
Resources Recovery Park ครอบคลุมการดําเนินงานด"าน recycling reuse remanufacturing 
และการดําเนินงานแบบผสมผสาน โดยมีโรงงานท่ีร�วมดําเนินการรวบรวม คัดแยก และกระบวนการ
จัดการวัสดุอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปใช"ต�อไป ได"แก� การขายปลีก-ขายส�ง การรวบรวมวัสดุไม�ใช"แล"ว 
รวมถึงการรวบรวมขยะมูลฝอยและวัสดุไม�ใช"แล"วของชุมชนต�างๆ ด"วย จึงเป�นการบูรณาการความ
ร�วมมือระหว�างกลุ�มโรงงานรีไซเคิลกับเทศบาลและชุมชน 
                          ตัวอย�างของเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในประเทศสหราชอาณาจักร ได"แก� 
                              (1) The Genesis Project “Conselt” เป�นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ         
แห�งแรกๆ ของประเทศและของโลกเป�นเมืองอุตสาหกรรมขนาดเล็กทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
อังกฤษ ในอดีต Conselt เป�นแห�งอุตสาหกรรมเหล็กต้ังอยู�ใกล"เมือง Durhan โรงงานเหล็กได"ป|ดตัว
ลง ต�อมาในปT 1990 มีการฟFGนคืนอุตสาหกรรมระยะยาวภายใต"ชื่อ “The Genesis Project”เปลี่ยน
โรงงานเหล็กเดิมเป�นโรงงาน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป�นอุตสาหกรรม recycling โดยหวังจะเป�น 
recycling hub ของตะวันออกเฉียงเหนือ แต�จนถึงปLจจุบันก็ยังไม�ได"รับความนิยมหรือประสบ
ความสําเร็จ มีโรงงานด"านรีไซเคิลไปอยู�เพียงประเภทโรงงานผลิตอาหารเท�านั้น ท้ังนี้ อาจเป�นผลจาก
การเป�นเมืองท่ีมีขนาดเล็กมีข"อจํากัดในการคมนาคมขนส�ง 
                             (2) Sustainable Growth Park, Castleford เป�นแนวคิดการพัฒนาแนว
ทางแก"ไขปLญหาของเสียอย�างยั่งยืนภายใต"แนวคิดการทําเหมืองในเมือง “Urban Mines” โดยแบ�ง
สวนอุตสาหกรรมแห�งนี้ประกอบด"วย ส�วนอํานวยความสะดวกในการรับและคัดแยกกากอุตสาหกรรม    
ของเสียชนิดต�าง ๆ ส�วนการผลิตผลิตภัณฑ1ใหม�จากวัสดุท่ีคัดแยกมาและส�วนของการศึกษาการวิจัย 
และการบ�มเพาะอุตสาหกรรมเกิดใหม� สวนอุตสาหกรรมแห�งนี้ ต้ังอยู�บนเหมืองถ�านหินเก�าใน 
Castleford West Yorkshire เป�นการลงทุนร�วมระหว�างรัฐและเอกชน โดยมีเปwาหมายเพ่ือแก"ไข
ปLญหาของเสียอย�างยั่งยืน  
                       2.2.4 ประเทศเยอรมัน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศเยอรมัน
อาศัยกระบวนการพัฒนาทางกฎหมายท่ีเก่ียวข"องกับสิ่งแวดล"อมและอุตสาหกรรมเป�นเครื่องมือในการ
สร"างระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร และมีนโยบายในการฟFGนฟูชุมชนท"องถ่ินท่ีต"องรับภาระกําจัดของ
เสียรวมไปถึงการรณรงค1การนําวัสดุกลับมาใช"ใหม� 
      2.3 ภูมิภาคเอเชีย ได"แก� 
                    2.3.1 ประเทศญ่ีปุ�น การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญ่ีปุ�นถือเป�น
ต"นแบบของการพัฒนาและได"รับการยอมรับจากนานาชาติอย�างสูงสุด โดยเป�นการดําเนินการท่ี
มุ�งเน"นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม� และเน"นการมีของเสียเป�นศูนย1 โดยการแลกเปลี่ยนของเสีย
อุตสาหกรรม ตามหลัก 3Rs จุดแข็งของประเทศญ่ีปุ�นท่ีทําให"เกิดความสําเร็จนั้นมาจากความร�วมมือท่ี
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ดีระหว�างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท"องถ่ินความเข"มงวดเอาจริงในการใช"กฎหมาย การขยายพ้ืนท่ี
ดําเนินการอย�างต�อเนื่องมีเทคโนโลยีท่ีดี และเน"นการอนุรักษ1พลังงานและการจัดการวัสดุของเสียแบบ
บูรณาการทําให"ในปLจจุบันมีพ้ืนท่ีโครงการ Eco-Town ถึง 26 แห�ง ตามภาพท่ี 2.5 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5 ท่ีตั้งโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ�น  
ท่ีมา (Fujita, 2011 อ"างอิงใน ศูนย1พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, 2557) 
 

 จุดเริ่มต"นของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอันเกิดจากปLญหาของขยะโดยเฉพาะ การท้ิง
ขยะผิดกฎหมายจําพวกซากรถยนต1ท่ีถูกทําลายและส�งผลต�อต�อสภาพแวดล"อมทําให"สัตว1 ปลา      
สัตว1ทะเล นก และมนุษย1ต"องเป�นโรคทางเดินหายใจส�งผลกระทบเป�นวงกว"างโดยเฉพาะเกาะนาโอชิ
มะทําให"ทุกภาคส�วนเรียกร"องในแก"ไขปLญหาโดยการใช"หลักการพัฒนาการเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
                      ตัวอย�างการพัฒนาเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญ่ีปุ�น ได"แก� 
                       2.3.1.1 เกาะนาโอชิมะ ได"การจัดการพ้ืนท่ีเล็กๆให"มีความผสมผสาน
กลมกลืนระหว�างธรรมชาติ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม เป�นท่ีต้ังของ Kagawa Naoshima 
Environment Center ซ่ึงเป�นโรงงานเผาขยะท่ีมาจากเกาะเทชิมาโดยระบบการเผาขยะดังกล�าวเป�น
ระบบป|ดท่ีไม�ก�อให"เกิดฝุ�นหรือกลิ่นรบกวนแต�อย�างใดและยังทําให"เกิดผลพลอยได"จากการเผาขยะใน
รูปของเศษข้ีโลหะ (Slag) ซ่ึงสามารถนํามาใช"เป�นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ1เซรามิก และวัสดุ
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ก�อสร"างได"ด"วยเช�นกัน และเป�นท่ีต้ังของโรงงานรีไซเคิลของเสียโดยการเผาของบริษัทมิตซูบิชิ 
(Incinerating & Melting Plant of Recycle Waste) ท่ีมีบทบาทช�วยลดปLญหาสิ่งแวดล"อมด"วย
เนื่องจากสามารถลดของเสียจากภาคอุตสาหกรรมรวมท้ังการรีไซเคิลทําให"เกิดผลผลิตท่ีสําคัญคือ
ทองแดง ทองคําและโลหะอ่ืนๆซ่ึงสามารถนํากลับมาใช"เป�นวัตถุดิบในการผลิตได"ต�อไป 
                            2.3.1.2 เมืองคิตะคิวชู เป�นเมืองท่ีอยู�ทางตอนเหนือของเกาะคิวชูมี
พ้ืนท่ี 485 ตารางกิโลเมตร กรณีของเมืองคิตะคิวชูนั้นเดิมเคยเป�นแหล�งอุตสาหกรรมหนักท่ีสําคัญของ
ญ่ีปุ�นโดยเฉพาะการผลิตเหล็กในช�วงยุคทันสมัย โดยเป�นท่ีต้ังของโรงงานเหล็กท่ีรัฐบริหารจัดการชื่อ 
Yahata Iron Works (ปLจจุบันเปลี่ยนชื่อเป�น Nippon Steel Corporation) ซ่ึงเป�นโรงงานผลิตเหล็ก
ท่ีใหญ�ท่ีสุดในแถบเอเชียโดยนําเข"าวัตถุดิบมาจากประเทศจีน แต�หลังจากนั้นอุตสาหกรรมเหล็กของ
ญ่ีปุ�นก็เริ่มถดถอยทําให"ไม�สามารถแข�งขันกับต�างประเทศได"โดยเฉพาะกับจีนและเกาหลีโดยคู�แข�งเริ่ม
ใช"เครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิตทําให"ญ่ีปุ�นเริ่มสูญเสียความได"เปรียบในการแข�งขันประกอบกับการ
เน"นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการส�งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักอย�าง
อุตสาหกรรมเหล็กทําให"สภาพแวดล"อมของเมืองคิตะคิวชูเลวร"ายลงเนื่องมาจากมลภาวะทางนํ� าและ

ทางอากาศอันเป�นผลมาจากการปล�อยควันและนํ� าเสียจากโรงงานผลิตเหล็ก ผลท่ีเกิดข้ึนดังกล�าวทํา

ให"อ�าวโดไค) ได"ชื่อว�าเป�นทะเลแห�งความตาย เพราะสีนํ� าทะเลเปลี่ยนไปเป�นสีเหล็กเนื่องจากนํ� าเสีย
จากโรงงานเหล็กท่ีถูกปล�อยลงทะเล จนเป�นท่ีเรียกร"องให"มีความรับผิดชอบของสมาชิกในชุมชน
ท"องถ่ิน  

   ในปT 2518 เมืองคิตะคิวชู ได"พัฒนาเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีประสบความสําเร็จใน
การวางมาตรฐานด"านการจัดการสิ่งแวดล"อม ท้ังทางนํ� าและทางอากาศเพ่ือปwองกันอันตรายท่ีจะเกิด
แก�สุขภาพของผู"คนท่ีอาศัยอยู�ใน คิตะคิวชู การดําเนินการแก"ไขและปwองกันปLญหาดังกล�าวได"รับความ
ร�วมมือจากท้ังภาครัฐและเอกชน ด"วยการกําหนดปรัชญาพ้ืนฐานของเมือง คือ สร"างสรรค1กิจกรรม
เพ่ือความสําเร็จและความม่ังค่ังอย�างแท"จริงและสืบทอดโดยคนรุ�น การอยู�ร�วมกัน การสร"างสรรค1
ร�วมกัน เศรษฐกิจผ�านสิ่งแวดล"อมท่ีดี และการสร"างความยั่งยืนของเมือง  โดยการพัฒนาท่ียั่งยืนนี้เกิด
จากการผลิตท่ีสะอาด ผลิตภัณฑ1ท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม รวมท้ังการจัดการสิ่งแวดล"อมท่ีดี 

     จากการแก"ไขปLญหาสิ่งแวดล"อมแล"ว เทศบาลนคร คิตะคิวชูได"กําหนดนโยบายการ
ขับเคลื่อนสู�เมืองนิเวศน1 โดยกําหนดคํานิยามว�า“เมืองนิเวศ”หรือ“อีโคทาวน1” (Eco-Town) หมายถึง 
ชุมชนหรือเมืองท่ีมีการใช"ทรัพยากรหมุนเวียนอย�างเป�นระบบ เพ่ือให"เกิดของเสียน"อยท่ีสุด หรือท่ี
เรียกว�ามีของเสียเป�นศูนย1 โดยมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป�นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยการใช"
เทคโนโลยีสะอาดตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ด"วยความร�วมมืออย�างเข"มแข็งของ
ไตรภาคีจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน คิตะคิวชูจึงเป�นเมืองนิเวศน1ท่ีมีการบริหารจัดการของเสีย
หรือวัสดุเหลือใช"อย�างครบวงจร ในรูปแบบของการประกอบธุรกิจจนเกิดเป�นพ้ืนท่ีหรือสังคมของการ
หมุนเวียนทรัพยากร  
                           2.3.1.3 มินามาตะ เป�นเมืองต"นแบบท่ีชัดเจนท่ีได"รับผลกระทบด"าน
ปLญหาสิ่งแวดล"อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีท่ัวโลกรู"จักอันเนื่องจากโรคมินามาตะอันเกิดจาก
สารเคมีเป�นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมยา นํ� าหอม และพลาสติก ของบริษัทชิสโซ ซ่ึงสารดังกล�าว
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เป�นตัวเร�งปฏิกิริยาก็ส�งผลให"เกิดนํ�าเสียจากกระบวนการผลิตทําให"โรงงานต"องปล�อยนํ� าเสียดังกล�าวท่ี

