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อุตสาหกรรมในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ใน 5 มิติ ตามมิติของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึง
ประกอบดว้ย มิติดา้นกายภาพ มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นสังคม มิติดา้นเศรษฐกิจ และมิติดา้นการ
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และใชก้ารสัมภาษณ์แบบซ่ึงหนา้ (Face to face interview) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยผูแ้ทน
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เส้า และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกดว้ย SWOT Analysis เพื่อหาแนวทางการ
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ดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงการสร้างความเช่ือมโยงทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี อยา่งแทจ้ริง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
น าไปสู่แนวทางของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืได ้   
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ABSTRACT 
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The objectives of this qualitative study are to study the changing of the industry 

development in the Map Ta Phut municipality in 5 difference dimensions: physical, 
environmental, social, economic and managerial, and to suggest guidelines for eco-industrial 
town development in the Map Ta Phut municipality. This research relied on documents review 
from difference sources and face to face interview with involved people and stakeholders of the 
eco-industrial town. The data obtained from the study were analyzed using triangulation and 
SWOT analysis so as to determine the guidelines for eco-industrial town development in the Map 
Ta Phut municipality.  

The study has found that the city infrastructure development slower than the rapid growth 
of the town because of the industrial development in the area, and complex of the area 
management, leading to environmental and social problems. The eco-industrial town development 
would be a city planning to reduce the environmental impact and synergy with the social and 
economic dimensions to build a participation of the stakeholder in order to achieve the eco-
industrial town and sustainable development.  

The study provides 8 strategic issues which leading to 17 desired guidelines for eco-
industrial town development in the Map Ta Phut municipality. 
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บทที ่1 

 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของการวจิัย 
 

โครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ไดถู้กบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2525-2529  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2551) โดยพื้นท่ีเมืองมาบตาพุดถูกก าหนดให้เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมหลกัท่ีตั้งอยูติ่ด
กบัท่าเรือน ้าลึกส าหรับบริการขนถ่ายสินคา้กอง พร้อมบริการโครงสร้างพื้นฐานหลกัเพื่อสนบัสนุน
การลงทุนของภาคเอกชน โดยโครงการไดก่้อให้เกิดการพฒันาพื้นท่ีเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมี
อุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย อุตสาหกรรมโรงกลั่นน ้ ามัน อุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ 
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานผลิตไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ในปัจจุบัน พื้นท่ีเมืองมาบตาพุด ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง 
ประกอบดว้ย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) และนอกจากน้ียงัมีนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ซ่ึง
อยูใ่นพื้นท่ีเทศบาลต าบลบา้นฉาง โดยมีพื้นท่ีติดต่อกบัเทศบาลเมืองมาบตาพุด  

จากการพฒันาท่ีผา่นมา ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม โดยเฉพาะ
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ไดมี้ประกาศ ฉบบัท่ี 32 พ.ศ. 
2552 ก าหนดให้ทอ้งท่ีเขตต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง ต าบลเนินพระ และต าบลทบัมา อ าเภอ
เมืองระยอง จงัหวดัระยอง ทั้งต าบล ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ทั้งต าบล และ
ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ทั้งต าบล รวมทั้งพื้นท่ีทะเลภายในแนวเขต เป็นเขต
ควบคุมมลพิษ นอกจากน้ียงัเกิดความวติกกงัวลต่อผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ี และการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ียงัก่อให้เกิดการอพยพของแรงงานเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีใน
ลกัษณะของประชากรแฝง โดยในปี 2552 เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีประชากรแฝงจ านวน 106,101 
คนซ่ึงสูงกว่าประมาณ 1 เท่าของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ท่ี 50,185 คน (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) จากการมีประชากรแฝงจ านวนมาก
ส่งผลต่อความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เกินกว่าศกัยภาพการพฒันา  
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ส่งผลต่อความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เกินกวา่ศกัยภาพการพฒันา
เพื่อรองรับได้ทนั ก่อให้เกิดปัญหาการเส่ือมโทรมของโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือ
ระบบบริการพื้นฐานต่างๆ ไม่ทัว่ถึง โดยทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เหล่าน้ี มาโดยตลอด โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ร่วมกนั ทั้งการลดและขจดัมลพิษในพื้นท่ี การพฒันา
คุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นท่ี การเฝ้าระวงัสุขภาพของประชาชน เป็นตน้ แนวทางการพฒันา
พื้นท่ี ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก็เป็นเคร่ืองมือหน่ึง ซ่ึงมีการเร่ิมศึกษาและด าเนินการน า
ร่องในหลายพื้นท่ี โดยมีความคาดหวงัวา่จะสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันาอุตสาหกรรม
ของพื้นท่ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถูกน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน หรือในกลุ่มประเทศ
สหภาพยโุรป เป็นตน้ โดยแต่ละประเทศจะมีแนวทางการด าเนินงานเพื่อพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนัออกไป นิยามของเมืองอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศก็อาจแตกต่างกัน
ออกไปเช่นกนั ซ่ึงโครงการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นท่ี (Eco Industrial Complex) (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2553) ไดร้วบรวมตวัอยา่งการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในต่างประเทศ
ไวห้ลายประเทศจากทัว่โลก อาทิเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการลดปริมาณของเสียโดยใช้
หลกัการ 3Rs การใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถผลิตพลงังานชีวภาพจากของเสียและวสัดุเหลือใช ้
(Waste to Energy) ในประเทศแคนาดา ใชแ้นวคิดของนิเวศอุตสาหกรรม และแนวคิดหลกัการของ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ในประเทศสวี เดนมีแนวคิดตามหลักการ “The 
Hammarby Model” คือ การน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เพื่อผลิตไฟฟ้าและให้พลงังานแก่
เคร่ืองท าความร้อน ในประเทศญ่ีปุ่น มีวตัถุประสงค์หลกัในการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ        
2 ประการ ไดแ้ก่ การกระตุน้การพฒันาอุตสาหกรรมใหม่และการจดัการของเสียท่ีมุ่งเน้นการมี
ของเสียเป็นศูนย ์(Towards Zero Waste) โดยการแลกเปล่ียนของเสียอุตสาหกรรมหรือ Waste 
Exchange ตามหลกั 3Rs เป็นตน้ 

การพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ หรือแม้แต่
ภาคเอกชน พยายามท่ีจะน าแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และความขดัแยง้ต่างๆ จากการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศ
ไทย โดยในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554)  ได้ก ล่ าวถึงการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ท่ีมุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหมี้คุณภาพและย ัง่ยนื โดยการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลกัของประเทศอย่างต่อเน่ือง 
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น าไปสู่ความพยายามในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในหลายพื้นท่ี โดยหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ อาทิเช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดเ้ร่ิมโครงการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในบาง
พื้นท่ี (Eco Industrial Complex) ในปี 2554 ในเขตประกอบการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี และในปี 2555 ได้เร่ิม
ด าเนินการในพื้นท่ีอุตสาหกรรมอีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ พื้นท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรม 304 อินดสัเตรียลปาร์ค ชุมชน
อุตสาหกรรม ไอพีพี และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ส่วนการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ก็ได้มีการด าเนินโครงการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเครือข่าย 
(Development of Eco Industrial Estate & Networks Project : DEE+Net Project) ตั้งแต่ พ.ศ. 
2542-2547 (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554) โดยด าเนินการในนิคมอุตสาหกรรม
น าร่อง 5 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไวป้ระกอบดว้ย 5 มิติหลกั ไดแ้ก่ มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง
ส่ิงแวดลอ้ม มิติทางสังคม และมิติทางดา้นการบริหารจดัการ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีต่างๆ  

จากการพยายามน าแนวทางการพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีต่างๆ ของ
ประเทศ ของหน่วยงานต่างๆ โดยการศึกษาตวัอย่างการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจาก
ต่างประเทศ แต่ดว้ยบริบททางสังคมท่ีแตกต่าง และองคค์วามรู้ความเขา้ใจท่ียงัใหม่ การด าเนินงาน
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ในหลายๆ ดา้น รวมถึงความเห็น
พอ้งตอ้งกนั ของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ทั้งชุมชน ส่วนบริหารราชการทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดความร่วมมือและความเขม้แขง็เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว ดงันั้นการศึกษามิติความสัมพนัธ์ท่ีสามารถพฒันา
พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะท าให้ทราบถึงสถานะของ
ความสัมพนัธ์ในมิติต่างๆ ตามโครงสร้างของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมือง
มาบตาพุด ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางพฒันาท่ีเหมาะสมในการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นท่ีเมืองมาบตาพุด โดยสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและศกัยภาพของพื้นท่ี เพื่อน าไปสู่
ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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1.2 ค าถามการวจิัย 
 

1) ปัจจยัใดบา้ง ท่ีน าไปสู่การปรับตวัของเมืองและอุตสาหกรรม ในการพฒันาเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

2) อุตสาหกรรมและชุมชน ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีการด าเนินการอยา่งไรบา้ง  
เพื่อพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

3) กลยุทธ์และแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมือง      
มาบตาพุด จะมีลกัษณะอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 
 

1) เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงในมิติด้านต่างๆ จากการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ใน 5 มิติ คือ มิติดา้นกายภาพ มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นสังคม มิติดา้น
เศรษฐกิจ และมิติดา้นการบริหารจดัการ 

2) เพื่อเสนอกลยุทธ์และแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาล
เมืองมาบตาพุด 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   
 

1) ทราบความเปล่ียนแปลงในมิติดา้นต่างๆ จากการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเทศบาล
เมืองมาบตาพุด  

2) ไดแ้นวทางการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

3) ทราบแนวโน้มของปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม และ
แนวทางการก าหนดนโยบายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ต่อไป 
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1.5 ขอบเขตการวจิัย 
 

1) ในการศึกษาวจิยั เร่ือง แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาล
เมืองมาบตาพุด มีขอบเขตการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

2) ดา้นเน้ือหา : ศึกษาสถานะความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ตามโครงสร้างของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงศึกษาปัญหาและขอ้จ ากดัในโครงสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

3) ดา้นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั : หน่วยงานหลกัในการดูแลการพฒันาอุตสาหกรรมและเมือง 
ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด  

4) ดา้นเวลา : การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอดีตถึง พ.ศ. 2555 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial town) หมายถึง เมืองท่ีเกิดจากการออกแบบและ
วางแผนพฒันาพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรม ให้เติบโตอย่างสมดุลพร้อมกนัทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี และการ
เช่ือมโยงกิจกรรมของอุตสาหกรรมและชุมชน ไปพร้อมกนั 
 
 



 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 2.1  ความเป็นเมือง  

2.2  เมืองนิเวศ 
2.3  ความเป็นอุตสาหกรรม 

 2.4  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
2.5  เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2.6  ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษา 
2.7  การวเิคราะห์ SWOT Analysis 

 2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ความเป็นเมือง 
 

2.1.1 ความหมายของเมือง 
ราชบณัฑิตยสถาน (2524: 409 อา้งถึงใน กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2554)  อ ธิ บ า ย ว่ า 

ความเป็นเมือง หมายถึง กระบวนการท่ีชุมชนกลายเป็นเมือง หรือการเคล่ือนยา้ยของผูค้นหรือการ
ด าเนินกิจการงานเขา้สู่บริเวณเมืองหรือการขยายตวัของเมืองออกไปทางพื้นท่ี การเพิ่มจ านวน
ประชากร หรือในการด าเนินกิจการงานต่างๆ มากข้ึน 

Hugo (2001 อา้งถึงใน Chakchai Sueprasertsitthi, 2004: 19) ไดเ้สนอความแตกต่าง
ระหวา่งความเป็นเมืองและความเป็นชนบท ออกเป็น 9 มิติ โดยค านึงถึงคุณลกัษณะของประชากร
ในเขตเมืองและเขตชนบทเป็นหลกั ดงัน้ีคือ 

1) ดา้นเศรษฐกิจ กิจกรรมในเขตชนบทเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขั้นตน้และ
กิจกรรมท่ีสนบัสนุน ส่วนในเขตเมืองจะเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ 
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2) โครงสร้างอาชีพ ประชากรในเขตชนบท มีอาชีพทางเกษตรกรรม และอาชีพเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมพื้นฐาน แต่ในเขตเมือง ประชากรมีอาชีพภาคการผลิต การก่อสร้าง การบริหาร และ
ภาคบริการ 

3) ระดบัและการให้บริการทางการศึกษา ประชากรในเขตชนบทมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
เกณฑเ์ฉล่ียของประเทศ ส่วนประชากรในเขตเมืองซ่ึงมีระดบัสูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ียของประเทศ 

4) การเขา้ถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน ประชากรในเขตชนบทมีโอกาสเขา้ถึงบริการ
และโครงสร้างพื้นฐานนอ้ยกวา่ประชากรในเขตเมือง 

5) การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ประชากรในเขตชนบทมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารนอ้ยกว่า
ประชากรในเขตเมือง 

6) ประชากร อตัราการเกิดและอตัราการตายในเขตชนบทจะสูงกวา่ในเมือง 
7) การเมือง ประชากรในเขตชนบท มีลักษณะอนุรักษ์นิยมและไม่ค่อยยอมรับการ

เปล่ียนแปลง แต่ประชากรในเขตเมือง มีแนวความคิดเสรีนิยมมากกวา่ และยอมรับการเปล่ียนแปลง
ง่ายกวา่ 

8) ชนชาติของประชากร ประชากรในเขตชนบทค่อนขา้งเป็นกลุ่มชนเดียว แต่ในเขตเมือง
จะมีความหลากหลายมากกวา่ 

9) ระดบัการอพยพ อตัราการอพยพในชนบท จะเป็นแบบอตัราการอพยพออกสุทธิ แต่ใน
เขตเมืองจะเป็นแบบอตัราอพยพเขา้สุทธิ 

Chayabutra (1997 อา้งถึงใน โยธิน แสวงดี และคณะ, 2550 : 1) ได้กล่าวว่า “เมือง” ใน
ประเทศไทยท่ีก าหนดโดยหลกัว่า พื้นท่ีใดก็ตามหากเป็นเขตเทศบาล หรือทอ้งถ่ินท่ีเป็นรูปการ
ปกครองแบบพิเศษ ไดแ้ก่ เมืองพทัยา และกรุงเทพมหานคร ให้ถือว่าเป็นเขตเมือง ขณะเดียวกนั
พื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมิไดป้ระกาศวา่เป็นเขตเทศบาล จะถือวา่เป็นพื้นท่ีชนบทโดยปริยาย แมว้า่ในพื้นท่ีนั้น
จะมีความทนัสมยัของถนน ไฟฟ้า และความศิวิไลซ์ของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ตลอดจนวิถีชีวิต
ของคนในสังคมท่ีมีการผลิตเพื่อคา้ขาย มิใช่เป็นการแลกเปล่ียนดงัระบบดั้งเดิมท่ีเรียกว่า “Barter 
System” ในทางตรงกนัขา้มกลบัมีการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตท่ีคลา้ยกบัคนในเขตเมือง แต่พื้นท่ี
เหล่านั้นยงัคงเรียกขานว่า “ชนบท” สถานการณ์เก่ียวกบัความเป็นเมืองของประเทศไทย มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนระหวา่งปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 เพราะมีการปฏิรูปการปกครองตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พื้นท่ีเขตสุขาภิบาลไดรั้บ การยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบล ส่งผลให้พื้นท่ี
เขตเมือง และจ านวนประชากรเขตเมืองเพิ่มข้ึน (โยธิน แสวงดี และคณะ, 2550) 
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ในทางสังคมวิทยาแบ่งชุมชนออกเป็น 2 แบบ คือ ชุมชนชนบท (Rural) และเมือง (Urban) 
และราชบณัฑิตยสถาน (2524: 316-408 อา้งถึงใน กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2554) ไดใ้ห้ความหมาย
ของค าวา่ ชนบทและเมืองไวด้งัน้ี 

1. ชนบท หมายถึง ส่วนท่ีอยูน่อกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล มีประชากรท่ีเล้ียงชีพดว้ยการ
เกษตรกรรมเป็นส าคญั มีระเบียบสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะชุมชนแบบหมู่บา้น ตั้งบา้นเรือน
เป็นกลุ่มกอ้น หรือกระจดักระจายตามลกัษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม 

2. เมือง เป็นชุมชนแบบหน่ึง เช่น ในสหรัฐอเมริกา ชุมชนเมือง ก่อน พ.ศ. 2453 หมายถึง
เขตท่ีมีจ านวนประชากรตั้งแต่ 8,000 คนข้ึนไป แต่หลงัจากปี พ.ศ. 2453 หมายถึงเขตท่ีมีจ านวน
ประชากรตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป ส่วนในประเทศไทยก าหนดให้เขตเทศบาล ท่ีมีจ  านวนประชากร
ตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป เป็นเขตเมือง 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง ได้สรุปความแตกต่างของชนบทและเมือง ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ประชากร และส่ิงแวดลอ้ม นกัสังคมวิทยาจึงไดอ้ธิบายความแตกต่างระหว่างชุมชนชนบท
และเมืองในดา้นต่างๆ ไวด้งัน้ี (Sorokin and Zimmerman, 1929: 56-57 อา้งถึงใน กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง, 2554) 

1.  ดา้นอาชีพ (Accupation) 
ชนบท เป็นชุมชนท่ีประกอบดว้ยประชากรและครอบครัวท่ีประกอบอาชีพการเกษตร ส่วน

อาชีพอ่ืนๆ มีนอ้ยกวา่อาชีพเกษตรกรรม 
เมือง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล อุตสาหกรรม การคา้พาณิชยกรรม 

นกัวชิาการ การปกครอง และอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เกษตรกรรม 
2.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
ชนบท เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดตามธรรมชาติและมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดล้อมทางสังคมและ

วฒันธรรม ความเป็นอยูข่องประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติโดยตรง 
เมือง ส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่

ของประชาชน ประชาชนห่างไกลจากส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
3.  ดา้นขนาดของชุมชน (Size of community) 
ชนบท เป็นชุมชนของเกษตรกรขนาดเล็กๆ แต่ใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่ในการประกอบอาชีพ 
เมือง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดของชุมชนจะมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นเมือง 
4.  ดา้นความหนาแน่นของประชากร (Density of population) 
ชนบท ความหนาแน่นของประชากรในชนบทจะต ่ากวา่ในเมือง 
เมือง ความหนาแน่นของประชากรสูงกวา่ชนบท และมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นเมือง 
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5.  ดา้นความต่างแบบกนัหรือความเป็นแบบเดียวกนัของประชากร (Heterogeneity and 
homogeneity of population) 

ชนบท ประชากรมีความเป็นแบบเดียวกนัในลกัษณะของเช้ือชาติและความรู้สึกทางสังคม 
เมือง ประชากรมีความต่างแบบกนัมาก และความเป็นเมืองจะมีความสัมพนัธ์กบัความต่าง

แบบของประชากร 
6.  ดา้นความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั้นทางสังคม (Social differentiation and 

stratification) 
ชนบท มีความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั้นทางสังคมนอ้ย 
เมือง มีความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั้นทางสังคมมาก 
7.  ดา้นการเคล่ือนท่ีทางสังคม (Social mobility) 
ชนบท การเปล่ียนแปลงในดา้นท่ีอยูอ่าศยั อาชีพ และอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงนอ้ย ส่วนการ

ยา้ยถ่ินจะเป็นในลกัษณะจากชนบทไปสู่เมือง 
เมือง มีการเคล่ือนท่ีทางสังคมมากกวา่ชนบท การเคล่ือนท่ีทางสังคมจะมีความสัมพนัธ์กบั

ความเป็นเมือง โดยปกติจะมีการยา้ยถ่ินจากชนบทเขา้มาอยูใ่นเมือง แต่ถา้เกิดเหตุการณ์วิกฤต คน
ในเมืองจะมีการอพยพจากเมืองไปสู่ชนบท 

8.  ดา้นระบบของการของการปฏิสัมพนัธ์ (System of interaction) 
ชนบท มีการติดต่อและส่ือสารกนันอ้ยกวา่คนในเมือง มีการติดต่อและมีความสัมพนัธ์แบบ