มีสารปรอทปนเปFGอนลงในบริเวณอ�าวมินามาตะ ผลของสารปรอทท่ีปนเปFGอนในนํ� าทําให"สัตว1นํ� าได"รับ       

สารปรอทเจือปนด"วย ดังนั้นเม่ือคนบริโภคสัตว1นํ� าดังกล�าวจึงมีอาการแปลกๆ เช�น กล"ามเนื้อกระตุก 
ชา กล"ามเนื้ออ�อนแรง สูญเสียประสาทการมองเห็น การได"ยิน การพูด บางรายถึงกับเป�นบ"า เป�น
อัมพาตและเสียชีวิต ไม�เพียงแต�คนท่ีรับประทานสัตว1นํ� าท่ีมีสารปรอทปนเปFGอนจะได"รับผลกระทบ
ดังกล�าวทําให"ระบบประสาทถูกทําลายเท�านั้นแต�ผลของสารปรอทดังกล�าวยังส�งต�อไปยังทารกท่ีอยู�ใน
ครรภ1มารดาด"วยเช�นกัน นอกจากนี้สัตว1จําพวกแมวซ่ึงกินปลาเป�นอาหารก็มีอาการไม�ต�างไปจากคนท่ี
ได"รับผลกระทบดังกล�าวโดยลักษณะอาการคือจะไม�สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได"จึงเหมือนแมวท่ี
เต"นระบําอยู�ตลอดเวลาจนทําให"บางครั้งมีผู"เรียกโรคมินามาตะว�าโรคแมวเต"นระบาํ (Cat Dancing 
Disease)   เมืองมินามาตะเข"าสู�การเป�นเมืองต"นแบบด"านสิ่งแวดล"อมด"วยความเข"มแข็งของประชาชน
ในการระมัดระวังด"านสิ่งแวดล"อมเนื่องจากไม�ต"องการเจ็บปวดจากปLญหาสิ่งแวดล"อมอย�างอดีตท่ีผ�าน
มาอีกจึงมีการฟFGนฟูเมืองให"เป�นเมืองท่ีเน"นการรีไซเคิล (Recycle-oriented Town) การมีส�วนร�วม
ของประชาชนและวิสาหกิจต�างๆ ได"กําหนดเปwาหมายหลักการเข"าสู�เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเน"น
การร�วมมือจากหลายภาคส�วน เน"นฐานชุมขนและกําหนดแบบจําลองของเมืองท่ีมีแหล�งข"อมูลเชิง
นิเวศ จัดต้ังโรงงานรีไซเคิลได"แก� โรงงานรีไซเคิลเครื่องใช"ไฟฟwาในครัวเรือน โรงงานรีไซเคิลขยะจาก
เศษอาหาร และโรงงานรีไซเคิลขวดแก"ว 
                      2.3.2 ประเทศเกาหลีใต" มีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ข้ึนในปT  2548 โดย
มีหลักแนวคิดการสร"างระบบนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมอย�างยั่งยืน ผ�านกลยุทธ1 5 ประการ ได"แก� การ
สร"างเครือข�ายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรม การวางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ี
ทางนิเวศ การมีส�วนร�วมของผู"ประกอบการ การมีส�วนร�วมของชุมชน และการส�งเสริมและพัฒนา
โครงการนําร�องท้ังหมด 5 โครงการ ซ่ึงความสําเร็จท่ีชัดเจนคือการมีกําไรทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนของ
เขตนิคมอุตสาหกรรม Ulsanโดยทําควบคู�ไปกับการลดปริมาณกuาซคาร1บอนไดออกไซด1 ปLจจุบันมี
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามภาพท่ี 2.6 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.6 พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเกาหลีใต"  
ท่ีมา (Ban, 2553 อ"างอิงใน ศูนย1พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, 2557)   
  

               2.3.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เริ่มข้ึนต้ังแต�ปT 2523 โดยดําเนินการอยู�บนแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบ 
(Circular Economy: CE) ซ่ึงเป�นแนวคิดท่ีพยายามบูรณาการ (Integrate) มิติเชิงเศรษฐกิจกับมิติ
เชิงสิ่งแวดล"อมเข"าด"วยกันบนพ้ืนฐานของหลักประเทศ 
  สรุป การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศท่ัวโลกมีเปwาหมายเดียวกันคือการ
จัดการปLญหาสิ่งแวดล"อมท้ังด"านทรัพยากร และด"านพลังงานอันเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และการเพ่ิมของประชากรโลกโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค"าและบริหารในฐานะเป�นผู"ใช"
ทรัพยากร (วัตถุดิบ) เพ่ือการแปรรูป ผ�านกระบวนการผลิตย�อมมีกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป�น
ปLญหาท้ังการจัดเก็บและการทําลาย ประเทศท่ีมีศักยภาพทางการผลิตย�อมตระหนักถึงปLญหาท่ีเกิดข้ึน
ระยะยาวในโลกใบนี้ ด"วยการกําหนดเกณฑ1และหลักการพัฒนารวมถึงการปรับนโยบายการผลิตท่ี
สร"างสรรค1ต�อสิ่งแวดล"อมให"มีการใช"และการลดการใช"ทรัพยากรท่ีมีอยู�จํากัดให"เกิดประโยชน1สูงสุด
เพ่ือการสร"างเศรษฐกิจและสังคมโลกให"ยั่งยืน  
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องค4ประกอบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) ได"พัฒนาองค1ประกอบท่ีสําคัญของการเป�น
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยจัดทําข"อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นเมืองอุตสาหกรรม    
เชิงนิเวศโดยพัฒนาเป�นลําดับ ดังนี้ (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 2555) 
 ปT 2553 การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) กําหนดแนวทางการพัฒนาและ 
จัดทําข"อกําหนดการเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร�วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและผู"ท่ีเก่ียวข"อง
โดยตรงได"แก� ผู"ประกอบอุตสาหกรรมท้ังในและนอกนิคม ผู"พัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือสวน
อุตสาหกรรม หน�วยงานภาครัฐและผู"ท่ีสนใจอ่ืนๆ โดยกําหนดเป�นข"อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐาน
เป�น 5 มิติ 22 ด"านท่ีประกอบด"วย มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางการ
บริหารจัดการ พร"อมท้ังกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนของ 5 มิติ 
 ปT 2554 การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) ร�วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และทุกภาคส�วนร�วมทบทวนกําหนดตัวชี้วัดใน 5 มิติ 22 ด"านและเชื่อมโยงกับมาตรการในแนวทาง   
การพัฒนาการข"อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวชี้วัดการเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน     
5 มิติ 22 ด"าน และได"ดําเนินการจนแล"วเสร็จในเดือนมีนาคม ปT 2554 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) ได"นําเป�นร�องการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
เป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนําข"อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวชี้วัดการเป�นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาเป�นเกณฑ1ในการพิจารณาถือเป�นเปwาหมายหลักท่ีจะนําไปสู�การเป�นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงข"อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑ1ตัวชี้วัดการเป�นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด"าน มีชุดเกณฑ1ตัวชี้วัดตามองค1ประกอบในแต�ละมิติ ดังนี้ (การนิคมอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย, 2555) 
 1. มิติทางกายภาพ มุ�งเน"นการออกแบบเขิงนิเวศโดยการออกแบบหรือวางผังโครงสร"าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให"สอดคล"องกลมกลืนกับธรรมชาติและเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล"อมโดยหลักความยั่งยืนคือความพอดี พอเพียง และปลอดภัย ซ่ึงมิติทางกายภาพแบ�งออกเป�น  
3 ด"าน ได"แก� 
     1.1 ด!านพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม เป�นการจัดสรรและบริหารจัดการของพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมตัวชี้วัด คือ 
            1.1.1 การออกแบบดูแลพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎระเบียบ 
     1.1.2 การจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือสร"างแนวปwองกัน เช�น มีแนวกันชนท่ีมีคุณค�าต�อระบบ
นิเวศให"เป�นแหล�งพักนํ�า มีพ้ืนท่ีสวนสําหรับปรับภูมิทัศน1 มีสัดส�วนพ้ืนท่ีสีเขียวการปลูกต"นไม" เป�นต"น 
     1.1.3 การสงวนรักษาทรัพยากรท"องถ่ิน โดยเฉพาะการช�วยรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
       1.2 ด!านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป�นประสิทธิภาพของระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตัวชี้วัด คือ 
        1.2.1 ระบบสาธารณูปโภคมีความเพียงพอตามกฎเกณฑ1ระเบียบท่ีกําหนด
สัดส�วนการใช"สาธารณูปโภคต�อพ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรม และมีระบบศูนย1การบริการ เช�น ศูนย1เฝwา
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ระวังด"านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน ศูนย1เผยแพร�พัฒนาและบริหารจัดการเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป�นต"น 
        1.2.2 การดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให"อยู�สภาพดี  เป�นการกําหนด
แผนและติดตามผลของการดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อย�างต�อเนื่อง 
        1.2.3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เป�นการออกแบบระบบสาธารณูปโภค
ตามแนวทางการพ่ึงพาในระบบนิเวศธรรมชาติจากแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
               1.2.4 การพัฒนาระบบขนส�งท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล"อม ด"วยการใช"การขนส�งสีเขียวซ่ึงหมายถึง การบริหารจัดการการขนส�งท่ีเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล"อม และการนําแนวคิดโลจิสติกส1สีเขียวซ่ึงหมายถึง การขับข่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม            
การใช"เชื้อเพลิงให"มีประโยชน1สูงสุด การเลือกใช"บรรจุผลิตภัณฑ1และอุปกรณ1ท่ีสามารถนํามาใช"ใหม�ได" 
และการปรับรูปแบบการขนส�งท่ีประหยัดพลังงาน 
        1.3 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เป�นการมุ�งเน"นอาคารโรงงานและ
กิจกรรมท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล"อม และพลังงานตัวชี้วัด คือ 
      1.3.1 สัดส�วนโรงงานท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล"อม เป�นสัดส�วนเก่ียวกับ จํานวน
โรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงานซ่ึงจัดภูมิทัศน1เป�นสวนสวย เป�นท่ีพักผ�อนสําหรับพนักงาน อาจเป�น
สวนนํ�า หรือส�วนป�า หรือสวนหิน 
      1.3.2 สัดส�วนโรงงานท่ีมีกิจกรรมท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล"อมของอาคารโรงงาน     
เช�น มีโครงการลดคาร1บอนไดอuอกไซด1 การอนุรักษ1พลังงานในอาคารด"วยการใช"พลังงานอย�างมี
ประสิทธิภาพ และมีอาคารควบคุมพลังงาน หรืออาคารอนุรักษ1พลังงาน ตามข"อบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการส�งเสริมและการอนุรักษ1พลังงาน พ.ศ. 2535 รวมถึง มีอาคารสีเขียว เป�นการ
ดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพของอาคารเพ่ือลดผลกระทบต�อผู"ใช"ทางด"านสุขอนามัยและสิ่งแวดล"อม 
 2. มิติทางเศรษฐกิจ มุ�งเน"นการสร"างความเจริญเติบโตอย�างมีคุณภาพและม่ังคงให"กับ
ชุมชนท"องถ่ินพร"อมกับยกระดับรายได"จากการจ"างแรงงานทําให"เศรษฐกิจชุมชนท"องถ่ินดีข้ึน      
ความเป�นอยู�ท่ีดีของประชาชนโดยรอบ ซ่ึงมิติเศรษฐกิจ แบ�งออกเป�น 3 ด"าน ได"แก� 
     2.1 ด!านเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม เป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท่ีมีตัวชี้วัด 
คือผลผลิตต�อหน�วยปLจจัยการผลิต เป�นการจัดทําสถิติท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ1รวมของภาคอุตสาหกรรม
ของจังหวัดต�อจํานวนแรงงานในจังหวัดและอธิบายผลประโยชน1ในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงอัตราส�วนของ
จํานวนโรงงานท่ีเติบโตต�อมูลค�ายอดขายต�อจํานวนแรงงานท่ีอยู�ในนิคมอุตสาหกรรม เป�นการแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
     2.2 ด!านเศรษฐกิจท!องถ่ิน เป�นการพัฒนาท"องถ่ินตัวชี้วัด คือ  
      2.2.1 อัตราการว�างงานหรือจ"างงานในจังหวัดท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม เป�นการ
จัดทําสถิติและข"อมูลเก่ียวกับการว�างงานหรือจ"างงานในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นจัดทําสถิติการ
จ"างแรงงานในหรือนอกเขตพ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรม 
            2.2.2 รายได"สรรพากรของจังหวัดท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู�ในพ้ืนท่ี เป�นการ
จัดทําข"อมูลสถิติเก่ียวกับรายได"ในการจัดเก็บภาษีของสรรพากร เพ่ือประโยชน1ในการคํานวณการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในนิคมอุตสาหกรรม 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

29 
 

 

     2.2.3 การพัฒนาฝTมือแรงงานในท"องถ่ิน เป�นความร�วมมือของหน�วยงานท่ี
เก่ียวข"องในการฝ�กและพัฒนาฝTมือทักษะของแรงงานท"องถ่ินอย�างต�อเนื่องในทุกระดับ 
       2.3 ด!านเศรษฐกิจชุมชน เป�นการกระจายความม่ันคงในระดับชุมขนตัวชี้วัด คือ 
      2.3.1 สัดส�วนคนจนและสัดส�วนแรงงานในระบบประกันสังคมในจังหวัดท่ีมีนิคม
อุตสาหกรรมโดยการจัดทําข"อมูลสถิติเก่ียวกับสัดส�วน จํานวนคนท่ีมีรายได"ตํ�ากว�าเกณฑ1เส"นความ
ยากจนต�อจํานวนประชากรในจังหวัด และ สัดส�วนจํานวนแรงงานในระบบประกันสังคมของบริษัทท่ี
อยู�ในนิคมอุตสาหกรรมต�อแรงงานของบริษัท 
      2.3.2 จํานวนระดับการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัด เป�นการจัดทําข"อมูล
สถิติเก่ียวกับค�าเฉลี่ยระดับการศึกษาในจังหวัดเพ่ือสะท"อนให"เห็นถึงการกระจายความม่ังค่ังในจังหวัด
ท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม 
      2.3.3 การสร"างอาชีพให"กับชุมชนท"องถ่ิน การสร"างรายได"ใหม�ท่ีม่ันคงให"แก�
ชุมชนท"องถ่ินเป�นการสร"างโอกาสในการประกอบอาชีพรวมถึงการสร"างอาชีพใหม�ของชุมชนท่ีไม�
เก่ียวข"องกับโรงงาน 
 3. มิติทางส่ิงแวดล!อม เป�นการใช"ทรัพยากรและพลังงานอย�างมีประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตลดการเกิดของเสียด"วยการสร"างความสมดุลและการใช"ทรัพยากรและพลังงานอย�าง
มีประสิทธิภาพ คุ"มค�าและประหยัด ซ่ึงมิติทางสิ่งแวดล"อม แบ�งออกเป�น 9 ด"าน ได"แก� 
       3.1 ด!านการบริหารจัดการทรัพยากร เก่ียวกับประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือการ
บริหารจัดการนํ�าและวัสดุตัวชี้วัด คือ 

     3.1.1 การไม�มีข"อร"องเรียนจากการจัดสรรในส�วนนํ�าท่ีไม�เหมาะสม 

     3.1.2  การรวบรวมและวิเคราะห1ข"อมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศด"านนํ� าและ
วัสดุของโรงงานอุตสาหกรรม 
       3.2 ด!านการบริหารจัดการพลังงาน เก่ียวกับประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรพลังงานตัวชี้วัด คือ 
     3.2.1 แหล�งพลังงานหลักของอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพและความม่ันคง 
     3.2.2 การรวบรวมข"อมูลสถิติและวิเคราะห1ข"อมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
      3.3 ด!านระบบการผลิตและผลิตภัณฑ4ท่ีเก่ียวกับกระบวนผลิตสินค!าและบริการ และ
การจัดซ้ือจัดจ"างท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อมตัวชี้วัด คือ 
     3.3.1 ข"อมูลผู"ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล"อม ด"วยการสอบถามและจัดเก็บข"อมูลโรงงานตามเกณฑ1ท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม 
    3.3.2 ข"อมูลของผู"ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค"าหรือบริการท่ีเป�น
มิตรต�อสิ่งแวดล"อม 
    3.3.3 สัดส�วนของผู"ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค"าหรือบริการท่ีเป�น
มิตรต�อสิ่งแวดล"อม 
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    3.3.4 ข"อมูลและสัดส�วนของผู"ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดซ้ือจัด
จ"างสินค"าและบริการเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม 
      3.4 ด!านมลภาวะทางนํ�า เป�นการควบคุมมลภาวะทางนํ�าตัวชี้วัด คือ 

       3.4.1 การไม�มีข"อร"องเรียนการลักลอบปล�อยนํ�าเสียออกสู�สาธารณะ 

       3.4.2 สัดส�วนคุณภาพของนํ� าท้ิงได"มาตรฐานตามการวัดของซีโอดีซ่ึงเป�นสูตร

ระหว�างคุณภาพของนํ�าท้ิงท่ีผ�านการบําบัดและคุณภาพของนํ�าท่ีรองรับ 
        3.5 ด!านมลภาวะทางอากาศ เป�นการควบคุมมลภาวะทางอากาศตัวชี้วัด คือ 
       3.5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอยู�ในเกณฑ1
มาตรฐานอ�างต�อเนื่องด"วยการเก็บข"อมูลสถิติเก่ียวกับปริมาณการปล�อยกuาซเรือนกระจก หรือมลภาวะ
หลักของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และสัดส�วนท่ีผู"ประกอบโรงงานอุตสาหกรรมได"จัดกิจกรรมลด
การปล�อยกuาซเรือนกระจก 
         3.6  ด!านกากของเสีย เป�นการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมตัวชี้วัด คือ  
        3.6.1 ไม�มีข"อร"องเรียนร"องการลักลอบท้ิงกากของเสียท่ียังไม�ได"บําบัดออกสู�
สิ่งแวดล"อม 
        3.6.2 การเก็บข"อมูลและการก�อเกิดของเสีย เป�นการจัดเก็บข"อมูลสถิติ
ฐานข"อมูลท่ีแสดงชนิดและปริมาณกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึง
กิจกรรมในการกําจัด และวิธีการกําจัดกากของเสียเพ่ือเป�นข"อมูลในการบริหารจัดการ 
        3.6.3 การลดปริมาณปล�อยของเสียและการนําของเสียกลับมาใช"ใหม� ด"วยการ
จัดทําศูนย1ข"อมูลของเสียและศูนย1ข"อมูลแลกเปลี่ยนของเสียเพ่ือประโยชน1ในการกลับใช"หมุนเวียน
สร"างมูลค�าเพ่ิม 
  3.7 ด!านมลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุ�น ควัน เหตุเดือดร"อนรําคาญ เป�นการจัดการท่ี
ตอบสนองข"อร"องเรียนด"านมลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุ�น ควัน เหตุเดือดร"อนรําคาญตัวชี้วัด คือ 
        3.7.1 การทํารายงานข"อร"องเรียนและรายงานผลการแก"ปLญหาจากข"อร"องเรียน
ของมลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุ�น ควัน เหตุเดือดร"อนรําคาญ 
        3.7.2 การกําหนดมาตรฐานการแก"ไขเรื่องร"องเรียน 
         3.8 ด!านความปลอดภัยและสุขภาพ เป�นการจัดการเพ่ือให"เกิดความปลอดภัยและ
สุขภาพตัวชี้วัด คือ 
       3.8.1 การกํากับดูแลโรงงานในการดําเนินงานด"านชีวอนามัยและความปลอดภัย
เชิงปwองกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
       3.8.2 การจัดทําฐานข"อมูลสารเคมีโรงงานท่ีเชื่อมโยงกับความปลอดภัย และ
สุขภาพ ด"วยการประสานโรงงานเก่ียวกับข"อมูลของสารเคมีทีใช"ในกระบวนการผลิตหรือส�วนอ่ืน ๆ  
       3.8.3 การจัดทําทะเบียนบุคลากรและการเก็บข"อมูลด"านความปลอดภัย 
(อุปกรณ1ดับเพลิง สถานีดับเพลิง)  
       3.8.4 จัดทําแผนตอบโต"การเกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือให"เกิดความพร"อมต�อเหตุการณ1
ท่ีไม�สามารถควบคุมได"รวมถึงมีเครือข�ายท่ีเชื่อมโยงกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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         3.8.5 การร�วมมือและประสานข"อมูลกับหน�วยงานต�างๆ ในการเฝwาระวัง
สุขภาพชุมชน 
         3.8.6 การสร"างภาวะเป�นศูนย1ต�อการเจ็บป�วยอย�างรุนแรงของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรม 
          3.9 ด!านการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของอุตสาหกรรม เป�นการบริหารจัดการ
แบบพ่ึงพาและเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของภาคอุตสาหกรรมตัวชี้วัด คือ จํานวนรูปแบบเครือข�ายความ
เชื่อมโยงท่ีก�อให"เกิดการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของภาคอุตสาหกรรมด"านใดด"านหนึ่งของโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมถึงการมีแผนผังวงจรการไหลของวัสดุและของเสียท่ีแสดงให"ถึงความสามารถการนํา
กลับไปใช"ได"อีกของอุตสาหกรรมอ่ืนของแต�ละกลุ�มโรงงาน และสามารถใช"หลักการพ่ึงพาเพ่ือลด
ต"นทุนตามแนวคิดระบบนิเวศ 
  4. มิติทางสังคม มุ�งเน"นความสุขของคนในองค1กรและชุมชนท่ีมีคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดี 
ซ่ึงมิติสังคม แบ�งออกเป�น 2 ด"าน ได"แก� 
      4.1 ด!านคุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน เป�นการทํางานอย�างมีความสุขของ
พนักงานตัวชี้วัด คือ 
    4.1.1 การเป�นนิคมอุตสาหกรรมสีขาว เป�นการกําหนดเกณฑ1การเป�นนิคม
อุตสาหกรรมสีขาวท่ีมีโรงงานท่ีดําเนินการแล"วต"องจ"างแรงงานต้ังแต� 1 คน ข้ึนไป 
    4.1.2 การมีแผนพัฒนาบุคลากรของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ในด"านรองรับ
การพัฒนาเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการดูแลสุขภาพของพนักงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
ของความเสี่ยงของแต�ละพ้ืนท่ี รวมถึงการมีแผนส�งเสริมให"แต�ละโรงงานมีกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพของ
พนักงาน 
      4.2 ด!านคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ เป�นการสร"างความอยู�ดีมีสุข
ให"แก�สังคมและชุมชนโดยรอบตัวชี้วัด คือ 
    4.2.1 การเสริมสร"างความสัมพันธ1กับชุมชน เป�นการกําหนดแผนและผลร�วมกัน
กับผู"พัฒนาหรือกลุ�มโรงงานในการเสริมสร"างความสัมพันธ1กับชุมชน 
    4.2.2 การสร"างความมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนด"วยการจัดต้ังคณะกรรมการ
เป�นเครือข�ายความมีส�วนร�วมกําหนดเป�นแผนท่ีมีการติดตามอย�างต�อเนื่องในการสร"างความมีส�วนร�วม
ให"เกิดประสิทธิผล 
    4.2.3 การจัดสรรงบประมาณร�วมกัน ด"วยการกําหนดเกณฑ1ในการพิจารณา
งบประมาณในการดําเนินการร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน1สูงสุด 
    4.2.4 การประเมินผลความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เป�นการ
สร"างการสํารวจความพึงพอใจเพ่ือนําผลไปวิเคราะห1เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงและทบทวนเพ่ือกําหนด
ความรับผิดชอบของโรงงาน 
    5. มิติทางการบริหารจัดการ เป�นการบริหารจัดการตามหลักการมีส�วนร�วมและหลัก       
ธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน1ส�วนรวมเป�นสําคัญ ซ่ึงมิติเศรษฐกิจการบริหารจัดการ แบ�ง
ออกเป�น 5 ด"าน ได"แก� 
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        5.1 ด!านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย�างมีส�วนร�วมตัวช้ีวัด คือ 
      5.1.1 การเฝwาระวังคุณภาพสิ่งแวดล"อมด"วยการวางระบบ การจัดทําแผนเฝwา
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล"อม และจัดการปLญหาร�วมกันกับชุมชน หน�วยงานท"องถ่ิน 
      5.1.2 ดําเนินการตามแผนและกําหนดโครงการความร�วมมือกับชุมชนหรือ
หน�วยงานหลักในพ้ืนท่ีเพ่ือการแก"ไขอย�างต�อเนื่อง 
        5.2 ด!านการยกระดับการกํากับดูแลโรงงานตัวช้ีวัด คือ การยกระดับการกํากับ
ดูแลโรงงานในด"านต�างๆ ให"เป�นไปตามกฎหมายด"วยแผนและผลการยกระดับการกํากับดูแลโรงงาน
ตามกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล"อม ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และพลังงาน รวมถึงการจัดลําดับ
โรงงานเพ่ือการตรวจสอบและเผ"าระวังด"านความปลอดภัยและสิ่งแวดล"อม 
         5.3 ด!านส�งเสริมให!โรงงานเข!าสู�ระบบการบริหารจัดการระบบสากลและ
ระดับประเทศตัวช้ีวัด คือ 
         5.3.1 โรงงานได"รับมาตรฐานด"านการจัดการสิ่งแวดล"อม เช�น ISO 14001 หรือ 
ISO 50001 เป�นต"น 
        5.3.2 โรงงานได"รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ ความมุ�งม่ันสีเขียว 
การปฏิบัติการสีเขียว ระบบสีเขียว วัฒนธรรมสีเขียว และเครือข�ายสีเขียว  
   5.4 ด!านการรณรงค4ส�งเสริมให!โรงงานประยุกต4ใช!นวัตกรรม เครื่องมือการ
บริหารจัดการ ระบบบริหารจัดการใหม�ๆตัวช้ีวัด คือ การจัดทําเครื่องมือหรือเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล"อม เทคโนโลยี ด"านการผลิตให"กับโรงงาน และโรงงานได"นํานวัตกรรม เครื่องมือการจัดการ 
และระบบการจัดการใหม� ๆ ไปใช" รวมถึงการวิเคราะห1และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
   5.5 ด!านการเปEดเผยข!อมูลข�าวสารและการจัดทํารายงานตัวช้ีวัด คือ แผนและ
ผลในการสื่อสารและการเป|ดเผยข"อมูลของนิคมอุตสาหกรรม ได"แก� รูปแบบช�องทางและความถ่ีใน
การสื่อสาร  ระบบรายงานและประเมินผล การจัดทํารายงานประจําปT และการจัดทํารายงานการ
พัฒนาอย�างยั่งยืน 
  ในส�วนการวัดคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด"วยการใช"
ตัวชี้วัดในการเข"าเกณฑ1เป�นมาตรฐานสากลโดยครอบคลุมใน มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ มิติ
ทางสิ่งแวดล"อม มิติทางสังคมและมิติทางการบริหาร ตามภาพท่ี 2.7 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