ปฐมภูมิ (Primary relation) ความสัมพนัธ์จะเป็นแบบส่วนตวัง่ายๆ แต่จริงใจ 
เมือง มีการติดต่อและส่ือสารกนัมาก อาณาเขตของการกระท าระหวา่งกนักวา้งมากกวา่ใน

ชนบท มีการติดต่อและมีความสัมพนัธ์แบบทุติยภูมิ (Secondary relation) ไม่มีความเป็นกนัเอง 
ความสัมพนัธ์คงอยูเ่พียงระยะเวลาสั้นๆ รูปแบบความสัมพนัธ์มีความซบัซ้อน ยุง่ยาก ผิวเผิน และมี
แบบ 

 
2.1.2 การกลายเป็นเมือง (Urbanization) 
กฤช เพิ่มทนัจิตต์ (2536  อ้างถึงใน วิลาวณัย์ เอ้ือวงศ์กูล, 2542: 9-10) ได้อธิบาย

กระบวนการเกิดเป็นเมืองหรือการเกิดเมือง  (urbanization) ตามแนวคิดดา้นผงัเมือง ซ่ึงอธิบายได้
หลายแนวทาง โดยสรุปได้ว่า ในกระบวนท่ีท าให้เกิดเมืองมาจาก 4 ปัจจัย คือ ประชากร 
(population) องค์กรและระบบ (organization) สภาพแวดล้อม (environment) และเทคโนโลยี 
(technology) หรือรู้จกักนัในตวัย่อ “POET” โดยเร่ิมตน้จากการรวมกลุ่มกนัของมนุษยใ์นชุมชน
ขนาดเล็กท่ีประกอบกิจกรรมทัว่ไปท่ีคล้ายคลึงกัน จนเม่ือมีประชากรมากข้ึน การพฒันาทาง
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เทคโนโลยีต่างๆ ก็เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เมืองขนาดเล็กขยายตวัออกไปและพฒันาเป็นเมืองขนาด
ใหญ่ท่ีสามารถติดต่อถึงกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว จนในท่ีสุดการจดัระบบสังคมแบบเมืองก็ท าให้เมือง
เติบโตและพฒันาไปเร่ือยจนถึงระดบัมหานครหรืออาจจะพฒันาเป็นเมืองท่ีมีกิจกรรมช านาญพิเศษ
ต่างประเภทกนั ดว้ยเหตุน้ี เมืองท่ีอยู่ในระบบเมืองเดียวกนัจึงตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนัและมีการ
แบ่งงานกนัท าระหวา่งเมือง (interurban division of labor) เกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม อาจมีการก าหนด
องค์ประกอบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดเป็นเมืองท่ีแตกต่างไปบ้าง เช่น องค์ประกอบด้าน
ภูมิศาสตร์ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

สภาพแวดลอ้มธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการตั้งหลกัแหล่ง ท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท ากินรวมทั้งการ
ด ารงชีวติของมนุษย ์นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมรวมอยูด่ว้ย  สากล สถิตวิทยานนัท์ (2532 
อา้งถึงใน วลิาวณัย ์เอ้ือวงศก์ูล, 2542: 11) ไดส้รุปปัจจยัดงักล่าวไว ้3 ประการ คือ 

1.  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ สภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกเป็นท่ีตั้งของ
ชุมชน ไดแ้ก่ แหล่งน ้า ท่ีดอน ท่ีท่ีดินอุดมสมบูรณ์ และแหล่งแร่ 

2.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมกัเกิดควบคู่กบัการตั้งถ่ินฐานของชุมชน และมี
อิทธิพลต่อการขยายตวัเป็นเมืองต่อไปในอนาคต ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐาน 
ไดแ้ก่ บริเวณท่ีอยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ บริเวณท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณเส้นทางคมนาคมตดั
กนั บริเวณจุดเช่ือมของเส้นทางคมนาคม 

3.  ปัจจยัทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนความเช่ือของแต่ละกลุ่มชน
ย่อมแตกต่างกัน และส่งผลต่อการเลือกท่ีตั้ งถ่ินฐานต่างกันด้วย ปัจจัยทางวฒันธรรมน้ี ได้แก่ 
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ หรือลกัษณะท่ีเป็นประเพณีนิยมหรือความเช่ือต่างๆ 

 
2.1.3 ความเป็นเมือง 
Goldstein (1975 อา้งถึงใน Chakchai Sueprasertsitthi, 2004: 20) ไดอ้ธิบายถึงความเป็น

เมืองในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกนั ตามเกณฑ์การจ าแนกของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่
จะใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

 ขนาดประชากร 
 ความหนาแน่นของประชากร 
 พื้นท่ีก่อสร้าง 
 สถานะทางการเมือง 
 สัดส่วนของประชากรในภาคท่ีไม่ใช่การเกษตร 
 การมีบริการหรือกิจกรรม 
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 การขยายตวัของชานเมือง เป็นลกัษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการขยายตวัของเมือง 
เม่ือชานเมืองมีประชากรเคล่ือนย้ายเข้าไปตั้ งถ่ินฐานหนาแน่นมากข้ึน มีความเจริญทั้ งด้าน
สาธารณูปโภค และอุปโภค ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองช้ีส่วนหน่ึงของลกัษณะกระบวนการกลายเป็นเมือง
นัน่เอง 
 การขยายตวัของเมืองขนาดใหญ่ในหลายๆ ประเทศ ท าให้เกิดชุมชนเมืองข้ึนใหม่ในเขต
ชานเมืองท่ีอยูโ่ดยรอบ จนเกิดเป็นชุมชนเมืองท่ีเรียกวา่ มหานคร (Metropolis) ซ่ึงเป็นชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ท่ีลอ้มรอบดว้ยเมืองหลายๆ เมือง การเติบโตและการกระจายตวัของพื้นท่ีท่ีเป็นมหานคร 
จะเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นพื้นท่ีเมืองประเภทใหม่ท่ีเรียกวา่ มหานครหลวง (Megalopolis) ท่ี
ประกอบไปดว้ยมหานครหลายๆ มหานคร  
 สถิตย ์นิยมญาติ (2526: 2 อา้งถึงใน กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2554) อธิบายวา่ ความเป็น
เมือง เป็นกระบวนการของ “การกลายสภาพ” (A process of becoming) อยา่งหน่ึง กล่าวคือ เป็นการ
เปล่ียนสภาพจากสภาวะท่ีไร้ความเป็นเมืองไปสู่สภาวะของความเป็นเมือง หรือไม่ก็เปล่ียนสภาวะ
จากการกระจุกท่ีมีความหนาแน่นมาก 

อตัราความเป็นเมือง (urbanization rate) ของไทยอยูใ่นระดบัต ่า และค่อนขา้งหยุดน่ิง อตัรา
ความเป็นเมืองของไทย (จ านวนคนเมืองต่อจ านวนประชากรทั้งหมด) คือ 31% ซ่ึงต ่ากว่าประเทศ
เพื่อนบา้นอยา่งอินโดนีเชีย (53%) และมาเลเซีย (71%) ท่ีน่าวิตกมากกว่านั้นคือการพฒันาสู่ความ
เป็นเมืองของไทยค่อนขา้งหยดุน่ิง โดยอตัราความเป็นเมืองเพิ่มข้ึนเพียง 0.8 percentage points (pps) 
ระหว่าง 2002 และ 2009 เทียบกบัการเพิ่มข้ึนมากกว่า 8 และ 7 pps ในอินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
ตามล าดบั (ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2553)  

 
2.1.4 การพฒันาเมือง 
World Bank (2000: 12-18) ไดน้ าเสนอการสร้างเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของการจดั

การเมือง (city management) เพื่อด าเนินการให้บรรลุถึงการเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(sustainable cities) ซ่ึงการเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้น จะตอ้งเป็นเมืองท่ีไดรั้บการพฒันา
จนท าใหป้ระชาชนชาวเมืองมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัโดยจะตอ้งไม่มีการละเลยถึงกลุ่มคนจนท่ีอยูใ่น
เมือง  

การพฒันาเมืองในประเทศไทย ไดถู้กกระจายการจดัท าแผนพฒันาในแต่ละเมือง ในความ
รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และเทศบาล
ต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ก าหนดหลักการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งจะอาศยัระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันา 
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ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวขอ้ง
กบัการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงัและการ
ปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีกฎหมาย ก าหนด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีความเป็นอิสระใน
การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินและการด าเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็น
อิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะบางส่วนให ้
และยงัตอ้งอยูใ่นการ ก ากบัดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดว้ย และแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัต่างๆ ไดแ้ก่แผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวสิาหกิจต่างๆ ซ่ึง
เป็นแผนระดบัชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันาจงัหวดัในระดบัจงัหวดั ตลอดจน
ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอและแผนพฒันาอ าเภอในระดบัอ าเภอ (ภาพท่ี  2.1) ทั้งน้ีประเภทของ
แผนพฒันาขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา เป็นแผนพฒันาระยะยาว 
2.  แผนพฒันาสามปี เป็นแผนพฒันาแบบกา้วหนา้ (Rolling Plan) ท่ีตอ้งมีการทบทวนและ

จดัท าทุกปี 
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ภาพที ่2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัต่างๆ กบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
แหล่งทีม่า: กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2554. 
 

2.1.5 การพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ 
2.1.5.1 เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)โดยทัว่ไปหมายถึงเขตพื้นท่ีท่ี

ก าหนดข้ึนมาโดยมีกฎหมายบงัคบัใช้แตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน มีเป้าหมายเพื่อชกัจูงให้นักลงทุนจาก
ประทศต่างๆ เขา้มาลงทุน หรือท าธุรกิจการคา้เพิ่มข้ึน หรือตอ้งการให้เขตพื้นท่ีนั้นมีเศรษฐกิจเจริญ
ข้ึน ตวัอยา่งการพฒันาพื้นท่ีเมือง โดยการก าหนดพื้นท่ีพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ในประเทศต่างๆ เช่น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจ้ิน เขตเศรษฐกิจพิเศษซวัเถา ในมนฑลกวางตุง้ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน – เวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน – เมียนมาร์ เป็นตน้ 
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ในการพฒันาเมืองเส่ินเจ้ิน (Shenzhen) ซ่ึงเคยเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี
ท างานคู่ขนานไปกบัเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เพียงชั่วเวลาไม่ก่ีปี เส่ินเจ้ิน กลายเป็นเมืองขนาด
ใหญ่ มีประชากรหลายลา้นคน (ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2556) 

ประสบการณ์พื้นฐานท่ีส าคญัของประเทศจีนในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ 
ท าใหเ้กิดบรรยากาศการลงทุน ทั้งบรรยากาศการลงทุนดา้นวตัถุและดา้นบุคลากร โดยดา้นวตัถุ เกิด
จากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีส าคญัคือ “7 ทัว่ถึงและ 1 ปรับปรุง” คือ ไฟฟ้าทัว่ถึง น ้ าประปา
และแหล่งน ้าทัว่ถึง ถนนทัว่ถึง การส่ือสารทัว่ถึง แหล่งเช้ือเพลิงทัว่ถึง การระบายของเสียทัว่ถึง การ
แกปั้ญหาอุทกภยัทัว่ถึง และการปรับปรุงท่ีดินทัว่ถึง ดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย  

1) ท าให้เกิดเง่ือนไขท่ีดีทางการปกครอง (สร้างเสถียรภาพและระบบ
กฎหมายท่ีครบถว้นทางดา้นการเมืองการปกครอง สังคม และนโยบาย)   

2) สร้างความสามารถในการบริหารจัดการ (เช่น ประสิทธิภาพของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ)   

3) สร้างเง่ือนไขท่ีดีทางด้านเศรษฐกิจ (เช่น เสถียรภาพค่าเงินและราคา
สินคา้ ระบบการควบคุมดูแลเงินตราต่างประเทศ การบริการดา้นการเงิน และขอ้มูลข่าวสาร อีกทั้ง
สิทธิส่วนบุคคลท่ีเพิ่มข้ึน เป็นตน้)   

4) เพิ่มคุณภาพของประชากรและคุณภาพของตลาด  
5) มีนโยบายท่ีให้สิทธิพิ เศษ (เช่น การจัดเก็บภาษี) นอกจากน้ี การ

ประสานอย่างกลมกลืนระหว่างการน าเขา้จากภายนอกและความสัมพนัธ์กบัภายในเป็นบทบาท
หลกัของเขตพิเศษน้ี ในฐานะของการเป็น “หนา้ต่าง 4 บาน” (คือ หนา้ต่างของเทคโนโลยี ความรู้ 
การบริหารจดัการ และนโยบายต่อภายนอก) และเป็นพดัท่ีมีทิศทาง 2 ดา้น (คือ ต่อภายนอกและต่อ
ภายใน)   

ประสบการณ์ประเด็นสุดท้ายคือ ความพยายามในการเสาะหาและสร้างรูปแบบ
กลไกทางเศรษฐกิจของเขตพิเศษท่ีมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อ
กฎระเบียบของตลาดระหวา่งประเทศ ดงันั้น จึงตอ้งมีการเดินหนา้ปฏิรูปชุดใหญ่ทั้งทางดา้นระบบ
การวางแผน การก ากบัควบคุม ระบบการบริหารจดัการวสิาหกิจ ระบบการบริหารจดัการโครงสร้าง
พื้นฐาน กลไกการไหลเวียน กลไกราคา ระบบแรงงาน บุคลากรและค่าแรง และระบบการเงินการ
คลงั (กระทรวงพาณิชย,์ 2552) 

ในประเทศไทย ได้มีแนวนโยบายท่ีจะพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยออก
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดใหเ้ขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ หมายความว่า บริเวณพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดให้เป็นเขต
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พฒันาเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงรัฐจะสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานการพฒันาระบบการ
ใหบ้ริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จท่ีสอดคลอ้งกบัระบบ ASEAN Single Window และ การด าเนินการ
อ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยมีแผนท่ีจะพฒันาพื้นท่ีเป้าหมาย ในการศึกษา
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 กลุ่มพื้นท่ีหลกั ดงัน้ี  

1) ภาคเหนือ ประกอบดว้ยพื้นท่ีชายแดนอ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน 
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  

2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ยพื้นท่ีชายแดนจงัหวดัมุกดาหาร 
จงัหวดันครพนม และจงัหวดัหนองคาย  

3) ภาคตะวนัออก ประกอบดว้ยพื้นท่ีชายแดนจงัหวดัสระแกว้  
4) ภาคตะวนัตก ประกอบดว้ยพื้นท่ีชายแดนจงัหวดักาญจนบุรี และอ าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก  
5) ภาคใต ้ประกอบดว้ยพื้นท่ีชายแดนอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และ

พื้นท่ีชายแดนจงัหวดันราธิวาส 
2.1.5.2  แผนพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ประเด็นการพฒันาเพื่อด าเนินการยุทธศาสตร์

การพฒันาฐานเศรษฐกิจและฐานการจา้งงานใหม่ เพื่อกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานคร
โดยเร่ิมมีแผนงานการพฒันาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 โดยอาศยั
กิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจเป็นตวัน าการพฒันา โดยรัฐเป็นผูริ้เร่ิมแผนงาน และลงทุนล่วงหนา้ดา้น
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานหลกั เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนของภาคเอกชนในดา้นอุตสาหกรรม 
ซ่ึงมีพื้นท่ีหลกัในเป้าหมายของการพฒันาประกอบดว้ย การพฒันาอุตสาหกรรมหลกัในบริเวณมาบ
ตาพุด และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นท่ีบริเวณ
แหลมฉบงั ส าหรับในบริเวณมาบตาพุดนั้น ระยะแรกเป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชก้๊าซ
ธรรมชาติเป็นวตัถุดิบ โดยมุ่งใหภ้าคเอกชนเป็นผูมี้บทบาทน าในดา้นการลงทุน แต่ส าหรับโครงการ
ขนาดใหญ่ รัฐเป็นผูริ้เร่ิมสนับสนุนและร่วมลงทุนด้วย เช่น โครงการปุ๋ยแห่งชาติ และโครงการ 
ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
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2.2 เมืองนิเวศ 
 

2.2.1 ความหมายของเมืองนิเวศ 
Roseland (1997) ไดว้ิเคราะห์แนวคิดเพื่อท าความเขา้ใจมิติต่างๆ ของของเมืองนิเวศ (Eco-

Cities) โดยไดว้เิคราะห์ออกไดเ้ป็น 6 มิติ ดว้ยกนั คือ 
1. เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เป็นเทคโนโลยท่ีีถูกสร้างให้มีความกลมกลืนไปกบัทอ้งถ่ิน โดย

มีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นในตวัเองของคนในท้องถ่ิน ลักษณะชุมชนพึ่ งตนเองท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย (1) การใช้ทรัพยากรน้อยควบคู่กบัการรีไซเคิลท่ีสูง (2) ใช้
ทรัพยากรหมุนเวียนมากกวา่ทรัพยากรส้ินเปลือง (3) เนน้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(4)  เน้นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ (5) สังคมมีการท างานร่วมกนัและมีความเป็นชุมชนอยู่ใน
ระดบัสูง 

2. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน เป็นกระบวนการท่ีชุมชนสามารถเร่ิมตน้และสร้างแนวทาง
ของตนเอง ต่อการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูร่่วมกนั และสร้างความสามารถของชุมชนในระยะ
ยาว และส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3. นิเวศวิทยาทางสังคม มีความเสรีทางสังคม ไม่วา่จะเป็น เพศ เช้ือชาติ สีผิว รสนิยมทาง
เพศ และความเป็นธรรมชาติ (การขบัเคล่ือนทางนิเวศ) เป็นการผสมผสานระหวา่งความเสมอภาค
และความเป็นธรรมทางควบคู่ไปกบัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เมือง
จะเป็นพื้นท่ีให้กับนิเวศวิทยาและจริยธรรมส าหรับวฒันธรรมทางการเมืองและมุ่งสู่ความเป็น
พลเมืองอยา่งเตม็ขั้น 

4. ชุมชน/เมืองสีเขียว การขบัเคล่ือนสีเขียว (Green movement) ความเป็นสีเขียว ยึดถือ
หลกั 4 ประการคือ นิเวศวิทยา ความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาธิปไตยรากหญา้ และหลกัอหิงสา 
น าไปสู่ของการเป็นชุมชนพึ่งตนเอง การปรับปรุงคุณภาพของชีวิต ความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
การกระจายอ านาจและความหลากหลาย 

5. ชีวภูมิภาคนิยม (Bioregionalism) ท่ีให้มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีชีวิต โดยข้ึนอยูก่บั
ระบบธรรมชาติเหมือนกนักบัพืชหรือสัตวใ์นทอ้งถ่ิน Wackernagel และ Rees (1996 Qouted in 
Roseland, 1997) ไดอ้า้งถึงการศึกษาของ เก่ียวกบัการใชร้อยเทา้ทางนิเวศ (ecological footprint) 
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดัผลกระทบของเมืองต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศซ่ึงพบวา่ เมือง
อุตสาหกรรมบางแห่ง ก็สามารถมีความอยา่งย ัง่ยนืได ้ 

6. การพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นแนวคิดจากการประชุมดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาของ
โลก (World Commission on Environment and Development) ในปี 1987 ท่ีมีหลกัของการพฒันา
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อย่างย ัง่ยืน คือ การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ท าให้
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวของคนรุ่นต่อไปตอ้งเสียไป (WCED, 1989) 
 

2.2.2 แนวคิดของการเป็นเมืองนิเวศ 
วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2554) ไดก้ล่าวถึง เมืองนิเวศไวว้า่ เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการพฒันาพื้นท่ี 

โดยเฉพาะพื้นท่ีพกัอาศยั (ชุมชนหรือเมือง) โดยค านึงถึงความสมดุลในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ประเทศท่ีถือไดว้า่เป็นแบบอยา่งท่ีดีของการพฒันาเมืองนิเวศประเทศหน่ึงในโลกก็คือ
ญ่ีปุ่น (ระพีพฒัน ภาสบุตร, 2553) แนวคิดเมืองนิเวศ (Eco-Town) ตามการพฒันาของประเทศญ่ีปุ่น 
หมายถึง ชุมชนหรือเมืองท่ีมีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดของเสียน้อย
ท่ีสุด หรือท่ีเรียกว่า มีของเสียเป็นศูนย ์(Zero Waste) โดยมีภาคอุตสาหกรรม การผลิตเป็นกลไก
หลกัในการขบัเคล่ือน โดยการใช้เทคโนโลยีสะอาดตามหลกัการ 3Rs (Reduce, Reuse and 
Recycle) ดว้ยความร่วมมืออยา่งเขม้แขง็ของไตรภาคี จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 

2.2.3 การพฒันาเมืองนิเวศ 
การพฒันาเมืองนิเวศ ส่วนใหญ่รัฐจะเขา้มามีบทบาทในการผลกัดนัให้เกิดการวางแผน

พฒันาเมือง โดยอาศยัความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนและชุมชน มาร่วมกนัระดมสมองและวาง
วิสัยทศัน์ร่วมกนั ซ่ึงจะตอ้งมีการวางผงัเมืองท่ีชดัเจน มีการเชิญชวนธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชน
เป้าหมายใหมี้ส่วนร่วม ตลอดจนการวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อยา่งชดัเจน (วิฑูรย ์สิมะโชคดี, 
2554)  
 

2.3 ความเป็นอตุสาหกรรม 
 

2.3.1 ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง กิจกรรมท่ีใช้ทุนและ

แรงงานเพื่อผลิตส่ิงของหรือจดัใหมี้บริการ เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
โครงสร้างการผลิตและบริการของประเทศไทยไดป้รับเปล่ียนจากการขบัเคล่ือนดว้ยภาค

เกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย โดยมีสัดส่วนต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจากร้อยละ 36.0 ในปี 2542 
เป็นร้อยละ 40.8 ในปี 2553 (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554) 
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2.3.2 ประเภทของอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ไว ้107 ประเภท 
 
2.3.3 การพฒันาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 
การพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับประเทศในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ 

โดยWorld Development Report (WDR) (World Bank, 2009 อา้งถึงใน ธนาคารไทยพาณิชย ,์ 2553) 
ไดร้ะบุวา่ “ไม่มีประเทศใดท่ีเติบโตไปสู่ระดบัรายไดป้านกลางโดยไม่ผา่นการปฏิวติัอุตสาหกรรม
และการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมเมือง และไม่มีประเทศใดเติบโตไปสู่ระดบัรายไดสู้งโดยปราศจาก
เมืองท่ีมีการพฒันาตลอดเวลา”  

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีต เป็นการมุ่งพัฒนาไปท่ีคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ท่ีใช้ทรัพยากรอย่างเต็มท่ี เพื่อให้เกิด
ความมัง่คัง่ในเชิงเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม พบว่าสังคมไทยโดยรวมยงัคงเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
มากมาย เช่น ปัญหาส่ิงแวดล้อม ความเหล่ือมล ้ าทางสังคม รวมถึงขาดการพฒันาศกัยภาพของ
มนุษย ์ปัญหาเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาประเทศอยา่งไม่สมดุล อาจกล่าวไดว้า่ การมุ่งเนน้
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ไม่สามารถก่อให้เกิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืได ้ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) 

การก าหนดพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถก าหนดพื้นท่ีการพฒันาได้
จากระดบันโยบายของประเทศ ดงัตวัอยา่งการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เพื่อให้เป็น
ศูนยก์ลางความเจริญแห่งใหม่ตามนโยบายหลกัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
5 ท่ีตอ้งการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้ไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคอย่างเป็น
ระบบโดยพฒันาให้พื้นท่ีดงักล่าวเป็นศูนยอุ์ตสาหกรรมหลกัและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ ให้มี
ความสมบูรณ์ในตวัเอง และเป็นการเสนอทางเลือกแหล่งท่ีตั้งให้กบัอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต 
โดยไม่ตอ้งมาอยูบ่ริเวณกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี จะเป็นการช่วยชะลอการเติบโตและบรรเทาความ
แออดัของกรุงเทพมหานครลงได ้โดยท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกจะกลายเป็นศูนยอุ์ตสาหกรรม
ใหม่ และแหล่งสร้างงานท่ีส าคญัของประเทศอีกแห่งหน่ึง นอกจากนั้นมีเป้าหมายท่ีจะให้ชายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออกเป็นประตูทางออกให้กบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในอนัท่ีจะส่งสินคา้ออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศ โดยไม่ตอ้งผ่านกรุงเทพมหานครอีกต่อไป พื้นท่ีเป้าหมาย ก าหนดให้พื้นท่ี
บริเวณระหว่างสัตหีบ – เขตเทศบาลเมืองระยอง เน้ือท่ีทั้งส้ินประมาณ 123,750 ไร่ เป็นเมือง
อุตสาหกรรมท่ีทันสมัยและเป็นท่ีตั้ งของ “อุตสาหกรรมหลัก” เช่น อุตสาหกรรมแยกก๊าซ 
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมโซดาแอช อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรม
ปุ๋ยเคมี เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) 
 นอกจากน้ี เขตพื้นท่ีท่ีจะประกอบการอุตสาหกรรมได ้จะถูกก าหนดไวด้ว้ยการวางผงัเมือง 
ตามหลกัเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ในการวางและจดัท าผงัเมืองรวม  ตาม
ประกาศกรมโยธาธิการและผงัเมือง พ.ศ. 2552 ไดแ้บ่งประเภทของพื้นท่ีออกเป็น 10 ประเภท ดงัน้ี 

1.  เขตพื้นท่ีสีเหลือง (ย.1-4) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 
2.  เขตพื้นท่ีสีส้ม (ย.5-7) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 
3.  เขตพื้นท่ีสีน ้าตาล (ย.8-10) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาหนาแน่นมาก 
4. เขตพื้นท่ีสีแดง (พ.1-5) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม 
5.  เขตพื้นท่ีสีม่วง (อ.1-2) ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 
6.  เขตพื้นท่ีสีเม็ดมะปราง (อ.3) ท่ีดินประเภทคลงัสินคา้ 
7.  เขตพื้นท่ีสีขาวลายเขียว (ก.3-4) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
8.  เขตพื้นท่ีสีเขียว (ก.3-4) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
9.  เขตพื้นท่ีสีน ้าตาลอ่อน (ศ.) ท่ีดินประเภทอนุรักษ ์
10.  เขตพื้นท่ีสีน ้าเงิน (ส.) ท่ีดินประเภทสถาบนัราชการ 

 นอกเหนือจากพื้นท่ีท่ีสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมไดท้ัว่ไปแลว้ ประเทศไทยได้
ก าหนดใหมี้พื้นท่ีเฉพาะ ส าหรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและมีสิทธิประโยชน์ในการจูงใจ
ใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรม ไดอ้ยูร่วมกนัภายในพื้นท่ีท่ีจดัไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จดัการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น รวมถึงการลดจ านวนการเกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนท่ีอยู่ขา้งเคียงกบัโรงงานอุตสาหกรรมดว้ย พื้นท่ีประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และเขตชุมชนอุตสาหกรรม 
 นิคมอุตสาหกรรม เป็นเขตพื้นท่ีดินซ่ึงจดัสรรไวส้ าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเขา้ไปอยู่
รวมกันอย่าง เ ป็นสัดส่วน อันประกอบด้วย พื้ นท่ีอุตสาหกรรม ส่ิงอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน ้ า โรงก าจดัน ้ าเสียส่วนกลาง 
ระบบป้องกนัน ้ าท่วม ไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท์ นอกจากนั้น ยงัประกอบด้วย บริการอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นอีก อาทิ เช่น ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข ธนาคาร ศูนยก์ารคา้ ท่ีพกัอาศยัส าหรับคนงาน สถานี
บริการน ้ามนั เป็นตน้  (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556) โดยตามพระราชบญัญติัการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2550 นิคมอุตสาหกรรมประกอบด้วย เขต
อุตสาหกรรมทัว่ไป ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดไวส้ าหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการ หรือ
กิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ และเขต
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ประกอบการเสรี เป็นเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดไวส้ าหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือ
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ การรักษาความมัน่คงของรัฐ สวสัดิภาพของประชาชน การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจในสังกดักระทรวงอุตสาหกรรม มีหนา้ท่ี
พฒันาและจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม จดัพื้นท่ีส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เขา้รวมกนัอยา่งมีระบบ
และมีระเบียบ และเป็นกลไกของภาครัฐในการกระจายการพฒันาอุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมิภาค  
 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตาม
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 การพฒันาพื้นท่ีดงักล่าว ตอ้งได้รับการพิจารณาและประกาศ
ก าหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรมสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บคือไดรั้บ
การยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน 
 เขตชุมชนอุตสาหกรรม ท่ีด าเนินการโดยภาคเอกชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามนโยบาย
ของกระทรวงอุตสาหกรรม การพฒันาพื้นท่ีดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการพิจารณาและก าหนดพื้นท่ีจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บคือ การพิจารณาอนุญาต
ตามกฎหมายโรงงานจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากไดมี้การพิจารณาพื้นท่ีโดยรวม และประเภท
อุตสาหกรรมท่ีจะประกอบกิจการในพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ 
 

2.4 อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

2.4.1 ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553) ได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco-

Industry) หมายถึง กลุ่มของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและ/หรือการบริการ ท่ีมีศกัยภาพ
ในการแข่งขนั และใส่ใจในการดูแลผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งการยกระดบัการด าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมและการบริการ โดยอาศัยความร่วมมือซ่ึงกันและกันในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัของเสียท่ีเกิดข้ึน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร
และพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัการ 3R และสร้างสมดุลทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการลดมลพิษให้เป็นศูนย ์ (Zero Emission) อนัจะน าไปสู่การพฒันาสังคมของ
การรีไซเคิล การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื   
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2.4.2 แนวคิดของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แนวคิดนิเวศวทิยาอุตสาหกรรมของ Frosch และ Gallopoulos ไดถู้กน าเสนอข้ึนในปี 1989 

โดยการออกแบบกลุ่มอุตสาหกรรมให้คลา้ยคลึงกบัระบบนิเวศอยา่งมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้เพราะใน
ระบบนิเวศ พลงังานและทรัพยากรจะถูกใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีของเสียหลงเหลือ (Heeres, 
2004) และจากการศึกษาของ Liwarska-Bizukojc (2008) ไดเ้ปรียบเทียบแนวคิดการพฒันาระบบ
นิเวศวิทยาของอุตสาหกรรมโดยการเลียนแบบระบบนิเวศในธรรมชาติให้เห็นชดัเจน  (ภาพท่ี2.2 
และภาพท่ี 2.3) โดย ระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติ จะมีวฎัจกัรของมวลท่ีครบวงรอบ  (ภาพท่ี 2.3C) 
ขณะท่ีระบบนิเวศวิทยาของอุตสาหกรรมจะมีการไหลเวียนของมวลเป็นก่ึงเส้นตรง (ภาพท่ี 2.3A)  
ท่ีมีของเสียออกมาอย่างไม่จ  ากดั หรือก่ึงวฏัจกัร (ภาพท่ี 2.3B) ท่ีมีของเสียจ านวนจ ากดัออกมา
จากวฏัจกัร ในดา้นของพลงังาน ระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติ ไดรั้บพลงังานจากแหล่งท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่
จ  ากดั คือพลงังานจากแสงอาทิตย ์โดยพลงังานจะถูกถ่ายทอดและหมุนเวียนไปยงัผูบ้ริโภคและผู ้
ยอ่ยสลาย ขณะท่ีระบบนิเวศวทิยาของอุตสาหกรรมมีแหล่งพลงังานท่ีจ ากดัและเป็นพลงังานท่ีหมด
ไปได้ และทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้่อยสลาย ต่างก็ตอ้งน าเขา้พลงังานจากภายนอกตวัเองและ
ระบบ ทั้งส้ิน การพยายามเลียนแบบระบบนิเวศวทิยาของธรรมชาติให้ไดม้ากท่ีสุด นัน่หมายถึงการ
ใช้ทรัพยากรและวตัถุดิบได้อย่างเต็มศกัยภาพและหมุนเวียนใช้ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดของเสีย
ออกมานอกวฏัจกัรนอ้ยท่ีสุด หรือไม่เหลือออกมาสู่ภายนอก  
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ภาพที ่2.2  เปรียบเทียบกิจกรรมของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและผูย้อ่ยสลายในนิเวศวทิยาทางธรรมชาติกบั

ระบบนิเวศวทิยาในอุตสาหกรรมในแง่ของการหมุนเวยีนวตัถุดิบและพลงังาน 
แหล่งทีม่า:  Liwarska-Bizukojc, 2008. 
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ภาพที ่2.3  แนวคิดระบบนิเวศ 3 รูปแบบ 
แหล่งทีม่า:  Ayres (2002 อา้งถึงใน Liwarska-Bizukojc, 2008 : 737). 
 

2.4.3 การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซ่ึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัวงจรของวตัถุดิบ มกัจะมี

การด าเนินการอยูใ่นระดบันิคมอุตสาหกรรม หรือ สวนอุตสาหกรรม (Sterr, 2004) ส าหรับประเทศ
ไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเนน้การใช้
หลกั 3Rs การประหยดัพลงังานและการปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ การด าเนินการเร่ิมจากภายใน

A. 

B. 

C. 
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กลุ่มอุตสาหกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เป็นสังคมของการหมุนเวียนทรัพยากร รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะและใหท้อ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ย   
 

2.5 เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

2.5.1 ความหมายของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
UNEP ไดใ้หค้วามหมายของเมืองนิเวศ (Eco-Town) ไว้คือ การวางผงัเมืองและแนว

ทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มในบริเวณท่ีอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู ่ในแง่ของการใชท้รัพยากร การจดัการ
ของเสีย การรักษาส่ิงแวดลอ้มและการส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ดว้ยการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ช่วยเพิ่มผลผลิตและลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ละเลยความจ าเป็นในพื้นฐานส าหรับธุรกิจ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( 2555) ไ ด้ ก า ห น ด ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในการจดัท าขอ้ก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานและเกณฑ์ตวัช้ีวดัของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไวว้่า รูปแบบการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยืนบนพื้นฐานความสมดุลของ
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม ความสอดคลอ้งกบักฎหมาย และความเป็นไปไดท้างเทคโนโลยี ดว้ย
การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานหรือการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ ้มค่า และลดการ
ปลดปล่อยของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด พร้อมกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยไดรั้บการ
ยอมรับจากชุมชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชน และส่ิงแวดล้อมโดยรอบและโดยรวม ด้วย
หลกัการความร่วมมือพึ่งพากนัของูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมหน่วยงาน
รัฐทอ้งถ่ิน และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกนั 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดนิ้ยามความหมายของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco-industrial town) ไวคื้อ เป็นเมืองหรือพื้นท่ีซ่ึงมีการพฒันาอุตสาหกรรมโดยให้มีความ
เช่ือมโยงของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือชุมชน
อุตสาหกรรมกบักลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ให้เจริญเติบโตไป
ดว้ยกนั ภายใตก้ารก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการร่วมมือกนัขบัเคล่ือนอย่างจริงจงัของคนใน
พื้นท่ี โดยสามารถด าเนินการไดทุ้กระดบัตั้งแต่ (1) ระดบัปัจเจกชน เช่น ครอบครัวและโรงงาน 
(Eco Family / Green Factory) (2) ระดบักลุ่มอุตสาหกรรมหรือชุมชน เช่นนิคมอุตสาหกรรมหรือ
หมู่บา้นหรือต าบล (Eco Industrial Zone / Estate) และ (3) ระดบัเมือง (Eco Town / Eco City) หรือ
เครือข่ายของเมืองหรือจงัหวดั (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555) 
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2.5.2 แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในต่างประเทศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดร้วบรวมตวัอยา่งการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน

ต่างประเทศ จากภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553) 
ภูมิภาคอเมริกา  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
แนวคิดการจดัตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเร่ิมตน้ข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลงัการ

ประชุม Earth Summit ในปี ค.ศ. 1992 เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ ลด
ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมและปัญหามลพิษ สร้างงานให้กบัคนในประเทศ และเพิ่มคุณภาพ
ของคนงานท่ีท างานในอุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในป ระเทศ
สหรัฐอเมริกาคือการลดปริมาณของเสียโดยใช้หลกัการ 3Rs การใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถผลิต
พลงังานชีวภาพจากของเสียและวสัดุเหลือใช ้(Waste into Energy) ท่ีเกิดจากการท าการเกษตรและ
ปศุสัตวแ์ละจากครัวเรือนซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนและช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืเช่นการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนก๊าซชีวภาพน ้ ามนัชีวภาพ
และปุ๋ยจากมูลสัตวข์ยะมูลฝอยและซงัขา้วโพดเป็นตน้ รวมไปถึงกลยุทธ์การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในแต่
ละเมือง 

ประเทศแคนาดา  
ประเทศแคนาดาจดัเป็นประเทศหน่ึงท่ีให้ความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยรัฐบาล

ประเทศแคนาดาได้ให้ความส าคญักบัภาคส่วนอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยการน าแนวคิด
หลักการของนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมท่ีมุ่งบูรณาการมิติเชิงเศรษฐกิจกับมิติเชิงส่ิงแวดล้อมเข้า
ดว้ยกนั มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารจดัการเมืองและระบบอุตสาหกรรม จนสามารถผลกัดนัให้
เกิดข้ึนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดห้ลายท่ี และใช้แนวคิดหลกัการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
(Eco-Efficiency) เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัเชิงธุรกิจ และผลก าไรในมิติเชิงเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด แต่แคนาดาก็
ประสบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานดา้นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศแคนาดา 
ในดา้นต่างๆ คือ   

1. ปัญหาด้านเทคนิค ท่ียงัตอ้งการเทคโนโลยีและระบบการจดัการท่ีตอบสนองต่อการ
น าเอากากของเสียมาหมุนเวยีนใชใ้หม่   

2. ปัญหาดา้นการส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูล   
3. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจเน่ืองจากมีการลงทุนค่อนขา้งสูง การสนบัสนุนจากภาครัฐจึงเป็น

ส่ิงท่ีส าคญั   
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4. ปัญหาดา้นกฎหมายท่ียงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการน ากากของเสียอนัตรายอุตสาหกรรมมา
หมุนเวยีนใชใ้หม่   

5. ปัญหาดา้นการขบัเคล่ือน เน่ืองจากประชาชนยงัคงยดึติดกบัค่านิยมการบริโภคแลว้ทิ้ง 
  พืน้ทีส่หภาพยุโรป  

ประเทศสวเีดน 
การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศสวีเดนมีแนวคิดตามหลกัการท่ีเรียกว่า

“The Hammarby Model” คือ การน าของเสียกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อผลิตไฟฟ้าและให้
พลงังานแก่เคร่ืองท าความร้อน และมีการคดัแยกขยะก่อนทิ้งและน าขยะมาใชป้ระโยชน์ พลงังาน
ความร้อนท่ีป้อนให้แก่ชุมชนมาจากพลงังานท่ีเหลือใชใ้นการบ าบดัน ้ าเสียร้อยละ  34  มาจากการ
เผาขยะของครัวเรือนร้อยละ 47 และมาจากเช้ือเพลิงชีวภาพร้อยละ 16  ผูท่ี้อยูอ่าศยัในเมืองจะเป็น
ส่วนหน่ึงของวงจรเมืองนิเวศ เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกนัระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูอ้ยู่
อาศยั ส่ิงปลูกสร้าง โดยใช้หลกัการบริหารจดัการ 3 ประการ ไดแ้ก่ การผลิตและการใช้พลงังาน  
การบริหารจดัการขยะและของเสีย และการบริหารจดัการน ้าบนกิจกรรม 4 ขอ้ดงัน้ี  

1. วเิคราะห์วฎัจกัรของชุมชนและออกแบบเมืองเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมกบัเมือง  
2. สนบัสนุนการวจิยั และพฒันารวมถึงจดัหาเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นเพื่อเช่ือมโยงรูปแบบการ

ด าเนินชีวติของชุมชน เช่น เทคโนโลยเีซลพลงังานเพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อนในอาคารจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

3. สร้างความร่วมมือและความตระหนกัถึงผลได/้ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากแผนปฏิบติัการ   
4. ส่งเสริมการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ  
ประเทศเดนมาร์ก  
การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศเดนมาร์กมีแนวคิดตามหลกัการ การ

ประหยดัการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและน ้ า  รวมถึงการน าของเสียกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
ความร้อนท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะถูกน ากลบัมาใชใ้นองคก์รอ่ืนและใชใ้นระบบความร้อนการ
ของเมือง การน าน ้ ากลบัมาใชซ้ ้ าภายในองค์กรให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท าให้
เกิดการน าน ้ากลบัมาใชซ้ ้ าไดป้ระมาณ 3-4 รอบ นอกจากน้ีย ั้งน า กระดาษวสัดุโลหะทั้งโรงงานและ
ครัวเรือนถูกน ามาแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้าและความร้อนส าหรับครัวเรือน 150,000 ครัวเรือนไดถึ้ง
ร้อยละ 80  

ตวัอย่างนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Kalunborg ของประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตน้แบบท่ีไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากความร่วมมือ
ภายในระหวา่งบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนัในการแลกเปล่ียนวตัถุดิบและพลงังาน จนกระทัง่
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สามารถด าเนินงานเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมแบบพึ่ งพา (Industrial Symbiosis) ทั้ งนิคม
อุตสาหกรรมอยา่งแทจ้ริงเป็นแห่งแรกของโลก   

ประเทศเยอรมัน  
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมัน จะเน้นการสร้างระบบ

เศรษฐกิจแบบครบวงจรโดยมองผ่านกระบวนการพฒันาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม
และอุตสาหกรรม เร่ิมตน้จากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสีย  การควบคุมการบรรจุหีบ
ห่อสินคา้ของผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพื่อลดและหลีกเล่ียงการใชว้สัดุบรรจุภณัฑ์ (ยกเวน้บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้
บรรจุสารอนัตราย) โดยการใชซ้ ้ า และการหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยโรงงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในตลาดการผลิตบรรจุภณัฑ์เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าจดัผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ียงัยงัด าเนินการ
ฟ้ืนฟูชุมชนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งรับภาระก าจดัของเสีย รวมไปถึงการรณรงคส่์งเสริมการน าวสัดุกลบัมาใช้
ใหม่อยา่งชดัเจน  

แนวคิดการด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมนั ถือวา่มีลกัษณะไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัประเทศอ่ืนๆในแถบทวปียโุรป โดยมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น   

- การก าหนดระดบัมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
- การขนส่งสาธารณะท่ีค านึงถึงคุณภาพในการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนื   
- การออกแบบอาคารท่ีค านึงถึงการลดการใชพ้ลงังาน   
- การมีส่วนร่วมของชุมชน   
- การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจโดยพิจารณาโอกาสในการจา้งแรงงานในชุมชนทอ้งถ่ิน   
- การสร้างรายไดเ้สริมโดยการจดัตั้งสหกรณ์   
- การดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของประชาชน   
- การพิจารณาการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด   
ดังนั้ น แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมันจะมีการ

สนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
นอกจากน้ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้มามีบทบาทส าคญัและร่วมรับผดิชอบ ในขณะเดียวกนัก็มี
การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในลักษณะของอาสาสมัคร รวมไปถึงการใช้กลไกทาง
การตลาดเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ โดยใชห้ลกัการผูป้ล่อยมลพิษเป็นผูจ่้าย 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การลดของเสีย ณ แหล่งก าเนิด เป็นตน้   

สหราชอาณาจักร  
สหราชอาณาจกัรเร่ิมมีการด าเนินงานเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา 

(Industrial Symbiosis) โดยมุ่งเน้นไปท่ีการเสริมสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค
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จนกระทัง่โครงการ National Industrial Symbiosis Programme (NISP) ถูกจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2548 
โดยมีวตัถุประสงคคื์อ  

1. เพื่อพฒันาโครงการอุตสาหกรรมแบบพึ่งพาในระดบัประเทศ ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณการ
เกิดของเสียจากภาคอุตสาหกรรม และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  

2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากสายธารของเสีย (Waste 
Stream) และการพฒันาตลาดส าหรับผลิตภณัฑรี์ไซเคิล  

3. เพื่อน าเสนอแนวทางการปฏิบติัส าหรับโรงงานต่างๆ เพื่อตอบสนองกบันโยบายของรัฐ
เก่ียวกบักระบวนการผลิต  

4. เพื่อระบุและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุด และขอ้ดีของการพฒันา
เครือข่ายอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา  

5. เพื่อระบุขอ้จ ากดัทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ท่ีมีต่อการพฒันา
เครือข่ายอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา และพยายามสนบัสนุนใหก้ารพฒันาเครือข่ายบรรลุผล  

โดย NISP มุ่งเน้นการสนับสนุนให้โรงงานต่างๆในเครือข่าย ร่วมกันหาวิธีการใช้
ประโยชน์จากของเสียและวตัถุดิบท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อเป็นการลดปริมาณการฝัง
กลบของเสีย และลดตน้ทุนการจดัการของเสียส าหรับโรงงาน นอกจากน้ียงัช่วยสนบัสนุนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนซ่ึงวตัถุดิบ พลังงาน การจดัส่ง (Logistics) และองค์ความรู้ NISP มี
ส านกังานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่สหราชอาณาจกัรทั้งหมด 12 แห่ง โดยส านกังานกลางมี
หนา้ท่ีคอยตรวจตราและประสานการท างานระหวา่งแต่ละภูมิภาค เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนซ่ึงองค์
ความรู้และทรัพยากร ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ร่วมสูงสุด  
  ภูมิภาคเอเชีย  

ประเทศญีปุ่่น 
โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-town) ในประเทศญ่ีปุ่นถือวา่ไดรั้บการยอมรับจาก

นานาชาติเป็นอย่างสูง ปัจจุบนัมีโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้งส้ิน 26 โครงการทัว่ประเทศ
(ภาพท่ี 2.4) โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ (UNIDO, 2009)  คือ 

1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถ่ินโดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมส่ิงแวดล้อม ท่ีใช้
ประโยชน์จากอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

2. เพื่อสร้างระบบร่วมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มกบัอุตสาหกรรม และสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม ภาคสาธารณะและผูบ้ริโภค โดยมีจุดประสงคข์องการสร้างสังคมรี
ไซเคิลทรัพยากรในภูมิภาค 
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โดยมุ่งเนน้การแลกเปล่ียนของเสียอุตสาหกรรมหรือ Waste Exchange ตามหลกั 3Rs โดย
ก าหนดเป้าหมายเพื่อลดอตัราการฝังกลบของเสียให้สูงข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี ความส าเร็จของโครงการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ่นเกิดข้ึนไดเ้พราะ 5 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี  

1. ความร่วมมือของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน  
2. มีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดในการปรับตลาดเข้าสู่สังคมท่ีมีวงจรการใช้ว ัสดุอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. มีการขยายตลาดธุรกิจเชิงนิเวศทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกวา้งขวางและ

รวดเร็ว  
4. เนน้การใชเ้ทคโนโลยีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และนวตักรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
5. เนน้การอนุรักษพ์ลงังาน การพฒันาวสัดุ และบูรณาการการจดัการของเสีย  

 

 
 
ภาพที ่2.4 แผนท่ีโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ่น 
แหล่งทีม่า: Berkel, 2009. 
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ประเทศจีน 
การด าเนินงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศจีน ผ่านหลกัแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบ 

(Circular Economy: CE) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 ซ่ึงเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่ท่ีพยายามบูรณาการ 
(Integrate) มิติเชิงเศรษฐกิจ ให้เขา้กับมิติเชิงส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักการของนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรม การเผยแพร่หลกัการแนวคิดดงักล่าวจะท าการเผยแพร่ผา่นในลกัษณะของบนลงล่าง 
โดยรัฐหรือส่วนปกครองท่ีมีอ านาจจะเป็นผูว้างแผนและส่งผ่านนโยบายไปยงัส่วนล่างถัดไป 
ครอบคลุมในส่วนของการเกษตร อุตสาหกรรม การบริหาร และอ่ืนๆ พฒันาไปสู่แนวทางการ
จดัการแบบ 3+1 (Small circle, Medium circle, Great circle และ Waste disposal and recycle) 
จนกระทัง่หลงัปี ค.ศ.1990 ประเทศจีนได้ผลักดนัหลักแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบผ่านโมเดลแบบ
ต่างๆ ท าใหเ้กิดเป็นโครงการตน้แบบการจดัตั้งอุทยานส่ิงแวดลอ้ม (Environmental park) 5 แบบ 1) 
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตน้แบบแห่งชาติ (National eco-industrial demo park) 2) พื้นท่ีตน้แบบ 
circular economy (Circular economy demo-zone) 3) เขตประกอบการเพื่อการน ากลบัมาใชใ้หม่
ของทรัพยากร (Resource reproduction processing zone) 4) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมแห่งชาติ (National environmental scientific and technological Industry 
park) 5) หน่วยส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมแห่งชาติ (National environmental industry base) การ
ด าเนินการตามหลักแนวคิด CE และการจดัตั้ งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายในประเทศจีน 
ปัจจุบนัยงัคงประสบปัญหาเน่ืองจาก ความอ่อนแอในดา้นการเปิดตลาดการคา้เสรีกบัต่างประเทศ 
ขาดแรงผลกัดนัจากภาครัฐสู่ภาคทอ้งถ่ิน การขาดความรู้ความเขา้ใจของภาคทอ้งถ่ินต่อแนวคิด
หลกัการ CE และการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบกบัยงัไม่มีแนวทางท่ีดีเพียงพอ
ส าหรับแสดงให้เห็นถึงแนวทางการน าหลกัการแนวคิดเหล่าน้ีไปสู่การประยุกตใ์ชจ้ริง รวมถึงแรง
ขบัเคล่ือนจากภาครัฐ และภาคเอกชนต่อแนวคิดหลกัการ CE ยงัไม่เป็นท่ีชดัเจน ท าให้กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนตามแนวคิดหลกัการ CE ในประเทศจีนยงัอยูใ่นช่วงของการน าร่องซ่ึงรอการพฒันาต่อยอด
ต่อไปในอนาคต 

ประเทศเกาหลใีต้  
เน่ืองจากสัดส่วนของรายไดท่ี้มาจากอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใตสู้งเป็นอนัดบัสอง

รองจากการบริการ และรายไดจ้ากนิคมอุตสาหกรรมมีสูงกวา่ร้อยละ 30 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเกาหลีใตจึ้ง
เร่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2548 โดยยึดหลักแนวคิดการสร้างระบบนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Industrial Eco-system) ผา่นกลยทุธ์ 5 ประการไดแ้ก่   

1. การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนวตัถุดิบและพลงังานภายในนิคมอุตสาหกรรม   
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2. การวางแผนและพฒันาพื้นท่ีทางนิเวศ   
3. การมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการ   
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน   
5. การส่งเสริมและพฒันาโครงการ 
ถึงแมก้ารจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเกาหลีใตจ้ะเพิ่งกา้วขา้มระยะเร่ิมตน้

มาไดไ้ม่นานนกั แต่ก็มีการด าเนินโครงการยอ่ยในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมท่ีไดผ้ลดีเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม Ulsan ท่ีประสบความส าเร็จในการเพิ่มก าไรทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกบัการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

ประเทศเวยีดนาม  
การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยงัถือเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศเวียดนาม ถึงแมว้า่

นิคมอุตสาหกรรม LinhTrung 1 Export Processing Park 1 ในนครโฮจิมินห์ และนิคมอุตสาหกรรม 
NhonTrach 2 ในจงัหวดัดงใน่ (Dong Nai) จะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นตน้แบบของการพฒันา
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial Development) แต่การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่ง
เป็นทางการคร้ังแรกของประเทศเวียดนามเพิ่งเกิดข้ึนใน พ.ศ. 2552 โดยการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรม Bourbon-An Hoa ในจงัหวดั TayNinh ทางภาคตะวนัตกเฉียงใต ้โดยมีวตัถุประสงค์
หลักมุ่งเน้นไปท่ีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าในกระบวนการผลิต และการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยืน โดยการลดปริมาณการก่อให้เกิดขยะ และเพิ่มการใชพ้ลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือก นอกจากน้ีร้อยละ 30 ของพื้นท่ีทั้งหมดของนิคมอุตสาหกรรมจะถูกรักษา
เอาไวเ้ป็นพื้นท่ีสีเขียว และนกัลงทุนยงัมีการเชิญชวนให้ผูค้นในภูมิภาคมีส่วนร่วมในการลงทุนถึง
ร้อยละ 15 รวมไปถึงมีการสร้างถนน สถานีอนามัย และสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
เครือข่ายและความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนโดยรอบกบันิคมอุตสาหกรรม   

เขตบริหารพเิศษฮ่องกง  
จากรายงาน พ.ศ.2553 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีการรีไซเคิลขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในเขต

บริหารพิเศษเฉล่ียถึงร้อยละ 48 แต่กวา่ร้อยละ 99 ของวตัถุดิบท่ีไดรั้บการรีไซเคิลแลว้ถูกส่งออกไป
ยงัจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศอ่ืนๆ เหลือไวเ้พียงไม่ถึงร้อยละ 1 ส าหรับการน าเขา้กระบวนการ
ผลิตอีกคร้ังในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจึงเล็งเห็นวา่ควรมีการพฒันา
อุตสาหกรรมรีไซเคิลใหม้ากข้ึน จึงไดส้นบัสนุนใหมี้การจดัตั้ง EcoPark ซ่ึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมท่ี
มุ่งเนน้เฉพาะการรีไซเคิล โดยส่งเสริมแนวคิดการรีไซเคิลในระดบัอุตสาหกรรมชุมชน รวมไปถึง
การพฒันาแบบกา้วกระโดดโดยการจดัเตรียมพื้นท่ีส าหรับส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรมรีไซเคิลใน
ระยะยาว โดย EcoPark เร่ิมต้นด าเนินงานมาตั้ งแต่ พ.ศ.2550 แต่ยงัประสบปัญหาเก่ียวกับ
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และยงัไม่สามารถบรรลุเป้าการผลิตท่ีตั้งเอาไวไ้ด ้ท าให้ตอ้งพฒันา
ประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินคา้ และมุ่งเน้นการรีไซเคิลในระดบัชุมชนอย่าง
จริงจงัมากยิง่ข้ึน 

 
ตารางที ่2.1  การด าเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศต่างๆ 
 
ประเทศ วตัถุประสงค ์ แนวคิด 

สหรัฐอเมริกา - การลดปริมาณของเสีย - หลกัการ 3Rs  
- การใช้ เทคโนโลยี ท่ีสามารถผลิต

พลังงานชีวภาพจากของเสียและวสัดุ
เหลือใช ้(Waste into Energy)  

แคนาดา  - เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัเชิง
ธุรกิจ  

- การใช้ท รัพยากรอย่าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อย
ท่ีสุด  

- บูรณาการมิติเชิงเศรษฐกิจกับมิติเชิง
ส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั  

- หลักประสิทธิภาพเชิงนิ เวศ (Eco-
Efficiency)  

สวเีดน - การเช่ือมโยงกันระหว่าง
รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผูอ้ยูอ่าศยั ส่ิงปลูกสร้าง  

- The Hammarby Model 
- ผูท่ี้อยู่อาศัยในเมืองจะเป็นส่วนหน่ึง

ของวงจรเมืองนิเวศ 
เดนมาร์ก  - ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ก า ร ใ ช้

ท รัพยากรไฟฟ้าและน ้ า  
ร ว ม ถึ ง ก า รน า ข อ ง เ สี ย
กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

- เค รือข่ าย อุตสาหกรรมแบบพึ่ งพา 
(Industrial Symbiosis) 

เยอรมนั  - การสร้างระบบเศรษฐกิจ
แบบครบวงจร 

- การพฒันาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรม 

สหราช
อาณาจกัร  

- ลดปริมาณการฝังกลบของ
เ สี ย  แล ะลดต้น ทุนก า ร
จัด ก า รของ เ สี ยส าห รับ
โรงงาน 

- สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา 
(Industrial Symbiosis)  

- สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนวตัถุดิบ 
พลงังาน Logistics และองคค์วามรู้ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 
ประเทศ วตัถุประสงค์ แนวคิด 

ญ่ีปุ่น - กระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน 
- สร้างสังคมรีไซเคิล

ทรัพยากรในภูมิภาค 

- การส่งเสริมอุตสาหกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
- มุ่งเนน้การแลกเปล่ียนของเสีย

อุตสาหกรรม 
จีน - พฒันาอุทยานส่ิงแวดลอ้ม 

(Environmental park) 
ตน้แบบในระดบัต่างๆ  

- บูรณาการมิติเชิงเศรษฐกิจ ใหเ้ขา้กบัมิติ
เชิงส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานหลกัการของ
นิเวศวทิยาอุตสาหกรรม  

เกาหลีใต ้ - การสร้างระบบนิเวศวทิยา
อุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื  

- เพิ่มก าไรทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกบัการ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

เวยีดนาม  - การใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งคุม้ค่าในกระบวนการ
ผลิต  

- จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
เสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพนัธ์
ระหวา่งชุมชนโดยรอบ 

ฮ่องกง - พฒันาอุตสาหกรรมรีไซเคิล - จดัตั้ง EcoPark เป็นนิคมอุตสาหกรรมท่ี
มุ่งเนน้เฉพาะการรีไซเคิล  

- ส่งเสริมแนวคิดการรีไซเคิลในระดบั
อุตสาหกรรมชุมชน  

 
2.5.3 การด าเนินการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ก าหนดแนวทาง

พฒันาภาคอุตสาหกรรม ดว้ยการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี
อุตสาหกรรมหลกัของประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยการสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกนัของ
อุตสาหกรรมและชุมชน และส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน สถาบนัการศึกษาและภาครัฐร่วมกนั
พฒันา ตั้ งแต่การก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา มาตรฐานขององค์ประกอบท่ีจ าเป็นของ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก าหนดมาตรการการบริหารจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และผลกระทบดา้นสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี ไปจนถึงการมีศูนยเ์ฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในพื้นท่ี ก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนลงทุนเพื่อฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนและภาครัฐใน
รูปแบบการสนบัสนุนกิจการเพื่อสังคม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554)  
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หน่วยงานหลกัของประเทศไทยในการด าเนินการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก ากบัดูแลการด าเนินการในพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรม โดยการขบัเคล่ือนพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-
industrial estate) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดูแลการด าเนินการในพื้นท่ีอุตสาหกรรมนอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม เช่น เขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้ งสองหน่วยงานได้ก าหนดกรอบ
แนวทาง รูปแบบและแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการวางหลกัเกณฑ์และ
แนวปฏิบติัต่างๆ เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการ โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการน าร่องแลว้ในหลาย
พื้นท่ี ของประเทศ 
 

2.5.4 หลกัเกณฑ์ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดก้ าหนดเป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry 

Development) เพื่อการอยู่ร่วมกนัด้วยความสมดุลของการพฒันาบนฐานของความย ัง่ยืน โดย
ก าหนดมิติของการพฒันา ไว ้5 มิติ และแนวปฏิบติั 21 ดา้น ประกอบดว้ย  

2.5.4.1 มิติกายภาพ จะตอ้งมีท าเลท่ีตั้งสอดคลอ้งกบัผงัเมือง และมีการวางผงัการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
1) การวางผงัท่ีตั้งและการจดัพื้นท่ี 

(1) ท่ีตั้งของอุตสาหกรรมเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและการพฒันา
ของเมือง 

(2) การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2) การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ อาคารและบริเวณโดยรอบ

ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2.5.4.2 มิติเศรษฐกิจ มีความคุม้ค่าในการผลิต และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของทอ้งถ่ินผูป้ระกอบกิจการ และชุมชนอยา่งมัน่คง 
3)  เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม : ภาคการผลิตและบริการมีความคุม้ค่า

และเจริญเติบโต 
4)  เศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน : เศรษฐกิจทอ้งถ่ินมีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง 
5)  เศรษฐกิจของชุมชน : เศรษฐกิจของชุมชนมีความเขม้แขง็ 
6)  การตลาด : ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและเป็น

ท่ีตอ้งการของตลาด 
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7)  การขนส่ง: ผู ้ประกอบการมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Logistics) 