33 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
ภาพท่ี 2.7 เกณฑ1พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  
 กล�าวโดยสรุป องค1ประกอบท่ีสําคัญของการเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประกอบด"วย
ข"อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑ1ชี้วัดท่ีชัดเจน ท้ัง 5 มิติ 22 ด"าน ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย (กนอ.) ซ่ึงผู"วิจัยมุ�งท่ีจะศึกษากรอบเนื้อหาตามข"อกําหนดคุณลักษณะและเกณฑ1
ตัวชี้วัดนํามาประยุกต1ใช"เป�นตัวชี้วัดหรือตัวแปรในการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู
เป�นนิคมอุตสาหกรรมนําร�องในการพัฒนาและมีแผนแม�บทยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางปูสู�เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศซ่ึงแผนแม�บทดังกล�าวมาจากการดําเนินตามกระบวนการพิจารณาโอกาส 
ข"อจํากัดและศักยภาพรวมถึงการวิเคราะห1องค1ประกอบของคุณลักษณะมาตรฐานในการพัฒนาเป�น
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามข"อกําหนดกําหนดและเกณฑ1ตัวชี้วัดการเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.),   
 สรุปประเด็นตัวชี้วัดหรือตัวแปรในการวิเคราะห1องค1ประกอบในแต�ละมิติครอบคลุม
ข"อกําหนดคุณลักษณะและเกณฑ1การชี้วัด ใน 5 มิติ 22 ด"าน ดังนี้ 
 
 
 

การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประสิทธิภาพใน มิติทางกายภาพ  มิติทางเศรษฐกิจ                        
มิติทางสิ่งแวดล"อม และ มิติทางการบริหารจัดการ 

ประสิทธิภาพ ในมิติสังคม 

1 การใช"วัตถุดิบ 7. การจัดการนํ�าและนํ�าเสีย 

2. พลังงาน 8. การปล�อยกuาซเรือนกระจก 

3. การขนส�งและโลจิสติกส1 9. การจัดการมลภาวะทางอากาศ 

4. โซ�อุปทานสีเขียว 10. การกําจัดกากของเสีย 

5. ภูมิทัศน1สีเขียว 11.ความปลอดภัยและสุขภาพ  
     ของพนักงาน 

6. การบริหารจัดการ
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

12. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
13. การกระจายรายได"

ให"กับชุมชน 

 
 

14.การอยู�ร�วมกันกับ
ชุมชนโดยรอบ 
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 มิติทางกายภาพ  
 มิติทางกายภาพ เป�นการออกแบบเขิงนิ เวศหรือวางผังโครงสร"างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให"สอดคล"องกลมกลืนกับธรรมชาติและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล"อมโดย
หลักความยั่งยืนคือความพอดี พอเพียง และปลอดภัย ประกอบด"วย 
  เกณฑ1ชี้วัดท่ี  1 ด"านพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x1 ถึง x3  ได"แก�           
การออกแบบพ้ืนท่ีดูแลท่ีตรงตามกฎหมายทางด"านการมีพ้ืนท่ีสีเขียว  (พันธุ1ไม"ต�างๆ) รวมถึงแผน
ติดตามดูแลความเป�นระเบียบเรียบร"อยของพ้ืนท่ี การจัดสรรพ้ืนท่ีกันชนนิเวศ การสงวนรักษา
ทรัพยากรท"องถ่ิน   
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 2 ด"านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x4 ถึง x7 
ได"แก� การจัดระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและสอดคล"องกับเกณฑ1ระเบียบ การจัดศูนย1เผ"าระวังและ
ติดตาม เช�น ศูนย1ตอบโต"ภาวะฉุกเฉิน ศูนย1เฝwาระวังในชีวิตและทรัพย1สิน ศูนย1เฝwาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล"อมสิ่งแวดล"อม เป�นต"น การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให"มีคุณภาพท่ีดีอย�าง
ต�อเนื่อง การพัฒนาระบบขนส�งท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป�นมิตรกับสิ่งแวดล"อม  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 3 ด"านอาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x8 ถึง x10 
ได"แก� การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงาน อาคารโรงงานมีโครงการกิจกรรมลดคาร1บอนไดอuอกไซด1 เช�น 
กิจกรรมลดพลังงาน และ ไฟฟwา เป�นต"น 
 มิติทางเศรษฐกิจ  
 มิติทางเศรษฐกิจ เป�นการมุ�งเน"นความเจริญเติบโตอย�างมีคุณภาพและม่ังคงให"กับชุมชน
ท"องถ่ินพร"อมกับยกระดับรายได"จากการจ"างแรงงานทําให"เศรษฐกิจชุมชนท"องถ่ินดีข้ึน ความเป�นอยู�ท่ี
ดีของประชาชนโดยรอบ ประกอบด"วย  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 4 ด"านเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x11 ถึง x12 ได"แก� 
การจัดทําข"อมูลสถิติมูลค�ายอดขายกับจํานวนแรงงานเพ่ือกําหนดอัตราส�วนท่ีสะท"อนถึงประสิทธิภาพ
การผลิต การจัดทําข"อมูลการเพ่ิมรายได"และการลดลงของค�าใช"จ�ายจากการบริการจัดการแบบพ่ึงพา
และเก้ือกูลต�อกันของอุตสาหกรรม  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 5 ด"านเศรษฐกิจท"องถ่ิน ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x13 ถึง x14 ด"แก� การจัดทําข"อมูล
สถิติเก่ียวกับการจ"างแรงงานในท้ังในโรงงานและในจังหวัด การพัฒนาแรงงานฝTมือแรงงานท"องถ่ิน   
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 6 ด"านเศรษฐกิจชุมชน ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x15 ถึง x20 ได"แก� การจัดทําข"อมูล 
สถิติเก่ียวกับสัดส�วนแรงงานในระบบประกันสังคม การจัดทําข"อมูลทางระดับการศึกษา การจัดจ"าง
คนงานในท"องถ่ินเข"าทํางานในประเทศไทย และ การส�งเสริมกิจกรรมทางการตลาดในชุมชน 
      มิติทางส่ิงแวดล!อม  
 มิติทางสิ่งแวดล"อม เป�นการใช"ทรัพยากรและพลังงานอย�างมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตลดการเกิดของเสียด"วยการสร"างความสมดุลและการใช"ทรัพยากรและพลังงานอย�าง               
มีประสิทธิภาพ คุ"มค�าและคุ"มทุน ประกอบด"วย  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 7 ด"านการบริหารจัดการทรัพยากร ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x21 ถึง x23 ได"แก�   
การรวบรวมและวิเคราะห1ข"อมูลประสิทธิภาพปริมาณการใช"นํ� าต�อวันและปริมาณการใช"นํ� าท้ังหมดใน

กระบวนการผลิต การรวบรวมและวิเคราะห1การนํานํ� าท่ีผ�านการใช"แล"วกลับมาใช"ใหม�ในกระบวนการ
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ผลิตในอาคารสํานักงานหรือในสวน การรวบรวมและวิเคราะห1ปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช"
รวมถึงการนํากลับมาใช"ใหม� 
  เกณฑ1ชี้วัดท่ี 8 การบริหารจัดการพลังงาน ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x24 ถึง x25 ได"แก�        
การจัดการใช"พลังงานโดยคํานึงถึงแหล�งท่ีมาและความเพียงพอ การเก็บข"อมูลและวิเคราะห1
ประสิทธิภาพการใช"พลังงานของผลิตภัณฑ1หลักของโรงงาน  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 9 ด"านระบบการผลิตและผลิตภัณฑ1 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x26 ถึง x28 ได"แก� 
การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม เช�น การใช"หลักการ 3Rs (Reduce Reuse 
Recycle) ผลิตภาพสีเขียว เทคโนโลยีสะอาด เป�นต"น การผลิตสินค"าและบริการท่ีเป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล"อม การจัดซ้ือจัดจ"างสินค"าและบริการท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 10 ด"านมลภาวะทางนํ� า ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x29 ถึง x30 ได"แก� การทํา