2.5.4.3 มิติส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ลดและป้องกนัมลพิษ
ใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า 
8)  การจดัการคุณภาพน ้า : 

(1)  มีน ้าใชเ้พียงพอ 
(2)  การปล่อยน ้าทิ้งเป็นศูนย ์
(3)  คุณภาพน ้าทิ้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

9)  การจดัการคุณภาพอากาศ : 
(1)  คุณภาพอากาศไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
(2)  อตัราส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนต่อผลิตภณัฑฯ์ ท่ีลดลง 

10)  การจดัการกาก ของเสีย และวสัดุเหลือใช ้:ของเสียเป็นศูนย ์ 
11)  การจดัการพลงังาน : 

(1)  การใชพ้ลงังานในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพ 
(2)  ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือก 

12)  การจดัการเสียง : ความดงัของเสียงจากภาคการผลิตไม่รบกวนชุมชน 
13)  กระบวนการผลิต : ผูป้ระกอบการมีการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
14)  ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ : ประสิทธิภาพเชิงนิเวศของอุตสาหกรรม

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
15)  การจดัการดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ : 

(1)  อุตสาหกรรมมีความปลอดภยัไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนกังาน
และชุมชน 

(2)  อุบติัเหตุร้ายแรงเป็นศูนย ์(Zero Accident) 
16)  การเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อม : มีระบบการเฝ้าระวงัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม 
2.5.4.4  มิติสังคม พนกังานในพื้นท่ีและชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวติ และสังคมท่ี

น่าอยู ่
17)  คุณภาพชีวิตและสังคมของพนกังาน : พนกังานในพื้นท่ีมีศกัยภาพ

คุณภาพชีวติและสังคมท่ีดี 
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18)  คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ : ชุมชนมีศกัยภาพและน่า
อยู ่

2.5.4.5 มิติการบริหารจดัการ การบริหารจดัการในพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบ โดยการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
19)  การบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วม : การบริหารจดัการในพื้นท่ี

เป็นไปอยา่งมีระบบ โดยการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
20)  การพฒันาและรักษาระบบบริหารระดบัสากล : มีการใชร้ะบบบริหาร

ระดบัสากลอยา่งต่อเน่ือง 
21)  ขอ้มูลข่าวสารและการรายงาน : มีขอ้มูล ข่าวสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

เพื่อเผยแพร่ภายในพื้นท่ี 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงมุ่งสู่ความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม มีรูปแบบของ
การพฒันาท่ีสอดคลอ้ง เช่ือมโยง และครอบคลุมกิจกรรมความร่วมมือ / กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
/กิจกรรมการยกระดบั ของการพฒันาในดา้นต่างๆ ของทั้ง 5 มิติ และสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมและเหมาะสม โดยไดก้ าหนดลกัษณะองคป์ระกอบและแนวทางการพฒันาใน 22 ดา้น 
ของทั้ง 5 มิติหลกั ไดแ้ก่ มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางส่ิงแวดลอ้ม มิติทางสังคม และมิติ
ทางดา้นการบริหารจดัการ และกิจกรรมความร่วมมือ/กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ /กิจกรรมการ
ยกระดบั ทั้ง 22 ดา้น ไดด้งัน้ี  

มิติทางกายภาพ 3 ดา้น 
1. พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม การออกแบบ พฒันา และบริหารพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ (กฎหมาย ผงัเมือง EIA SEA ผงัแม่บท ผงัจดัสรร Green area/ Buffer 
Zone/ Eco Zone / Zoning และการจดัท า Protection Strip ตลอดจนการค านึงถึงภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และระบบนิเวศทอ้งถ่ิน) และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Landscape/ Land Use/ Green 
Area/ Zoning) 

2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การออกแบบระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco Design for Common Utility & 
Infrastructure) รวมทั้งมีความพอเพียงและไดรั้บการบ ารุงรักษาท่ีดี เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และน าแนวคิด Eco มาใช้ในการออกแบบและพฒันาในแต่ละระบบ (Eco 
Concept Design) 
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3. อาคารของโรงงานในนิคมฯ การออกแบบอาคารท่ีประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (Energy Efficiency & Environmental Friendly Building/ Green Building) รวมไปถึง
การมีสวนสวยในโรงงาน (In-plant Landscape) และกิจกรรมการลด CO2 ในรูปแบบต่างๆ 

มิติทางเศรษฐกิจ 3 ดา้น 
1. เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม (Economic Efficiency) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากสถิติข้อมูลของอัตราส่วนของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมของจงัหวดั (Manufacturing Gross Provincial Product) ต่อจ านวนแรงงานใน
จงัหวดัท่ีมีนิคมฯ 

2. เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (Economic Stability) การพฒันาทอ้งถ่ินอย่างมีเสถียรภาพ โดย
พิจารณาจากสถิติขอ้มูลของอตัราการว่างงานของประชากร และรายไดส้รรพากรของจงัหวดัท่ีมี
นิคมอุตสาหกรรม 

3. เศรษฐกิจชุมชน (Economic Equity) การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งมัง่คัง่ของภาคประชาชน 
โดยพิจารณาจากสถิติขอ้มูลของสัดส่วน "จ านวนคนจนหรือผูมี้รายไดเ้พื่อการบริโภคต ่ากวา่เกณฑ์
เส้นความยากจนต่อจ านวนประชากรในจงัหวดัท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม" และจ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย
ของประชากรในจงัหวดัท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม 

มิติทางส่ิงแวดลอ้ม 9 ดา้น 
การป้อนเข้า - ทรัพยากร/การจัดการวัสดุ/ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ ( INPUT- 

Resource/Material Management/Eco-efficiency) 
1. การบริหารจดัการทรัพยากร พิจารณาจากการจดัสรรและการวเิคราะห์ประสิทธิภาพใน

การใชท้รัพยากรและน ้า 
2. การบริหารจดัการพลงังาน พิจารณาจากการจดัสรรและการวเิคราะห์ประสิทธิภาพใน

การใชพ้ลงังาน 
กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ ์(Production Process and Product) 
3. ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากการเก็บข้อมูลผู ้ประกอบการท่ีมี

กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการ
จดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Purchasing) รวมถึงการส่งเสริม
เพิ่มจ านวนผูป้ระกอบการดงักล่าว 

ขาออก – การควบคุมมลพิษ (OUTPUT – Pollution Control) 
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4. มลภาวะทางน ้า โดยพิจารณาจากการติดตามตรวจสอบ ก ากบัดูแลคุณภาพน ้าใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานกฎหมาย ไม่ใหมี้ขอ้ร้องเรียน เปรียบเทียบกบัคุณภาพน ้าในแหล่งรองรับและความ
พยายามในการลดมลภาวะทางน ้า 

5. มลภาวะทางอากาศ โดยพิจารณาจากคุณภาพอากาศท่ีปล่อย การจดัท าฐานขอ้มูล การ
ปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

6. กากของเสีย พิจารณาการจดัท าฐานขอ้มูลการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และความพยายามในการลดปริมาณของเสีย 

7. มลภาวะทางเสียง กล่ิน ฝุ่ น ควนั เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยพิจารณาจากการตอบสนอง
ต่อขอ้ร้องเรียน และการก าหนดมาตรการท่ีเก่ียวกบัมลภาวะ และ เหตุเดือดร้อนร าคาญอ่ืนๆ 

ความปลอดภยัและสุขภาพ (Safety and Health) 
8. ความปลอดภยัและสุขภาพ ครอบคลุมการจดัการดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ แผน

ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน การซอ้มแผน ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั (Safety) และการเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง/
อตัราการเจบ็ป่วยท่ีรุนแรงท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม และมีการเฝ้า
ระวงัสุขภาพ (Health Surveillance)  

การพึ่งพาเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัของอุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis) 
9.การพึ่งพาและเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัของภาคอุตสาหกรรม การบริหารจดัการแบบพึ่งพา

และเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของภาคอุตสาหกรรม (Business-linkage/Inter-utilization/Industrial-
Symbiosis) โดยพิจารณาจากรูปแบบเครือข่าย/ความเช่ือมโยงท่ีก่อให้เกิดการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั
ของภาคอุตสาหกรรม 

มิติทางสังคม 2 ดา้น 
1. คุณภาพชีวติและสังคมของพนกังาน ครอบคลุมการก ากบัดูแลให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม

สีขาว ปลอดยาเสพติด มีการพฒันาบุคลากรของนิคมฯ และโรงงาน 
2. คุณภาพชีวติและสังคมของชุมชนโดยรอบ พิจารณาจากแผนการสร้างความสัมพนัธ์อนั

ดีกบัชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อก ารด าเนินกิจกรรมดา้น CSR และความพึง
พอใจของชุมชนโดยรอบท่ีมีต่อนิคมฯ 

มิติทางดา้นการบริหารจดัการ 5 ดา้น 
1. การบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วม การเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่างมีส่วน

ร่วมของนิคมอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ Eco Team, Eco Network,     
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Eco Forum หรือ Eco Center และแผนงาน/โครงการความร่วมมือกบัชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในการบริหรจดัการพื้นท่ีร่วมกนัในดา้นต่างๆ 

2. การยกระดบัการก ากบัดูแลโรงงาน พิจารณาจากการก ากบัดูแลโรงงานในดา้นต่างๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมายในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และพลงังาน 

3. ส่งเสริมให้โรงงานเขา้สู่ระบบบริหารจดัการระดบัสากลและระดบัประเทศ พิจารณา
จากการรณรงคส่์งเสริมใหโ้รงงานเขา้สู่ระบบการจดัการระดบัสากลและระดบัประเทศ 

4. การรณรงคส่์งเสริมใหโ้รงงานประยกุตใ์ชน้วตักรรม/เคร่ืองมือการจดัการ/ระบบบริหาร
จดัการใหม่ๆ พิจารณาจากการจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมเคร่ืองมือนวตักรรมหรือเทคโนโลยีการ
จดัการ และการน าเคร่ืองมือไปใช ้ตลอดจนมีการวเิคราะห์/พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

5. การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและการจดัท ารายงาน พิจารณาจากกิจกรรมการส่ือสาร การ
รายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในช่องทางและรูปแบบต่างๆ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดขอบเขตของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีขอบเขตของ
ความสัมพนัธ์ และความร่วมมือ ดงัภาพท่ี 2.5 
 

 
 
ภาพที ่2.5  ขอบเขตของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แหล่งทีม่า: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555. 
 

ระดบัโรงงาน จะเขา้สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ระดบั GI 1 – GI 5 
ตามเกณฑข์องกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ระดบันิคมอุตสาหกรรม จะพฒันาเชิงพื้นท่ีดว้ยความร่วมมือกบัเครือข่ายทั้งโรงงาน ชุมชน 
และหน่วยงานส่วนท้อง ถ่ินเป็น “นิคมอุตสาหกรรมเ ชิงนิ เวศและเครือข่ าย” หรือ                          
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco Industrial Estate & Networks) 

ระดบัทอ้งถ่ิน เทศบาล อบต. อบจ. ท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู ่จะพฒันาในดา้นต่างๆ ของ
ทอ้งถ่ินควบคู่กนัไปกบัภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นหลกัในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ สู่การเป็น “เมืองน่าอยู ่คู่อุตสาหกรรม” (Eco Industrial Town) 

ระดับจงัหวดั จะต้องพฒันาในทุกๆ ภาคส่วนให้เข้าสู่ความย ัง่ยืน ได้แก่ เกษตรย ัง่ยืน 
ประมงย ัง่ยนื ท่องเท่ียวย ัง่ยนื และอุตสาหกรรมย ัง่ยนื เป็นตน้ เพื่อเป็น “เมืองน่าอยู ่เมืองย ัง่ยืน” (Eco 
City) 
 

2.5.5 องค์ประกอบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
องคป์ระกอบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่วนใหญ่มกัเร่ิมตน้จากการด าเนินการพฒันา

อุตสาหกรรม สู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใหสู้งท่ีสุด และลด
การเกิดของเสียให้ได้มากท่ีสุด จากนั้นจึงขยายความเช่ือมโยงออกสู่อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ี
สามารถเช่ือมโยงวตัถุดิบ หรือใช้ประโยชน์จากของเสีย หรือผลิตภณัฑ์พลอยได้ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมขา้งเคียงได ้จากนั้นจึงขยายความเช่ือมโยงสู่ชุมชนโดยรอบ ขบัเคล่ือนเมืองสู่การเป็น
เมืองสีเขียว โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงัแนวคิดเมืองนิเวศในประเทศญ่ีปุ่น ภาพท่ี 2.6 ซ่ึง
ในหลายประเทศ ต่างก็มีแนวคิดการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
 

 
 
ภาพที ่2.6  แนวคิดเมืองนิเวศของประเทศญ่ีปุ่น 
แหล่งทีม่า:  Global Environment Centre Foundation, 2005. 
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เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ่น ประสบความส าเร็จค่อนข้างมาก และ
ด าเนินการอย่างแพร่หลาย ทั้งน้ีเน่ืองจากการด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
ประเทศญ่ีปุ่น มีคุณลกัษณะพิเศษ (Global Environment Centre Foundation, 2005) ประกอบดว้ย 

1. สังคมใหค้วามส าคญัและมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการรีไซเคิล
วสัดุต่างๆ 

2. รัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ินเป็นผูน้ ากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
3. เนน้การวจิยัและการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มุ่งสู่ความย ัง่ยนื 
4. มีตลาดเก่ียวกบัธุรกิจเชิงนิเวศ (eco-business market) ขนาดใหญ่และมีการขยายตวั 
5. เนน้เทคโนโลยดีา้นสภาพแวดลอ้ม 
6. เนน้การประหยดัพลงังาน การพฒันาวสัดุ และบูรณาการการจดัการของเสีย 
7. มีการบริโภคและการผลิตอยา่งย ัง่ยนื 
องค์ประกอบท่ีส าคญั ของความส าเร็จของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ่น ก็

คือความร่วมมือและการใหค้วามส าคญัจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งรัฐบาลกลาง ท่ีมีส่วนส าคญัใน
การก าหนดกฎหมาย มาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงมาตรการจูงใจทางภาษี เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินการของภาคส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างไม่ติดขดัและเกิดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมโครงการ รัฐบาล
ส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วนส าคญั ในการก าหนดกฎเกณฑ์ในระดบัทอ้งถ่ิน การสร้างความรู้ความตะหนกั 
และการก าหนดวิสัยทศัน์ของเมือง เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ในทอ้งถ่ินไดมี้ทิศทางในการด าเนินการ
ร่วมกัน ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการในพื้นท่ี มีส่วนส าคญัในการด าเนินการ การก าหนด
นโยบายบนความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการวิจยัและพฒันา เพื่อให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและวิสัยทศัน์ของเมืองได ้ภาคประชาชนและองคก์รภาคประชาชน มีส่วนส าคญัในการ
เฝ้าติดตามการด าเนินการและเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ภาควิชาการและสถาบนัทาง
การศึกษา มีส่วนช่วยในการวิจยัและพฒันา รวมถึงเป็นผูป้ระเมินการด าเนินโครงการ และภาค
การเงินและการธนาคาร มีส่วนในการสนบัสนุนโครงการลงทุนท่ีมีผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
ดงัภาพท่ี 2.7 
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ภาพที ่2.7  องคป์ระกอบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ่น 
แหล่งทีม่า: Norton, 2008. 
 

2.6 ข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ทีศึ่กษา 
 

เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองระยอง และพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอนิคม
พฒันา ครอบคลุมพื้นท่ี 5 ต  าบล ได้แก่ ต าบลมาบตาพุด ต าบลมาบข่า ต าบลห้วยโป่ง และพื้นท่ี
บางส่วนของต าบลต่างๆ ได้แก่ ต าบลทบัมา ต าบลเนินพระ นอกจากน้ียงัมีเกาะ 1 เกาะคือ เกาะ
สะเก็ด มีพื้นท่ีโดยรวมส้ิน 165.565 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีบนบกท่ีใช้ประโยชน์ประมาณ 
144.565 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากบัร้อยละ 87.32 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนพื้นท่ีท่ีเหลืออีกประมาณ 
21  ตารางกิโลเมตร เป็นทะเล เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีจ านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม 2555 
ตามทะเบียนราษฎร์จ านวน 56,591 คน (ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556)  
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2.7 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

SWOT Analysis คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบส าหรับการจดัประเภทปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ขององคก์รและมองถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองคก์ร  ในการวิเคราะห์ SWOT นั้น ทีม
ผูบ้ริหารอาจมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั จึงตอ้งบริหารการไดม้าของความเขา้ใจท่ีดีกวา่ และ ความเห็น
ท่ีสอดคลอ้ง หรือ แตกต่างกนัของคณะผูบ้ริหารจดัการ ในการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ นั้นสามารถ
ส่งผลรุนแรงต่อความส าเร็จของธุรกิจได ้ (นภาพร ณ เชียงใหม่, 2548)   การวิเคราะห์ SWOT เป็น
เคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ขององคก์ร ซ่ึงจะช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมี
ศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององค์กร หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ SWOT Analysis 
หมายความถึงการวิเคราะห์และประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)อย่างไร เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดกลยทุธ์ขององคก์รต่อไป  
 SWOT มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
 S: Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นบวก 
ซ่ึงองค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์หรือหมายถึง  การ
ด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้  

W: Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบและ
ความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีท าไดไ้ม่ดี 
 O: Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การ
ท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงคห์รือ หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการขององคก์ร  
 T: Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างานของ
องคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร  
 

2.7.1 กรอบการวเิคราะห์ SWOT 
ในการวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis นั้น การก าหนดเร่ือง หวัขอ้ หรือประเด็น 

(Area) เป็น ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึง เพราะการก าหนดประเด็นท าให้การวิเคราะห์และประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคไดถู้กตอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดประเด็นหลกั       
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(Key Area) โอกาสท่ีจะท าใหก้ารวเิคราะห์ถูกตอ้งจะมีมากยิ่งข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีการก าหนดกรอบ
การวิเคราะห์ SWOT ใดๆ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานหรือลกัษณะของธุรกิจและธรรมชาติขององคก์ร
นั้นๆ ซ่ึงกรอบการวิเคราะห์ SWOT มีหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบท่ีนิยมใชก้นัคือ การวิเคราะห์
ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกองคก์ร และการวเิคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายในองคก์ร ดงัน้ี 

2.7.1.1 การวเิคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายในองคก์ร (Internal Environment 
Analysis)  

การวเิคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายในองคก์ร เป็นการประเมินศกัยภาพของการ
ด าเนินงานขององคก์รท่ีผา่นมาในอดีต (Post Experiences) และในปัจจุบนัวา่ประสบผลสัมฤทธ์ิมี
ปัญหาอุปสรรคหรือมีขอ้มูลในการส ารวจหาโอกาส (Opportunity) ตรวจสอบภาวะคุกคามหรือ
ขอ้จ ากดั (Threats หรือ Constraint) หรือตรวจสอบสภาวะการเส่ียง (Risks) รวมทั้งการตรวจสอบ
ทางดา้นศกัยภาพขององคก์รทางดา้นปัจจยัหรือทรัพยากร ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจดัการ ทั้งน้ี การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายในองคก์รตามนยัดงักล่าวสามารถสรุป
ได้ว่าประเด็กหลกัท่ีควรน ามาพิจารณาหรือวิเคราะห์ประกอบด้วย  1) บุคคลกร (Manpower) 
ประกอบดว้ย อตัราก าลงั (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) ระบบการบริหารบุคคล 2) รายได/้งบประมาณ 
(Money) ประกอบด้วย ประสิทธิภาพด้านการเงิน การระดมทุน เป็นตน้ 3) วสัดุ/อุปกรณ์ 
(Materials) ประกอบดว้ย วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานท่ี 4) การบริหาร/
โครงสร้าง (Management) ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กระบวนการ ระบบ ภาวะผูน้ า 
วฒันธรรม องคก์ร ฐานขอ้มูลและสารสนเทศ ระบบการวางแผนและประเมินผล การส่ือสารภายใน 
และการการสร้างเครือข่าย 5) นโยบาย/แผนงาน/ขอ้มูล (Structure and Policy) ประกอบดว้ย 
นโยบาย กลยทุธ์ แผนการปฏิบติังาน และ 6) ผลงาน/ผลผลิต (Product) ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย 
ผลผลิตและผลลพัธ์ (ทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
เสีย เป็นตน้  

1) Strength Analysis  
การวิเคราะห์จุดแข็ง หรือ Strength Analysis เป็นการศึกษาตนเองจาก

มุมมองภายในและภายนอกวา่ จุดแขง็ของเราในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งนั้น เป็นเช่นไร หากจุดแข็ง
ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีทุกคนมีก็ไม่ถือวา่เป็นจุดแขง็ แต่เป็นความจ าเป็น (Necessity) ส าหรับการท าตลาด 
เป้าหมายส าคญัในการวเิคราะห์จุดแขง็คือการคน้หาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 

- อะไรคือส่ิงท่ีเราไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง 
- อะไรคือส่ิงท่ีเราท าไดดี้เหนือคู่แข่ง 
- อะไรคือส่ิงท่ีเรามีเหนือคู่แข่ง 
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- คนอ่ืนๆ (ผูบ้ริโภค, พนกังาน, คู่แข่ง ฯลฯ) มีความเห็นอยา่งไรต่อส่ิงท่ีเรา
คิดวา่เป็นจุดแขง็ของเรา 

2) Weakness Analysis 
มีลักษณะเช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง การวิเคราะห์จุดอ่อน หรือ 

Weakness Analysis เป็นการศึกษาตนเอง จากมุมมองภายในและภายนอกวา่ จุดอ่อนของเราในเชิง
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งเป็นเช่นไร หากจุดอ่อนดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีทุกคนมีก็ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนท่ีมี
นยัส าคญั แต่ในขณะเดียวกนัถา้เราสามารถแกไ้ขจุดอ่อนเหล่านั้นได ้ก็จะเปรียบเสมือนวา่เรามีจุด
แข็งเพิ่มข้ึนมา โดยทั่วไปแล้ว หลายๆองค์กรสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนขององค์กรตนเองได้ดี
เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ เช่น มองไม่เห็นว่าประเด็นต่างๆ นั้นเป็นจุดอ่อนได้อย่างไร หรือ
อาจจะเป็นเพราะการน าเสนอจุดอ่อนจะเป็นการต าหนิฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์จุดอ่อนท่ีดีจึง
ควรอาศยัการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก หรือคณะท างานท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะคน้หาความจริงท่ี
เป็นจุดอ่อนขององคก์ร 

2.7.1.2 การวเิคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกองคก์ร (External Environment 
Analysis)  

การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกองค์กร เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัหรือ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร แต่เขา้มามีบทบาทหรือผลกระทบต่อองคก์รจนเป็นผลให้
การด าเนินงานขององค์กรจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัสภาพแวดลอ้มดงักล่าว 
สภาพแวดลอ้มขององคก์รในท่ีน้ีอาจหมายถึงสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
กลุ่มอิทธิพลต่างๆ เช่น คู่แข่ง ซ่ึงนับวนัจะเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินงานขององค์กรหรือ
หน่วยงานเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัมีสภาพแวดลอ้มภายนอกประเภทอ่ืนท่ีจะเขา้มามีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรเช่น ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความกา้วหนา้ของวิทยาการท่ีหน่วยงานหรือองค์กรไดน้ ามาใช้หรือการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ 
หรือกฎหมายส าหรับปฏิบติั เป็นตน้  วิธีการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกสามารถท าไดห้ลายวิธี โดย 
PEST Analysis เป็นวิธีการหน่ึงในการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก โดยประกอบดว้ยการวิเคราะห์ 4 
ประเด็น คือ 1) การเมือง (Political) โดยวิเคราะห์อิทธิพลของการเมือง นโยบาย รวมถึงกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อองค์กร 2) เศรษฐกิจ (Economic) 3) สังคมวฒันธรรม (Sociocultural)รวมถึง
ปัญหาประชากร การอพยพแรงงาน วฒันธรรมประเพณี และ 4) เทคโนโลยี (Technological)             
(สมพร แสงชยั, 2548: 88-91) 
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1) Opportunity Analysis  
การวเิคราะห์โอกาส หรือ Opportunity Analysis เป็นการศึกษาวา่โอกาสท่ีมี

อยูใ่นเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยี นั้นคืออะไร โดยทัว่ไปแลว้โอกาส
ต่างๆ มกัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในระดับกวา้งและระดบัลึก การเปล่ียนแปลง
นโยบายต่างๆของรัฐบาล การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางสังคมศาสตร์การเปล่ียนแปลงลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ หรือการเปล่ียนแปลงในวิถีการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภค เป้าหมายส าคญัในการ
วเิคราะห์โอกาสคือการคน้หาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 

- การเปล่ียนแปลงภายนอกต่างๆท่ีเกิดข้ึนและมีประโยชน์ต่อการเติบโต
ขององคก์รคืออะไร 

-  สามารถน าโอกาสเหล่านั้นมาช่วยแกไ้ขจุดอ่อนขององค์กรได้หรือไม่
อยา่งไร 

-  สามารถน าโอกาสเหล่านั้นมาผสมผสานกบัจุดแข็งท่ีองค์กรมีอยู่เพื่อ
การเติบโตทางธุรกิจขององคก์รไดห้รือไม่ อยา่งไร 

2) Threat Analysis 
ในทางตรงขา้มกบัการวิเคราะห์โอกาส การวิเคราะห์อุปสรรค หรือ Threat 

Analysis เป็นการศึกษาวา่ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการเติบโตคืออะไร ปัจจยัเหล่านั้นมกัเป็นผลจาก
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในระดบักวา้งและระดบัลึก การเปล่ียนแปลงนโยบายต่างๆของรัฐบาล 
การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางสังคมศาสตร์ การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หรือ การ
เปล่ียนแปลงในวิถีการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป เป้าหมายส าคญัในการวิเคราะห์อุปสรรค 
คือการคน้หาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 

-  การเปล่ียนแปลงภายนอกต่างๆท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ขององคก์รคืออะไร 

-  สามารถน าจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าช่วยบรรเทาผลกระทบจากอุปสรรคเหล่านั้น
ไดห้รือไม่ อยา่งไร 

-  หากไม่สามารถแกไ้ขอะไรได ้องคก์รสามารถหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนจากอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นอยา่งไร 

SWOT Matrix เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกหรือเดินหนา้ (SO), เชิงรักษาระดบัและ
ท าลายอุปสรรค (ST), เชิงปรับปรุง แกไ้ขและฟ้ืนฟูก่อนเดินหนา้ (WO), และเชิงชะลอ ถอย หรือหนี 
(WT) องค์การอาจเลือกยุทธศาสตร์แนวใดแนวหน่ึงส าหรับการด าเนินงานขององค์การ หรืออาจ
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เลือกยุทธศาสตร์หลายๆ แนวผสมกันก็ได้ โดยปกติองค์การจะใช้ยุทธศาสตร์ผสม (Mixed 
strategies) มากกวา่จะใชย้ทุธศาสตร์แนวใดแนวหน่ึงเท่านั้น (สมพร แสงชยั, 2548: 170) 

สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส: SO) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึ่งปรารถนาท่ีสุด 
ผูบ้ริหารขององคก์รควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive-Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูม่า
เสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี    

สถานการณ์ที่ 2 (จุดแข็ง-อุปสรรค: ST) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ ดงันั้นแทนท่ี
จะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตวั หรือขยาย
ขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาว
ดา้นอ่ืนๆแทน 

สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส: WO) สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้น
การแข่งขนัอยูห่ลายประการ แต่ติดขดัอยูต่รงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยูห่ลายอยา่งเช่นกนั 
ดงันั้นทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตวั (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อน
ภายในต่างๆใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให ้   

สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค: WT) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
เน่ืองจากองค์กรก าลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
ดงันั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลด
หรือหลบหลีกภยัอุปสรรคต่างๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้องคก์รเกิดความ
สูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด 
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ประเด็นภายนอก 
 
 

ประเด็นภายใน 

โอกาส (O) 
1___________________ 
2___________________ 
3___________________ 

อุปสรรค (T) 
1___________________ 
2___________________ 
3___________________ 

จุดแขง็ (S) 
1___________________ 
2___________________ 
3___________________ 

SO 
Attack (ลุย, เดินหนา้, รุก, ฉวย
โอกาส) 

ST 
Maintain (รักษาระดบั & 
ท าลายอุปสรรค) 

จุดอ่อน (W) 
1___________________ 
2___________________ 
3___________________ 

WO 
Stabilization (ปรับปรุงแกไ้ข 
ฟ้ืนฟู หาช่องทางโตต่อไป 

WT 
Retrenchment (ถอย, ชะลอ ลด 
หนี) 

 
ภาพที ่2.8  ยทุธศาสตร์จาก SWOT Matrix 
แหล่งทีม่า: สมพร แสงชยั, 2548. 
 

2.7.2 รูปแบบการวเิคราะห์ BCG Growth-Share Matrix 
วิธี BCG Matrix ถูกคิดคน้โดย Boston Consulting Groupโดยเป็นการประเมินสถานการณ์

ทางการตลาดวา่ ขณะน้ีมีความน่าลงทุนเพียงใด เพื่อใชก้ าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินงาน
ต่อไป วิธีการวิเคราะห์ท าได้โดยการพิจารณาตลาดว่ามีการเติบโตมากน้อยเพียงใด และขณะน้ี
องค์การมีส่วนแบ่งตลาดในกิจการประเภทน้ีเป็นอย่างไรบา้ง ในตาราง BCG Matrix จะแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน (ดงัแสดงในภาพท่ี 2.9)  
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Dog 

Hi                                        Market share                                          Low  
 
ภาพที ่2.9  Boston Consulting Group(BCG) Model 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Ring (1998: 79 อา้งถึงใน สมพร แสงชยั, 2548: 173). 

สมพร แสงชยั (2548: 172-173) ไดก้ล่าวถึง กลยุทธ์ของ Boston Consulting Group (BCG) 
ซ่ึงบางคร้ังถูกเรียกวา่ตวัแบบบอสตนั (Boston Model) ว่า ตวัแบบน้ีเป็นตวัแบบท่ีน ามาพิจารณา
ตลาดประเภทต่างๆ เพื่อการลงทุนและการจดัสรรงบประมาณว่าตลาดมีสภาพการเติบโตมากหรือ
นอ้ย และองคก์ารมีส่วนแบ่งของการตลาดมากหรือนอ้ยเพียงใดในแต่ละผลิตภณัฑ์หรือบริการ เป็น
ตัวแบบท่ีอาจใช้กับหลายๆผลิตภัณฑ์หรือหลายๆบริการ หรืออย่างเดียวก็ได้ ซ่ึงหากใช้กับ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการหลายๆอยา่ง ก็อาจนบัเป็นกลยุทธ์ระดบัองคก์ารหรือยุทธศาสตร์องคก์าร แต่
ถา้น ามาใชใ้นการพิจารณาผลิตภณัฑห์รือบริการเพียงชนิดใดชนิดหน่ึงขององคก์าร ก็อาจนบัวา่เป็น
ตวัแบบกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) ซ่ึงจะตกอยู่ในระดบัย่อยของยุทธศาสตร์ของ
องค์การมากกว่า ซ่ึงไดมี้การแบ่งการพิจารณาออกเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ๆ 4 ชนิดดว้ยกนั คือ Star, 
Question Marks, Cash Cows และ Dogsโดยในแต่ละส่วนของ BCG Matrix มีช่ือเรียกและสามารถ
อธิบายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1)  Stars หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นดาวเด่น ตลาดท่ีตกอยูใ่นธุรกิจประเภทน้ี จะมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดสูง โตเร็ว การลงทุนไดผ้ลก าไรมาก ถา้มีการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานอาจมีการจดัหา
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เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใหม่หรือเพิ่มเติม หรือพฒันาสินคา้หรือบริการใหม่ข้ึนมา ซ่ึงก็คือในขณะท่ี
องค์การมีส่วนแบ่งตลาดสูง ท าให้องคก์ารมีความสามารถในการท าก าไร แต่หากตอ้งการท าก าไร
เพิ่มข้ึนหรือตอ้งการท่ีจะแข่งขนัในตลาดได ้องคก์ารจะตอ้งเพิ่มเงินลงทุนในปริมาณมากข้ึนดว้ย 
 2)  Question Marks หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหา คืออตัราการเจริญเติบโตถูกคาดคะเนวา่
จะสูงแต่ส่วนแบ่งการตลาดขององคก์ารต ่า (เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง 
แต่ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบต ่า) มกัพบในธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ในช่วงเร่ิมเขา้สู่ตลาด ธุรกิจตอ้ง
ตดัสินใจว่าควรทุ่มเงินส าหรับผลิตภณัฑ์หรือเลิกการผลิตส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหานั้นหรือไม่ 
ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาควรใชก้ลยุทธ์การสร้างส่วนครองตลาดซ่ึงหากสามารถแกปั้ญหาต่างๆ 
ไดจ้นประสบความส าเร็จก็จะกลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นดาวดวงเด่นต่อไป 
 3)  Cash Cows หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท าเงิน เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของ
ยอดขายต ่าส่วนครองตลาดเปรียบเทียบสูง โดยสาเหตุท่ีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายลดลง
เพราะผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ขั้นเจริญเติบโตเตม็ท่ีและตลาดเขา้สู่จุดอ่ิมตวั ผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นจะเป็น
ท่ีพึ่งขององคก์ารไดเ้สมอเพราะเป็นน ้ าบ่อทราย องคก์ารจึงควรรีดนมววัให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
โดยไม่ตอ้งลงทุนเพิ่มและน าทุนไปลงในผลิตภณัฑห์รือบริการประเภท Star ท่ีจะท าก าไรไดม้ากๆ  
 4)  Dogs หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีตกต ่า เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย
ต ่าและส่วนครองตลาดเปรียบเทียบต ่าผลิตภณัฑ์ท่ีตกต ่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าก าไรต ่าหรือขาดทุน ดู
เป็นผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีดูเหมือนจะไม่มีอนาคต มีคู่แข่งมากหนา้หลายตา ธุรกิจท่ีอยูใ่นประเภท
น้ีตอ้งท าในระยะเวลาสั้นๆ เพราะเป็นงานท่ีค่อนขา้งเส่ียงสูง บริษทัตอ้งพิจารณาว่าจะเสนอผลิต
ผลิตภณัฑน้ี์ต่อไปหรือตดัผลิตภณัฑน้ี์ออกจากตลาดหรือเปล่ียนต าแหน่งผลิตภณัฑน์ั้นใหม่ 
 นอกจากน้ี Peter Smith Ring (1998 อา้งถึงใน สมพร แสงชยั, 2548: 174)ไดป้ระยุกต ์BCG 
มาใช้ส าหรับราชการ โดยน าประเด็นการไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนและความสามารถใน
การควบคุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาแทนส่วนแบ่งทางการตลาดและการเติบโตของตลาด ท าให้ไดก้ลยุทธ์
ขององคก์ารหรือยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  
 1)  Sitting ducks เป็นปัญหาท่ีสามารถควบคุมไดสู้งและประชาชนให้การสนบัสนุนมาก 
เปรียบไดก้บัเป็ดล่อเป้าท่ีง่ายต่อการล่าหรือการด าเนินงาน  

2)  Dark horses เป็นปัญหาท่ีควบคุมไดง่้าย แต่ประชาชนไม่ค่อยสนับสนุน หากเส่ียง
ด าเนินการลงไป ผลท่ีไดอ้าจจะดีหรือไม่ดีก็ได ้อาจเป็นเสมือนมา้มืดท่ีถา้หากทุกอย่างลงตวัและ
กลายเป็นดีได ้ 
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3)  Angry tigers เป็นประเด็นปัญหาท่ีควบคุมไดย้าก แต่ประชาชนใหก้ารสนบัสนุนสูง การ
เขา้ไปด าเนินการ ก็เท่ากบัการไปแหยใ่หเ้สือโกรธ และอาจกลายเป็นปัญหาภายหลงั หากประชาชน
ลดการสนบัสนุนลง  

4)  Sleeping dogs เป็นปัญหาท่ีทางราชการไม่อาจควบคุมไดแ้ละประชาชนก็ไม่ยินดี
สนบัสนุน การด าเนินการในเร่ืองเหล่าน้ี เท่ากบัเป็นการไปแหย่หรือปลุกให้สุนขัต่ืน สุนขัอาจกดั
เอา หากสุนัขจนตรอกก็อาจจะสู้ชนิดยอมตายดว้ยซ ้ าไป ปัญหาบางชนิดองค์กรจึงไม่ควรยุ่งเก่ียว
ดว้ยเลย 
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Sleeping dog 
Hi                                      Public support                                         Low  

 
ภาพที ่2.10  BCG ประยกุตส์ าหรับภาคราชการ 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Ring (1998: 79 อา้งถึงใน สมพร แสงชยั, 2548: 174). 
 

2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

Kim (2005) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ของความเป็นอุตสาหกรรมกบัความเป็นเมือง โดย
ศึกษาความเปล่ียนแปลงของเมืองเม่ือมีอุตสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจกัรไอน ้ า ในช่วงศตวรรษท่ี 19 
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พบวา่ โรงงานท่ีมีการจา้งแรงงานจ านวนมากและอุตสาหกรรมท่ีมีแรงงานสูงมีแนวโนม้ท่ีจะตั้งอยู่
ในเมืองมากกวา่ในชนบท  

Han (2011) ไดก้ล่าวถึงความเป็นเมืองและความเป็นอุตสาหกรรม เป็นระบบการพฒันา
เศรษฐกิจซ่ึงมีผลเสริมซ่ึงกนัและกนั โดยอุตสาหกรรมขั้นท่ีสอง และขั้นท่ีสามท่ีใชแ้รงงานจ านวน
มากจะส่งผลต่อความเป็นเมืองเพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั  

Roberts (2004) ได้ศึกษาการใช้แนวคิดนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมในการพฒันาสวน
อุตสาหกรรมในออสเตรเลีย โดยยืนยนัวา่ รัฐบาลทอ้งถ่ินและชุมชน ต่างมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง
เก่ียวกบันิเวศวิทยาอุตสาหกรรม และด าเนินการไปดว้ยความไม่กระจ่างชดั โดยไดพ้ฒันาหลกัการ
และคู่มือแผนการด าเนินงานส าหรับภาครัฐในการพฒันาโครงสร้างส าหรับสวนอุตสาหกรรม โดยมี
หลกัแนวคิด ดงัน้ี 

 ส่งเสริมโอกาสในการสร้างความร่วมมือและความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริง ของชุมชนและ
ภาครัฐในการพฒันาทศันคติเพื่อตอบสนองต่อการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยนื 

 วางกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรม ในการจดัการของเสีย การใช้พลังงาน เพื่อการใช้
ประโยชน์โดยอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

 สร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม โดยการคา้หรือแลกเปล่ียนของเสียและผล
พลอยไดจ้ากการผลิต 

 เพิ่มมูลค่า โดยการใชข้องเสียและการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในระบบอุตสาหกรรม 
 สร้างความร่วมมือในการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด การจดัการขยะและการ

พฒันาอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 
 สนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม  
 สนบัสนุนนโยบายอุตสาหกรรมและสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุน้ให้เกิดนวตักรรม การ

ร่วมกนัปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยใชท้รัพยากรท่ีคุม้ค่า 
 แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ท่ีจะสร้างความแข็งแรงให้กับ

อุตสาหกรรม 
Jung et al. (2013) ไดพ้ฒันาแนวคิดใหม่ในการพฒันาประสิทธิภาพของสวนอุตสาหกรรม 

ในประเทศเกาหลีใต ้โดยไดน้ าเสนอกระบวนการพฒันาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก(ปี 2005-
2009) เป็นการสร้างความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการหมุนเวียนของวตัถุดิบและพลงังาน และการเกิด
ผลิตภณัฑ์พลอยไดแ้ละของเสีย รวมถึงการติดตั้งระบบการติดตามการเกิดมลพิษ การพฒันาระบบ
บ าบดัน ้ าเสียและของเสีย ในระยะที 2 (ปี 2010-2014) เป็นการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมและ
ระหวา่งสวนอุตสาหกรรม เม่ือเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดม้าก ยอ่มมีผลในการเพิ่มความย ัง่ยืน
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ของการสร้างสมดุลของการแลกเปล่ียนวตัถุดิบ และในระยะท่ี 3 (ปี 2015-2019) เป็นการวิเคราะห์
ขอ้บกพร่องและขอ้จ ากดัใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัจากการด าเนินการในขั้นตอนก่อนหนา้น้ี เป็นการ
เรียนรู้เพื่อปรับปรุง ให ้โครงการสวนอุตสาหกรรมของเกาหลีใตมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 

 
 
ภาพที ่2.11  ระบบการด าเนินการของสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเกาหลีใต  ้
แหล่งทีม่า: Jung et al., 2013. 
 