ฐานข"อมูลคุณภาพนํ�าเสียและนํ�าท้ิงซ่ึงวัดในรูปซีโอดีก�อนปล�อยออกอุตสาหกรรม การจัดทําฐานข"อมูล
ปริมาณการปล�อยมลพิษทางอากาศและผลการตรวจวัดของโรงงาน  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 11 ด"านมลภาวะทางอากาศ ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x31 ได"แก� การมีกิจกรรมเพ่ือ
ลดปริมาณการปล�อยกuาซเรือนกระจก  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 12 ด"านกากของเสีย ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x32 ถึง x34 ได"แก� การจัดทําประวัติ
ของเสียและแผนผังการไหลของเสียรวมถึงสรุปปริมาณวัสดุท่ีได"ใช"แล"ว การวิเคราะห1ข"อมูลในการลด
กากของเสีย การจัดทําข"อมูลบัญชีรายการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายและการรั่วไหลของ
สารเคมี  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 13) ด"านมลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุ�น ควัน เหตุเดือดร"อนรําคาญ ตัวชี้วัดหรือ
ตัวแปร x35 ได"แก� การจัดการและตอบสนองต�อข"อร"องเรียนด"านมลพิษเสียง กลิ่น ฝุ�น ควันและเหตุ
รําคาญ 
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 14 ด"านความปลอดภัยและสุขภาพ ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x36 ถึง x38 ได"แก�  
การวิเคราะห1ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน การจัดทําข"อมูลการเกิด
อุบัติเหตุและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากฝ�ายปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการท่ีลดการเกิด
อันตรายต�อสุขภาพและความปลอดภัย  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 15 ด"านการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
x39ถึง x41 ได"แก� การจัดทําฐานข"อมูลสารเคมีโรงงานท่ีเชื่อมโยงกับความปลอดภัยและสุขภาพ      
การจัดทําข"อมูลการไหลเวียนการเข"าออกของมวลสารและพลังงานและใช"หลักการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกัน
ท่ีเชื่อมโยงระหว�างธุรกิจ การมีเครือข�ายความร�วมมือท่ีมีข"อตกลงร�วมกันในการให"ความช�วยเหลือใน
สถานการณ1ฉุกเฉิน 
 มิติทางสังคม  
 มิติทางสังคม เป�นความสุขของคนในองค1กรและชุมชนท่ีมีคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดี 
ประกอบด"วย  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 16 ด"านคุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x42 ถึง x46 
ได"แก� การได"รับรองโรงงานในมาตรฐานสีเขียวในระดับ G1 – G3 การกําหนดแผนและผลการพัฒนา
บุคลากรของโรงงาน การมีกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพพนักงาน การเสริมสร"างความสัมพันธ1กับชุมชน
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ด"วยการจัดต้ังเครือข�ายพัฒนาร�วมกัน การมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของโรงงาน การมี
ส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของโรงงาน  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 17 ด"านคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ ตัวชี้วัดหรือตัวแปร       
x46 ถึง x50 ได"แก� การจัดทําข"อมูลสํารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบหรือติดกับโรงงาน         
การจัดต้ังเครือข�ายภาคีระหว�างชุมชน โรงงาน และองค1การปกครองส�วนท"องถ่ินและจัดทําระบบ     
ท่ีเป|ดให"เครือข�ายมีส�วนร�วมแสดงข"อเท็จจริง การเป|ดโอกาสให"เครือข�ายมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ
ร�วมกันท้ังทางด"านการเฝwาระวังคุณภาพสิ่งแวดล"อม สารเคมี และการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 มิติทางการบริหารจัดการ  
             มิติทางการบริหารจัดการ เป�นการบริหารจัดการตามหลักการมีส�วนร�วมและหลักธรรมา   
ภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน1ส�วนรวมเป�นสําคัญ ประกอบด"วย  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 18 ด"านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย�างมีส�วนร�วม ตัวชี้วัดหรือตัวแปร          
x51       ถึง x53 ได"แก� การมีระบบการเฝwาระวังคุณภาพสิ่งแวดล"อมอย�างมีส�วนร�วมได"แก�โครงการ
ส�งเสริมให"ประชาชนมีส�วนร�วมในการกํากับโรงงาน (ธงขาว ดาวเขียว) การกําหนดแผนแม�บท         
ท่ีครอบคลุมถึงแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีร�วมกันกับชุมชน  การจัดแผนดําเนินงาน
รายงานประจําปTของ Eco Team และ Eco Network.  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 19 การยกระดับการกํากับดูแลโรงงาน ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x54 ได"แก� โรงงาน
ได"รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล"อม (ISO 14001) การจัดการด"านพลังงาน (ISO 50001) หรือ 
ด"านอาชีวอนามัย (TIS/OHSAS 18001) 
  เกณฑ1ชี้วัดท่ี 20 ด"านส�งเสริมให"โรงงานเข"าสู�ระบบการบริหารจัดการระบบสากลและ
ระดับประเทศ ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x55 ถึง x56 ได"แก� โรงงานได"รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใน
ระดับ  G1 – G5  การจัดทําแผนบริหารจัดการธุรกิจต�อเนื่องภายใต"ภาวะวิกฤติ  
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 21 ด"านการรณรงค1ส�งเสริมให"โรงงานประยุกต1ใช"นวัตกรรมเครื่องมือ        
การบริหารจัดการระบบบริหารจัดการใหม� ตัวชี้วัดหรือตัวแปร x57 
 เกณฑ1ชี้วัดท่ี 22 ด"านการเป|ดเผยข"อมูลข�าวสารและการจัดทํารายงาน ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
x58 ถึง x60 ได"แก� การนํานวัตกรรมเครื่องมือการจัดการ และระบบการจัดการใหม�มาใช"การมีแผนและ
ผลในการสื่อสารและเป|ดเผยข"อมูล  สู�สาธารณชนท่ีมีประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่อง การจัดทํารายงาน
การพัฒนาอย�างยั่งยืนรวมถึงแสดงผลของกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 จากตัวแปรในการวิเคราะห1องค1ประกอบในแต�ละมิติครอบคลุมข"อกําหนดคุณลักษณะและ
เกณฑ1การชี้วัด ใน 5 มิติ 22 ด"าน ดังกล�าวข"างต"น กําหนดวิธีการวัดองค1ประกอบคุณลักษณะ
มาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป�นกรอบในการวิเคราะห1องค1ประกอบตามภาพท่ี 2.8 โดย 

  ผู"วิจัยสรุปประเด็นตัวแปรในการวิเคราะห1องค1ประกอบ ตามข"อกําหนดคุณลักษณะ
มาตรฐานและเกณฑ1ตัวชี้วัดการเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย (กนอ.) เป�นกรอบตัวชี้วัดหรือตัวแปรในการวิเคราะห1องค1ประกอบตามภาพที่ 2.8 
ดังนี้      
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ภาพท่ี 2.8 กรอบตัวชี้วัดหรือตัวแปรในการวิเคราะห1องค1ประกอบ 
 
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   
  นิคมอุตสาหกรรมเป�นเขตพ้ืนท่ีดินท่ีได"จัดสรรไว"สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข"าประกอบ
อุตสาหกรรมรวมกันเป�นสัดส�วนเพ่ือประโยชน1ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและโครงสร"าง
พ้ืนฐานรวมท่ังลดผลกระทบต�อชุมชนโดยรอบหรือข"างเคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
ประกอบด"วยพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ได"แก� ถนน  
ท�อระบายนํ� า โรงงานกําจัดนํ� าเสียส�วนกลาง ระบบเตาเผาขยะ ระบบปwองกันนํ� าท�วม ไฟฟwา ประปา 
โทรศัพท1 นอกจากนั้นยังมีบริการอ่ืนๆ เช�น ธนาคาร ไปรษณีย1 ศูนย1การค"า ท่ีพักอาศัย  สถานีบริหาร
นํ� ามัน เป�นต"น (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย , 2555) นิคมอุตสาหกรรมประกอบด"วยเขต
อุตสาหกรรมท่ัวไป ซ่ึงกําหนดพ้ืนท่ีไว"สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอ่ืน    
ท่ีเป�นประโยชน1หรือเก่ียวข"องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ และเขตประกอบการเสรี
กําหนดพ้ืนท่ีไว"สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอ่ืนท่ีเ ก่ียวข"องกับ         
การประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพ่ือประโยชน1ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความม่ันคง   
ของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน  (สมชาย มุ"ยจีน, 2557: 19-20)  
 

 

คุณลักษณะมาตรฐาน 
การเป-นอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ 
 

มิติทางกายภาพ 

มิติทาง 
เศรษฐกิจ 

มิติทาง
สิ่งแวดล"อม 

มิติทาง 
สังคม 

มิติทางการ
บริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
(X1 ถึง X10) 

 
ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 

(X11 ถึง X20) 
 

ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
(X21 ถึง X41)  

 
ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 

(X42 ถึง X50)  
 

ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
(X51 ถึง X60) 
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 แนวคิดการเป-นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้ 
1. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   
   อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป�นหลักการท่ีพัฒนาจากนิเวศอุตสาหกรรมท่ีได"

ปรับเปลี่ยนลักษณะของระบบอุตสาหกรรมแบบเดิมท่ีเป�นเส"นตรงให"มีลักษณะเป�นการป|ดวงหรือก่ึง
ป|ดวงเพ่ือให"การใช"ทรัพยากรและพลังงานให"มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดรวมถึงการสร"างมูลค�าเพ่ิมกับ
อุตสาหกรรมด"วยการนําของเสียมาหมุนใช"หรือแปรใช"กลับ นําไปสู�การลดต"นทุนและการเพ่ิมราย 
ได"แก� อุตสาหกรรมในระบบครบวงจร แนวทางการเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจใช"
หลักการเชิงวิศวกรรมท่ีมาประยุกต1ใช"ให"มองเห็นภาพของวงจรการไหลของวัตถุดิบและพลังงานโดย
อาศัยการเก็บรวมรวมข"อมูลของแต�ละโรงงานเพ่ือให"เกิดการแปลผลท่ีทําให"เห็นจุดท่ีสามารถเห็นผล
ทางมิติเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล"อมนําไปสู�กระบวนการร�วมมือซ่ึงกันและกันรวมถึงใช"กลักการเชื่อมโยง
กันเองท่ีไม�ต"อง พ่ึงข"อมูลจากการออกแบบเชิงวิศวกรรมแต�อาศัยความเชื่อมโยงท่ีเกิดข้ึนเองระหว�าง
โรงงานเป�นสําคัญ (กิติกร จามรดุสิต, 2550)  
   2. กายภาพสัมพันธ4 เป�นแนวคิดการเลือกรูปแบบพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมทําให"เกิดการ
สอดคล"องและมีประสิทธิภาพซ่ึงรูปแบบพ้ืนฐานประกอบด"วย รูปแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
บนพ้ืนท่ีสีเขียว รูปแบบการคัดเลือกอุตสาหกรรมหลักแล"วดําเนินการสร"างธุรกิจเชื่อมโยงทางด"าน
วัตถุดิบและผลผลิตพลอยได" รูปแบบการสร"างเครือข�ายความร�วมมือ รูปแบบการวิเคราะห1วงจร    
การไหลของวัตถุดิบและทรัพยากรของระบบของอุตสาหกรรมท่ีมีอยู� รูปแบบของการบูรณาการของ
การสร"างเครือข�ายและการวิเคราะห1วงจรการไหลของวัตถุดิบและทรัพยากร และ รูปแบบการ
วิเคราะห1วงจรการไหลของวัตถุดิบและพลังงาน ซ่ึงรูปแบบดังกล�าวเป�นรูปแบบพ้ืนฐานท่ีสําคัญต�อการ
คัดเลือกให"เหมาะสมในแต�ละพ้ืนท่ีของเพ่ือสร"างโอกาสความร�วมมือในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม
ส�งเสริม 
                  สําหรับปLจจัยกายภาพสัมพันธ1มีผลต�อการเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได"แก�       
(กิติกร จามรดุสิต, 2550) 

       2.1 ผู!ครอบครอง การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจท่ีประสบความสําเร็จ
ต"องอาศัยความร�วมมือของผู"ครอบครองและความร�วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผู"
ครอบครองในภาคเอกชนเป�นปLจจัยแรกท่ีมีอํานาจในการวางแผนเพ่ือการลงทุนในมิติเชิงเศรษฐกิจ
และมิติสิ่งแวดล"อมซ่ึงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ พบว�า
ส�วนมากเป�นการดําเนินงานทางภาคเอกชนเป�นหลัก ดังนั้นถ"ากลุ�มผู"ครอบครองมีทัศนคติ มีวิสัยทัศน1 
ความเข"าใจ อย�างชัดเจนต�อการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจย�อมเกิดความสัมฤทธิ์และ
ความยั่งยืน 

        2.2 การเลือกพ้ืนท่ี ผู"ประกอบการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีด"วยการ
ประเมินมิติสิ่งแวดล"อมเชิงลึกเพ่ือความเหมาะสมในการจัดต้ังโดยพิจารณาลักษณะเฉพาะของชุมชน
โดยรอบรวมถึงระบบนิเวศโดยรอบพ้ืนท่ีด"วยเช�นกัน เช�น สภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศ         
ทิศทางการเปลี่ยนช�วงฤดูกาล สภาพพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีและโดยรอบ ระบบการขนส�งท้ังทางบกและ
ทางนํ�า เป�นต"น 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

39 
 

 

          2.3 กลยุทธ4เพ่ือการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป�นการนํา
แนวคิดของนิเวศอุตสาหกรรมเป�นพ้ืนฐานเพ่ือการออกแบบเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ได"แก� การ บูรณาการสู�ระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ คือ การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล"อมและระบบ
นิเวศอันเกิดจากกิจกรรมของภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการการใช"พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการการใช"วัตถุดิบและกากของเสียอย�างมีประสิทธิภาพ และการปรับสภาพแวดล"อม
โดยรอบหรือในพ้ืนท่ีประกอบการให"มีความเหมาะสมตามวิถีนิเวศ เช�น อาคาร สํานักงาน หรือโรงงาน  
เป�นต"น 