Heeres (2004)  ได้ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในสหรัฐอเมริกาและ
เนเธอร์แลนด ์พบวา่ โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเนเธอร์แลนดป์ระสบความส าเร็จสูงกวา่ใน
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจาก โครงการในสหรัฐอเมริกา ด าเนินการโดยภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินและส่วน
ภูมิภาค และถูกมองวา่โครงการเป็นแนวทางในการกระตุน้เศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน หรือภูมิภาค จาก
การเขา้ถึงกองทุนสนบัสนุนจากภาครัฐ เหตุน้ีจึงส่งผลให ้ภาคเอกชนมกัจะไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบั
โครงการ ขณะท่ีในเนเธอร์แลนด ์โครงการถูกด าเนินการโดยผูป้ระกอบการภาคเอกชนเอง โดยมีรัฐ
ส่วนทอ้งถ่ินและส่วนภูมิภาค เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณและเป็นท่ีปรึกษาโครงการ นอกจากน้ียงั
แสดงให้เห็นถึง มีส่วนเก่ียวข้องและบทบาทของแต่ละภาคส่วนในกระบวนการพฒันาสวน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial park) ในสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงพบวา่ภาคส่วนท่ี
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มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ในการพฒันาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ รัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน ดัง
ตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที ่2.2  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและบทบาทของแต่ละภาคส่วนในกระบวนการพฒันา                                                            

สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial park) ในสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ 
 

Stakeholders Netherlands USA 
INES RiVu Moerdijk Fairfield Brownsville regional 

IS  
Cape Charles 
STIP 

Government       
Local F I,P,F M,A I,M,P,F I,M,P,F I,M,P,F 
Regional F I,P,F I,P,F F F I,P,F 
National F,C C C F,C F,C F,C 

Chamber of 
Commerce 

- I,P - - - - 

Companies  A,F A,F A,F [F] [F] [F] 
Entrepreneurs’ 
association 

I,M,P I,M,P I,P - - - 

Educational 
institutions 

C - - C A,C A,C 

Consultant 
agencies 

C C - - A,C - 

NGOs       
Labour - - - C - A,C 
Environmental - - - - - A,C 

Local residents - - - A,C - A,C 
 

หมายเหตุ: I, project initiator/commissioner; M, project manager; P, member of the planning group; A, active 
participant in project development (not financial); F, provides/provided funds to the project; C, consultant to the 
project; –, is not a stakeholder in the project concerned; [ ], the stakeholder was supposed to take up the role but 
has not done so yet. 

แหล่งทีม่า: Heeres, 2004. 
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Fang (2007) ได้ศึกษาการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจีน ซ่ึงมีการด าเนินการอยู่ใน
ระยะเร่ิมแรก โดยอาศยัเทคโนโลยีเครือข่ายการพึ่ งพากันของอุตสาหกรรมและสายการผลิต/
ผลิตภณัฑ์แบบปิด เป็นกุญแจส าคญัในการด าเนินการ แมว้่ารายละเอียดการด าเนินโครงการในแต่
ละโครงการของจีน จะมีความแตกต่างกนัออกไป แต่ลว้นด าเนินการบน China’s Agenda 21 เป็น
หลกัส าคญั ท่ีเป็นตวัก าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจีน และจากตารางท่ี 2.3  พบว่า 
เทศบาลเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการโครงการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดบัมณฑล
ของประเทศจีน  
 
ตารางที ่2.3  โครงการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดบัมณฑล ในประเทศจีน ถึงปี 2005   
 

 
 

หมายเหตุ: EIP, eco-industrial parks, CE, circular economy 

แหล่งทีม่า: Fang, 2007. 



 

บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั (Research Methodology) 

ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตา
พุด” ไดมี้การออกแบบการวิจยัในลักษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) และ
เลือกใชก้ารสัมภาษณ์แบบซ่ึงหนา้ (Face to face interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ซ่ึงพฒันาจากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
ประเด็นดงัน้ี 
 

3.1 วธิีการศึกษา (Methods) 
 

ในการศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาข้อมูลการพฒันาของเมืองและ
อุตสาหกรรม ความเป็นเมืองนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งศึกษารูปแบบและความเป็นมา
ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจถึงการพฒันาสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งปัจจยัและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศโดยหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งของประเทศไทย จากนั้นไดด้ าเนินการศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีหลกัท่ีมีการพฒันาอุตสาหกรรม และเป็นท่ีตั้งของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีน าร่องในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานของเมือง และทิศทางการพฒันาเมือง ดว้ยการสัมภาษณ์แบบซ่ึงหน้า (Face to face 
interview)  ผู ้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน หน่วยงานราชการ หน่วยงานวิชาการ 
ผูป้ระกอบการภาคเอกชน และผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี เพื่อให้ทราบถึงปัจจยั ท่ีสามารถท าให้ภาคส่วน
ต่างๆ เข้าใจและด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงประเมินแนวทางการ
ด าเนินงานของทุกภาคส่วน ท่ีจะสามารถเช่ือมโยงไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพื้นท่ี
ศึกษา 

 



57 

การศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ทา้ยท่ีสุดแลว้ขอ้มูลต่างๆท่ีไดน้ ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมของประเทศสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
ส าหรับภาคส่วนต่างๆ ท่ีตอ้งการศึกษาและน าแนวทางมาปฏิบติัจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ง
ในด้านการด าเนินการและการจัดการท่ีเหมาะสม โดยก ารด า เนินการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัคือ การส ารวจการเปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรม และชุมชน สู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของต่างประเทศ รวมถึง
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของประเทศไทย และอธิบายกระบวนการ
เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม และชุมชน ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาล
เมืองมาบตาพุด ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงการขบัเคล่ือนสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย 
รวมถึงทราบแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงจากการด าเนินการของภาคส่วนต่างๆ ท่ีจะสามารถ
พฒันาเมืองสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

3.2 กรอบแนวคดิ (Conceptual framework) 
 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีความตอ้งการ
ขอ้มูลท่ีหลากหลาย รอบดา้น เพื่อให้เขา้ใจในบริบทของการวิจยั ซ่ึงถือเป็นแนวคิดพื้นฐานของ
งานวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาแนวทางของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มีการเก็บรายละเอียด
เก่ียวกบัลกัษณะความเปล่ียนแปลงและการปรับตวัของเมืองและอุตสาหกรรม จากอดีต ปัจจุบนั 
และแนวโน้มในอนาคต แล้วน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมด จึงสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 3.1  
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

บริบท 
- สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการของเมือง 

- แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
บริบท 

- สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการของเมือง 

- แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ ในต่างประเทศ 

- แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศของประเทศไทย 

 

 
การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ ในต่างประเทศ 

- แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศของประเทศไทย 

 

กลยทุธ์และแนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพดุ 

 
กลยทุธ์และแนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพดุ 

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของพ้ืนท่ี
พฒันาอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล                                                       
เมืองมาบตาพดุ ใน 5 มิติ 

- กายภาพ/โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- เศรษฐกิจ 

- สงัคม 

- ส่ิงแวดลอ้ม 

- การบริหารจดัการ 

 
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของพ้ืนท่ี
พฒันาอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล                                                       
เมืองมาบตาพดุ ใน 5 มิติ 

- กายภาพ/โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- เศรษฐกิจ 

- สงัคม 

- ส่ิงแวดลอ้ม 

- การบริหารจดัการ 

ปัจจัยท่ีน าไปสู่การพัฒนาของเมืองและ
อุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตา
พดุ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
 

 
ปัจจัยท่ีน าไปสู่การพัฒนาของเมืองและ
อุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตา
พดุ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
 

การด าเนินงานพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของอุตสาหกรรมและชุมชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพดุ  
 

 
การด าเนินงานพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของอุตสาหกรรมและชุมชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพดุ  
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3.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informants) 
 

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตา
พุด ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงานวชิาการ ดงัน้ี 

- ผูแ้ทนนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
- ผูอ้  านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
- ผูอ้  านวยการสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ผูแ้ทนชุมชนท่ีในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ท่ีมีพื้นท่ีชุมชนอยู่โดยรอบพื้นท่ีนิคม

อุตสาหกรรม จ านวน 13 ชุมชน 
- ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาอยา่งย ัง่ยนื บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 

 

3.4 แหล่งข้อมูล (Data sources) 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้รวบรวมขอ้มูลทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณ์แบบซ่ึงหนา้ แลว้จึงน าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ผลการศึกษา ดงัน้ี 
 

3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพื้นท่ีศึกษา ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ผูแ้ทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดจ านวน 13 ชุมชน ผูบ้ริหาร
บริษทัซ่ึงมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นท่ี และหน่วยงานดา้นวชิาการ  
 

3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลของพื้นท่ีศึกษาและดา้นการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เอกสารดา้นวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ รายงาน ผลงานทางวิชาการ บทความจากวารสาร ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสัมภาษณ์
แบบซ่ึงหนา้ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบบสัมภาษณ์
ดงักล่าว มี 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั ช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามในประเด็นเก่ียวกบัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ความ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ของพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ความ
เข้าใจต้อแนวคิดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สถานะของการด าเนินงานพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เป็นตน้ รายละเอียดของแบบสัมภาษณ์อยูใ่นภาคผนวก ก 
 

3.6 การตรวจสอบความเทีย่งตรงเคร่ืองมือวจิัย 
 

การศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด   
ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  โดยท าการทดสอบความเท่ียงตรง
ของเคร่ืองมือ คือผูศึ้กษาไดท้  าการสอบถามและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท าการตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของแบบ
สัมภาษณ์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและตรงตามเน้ือหาในกรอบแนวคิด โดยการน านิยามเชิง
ทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบติัการ มาท าการก าหนดประเด็นค าถาม จนเกิดความครบถว้นและสมบูรณ์ 
ครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด  
 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาและน ามาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ของการให้คะแนน ดงัน้ี 
(สุวมิล ติรกานนัท,์ 2549: 156, อา้งถึงใน วสิาขา ภู่จินดา, 2553: 187) 
   เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 
   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน 0 
   เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 
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 จากนั้นน ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงค่าท่ีไดต้อ้งมีค่ามากกวา่ 0.50 ข้ึน
ไป จึงถือวา่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยัมีความตรงของเน้ือหา โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 การค านวณมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

    
N

R
IOC


  

IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 
R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 

N  หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 ซ่ึงรายละเอียดท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งแสดงให้เห็นในภาคผนวก ข ซ่ึงพบวา่
ค่า IOC มากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ 
 

3.7 การตรวจสอบสามเส้า (data triangulation) 
 

การศึกษาการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าเชิง
คุณภาพ  (Triangulation) ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ 
โดยวรรณี  แกมเกตุ (2551: 201) ไดก้ล่าวว่า การตรวจสอบแบบสามเส้าเชิงคุณภาพเป็นการเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีหน่ึง โดยการตรวจสอบแบบสามเส้านั้น มีท่ีมาจาก
แนวคิดของการส ารวจหรือการช้ีทิศในการเดินเรือ ซ่ึงถา้รู้จุดตรึงบนแผนท่ีสองจุด แลว้ลากเส้นจาก
จุดทั้งสองมาตดักนัก็จะได้ทิศทาง หรือถา้รู้จุดตรึงเพียงจุดเดียว ผูส้ังเกตก็จะรู้ว่าเราควรจะอยู่ใน
ทิศทางระนาบใดๆของเส้นนั้นๆ วิธีการตรวจสอบสามเส้าเปรียบเสมือนการตรึงความจริง ณ จุด
หน่ึง แลว้ก็จะรู้ถึงความจริงอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดห้ลายวิธี โดย สุภางค ์ จนัทวานิช 
(2553: 128-130) ไดก้ล่าวถึงมีวธีิการตรวจสอบสามเส้า ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 4 วธีิ คือ 

   1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation)      คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ี
ผูว้จิยัไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ วธีิการตรวจสอบ คือ  

- แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ เช่น ถา้ผูว้ิจยัเคยสังเกต
ผูป่้วยโรคจิตเวลาเชา้ ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผูป่้วยเวลาบ่ายและเวลาอ่ืนดว้ย 

- แหล่งสถานที ่หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ เช่น ผูป่้วยโรคจิต
มีอาการคลุม้คลัง่เม่ืออยูใ่นบา้น ถา้หากไปอยูท่ี่อ่ืนจะยงัมีอาการคลุม้คลัง่หรือไม่ 



62 

- แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น 
เคยซักถามบุตรชายผูป่้วยเปล่ียนเป็นซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล หรือเปล่ียนจากปัจเจกบุคคล
เป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม 

 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจัิย (investigator triangulation) 
คือ ตรวจสอบว่า ผูว้ิจยัแต่ละคนจะได้ขอ้มูลแตกต่างกนัอย่างไร โดยเปล่ียนตวัผูส้ังเกต 

แทนท่ีจะใช้ผูว้ิจยัคนเดียวกนัสังเกตโดยตลอด ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มูล
ภาคสนาม ควรเปล่ียนใหมี้ผูว้จิยัหลายคน 

 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) 
คือ การตรวจสอบวา่ ถา้ผูว้ิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความขอ้มูล

แตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด อาจท าไดง่้ายกว่าในระดบัสมมติฐานชัว่คราว(working hypothesis) 
และแนวคิดขณะท่ีลงมือตีความสร้างขอ้สรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินกัวิจยัจะตรวจสอบ
สามเส้าดา้นทฤษฎีไดย้ากกวา่ตรวจสอบดา้นอ่ืน 

 4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวธีิรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) 
 คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆกนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใช้วิธีการ

สังเกตควบคู่กบัการซกัถาม พร้อมกนันั้นก็ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย 
 สุภางค ์ จนัทวานิช (2552: 32) ไดส้รุปไวว้า่ หลกัของการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 

คือ  การไม่ปักใจว่าแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหน่ึงท่ีได้มาตั้ งแต่แรกเป็นแหล่งท่ี เ ช่ือถือ
ได ้ แลว้  นกัวจิยัจ  าเป็นตอ้งแสวงหาความเป็นไปไดว้า่ยงัมีแหล่งอ่ืนใดอีกบา้ง  

 องอาจ  นยัพฒัน์ (2551: 252) กล่าววา่ ในทางปฏิบติันกัวิจยัภาคสนามสามารถประเมิน
แบบแผนความสัมพนัธ์ในขอ้มูลได้หลายวิธี เช่น การตรวจสอบเช่ือมโยงแบบสามเส้า โดยใช้ผู ้
วเิคราะห์ หรือตีความหมายขอ้มูลแตกต่างกนั (data analyst/interpreter triangulation) การตรวจสอบ
โดยตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจยั (member checks) การตรวจสอบโดยกลุ่มเพื่อนนกัวิจยั (peer 
debriefing) และการตรวจสอบโดยใชห้ลกัฐานร่องรอย (audit trail) ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท าวิจยั 
เช่น สมุดบนัทึกการสังเกตการณ์ในภาคสนาม (field note) และใบส าเนาถอดเสียงถ้อยค าให้
สัมภาษณ์ (interview transcript) 
 

3.8 การวเิคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 
 

การศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไดใ้ช้
ข้อมูลต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และใช้การ
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วิเคราะห์ขอ้มูลสัมภาษณ์โดยการตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data triangulation) จากผูใ้ห้
ขอ้มูลจากภาคส่วนต่างๆ กนั จากนั้นน ามาท าการวิเคราะห์ โดยอาศยัปัจจยัท่ีส าคญั 5 มิติ ท่ีมีผลต่อ
การด าเนินการของภาคส่วนต่างๆ ในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงประกอบดว้ย มิติ
ดา้นกายภาพ มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม มิติด้านสังคม มิติดา้นเศรษฐกิจ และมิติด้านการบริหารจดัการ 
และใช ้SWOT Analysis  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของพื้นท่ีพฒันา
อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้ได้มาซ่ึงประเด็นกลยุทธ์ และการสร้างแนว
ทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตา
พุด ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีศึกษา คือ พื้นท่ีเทศบาลเมือง
มาบตาพุดในดา้นต่างๆ โดยใชมิ้ติตวัช้ีวดัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ ประกอบดว้ย 
ข้อมูลด้านกายภาพ / โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา 
รายละเอียดต่างๆ ของขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 กายภาพ / โครงสร้างพืน้ฐาน 
 

4.1.1 ลกัษณะทางกายภาพ 
4.1.1.1 ท่ีตั้งและขนาด 
เทศบาลเมืองมาบตาพุดตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตอ าเภอเมืองระยองกบัอ าเภอนิคม

พฒันา  มีพื้นท่ีครอบคลุม 5 ต าบล กบัอีก 1 เกาะ ไดแ้ก่ ต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง และพื้นท่ี
บางส่วนของต าบลต่างๆ ได้แก่ ต าบลทบัมา ต าบลมาบข่า ต าบลเนินพระ และพื้นท่ีบริเวณเกาะ
สะเก็ด โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 165.565 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีบนบกท่ีใช้ประโยชน์ประมาณ 
144.565 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากบัร้อยละ 87.32 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนพื้นท่ีท่ีเหลืออีกประมาณ 
21 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเล (ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) 

4.1.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบ และลอนลูกคล่ืนสูงๆ ต ่าๆ และ

มีพื้นท่ีในลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้จากอ่าวไทย บริเวณทิศเหนือจะมีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาหว้ยมะหาด ป่าเขานัง่ยอง ป่าเขาครอก (ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) 
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ภาพที ่4.1  แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
แหล่งทีม่า: ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556. 
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4.1.1.3 ผงัเมืองและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด อยู่ในผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและ

ชุมชนจงัหวดัระยอง ซ่ึงไดถู้กจดัท าโดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองและประกาศใช้บงัคบัคร้ังแรก
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2531 ระยะเวลาการบงัคบัใช ้5 ปี (ภาพท่ี 4.2) และต่อมาใน พ.ศ.2534 ไดมี้
การด าเนินการปรับปรุงผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน คร้ังท่ี 1 (ภาพท่ี 4.3) และ
ไดมี้การต่ออายุการใช้บงัคบั 2 คร้ัง และได้ปรับปรุงประกาศใช้ผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
หลกัและชุมชนจงัหวดัระยอง (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) (ภาพท่ี 4.4)  และมีการประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 12 
พฤษภาคม พ.ศ.2546 ซ่ึงได้หมดอายุการบงัคบัใช้วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยในปัจจุบนั
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับการถ่ายโอนภารกิจการจดัท าปรับปรุงผงัเมือง
รวมจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง ไดอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัท าปรับปรุงผงัเมืองรวม บริเวณ
อุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จงัหวดัระยอง (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3)  

โดยในระหว่างการจัดท าผงัเมืองรวมฉบับใหม่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้
ด าเนินการจดัท าเทศบญัญติัเทศบาลเมืองมาบตาพุด เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้
หรือเปล่ียนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในทอ้งท่ีเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวดัระยอง พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผงัเมืองรวมฯ หมดอายุ เน่ืองจาก
กฎกระทรวงผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จงัหวดัระยอง พ.ศ. 2546 ไดส้ิ้นสุด
การใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553 และเทศบาลเมืองมาบตาพุด อยูร่ะหวา่งการจดัท าผงัเมือง
รวมฯ ฉบบัใหม่ โดยการจา้งท่ีปรึกษาด าเนินการจดัท าปรับปรุงผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
หลกัและชุมชน จงัหวดัระยอง (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) โดยการวิเคราะห์ดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ประชากร ระบบชุมชน สังคมเมือง สภาพแวดลอ้มเมือง เศรษฐกิจ การเกษตรกรรม 
การท่องเท่ียว การคมนาคม และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมือง เพื่อจดัท าปรับปรุง
ผงัเมืองรวม ท าให้เห็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเทศบาลเมือง     
มาบตาพุด ดงัภาพท่ี 4.5 
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ภาพที ่4.2  แผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามท่ีไดจ้  าแนกประเภททา้ยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 

46 (พ.ศ. 2531) 
แหล่งทีม่า: ส านกัผงัเมือง, 2531. 
 