         2.4 การคัดเลือกอุตสาหกรรมเข!าร�วมโครงการ เป�นข้ันตอนท่ีสําคัญเพ่ือให"เกิด
ความสําเร็จตามรูปแบบและยุทธศาสตร1ท่ีวางไว" ดังนั้นการสื่อสารข"อมูลตามแนวทางท่ีกําหนดไว"  
อย�างท่ัวถึงจึงมีความสําคัญเพ่ือสร"างความรู" และความเข"าใจในทิศทางเดียวกัน 

        2.5 การจัดการโครงการ  ในระยะเริ่มต"นของการออกแบบต"องอาศัยการลองผิดลอง
ถูกและรูปแบบประสบการณ1ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจในประเทศหรือต�างประเทศ
ก็ดีในบางครั้งอาจพบกับอุปสรรคท่ีมีความขัดแย"งท้ังภายในและภายนอก การจัดการโครงการจึงเป�น
สิ่งท่ีช�วยให"การตัดสินใจท่ีจะเลือกรูปแบบท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดในการท่ีจะเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 

        2.6 เครือข�ายความร�วมมือ ความร�วมมือของกลุ�มอุตสาหกรรมถือเป�นส�วนหนึ่ง      
ท่ีสําคัญต�อการพัฒนาเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยกิจกรรมความร�วมมือ ได"แก� วัตถุดิบ 
การขนส�ง ข"อมูลและการสื่อสาร พลังงาน การตลาด สิ่งแวดล"อม ผลิตภัณฑ1และกระบวนการการผลิต
ระหว�างบริษัท หรือกลุ�มอุตสาหกรรม  ซ่ึงกิจกรรมท้ังหลายเหล�านี้สามารถผลักดันให"กลุ�มอุตสาหกรรม
ท่ีอยู�ร�วมกันภายในพ้ืนท่ีก"าวสู�การเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

         สรุป แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป�นการผสมผสานหลักการของนิเวศ
อุตสาหกรรมโดยมุ�งเน"นประสิทธิภาพของการใช"ทรัพยากร พลังงาน วัตถุดิบ และแนวคิดกายภาพ
สัมพันธ1 ทําให"เกิดศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือก"าวไปสู�การเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข�าย
ท่ีตอบสนองความต"องการของผู"ท่ีมีส�วนได"เสียให"เกิดความพึงพอใจสูงสุดและการสร"างคุณค�าให"กับ
ผู"ประกอบการอุตสาหกรรมและความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจมีศักยภาพในการพัฒนาของนิคม
อุตสาหกรรมและเครือข�าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

40 
 

 

ศักยภาพในการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมและเครือข�าย ตามภาพท่ี 2.9 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 ศักยภาพในการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมและเครือข�าย 
ท่ีมา (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 2555) 

      

ในส�วนการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) ได"นําแนวคิดดังกล�าวมาบูรณาการ
เพ่ือให" เ กิดดุลยภาพด"วยการดําเนินการนําร�องพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจํานวน  5  แห�ง คือ            
นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร1นซีบอร1ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูได"ดําเนินการ 
Clean & Clear โดยใช"เครื่องมือจัดการสิ่งแวดล"อม ได"แก� Cleaner Technology, Green Product, 
EMS/ISO 14001 นอกจากนี้ยังประยุกต1ใช"หลักการเพ่ือพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทางการขอบเขตและ

     

    วสัด ุ

ขนสง่ 

พลงังาน 

การเชื�อมตอ่
ระหวา่ง

คณุภาพชีวิต

บคุลากร 

การตลาด 

ระบบข้อมลู
และการ

สื�อสาร 

สิ�งแวดล้อม/

สขุภาพ/ความ
ปลอดภยั 

- การจัดซ้ือร�วมกัน 
- ความสัมพันธ1ระหว�างลูกค"าและผู"จัดหา 
  วัสดุ 
- การเชื�อมตอ่กบัผลผลิตพลอยได้ 
- การสร้างตลาดแก่วสัดใุหม่ๆ  

- การขนส�งร�วมกัน 
- การเดินทางร�วมกัน 
- การซอ่มยานพาหนะร่วมกนั 
- การใช้วิธีบรรจหุีบหอ่ทางเลือก 

- ระบบการขนสง่บรูณาการ 

- การจ"างบุคลากรและการฝ�กอบรม 
- การมอบหมายงานพนักงานให"มีความรู" 
  ความสามารถในหลายด"าน 
- การดแูลความเป็นอยูข่องบคุลากร 
 

- การขนส�งร�วมกัน 
- การเดินทางร�วมกัน 
- การซอ่มยานพาหนะร่วมกนั 
- การใช้วิธีบรรจหุีบหอ่ทางเลือก 
- ระบบการขนสง่บรูณาการ  

- การรวมกันระหว�างงานสันทนาการ 
- โอกาสทางการศึกษา 
- โครงการอาสาสมคัรและโครงการ 
   เพื�อชมุชน 
- การมีสว่นร่วมกบัแผนระดบั 
  ภมิูภาค 

- อาคารสีเขียว 
- การตรวจสอบสมรรถนะพลังงาน 
- ระบบผลิตพลงังานร่วม 
- พลงังานทางเลือก 

- ฉลากสีเขียว 
- การเข"าถึงตลาดสีเขียว 
- การส�งเสริมการทําตลาดร�วมกัน 
- กิจการร�วมค"าเพื่อให"เกิดมูลค�าเพิ่ม 
  ร�วมกัน 

- การปwองกันอุบัติเหตุ 
- การตอบโต"ภาวะฉุกเฉิน 
- การลดของเสีย 
- การออกแบบเพื�อสิ�งแวดล้อม 
- ระบบข"อมูลส่ิงแวดล"อมร�วมกัน 
- การอนุมัติอนุญาตของกฎระเบียบ 
  ร�วมกัน 
- การวางแผนโดยใช้สื�อตา่งๆ 

กระบวน 
การผลิต 

 

- ระบบการส่ือสารภายใน 
- การแลกเปล่ียนข"อมูลกับภายนอก 
- ความสามารถในการเช่ือมต�อกันได" 

  ระหว�างคอมพิวเตอร1 
- ระบบการบริหารจัดการข"อมูลร�วมกัน 
  สําหรับการบริหารสวนอุตสาหกรรม 
- ระบบการขนส�งบูรณาการ 
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ความสัมพันธ1และความร�วมมือในแต�ระดับอุตสาหกรรม ได"แก� (1) ระดับโรงงาน เป�นการพัฒนา
โรงงานเข"าสู�การเป�นอุตสาหกรรมสีเขียวประกอบด"วย ความมุ�งม่ันสีเขียว ปฏิบัติการสีเขียว ระบบสี
เขียว และเครือข�ายสีเขียว  (2) ระดับนิคมอุตสาหกรรม เป�นการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีด"วยความร�วมมือกับ
เครือข�าย ชุมชนและหน�วยงานท"องถ่ิน (3) ระดับท"องถ่ิน เป�นการพัฒนาท"องถ่ินควบคู�กันกับ
ภาคอุตสาหกรรมด"วยการสร"างความเจริญทางเศรษฐกิจของท"องถ่ินท่ีนิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู�จน
กลายเป�นเมืองน�าอยู� คู�กับอุตสาหกรรม และ   (4) ระดับจังหวัดเป�นการพัฒนาในทุกภาคส�วนของ
จังหวัดสู�ความยั่งยืน (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 2555) 
                ผลของเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทําให"เกิดสังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการท่ี
เพ่ิมศักยภาพทางสิ่งแวดล"อมและเศรษฐกิจตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันให"กับกลุ�ม
อุตสาหกรรมด"วยการการสร"างความสัมพันธ1และความร�วมมือ ตามภาพท่ี 2.10 ดังนี้ 
 

 

 
  
ภาพท่ี 2.10 ความสัมพันธ1และความร�วมมือในแต�ระดับอุตสาหกรรม 
ท่ีมา (การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 2555) 
 

        สําหรับประโยชน4การเป-นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้ (การนิคมอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย, 2555) 

     1. ด!านส่ิงแวดล!อม ได"แก�  
                   1.1 ลดความต"องการใช"ทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช"ทรัพยากร
และพลังงาน 
         1.2 ลดปLญหาท่ีทําให"เกิดมลภาวะต�างๆ ตามกระบวนการลดของเสียหรือกากของเสีย 
         1.3 ลดปLญหาในการใช"พ้ืนท่ีในการฝLงกลบการของเสียอันเนื่องจากการลดกากของเสีย 
         1.4 ลดการปลดปล�อยกuาซเรือนกระจก  
         1.5 ประหยัดและการอนุรักษ1พลังงาน 
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      2 ด!านชุมชนและสังคมโดยรอบ หรือใกล!เคียง ได"แก� 
         2.1 ขยายโอกาสทางธุรกิจในท"องถ่ิน 
         2.2 สร"างโอกาสให"กับสมาชิกในชุมชนและท"องถ่ินเก่ียวกับการจ"างแรงงานในพ้ืนท่ี 
         2.3 โอกาสทางอาชีพและการศึกษา 
         2.4 ทําให"คุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึนจากการจัดการสิ่งแวดล"อมของอุตสาหกรรม 
         2.5 มีความม่ันใจและไว"วางใจต�อโรงงานท่ีเข"ามาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีชุมชน 
ท"องถ่ิน 
         2.6 เป�นความภาคภูมิใจของชุมชน 
     3. ด!านโรงงาน บริษัท ธุรกิจ และเศรษฐกิจ ได"แก� 
         3.1 การลดต"นทุนการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช"วัตถุดิบและพลังงานจาก
การใช"นโยบายการนํากลับมาใช"ใหม� ทําให"เกิดผลกําไรทางธุรกิจ 
         3.2 สร"างโอกาสในการขยายตลาดสําหรับผลิตภัณฑ1พลอยได"และของเสียต�างๆ  
         3.3 บุคลากรในองค1กรมีความสุขในการทํางานส�งผลต�อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน 
         3.4 เกิดความภักดีในองค1กรธุรกิจ สร"างความเชื่อม่ันและไว"วางใจให"กับชุมชนท"องถ่ิน 
         3.5 ส�งเสริมภาพลักษณ1ของธุรกิจ 
         3.6 มีเครือข�ายเพ่ือความร�วมมือในการจัดการสิ่งแวดล"อมและเพ่ิมมูลค�าจากของเสีย
หรือกากของเสียร�วมกัน 

 สรุป นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป�นการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมทางธุรกิจของผู"ท่ีกํากับ
ดูแลอุตสาหกรรมในด"านนโยบายระดับพ้ืนท่ีและกลุ�มผู"ประกอบโรงงานอุตสาหกรรมในระดับ
ปฏิบัติการในฐานะเป�นผู"ดําเนินการผลิตสินค"าและบริการร�วมกันกําหนดแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศเพ่ือให"เกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขันด"วยการใส�ใจในการดูแลสิ่งแวดล"อม 
สร"างความร�วมมือ การมีส�วนร�วมของผู"ท่ีมีส�วนได"เสียโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมร�วมกันท่ีสําคัญคือ
ร�วมกันใช"พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมมูลค�าให"กับของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต และลด
มลพิษให"เป�นศูนย1 เพ่ือนําไปสู�เปwาหมายการพัฒนาสังคมและสร"างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและ
ประโยชน1จากเป�นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศย�อมส�งผลให"กลุ�มโรงงานอุตสาหกรรมมีความน�าเชื่อถือ
เป�นท่ียอมรับของสมาชิกในชุมชน และกลุ�มผู"อนุรักษ1สิ่งแวดล"อมย�อมทําให"เกิดความยั่งยืนอย�างถาวร  
 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
 

 นิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู�ในการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
(กนอ.) ได"จัดต้ังข้ึน ปT 2520 ต้ังอยู�เลขท่ี 649 หมู�ท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ อยู�ในเขตพ้ืนท่ีท้ัง 2 เทศบาล คือด"านทิศใต"และทิศตะวันตกต้ังอยู�ใน เทศบาล
ตําบลบางปู และด"านทิศเหนือและทิศตะวันออก ต้ังอยู�ในเทศบาลตําบลแพรกษา มีพ้ืนท่ีจํานวน 
5,396-2-31 ไร� โดยแบ�งเป�น เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป จํานวน 3,711-1-05 ไร�  เขตประกอบการเสรี 
จํานวน  377-3- 56 ไร� เขตท่ีพักอาศัย/พาณิชย1 90-2-43 ไร� และพ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวก จํานวน 1,161–0-80 ไร� และพ้ืนท่ีสีเขียวแนวกันชน  132-0-98 ไร�  อยู�ห�างจาก
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กรุงเทพมหานคร 34 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร ท�าเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร และ
ท�าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, 2555: 4-7) 
 นิคมอุตสาหกรรมบางปูได"รับการคัดเลือกให"เป�นนิคมอุตสาหกรรมนําร�องสู�การเป�นนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยการนําแนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนในกรอบของคุณลักษณะมาตรฐานการ
เป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ด"าน โดยจัดทําแผนแม�บทยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางปูสู�
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาโอกาสและข"อจํากัดในการพัฒนา
ของนิคมอุตสาหกรรมบางปูรวมถึงการประชุมระดมความคิดเห็นของผู"มีส�วนได"เสียจนได"ผลการ
วิเคราะห1เปรียบเทียบกับข"อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน       
5  มิติ 22 ด"าน สู�การจัดทํายุทธศาสตร1การพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบด"วย    
(1) มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม ได"แก� การส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให"เข"มแข็งอย�างยั่งยืน      
(2) มิติทางสิ่งแวดล"อม ได"แก� การเสริมสร"างขีดความสามารถของผู"ประกอบการเพ่ือมุ�งสู�อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ การเสริมสร"างประสิทธิภาพการเฝwาระวังคุณภาพสิ่งแวดล"อมและความปลอดภัย            
(3) มิติกายทางกายภาพ ได"แก� การพัฒนายกระดับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยประโยชน1ของ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู (4) มิติทางการบริหารจัดการ ได"แก� พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสาร
ข"อมูลสารสนเทศ (รายงานผลการดําเนินงานพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางปู, 2555)  
 นิคมอุตสาหกรรมบางปูนําแนวคิดการดําเนินการใน 5 มิติ 22 ด"าน ตามภาพท่ี 2.11 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.11 แนวคิดการดําเนินการใน 5 มิติ 22 ด"าน 
ท่ีมา (รายงานผลการดําเนินงานพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางปู, 2555) 
 
  
 
 
 
 
 

 
 นิคมอุตสาหกรรม   
       เชิงนิเวศ มิติทางเศรษฐกิจ 

- เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม 
- เศรษฐกิจชุมชุน 
- เศรษฐกิจท"องถ่ิน 
- การตลาด 
- การขนส�ง 
 

มิติทางบริหารจัดการ 
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย�าง 
  มีส�วนร�วม 
- การพัฒนาและรักษาระบบ 
  บริหารจัดการ 
- การพัฒนาบุคลากร ข"อมลู 
  ข�าวสารและการรายงาน 

มิติทางสิ่งแวดล!อม 
- การจัดการคุณภาพนํ� า 
- การจัดการคุณภาพอากาศ 
- การจัดการกากของเสียและวัสด ุ
  เหลือใช" 
- การจัดการพลังงาน 
- การจัดการเสียง 
- กระบวนการผลิต 
- ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ 
- การจัดการด"านความปลอดภยัและ 
   สุขภาพ 
- การเฝwาระวังสิ่งแวดล"อม 

มิติทางกายภาพ 
- การวางผังและการจัดพ้ืนท่ี 
- การออกแบบอาคารและ 
  บริเวณโดยรอบ 

มิติทางสังคม 
- คุณภาพชีวิตและสังคมของ 
    พนักงาน 
- คุณภาพชีวิตและสังคมของ 
   ชุมชนโดยรอบ 
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 สภาพข!อมูลท่ัวไปของนิคมอุตสาหกรรมบางปู  
 1. สภาพข!อมูลพ้ืนท่ีโดยรอบของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ 
    1.1 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู จํานวน 22 ชุมชน ได"แก� ชุมชนเขตเทศบาล 
จํานวน 10 ชุมชน  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบางปูใหม� จํานวน 12 ชุมชน รวมเป�นจํานวน 22 ชุมชน    
    1.2 สถานศึกษาโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู จํานวน 10 แห�ง แบ�งออกเป�นโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา จํานวน 6 แห�ง ได"แก� โรงเรียนวัดแพรกษา โรงเรียนวัดคลองเก"า โรงเรียนนาคดี
อนุสรณ1 โรงเรียนพิบูลประชาบาล โรงเรียนเอ่ียมสุรีย1 และโรงเรียนดิษลี โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 3 แห�ง ได"แก� โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร1ประดิษฐ1 โรงเรียนวัดตําหรุมิตรภาพ ท่ี 65 และ 
โรงเรียนวัดแพรกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน 1 แห�ง ได"แก� วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  
    1.3 สถานพยาบาลโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู จํานวน 6 แห�ง แบ�งออกเป�น สถานี
อนามัย จํานวน 2 แห�ง ได"แก� สถานีอนามัยบางปู ตําบลบางปู และ สถานีอนามัยแพรกษา       
ตําบลแพรกษา โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 1 แห�ง ได"แก� โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตําบลท"ายบ"าน 
โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 3 แห�ง ได"แก� โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ ตําบลบางปูใหม� 
โรงพยาบาลรัทรินทร1 ตําบลบางปูใหม� และสถานพยาบาลเมืองสมุทร ตําบลแพรกษา       
    1.4 วัด/ศาสนสถานโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู จํานวน  3 แห�ง ได"แก� วัดแพรกษา        
วัดตําหรุ และวัดน"อยสุวรรณราม 
 2. ระบบสาธารณูปโภคในนิโคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, 
2555: 6) 
    2.1 ระบบถนน มีความยาวของถนน 37 กิโลเมตร ประกอบด"วย ถนนสายประทานเขต 
กว"าง 40 เมตร ผิวจราจรกว"าง 14 เมตร ความยาวรวม 4.40 กิโลเมตร และถนนสายรองเขตกว"าง 
27.5 เมตร ผิวจราจรกว"าง 6 เมตร ความยาวรวม 32.60 กิโลเมตร 
    2.2 ระบบไฟฟHา เป�นการดําเนินการของไฟฟwานครหลวง ติดต้ังระบบไฟฟwาแรงสูง 
ประกอบด"วย ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ขนาด 24 กิโลโวลต1 และสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
สถานีไฟฟwาย�อยและโรงไฟฟwา ขนาด 40 กิโลโวลต1 
    2.3 ระบบนํ� าประปา ใช"นํ� าประปาจากการประปานครหลวง โดยจ�ายนํ� าประปาผ�านท�อ

ประธานเส"นผ�านศูนย1กลาง 800 มิลลิเมตร เข"าสู�นิคมอุตสาหกรรมบางปูสู�สถานีสูบจ�ายนํ� า/หอถังสูง 

จํานวน 5 แห�ง และมีสถานีสูบนํ�าบาดาล จํานวน 13 สถานีเพ่ือเป�นสํารองใช"ในกรณีฉุกเฉิน 
    2.4 ระบบโทรศัพท4 เป�นการบริการของบริษัท ทศท. จํากัด (มหาชน) และ บริษัท             
ทรูคอร1ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  จํานวน 3,000 คู�สาย ไม�น"อยกว�า 5 คู�สายต�อโรงงาน 
    2.5 ระบบบําบัดนํ�าเสีย เป�นการบริหารจัดการของบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล 

เทคโนโลยีภายใต"สัญญาจ"างของการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) โดยระบบบําบัดนํ� า

เสีย  มีจํานวน 3 แห�ง ประกอบด"วย ระบบบําบัดนํ�าเสียเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป มีความสามารถในการ

บําบัดนํ� าเสีย 45,000 ลบ.ม.ต�อวัน ระบบบําบัดนํ� าเสียเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป (ส�วนขยาย)               
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มีความสามารถในการบําบัดนํ� าเสีย 36,000 ลบ.ม. ต�อวัน  และระบบบําบัดนํ� าเสียเขตประกอบการ

เสรี มีความสามารถในการบําบัดนํ�าเสีย 2,300 ลบ.ม. ต�อวัน 
     2.6 ระบบการจัดการขยะ เป�นระบบเตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 2 แห�ง โดย
กําหนดหน�วยงานรับผิดชอบคือขยะมูลฝอยและขยะท่ัวไป ดําเนินการโดย บริษัทบางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ1 จํากัด ความสามารถในการเผา 100 ตันต�อวัน ส�วนขยะอันตราย ดําเนินการ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความสามารถในการเผา 48 ต�อวัน 
     2.7 ระบบอํานวยความสะดวกและบริการอ่ืน ๆ ประกอบด"วยศูนย1เฝwาระวังสิ่งแวดล"อม
และความปลอดภัย รถดับเพลิง หัวดับเพลิงพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู สํานักงานศุลกากร ธนาคาร 
อาคารท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย1 ตัวแทนบริษัท ไปรษณีย1 จํากัด ห"องประชุม  สัมมนา  
  3. สถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จําแนกออกเป�นประเภทและจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรม ตามตารางท่ี  2.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 ประเภทอุตสาหกรรมและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 
 

จําแนกประเภทของอุตสาหกรรม จํานวนโรงงาน (แห�ง) 

1. ปุvย สี เคมีภัณฑ1     99 
2. เหล็กและผลิตภัณฑ1โลหะ     68 
3. สิ่งทอ เส"นใย เครื่องหนัง เครื่องแต�งกาย    38 
4. ยาง พลาสติก หนังเทียม     50 
5. ไฟฟwา อิเล็กทรอนิกส1 เครื่องมือวิทยาศาสตร1   50 
6. ยานยนต1 และขนส�ง      14 
7. กระดาษ สิ่งพิมพ1 อาหาร     78 
8. คลังสินค"า ให"เช�าอาคารโรงงาน 33 
                                              รวม 420 

 
ท่ีมา (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู, 2555)  
 
     สัญชาติผู"ท่ีลงทุนประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปูคิดเป�นสัดส�วนของการลงทุน
ท้ังหมด ประกอบด"วย คนไทยคิดเป�น 39 เปอร1เซ็นต1 ชาวญ่ีปุ�น คิดเป�น 24 เปอร1เซ็นต1 ชาวไต"หวัน 
คิดเป�น 20 เปอร1เซ็นต1 ชาวอเมริกาคิดเป�น 5 เปอร1เซ็นต1 และสัญชาติอ่ืน ๆ (สิงคโปร1 มาเลเซีย ยุโรป 
และอ่ืนๆ) คิดเป�น 12 เปอร1เซ็นต1  (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู, 2555: 71) นอกจากนี้ 
ผู"ประกอบการท้ังเป�นคนไทยและคนต�างด"าวท่ีลงทุนในเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปและเขตประกอบการ
เสรีในนิคมอุตสาหกรรมมีสิทธิประโยชน1ท่ีไม�เก่ียวกับภาษีอาการ ได"แก� 
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         3.1 การได"รับอนุญาตให"ถือกรรมสิทธ1ในท่ีดินท่ีผู"ประกอบอุตสาหกรรม หรือ               
พาณิชยกรรมหรือการบริการอาจได"รับอนุญาตให"ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือ
ประกอบกิจการได"ตามจํานวนเนื้อท่ีท่ีคณะกรรมนิคมแห�งประเทศไทยเห็นสมควรแม"ว�าจะเกิดกําหนด
ท่ีพึงมีได"ตามกฎหมายอ่ืน 
         3.2 การได"รับอนุญาตให"นําคนต�างด"าวซ่ึงเป�นช�างฝTมือ ผู"ชํานาญการ คู�สมรส และ
บุคคลซ่ึงอยู�ในอุปการะเข"ามาและอยู�ในราชอาณาจักร ตามจํานวน และภายในกําหนดระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) เห็นสมควร 
         3.3 คนต�างด"าว ซ่ึงเป�นช�างฝTมือ หรือผู"ชํานาญการซ่ึงได"รับอนุญาตให"อยู� ใน
ราชอาณาจักร ตามข"อ 2 จะได"รับอนุญาต ให"ทํางานเฉพาะตําแหน�งท่ีคณะกรรมการนิคม
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) ให"ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาท่ีได"รับอนุญาตให"อยู�ใน
ราชอาณาจักร  
        3.4 การได"รับอนุญาตให"ส�งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป�นเงินตราต�างประเทศ
ภูมิลําเนานอกราชอาณาจักรจะได"รับเม่ือเงินนั้นเป�นเงินทุนท่ีนําเข"ามา เงินปLนผลหรือผลประโยชน1    
ท่ีเกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู"ต�างประเทศ และเงินท่ีผู"ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการ
บริการมีข"อผูกพันกับต�างประเทศ  
        สําหรับการลงทุนและการจ"างแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม    
บางปู ตามตารางท่ี 2.2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 การลงทุนและการจ!างแรงงาน 
 

รายการ เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป เขตประกอบการเสร ี รวม 
มูลค�าการส�งออก (ล"านบาท) 24,144.06 21,688.95 45,833.01 
เงินลงทุน           (ล"านบาท) 162,981.52 11,707.49 174,689.00 
จํานวนคนงาน     (ราย) 43,230 15,450 58,680 
 
ท่ีมา (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู, 2555) 
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 4. พ้ืนท่ีและผังการใช!พ้ืนท่ีในโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตามภาพ ดังนี้ 
 
     4.1 พ้ืนท่ีโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตามภาพท่ี 2.12 ดังนี้ 
 
 

   

ภาพท่ี 2.12 พ้ืนท่ีโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ท่ีมา (การนิคมแห�งประเทศไทย, 2556) 
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  4.2 ผังการใช!พ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตามภาพท่ี 2.13 ดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.13 ผังการใช"พ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ท่ีมา (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู, 2555) 
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การวิจัยท่ีเก่ียวข!อง 
 

รัตติยา ทองสุข.(2555) การวิจัยเรื่องนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ:
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยองมีวัตถุประสงค1เพ่ือ ศึกษาวิเคราะห1แนวคิดและนโยบายการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือศึกษาสภาพปLญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี
มาบตาพุด จังหวัดระยอง และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี
มาบตาพุด จังหวัดระยอง  

ผลการวิจัยสรุปได"ว�า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบ�งได"เป�น 5 มิติ ประกอบด"วย 
(1) มิติกายภาพ (2) มิติเศรษฐกิจ (3) มิติสิ่งแวดล"อม (4) มิติสังคม และ (5) มิติการบริหารจัดการ 
เพ่ือให"เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชนและสิ่งแวดล"อมสามารถ อยู�ร�วมกันได"อย�างยั่งยืน ควรให"
ความสําคัญกับมิติสิ่งแวดล"อมเป�นลําดับแรก และให"วามสําคัญกับมิติการบริหารจัดการ เป�นลําดับท่ี
สอง แล"วจึงตามด"วยการพัฒนามิติสังคม  มิติเศรษฐกิจ และมิติกายภาพตามลําดับการสรุปผลการวิจัย
สําคัญของการศึกษาใน 5 มิติ ตามลําดับความสําคัญ ประกอบด"วย 

 1. มิติสิ่งแวดล"อม โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห�งในพ้ืนท่ีของดําเนินการตามกฎหมายและ
มาตรฐานสิ่งแวดล"อมอย�างเคร�งครัด รัฐบาลควรเพ่ิมเครื่องมือเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล"อมและปรับปรุง
เครื่องมือท่ีใช"อยู�ในปLจจุบัน จัดให"มีศูนย1กลางด"านการจัดการสิ่งแวดล"อม และยกระดับศักยภาพการ
จัดการสิ่งแวดล"อมของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

2. มิติการบริหารจัดการ รัฐบาลควรสร"างการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วมผ�านเวทีเสวนา 
ระหว�างทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข"อง โดยหน�วยงานภาครัฐส�วนกลางควรเป�นหน�วยงานหลักในการพัฒนา
ร�วมกับทุกภาคส�วนอีกท้ังควรบูรณาการแผนงาน/โครงการมีการจัดลําดับความสําคัญ และกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีไม�ยุ�งยาก สนับสนุนการวิจัยและให"ความรู"แก�ประชาชน 

  3. มิติสังคม รัฐบาลควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และเสริมสร"างการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินการต�าง ๆ 
ของภาครัฐและเอกชน 

  4. มิติเศรษฐกิจ รัฐบาลควรเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกลุ�มโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนพิจารณาการจัดสรรภาษีอากรให"องค1กร
ปกครองส�วนท"องถ่ินท่ีสอดคล"องกับสภาพเศรษฐกิจ ประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

  5. มิติกายภาพ รัฐบาลควรให"ความสําคัญการจัดทําแนวปwองกัน (protection strip) โดย
ควรกําหนดให"เป�นกฎหมายเพ่ือบังคับให"โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามอย�างจริงจัง 
 วรารัตน1 ทองเต็มถึง, (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรู"และความต"องการขององค1กรชุมชนต�อ
การพัฒนาสู�เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค1เพ่ือ
ศึกษาการรับรู"ขององค1กรชุมชนเก่ียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยศึกษาความรู"ความเข"าใจในเรื่องการ
ให"ความหมายและตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ข้ันตอนการพัฒนาสู�การเป�นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและช�องทางการรับรู"ข�าวสารเก่ียวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงศึกษาความต"องการ
ขององค1กรชุมชนต�อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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 ผลการศึกษาระตับการรับรู"ขององค1กรชุมชนเก่ียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบว�า 
ชาวบ"านในชุมชนมีความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยสามารถให"ความหมายของ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศว�าเป�นการดําเนินการผลิตท่ีให"ความสําคัญต�อสิ่งแวดล"อม โดยประกอบไปด"วย 
ตัวชี้วัด 4 มิติ  คือ มิติกายภาพ มิติสิ่งแวดล"อม มิติสังคม และมิติบริหารจัดการ ชาวบ"านในชุมชนมี
การรับรู"ข"อมูลข�าวสารเก่ียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ�าน 4 ช�องทาง คือ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ1 สื่อ
อิเล็คโทรนิกส1 และสื่อกิจกรรม โดยข้ันตอนการพัฒนาสู�เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด"วย 5 
ข้ันตอน คือ ข้ันตอนประชาสัมพันธ1 การรับฟLงความคิดเห็น การระดมความคิดเห็น การทบทวนและ
การรายงานผล ส�วนผลการศึกษาความต"องการขององค1กรขุมชนต�อการพัฒนาเป�นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ พบว�า ชาวบ"านในชุมชนต"องการให"มีการพัฒนา ใน 4 มิติ ควบคู�กับการพัฒนาด"านเศรษฐกิจ
ในระดับท"องถ่ืนเพ่ือลดปLญหาการว�างงานและความยากจน ข"อมูลท่ีได"จากการศึกษาจะเป�นประโยชน1
ต�อองค1กรท่ีเก่ียวข"องนําไปใช"ประกอบการวางแผนกําหนดนโยบายเพ่ือเตรียมความพร"อมในการ
พัฒนาสู�เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 สมชัย มุ"ยจีน, (2557) การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีวัตถุประสงค1เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงในมิติด"านต�าง ๆ จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเทศบาลเมืองมาบตาพุด ใน 5 มิติตามมิติของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ              
ซ่ึงประกอบด"วย  มิติด"านกายภาพ มิติด"านสิ่งแวดล"อม มิติด"านสังคม มิติด"านเศรษฐกิจ และมิติด"าน
การบริหารจัดการ และเพ่ือสร"างแนวทางในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองมาบตาพุด 
 ผลการศึกษาพบว�า การพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานของเมืองมาบตาพุด เป�นไปได"ช"ากว�าการ
เติบโตของเมืองท่ีเป�นไปอย�างรวดเร็ว จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรเนื่องจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ประกอบกับมีความซับซ"อนของการบริหารจัดการพ้ืนท่ี ท่ีมีท้ังระนาบและ
แนวด่ิง ส�งผลให"เ กิดปLญหาท้ังด"านสิ่ งแวดล"อมและสังคมตามมาซ่ึงแนวคิดการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีจะเป�นการวางแนวทางการปwองกันและลดผลกระทบด"านสิ่งแวดล"อม 
รวมไปถึงการสร"างความเชื่อมโยงทางด"านสังคมและเศรษฐกิจ และการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ 
ในพ้ืนท่ี อย�างแท"จริง โดยมีเปwาหมายสู�การเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนําไปสู�แนวทางของการ
พัฒนาอย�างยั่งยืนได" 
 กิติกร จามรดุสิต, (2555) แนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองสู�เมืองนิเวศเศรษฐกิจ           
มีวัตถุประสงค1เพ่ือศึกษาและจัดทําข"อมูลสถานภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเบื้องต"นของจังหวัดระยอง      
ท่ีสามารถนําสู�การวางกรอบพ้ืนฐานการพัฒนาเมืองระยองสู�เมืองนิเวศเศรษฐกิจ 
 ผลการวิ เคราะห1ประเด็นยุทธศาสตร1 เ พ่ือการพัฒนาจังหวัดระยอง การประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และข"อมูลพ้ืนฐานท่ีได"จากการสัมภาษณ1เชิงลึกและเวทีการมีส�วนร�วม 
จะเห็นได"ถึงการดําเนินไปของเมืองยังต"องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ซ่ึงมีผลกระทบท้ังท่ีเป�น
โอกาสและความเสี่ยงต�อการพัฒนาจังหวัดท้ังสิ้น 4 ประเด็นสําคัญ ได"แก� 1) การเปลี่ยนแปลงในมิติ
เชิงเศรษฐกิจจากากรขยายตัวอย�างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัด 2) การเปลี่ยนแปลง
ดุลยภาพของต"นทุนสําคัญในด"านการเกษตร และท�องเท่ียวต�อการขับเคลื่อนจังหวัด 3) การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะด"านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อม 4)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด"านสังคม 
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 สหรัฐ บุญโพคัย, (2555) การศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมยาง
โดยหลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง       
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค1เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจ
นิเวศมาประยุกต1ใช"กับกลุ�มอุตสาหกรรมยาง เพ่ือให"การดําเนินการของกลุ�มอุตสาหกรรมยางในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครเป�นนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 
 ผลการวิจัยพบว�า การนําหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศสามารถนํามา
ประยุกต1ใช"ในระดับมหภาค เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและมีการบริหารจัดการท่ีเป�นระบบของ
พ้ืนท่ีศึกษามีศักยภาพท่ีจะนําหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศมาใช"กับกลุ�มอุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ีได" และผู"ประกอบอุตสาหกรรมส�วนใหญ�มีความคิดเห็นท่ีมีต�อการนําหลักการดังกล�าวมา
ประยุกต1ใช"ในพ้ืนท่ีวิจัยในระดับสูง โดยมีข"อเสนอแนะต�องานวิจัย คือด"านรูปแบบการบริหารจัดการ 
ได"แก�การนําวัตถุดิบ การวางแผนในการศึกษาของเสียของแต�ละอุตสาหกรรม ปรับปรุงนโยบายให"
สอดคล"องกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ในเรื่องการประยุกต1ใช"หลักการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ส�งเสริมและสนับสนุนให"มีผู"นํามี
วิสัยทัศน1เก่ียวกับหลักเศรษฐนิเวศสร"างกิจกรรมพร"อมกับประชาสัมพันธ1เก่ียวกับหลักหลักเศรษฐนิเวศ 
ภายในหน�วยงานและหน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง ส�วนข"อเสนอแนะทางด"านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"อง ได"แก� การสั่งซ้ือ
สินค"าท่ีสามารถสั่งซ้ือร�วมกันได"ท้ังภายในและภายนอก ด"านสิ่งแวดล"อม ควรมีการจัดการสิ่งแวดล"อม
อุตสาหกรรมท้ังระบบโดยการกําหนดเกณฑ1การพิจารณาโรงงานท่ีเข"ามาลงทุนในพ้ืนท่ี ควรได"รับ
มาตรฐานหรือรางวัลด"านสิ่งแวดล"อมมากกว�าโรงงานท่ีไม�ได"รับรางวัลใด ๆ เลย และด"านหลักการควร
มีการปรับกฎระเบียบให"เข"ากับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและการปรับผังรวมด"วย 
  
 
 