68 

 
 
ภาพที ่4.3  แผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามท่ีไดจ้  าแนกประเภททา้ยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 

102 (พ.ศ. 2534) 
แหล่งทีม่า: ส านกัผงัเมือง, 2534. 
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ภาพที ่4.4  ผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชนจงัหวดัระยอง พ.ศ.2546 
แหล่งทีม่า : กระทรวงมหาดไทย, 2546. 
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ภาพที ่4.5  ร่างผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จงัหวดัระยอง                   

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2554. 
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4.1.2 โครงสร้างพืน้ฐาน 
4.1.2.1 การคมนาคม 
จากขอ้มูลในแผนพฒันาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ระบุว่า เทศบาลเมือง

มาบตาพุดมีสาธารณูปโภคท่ีรองรับการจราจรทางบก ประกอบดว้ย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต และถนนลูกรัง รวมระยะทางทั้งส้ิน 138.288 กิโลเมตร (ส านกังานเทศบาล
เมืองมาบตาพุด , 2556)  ส่วนการคมนาคมทางราง มี เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ส าหรับใชข้นส่งวตัถุดิบ ผลิตภณัฑแ์ละสินคา้จากโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั นอกจากน้ี ในพื้นท่ีเทศบาลเมือง
มาบตาพุด ยงัมีท่าเรืออุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขนส่งสินคา้จากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ท่ี
ประกอบดว้ยท่าเรือสาธารณะ และท่าเรือเฉพาะกิจ (ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) 

4.1.2.2 การประปา 
พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดอยู่ในเขตความรับผิดชอบการผลิต และจ่ายน ้ าของ

ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉาง และส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง มีผูใ้ช้
น ้ าประปารวมทั้ งส้ิน 11,589 ครัวเรือน แยกเป็นประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉาง จ านวน 6,489 
ครัวเรือน และประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จ านวน 5,100 ครัวเรือน จ านวนน ้าประปาท่ีใชใ้นเขต
เทศบาลฯ รวมทั้งส้ิน 23,400 ลบ.ม./วนั แยกเป็นประปาส่วนภูมิภาคบา้นฉาง เฉล่ีย 18,000 ลบ.ม./
วนั และประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง 5,400 ลบ.ม./วนั จ  านวนน ้ าประปาท่ีส านกังานประปาส่วน
ภูมิภาคบา้นฉาง ผลิตไดภ้ายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเฉล่ีย 20,000 ลบ.ม./วนั แหล่งน าดิบท่ีใช้
ผลิตน ้ าประปา ไดรั้บการบริหารจดัการโดย บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือปี 2535 เพื่อบูรณาการการบริหาร
จดัการน ้ าดิบผ่านท่อส่งน ้ าขนาดใหญ่  ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สนบัสนุน
แผนงานพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก (ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) 

4.1.2.3 การไฟฟ้า 
พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดอยู่ในเขตความรับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด โดยครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้จ  านวน 23,346 ครัวเรือน พื้นท่ีท่ีไดรั้บ
บริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นท่ีทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ 
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4.2 เศรษฐกจิ 
 

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การ
ท าสวนผลไม ้สวนยางพารา การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และรับจ้างทัว่ไป ตามล าดบั ปัจจุบนั
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในด้านการเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง โดยจะมีการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในจังหวดั และจากแผนพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
(ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) 

ภายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เ ป็นท่ีตั้ งของนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่  นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด มีพื้นท่ี 10,215 ไร่ เป็นพื้นท่ีส าหรับอุตสาหกรรม 8,000 ไร่ จ  านวน 66 
โรงงาน ประเภทของอุตสาหกรรมหลกั คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
เหล็ก ไฟฟ้า การด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่งผลใหเ้กิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และ
มีนิคมอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการโดยเอกชนเพิ่มข้ึนในพื้นท่ี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวนัออก ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ จ  านวน 41 โรงงาน นิคม
อุตสาหกรรมผาแดง ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก จ านวน 4 โรงงาน และ
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์จ านวน 8 โรงงาน และ
บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม บริษทัท่ี
ให้บริการขนส่งตูสิ้นคา้ผ่านทางรถไฟ จ านวน 10 โรงงาน และนอกจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมแลว้ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ยงัมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกจ านวน
มาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่ีรองรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนิคม
อุตสาหกรรม (ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) 

จากรายงานรายงานสถิติผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัระยองแบบ Bottom up ประจ าปี พ.ศ.
2554 และประมาณการผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัปี พ.ศ.2555 (จงัหวดัระยอง, 2556) พบว่า 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหวั (GPP per capita) ในปี 2554 เท่ากบั 1,144,077 บาท เพิ่มข้ึนจาก 
1,097,588 บาท ในปีท่ีผ่านมา เท่ากบั 46,489 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 โครงสร้างการผลิตของ
จงัหวดัระยอง ณ ราคาประจ าปี ประกอบดว้ย ภาคเกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 3.5 และภาคนอก
เกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 96.5 โดยสาขาการผลิตท่ีส าคญัของจงัหวดัระยอง 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
สาขาอุตสาหกรรมสัดส่วนร้อยละ 59.4 สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน สัดส่วนร้อยละ 16.8 
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ สัดส่วนร้อยละ 8.5 สาขาการขายส่ง การขายปลีก สัดส่วน 
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ร้อยละ 3.7 และสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่าไม ้สัดส่วนร้อยละ 3.2 และสาขาอ่ืนๆ     
มีสัดส่วนร้อยละ 8.4 
 เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีรายไดห้ลกัจากการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยสัดส่วน
ของแหล่งรายไดข้องเมือง ดงัตวัอยา่งของการจดัเก็บรายไดข้องทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 
พ .ศ .  2554 ประกอบด้วย  ภา ษีบ า รุ งท้อง ท่ี  1,231,438.45 บ าท  ภา ษี โรง เ รือนและ ท่ี ดิน 
242,567,183.37 บาท ภาษีป้าย 6,350,571.00 บาท และอ่ืนๆ 334,154,852.16 บาท (ส านักงาน
เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) 

สัดส่วนของรายจ่ายของเมือง เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการใน
แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2555 มีโครงการได้น าไปจดัท าเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2555 และสามารถน าไปด าเนินงานได้จริง จ านวน 214 โครงการ แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณทั้งส้ิน 212,436,900 บาท ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 6,860,000 บาท ด้านการส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุขและศิลปวฒันธรรม 
59,131,200 บาท ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร/ส่ิงแวดล้อมได้มาตรฐาน 2,000,000 บาท ด้านการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 109,320,800 บาท ดา้นการจดัระเบียบชุมชน ผงัเมือง ความสงบเรียบร้อย 
4,920,000 บาท ดา้นการบริหารจดัการ 30,204,900 บาท (ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) 
 
ตารางที ่4.1  รายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554 
 

ปี รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท) 
2548 459,874,113.90 439,537,363.10 
2549 447,781,023.66 407,456,481.37 
2550 540,280,230.79 476,844,061.91 
2551 619,968,247.90 553,733,330.41 
2552 469,700,172.36 424,483,152.76 
2553 544,165,571.67 488,362,290.38 
2554 584,304,044.98 525,498,498.10 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556. 
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ตารางที ่4.2  สัดส่วนงบประมาณตามยทุธศาสตร์การด าเนินงานพฒันาเทศบาลเมืองมาบตาพุด             
ระหวา่งปี 2554 – 2556 

 

ยทุธศาสตร์การ
ด าเนินงาน 2554 2555 2556 รวม ร้อยละ 

1. เศรษฐกิจและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็
ชุมชน 

7,690,000 3,850,000 3,850,000 15,390,000 0.58 

2. ส่งเสริมการศึกษา 
สาธารณสุขและ
ศิลปวฒันธรรม 

93,014,851 29,804,000 27,804,000 150,622,851 5.68 

3. อนุรักษท์รัพยากร/
ส่ิงแวดลอ้มได้
มาตรฐาน 

42,760,000 83,560,000 51,560,000 177,880,000 6.71 

4. พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

496,379,500 825,281,000 375,775,000 1,697,435,500 64.04 

5. การจดัระเบียบชุมชน 
ผงัเมือง ความสงบฯ 

29,075,000 22,075,000 20,945,000 72,095,000 2.72 

6. การบริหารจดัการ 316,754,500 97,915,200 122,580,800 537,250,500 20.27 

รวม 985,673,851 1,062,485,200 602,514,800 2,650,673,851  

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556. 
 

4.3 สังคม 
 

4.3.1 ประชากร 
ขอ้มูลสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด พบว่าเทศบาลเมือง    

มาบตาพุดมีแนวโนม้จ านวนประชากรในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน โดยระหวา่งปี 2547 เทศบาลเมืองมาบตาพุด
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มีประชากรรวม 37,050 คน และเพิ่มเป็น 54,579 คน ในปี 2554 โดยจ านวนประชากรระหว่างปี 
2547-2554 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3  จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ระหวา่งปี 2547-2554   
 

ปี ประชากรชาย(คน) ประชากรหญิง(คน) รวม(คน) 
2547 18,740 18,310 37,050 
2548 20,239 19,595 39,834 
2549 21,192 20,692 41,884 
2550 21,986 21,546 43,532 
2551 23,044 22,602 45,646 
2552 25,593 24,592 50,185 
2553 26,606 25,826 52,432 
2554 27,520 27,059 54,579 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานจงัหวดัระยอง, 2556. 
 

4.3.2 ประชากรแฝง 
รายงานการศึกษาเบ้ืองตน้ประชากรแฝงในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง (ส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553)  พบว่าในปี 2552 จงัหวดัระยองมีประชากรแฝง
จ านวน 455,138 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ซ่ึงมีอยู่ 612,095 คน 
(ธนัวาคม 2552) ดงันั้น จึงมีประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัระยองทั้งส้ิน 1,067,233 คน โดยในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีประชากรแฝงจ านวน 106,101 คนซ่ึงสูงกว่าประมาณ 1 เท่าของจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ นอกจากน้ี รายงานฉบบัดงักล่าวไดค้าดการณ์แนวโนม้ประชากรแฝง
จงัหวดัระยองในระยะ 8 ปีขา้งหนา้ (2553-2560) คาดวา่จะมีจ านวนเพิ่มข้ึนจาก 487,859 คน ในพ.ศ. 
2553 เป็น 796,510 คน เป็นอยา่งนอ้ยในพ.ศ. 2560 หรือเพิ่มข้ึน 308,651 คน คิดเป็น 1.75 เท่าของ
จ านวนประชากรแฝงในพ.ศ. 2552 โดยมีสัดส่วนประชากรแฝงท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่4.4  การวเิคราะห์จ านวนประชากรแฝง จงัหวดัระยอง ระหวา่งปี 2553-2560 
 

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ประชากรทะเบียน
ราษฎร์ 

603,374 607,809 612,790 618,234 624,072 630,277 634,173 638,017 

(สดัส่วน) 0.55 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47 0.46 0.44 
ประชากรแฝง 487,859 524,221 566,147 613,284 665,397 722,104 759,417 769,510 
(สดัส่วน) 0.45 0.46 0.48 0.50 0.52 0.53 0.54 0.56 
รวมประชากรทั้งหมด 1,091,233 1,132,029 1,178,938 1,231,518 1,289,470 1,352,332 1,393,590 1,434,528 
ร้อยละจ านวน
ประชากรแฝงต่อ
จ านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ 

80.86 86.25 92.39 99.20 106.62 114.58 119.75 124.84 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553. 
 

4.3.3 การบริการทางสังคม 
ด้านการสาธารณสุข  เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีสถานบริการด้านสาธารณสุข 

ประกอบดว้ย โรงพยาบาล 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมาบตาพุด ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลของรัฐ มีขนาด 
200 เตียง และโรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลมงกุฎระยอง มีขนาด 100 เตียง นอกจากน้ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุดไดด้ าเนินการศูนยบ์ริการสาธารณสุขในพื้นท่ี จ  านวน 6 แห่ง โดยในปี 2552 
มีผูรั้บบริการรักษาพยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ ง 6 แห่ง รวมจ านวน 78,5556 ราย 
(ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) 

ด้านการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ีทั้งหมด 14 แห่ง ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจ านวน 5 แห่ง และห้องสมุด จ านวน 2 แห่ง โดยในปี 2553 มีจ  านวนนกัเรียน รวม 
14,253 คน ประกอบด้วยนักเรียนในระดบัอนุบาล – มธัยม จ านวน 12,110 คน และระดับ
อาชีวศึกษา จ านวน 2,143 คน (ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556) สัดส่วนของจ านวน
นกัเรียนต่อห้องเรียนเฉล่ีย 37 คนต่อห้องเรียน โดยมีโรงเรียนท่ีมีสัดส่วนเฉล่ียสูงสุดคือ 50 คนต่อ
ห้องเรียน และสัดส่วนของจ านวนนักเรียนต่อจ านวนครู เฉล่ียเท่ากับ 26 คน ต่อครู 1 คน โดยมี
โรงเรียนท่ีมีสัดส่วนเฉล่ียสูงสุดคือ นกัเรียน 34 คน ต่อครู 1 คน 
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ตารางที ่4.5  ขอ้มูลสถานศึกษาในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
 
โรงเรียน หอ้งเรียน (ห้อง) นกัเรียน (คน) ครู (คน) 
โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด   37 1,268 65 
โรงเรียนบา้นมาบตาพุด   44 1,993 63 
โรงเรียนวดัตากวนสามคัคีวิทยาคาร  14 538 18 
โรงเรียนวดัหว้ยโป่ง 32 1,305 38 
โรงเรียนบา้นชากลูกหญา้ 17 508 20 
โรงเรียนวดัโขดหินมิตรภาพท่ี 42  8 410 11 
โรงเรียนบา้นหนองแฟบ  8 399 18 
โรงเรียนวดัมาบชลูด  16 494 18 
โรงเรียนระยองวทิยาคม นิคมอุตสาหกรรม 22 850 35 
โรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร  50 2,090 92 
โรงเรียนมณีวรรรณวทิยา 30 1,020 47 
โรงเรียนวุฒินนัท ์ 39 1,235 55 
วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด  32 982 36 
วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง  44 1,161 89 
รวม 

 
14,253 605 

 
หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556. 
 

4.4 ส่ิงแวดล้อม 
 

4.4.1 สถานการณ์คุณภาพน า้ 
 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพน ้ าและการด าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางน ้ าในเขต
ควบคุมมลพิษจงัหวดัระยองประจ า พ.ศ. 2554 (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) พบว่าคุณภาพน ้ าในเขต
ควบคุมมลพิษจงัหวดัระยองใน พ.ศ. 2554 ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีมีปัญหาอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัผล
การติดตามตรวจสอบในระยะท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2552-2553) กล่าวคือ น ้ าผิวดินยงัมีคุณภาพจดัอยู่ใน
ระดบัเส่ือมโทรมถึงเส่ือมโทรมมาก โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ีแหล่งน ้ าส่วนใหญ่ในเขตควบคุม
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มลพิษจงัหวดัระยอง ถูกใช้ในการรองรับน ้ าเสียจากแหล่งก าเนิดซ่ึงมีอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่น ้าเสียจากบา้นเรือน โดยจะเห็นไดว้า่ค่าคุณภาพน ้ าท่ีเป็นปัญหาไดแ้ก่ บีโอดี โคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียและแอมโมเนียไนโตรเจน ซ่ึงส่งผลให้คุณภาพน ้ าทะเลชายฝ่ังในบริเวณท่ีน ้ าผิวดิน
ไหลลงสู่ทะเลไดรั้บผลกระทบ และจดัอยูใ่นระดบัเพียงพอใชถึ้งดี อีกทั้งในบริเวณอ่าวประดู่ซ่ึงเป็น
บริเวณถมทะเล มีสภาพการไหลเวียนของน ้ าต ่าและมีการเล้ียงหอยแมลงภู่เป็นจ านวนมากก็ยงัคง
ตรวจพบตะกอนดินสีด าในปริมาณมากและส่งผลให้คุณภาพน ้ าในบริเวณดงักล่าวไม่เป็นไปตามค่า
มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 การตรวจสอบน ้ าใตดิ้นซ่ึงประกอบดว้ย 
น ้ าบ่อต้ืน น ้ าบาดาลและน ้ าในบ่อสังเกตการณ์ ก็ยงัพบว่าคุณภาพน ้ ามากกว่าร้อยละ 20 มีค่าไม่
เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าใตดิ้น โดยมีปริมาณสารปนเป้ือนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สารหนู เหล็ก 
และแมงกานีส และยงัไดพ้บการปนเป้ือนของสารอินทรียร์ะเหยง่ายในพื้นท่ีอุตสาหกรรมบางแห่ง 
ทั้งน้ี หากพิจารณาแนวโน้มคุณภาพน ้ าโดยรวมของพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจงัหวดัระยองในพ.ศ. 
2554 พบว่ามีแนวโนม้ท่ีผลการตรวจวดัท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัระยะก่อนหนา้ ถึงแมว้่าสัดส่วน
ของแหล่งน ้าท่ีเส่ือมโทรมลงตามดชันีจะมีมากข้ึนก็ตาม 
 

4.4.2 สถานการณ์คุณภาพอากาศ 
กรมควบคุมมลพิษ ไดติ้ดตามคุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด และพื้นท่ี

ใกลเ้คียง โดยการตรวจวดัปริมาณมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ในเดือน
ธนัวาคม 2555 พบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีค่าระหวา่ง 10 – 63 ppb ซ่ึง
ไม่เกินค่ามาตรฐานท่ี 170 ppb และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีค่าระหวา่ง 2 – 50 ppb 
ไม่เกินค่ามาตรฐาน 300 ppb ส่วนปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง มีค่า
ระหวา่ง 32.3 – 128.7 มคก./ลบ.ม. ซ่ึงเกินค่ามาตรฐาน ท่ี 120 มคก./ลบ.ม. ในบางช่วงเวลาและใน
บางสถานี นอกจากน้ี สารมลพิษทางอากาศท่ีส าคญัอีกกลุ่มหน่ึง ท่ีกรมควบคุมมลพิษได้ติดตาม
ตรวจวดัในพื้นท่ีมาบตาพุด คือสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศ โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2549 โดยมีสถานี จ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด วดั
มาบชลูด โรงเรียนวดัหนองแฟบ สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด ชุมชนบา้นพลง ศูนยบ์ริการสาธารณสุข
บา้นตากวน และหมู่บา้นนพเกตุ ผลการตรวจวดัปริมาณสารอินทรียร์ะเหยง่าย ตั้งแต่เดือนกนัยายน 
2549 ถึง กรกฎาคม 2556 ไดน้ ามาค านวณหาค่าเฉล่ีย 12 เดือน (moving average) และเปรียบเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน โดยพบวา่สถานการณ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2556 มีสารอินทรียร์ะเหยง่าย ท่ีมีค่าความ
เขม้ขน้เกินค่ามาตรฐานเฉล่ียรายปี ไดแ้ก่ สาร Vinyl chloride ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณชุมชน
บา้นพลง สาร 1,3- Butadiene ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุขบา้นตากวน 
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สาร Chloroform ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณโรงเรียนวดัหนองแฟบ สาร 1,2-Dichloroethane 
ตรวจพบเกินค่ามาตรฐานบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด สถานีเมืองใหม่มาบ
ตาพุด ชุมชนบา้นพลงและศูนยบ์ริการสาธารณสุขบา้นตากวน และสาร Benzene ตรวจพบเกินค่า
มาตรฐานบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด ชุมชน
บา้นพลง ศูนยบ์ริการสาธารณสุขบา้นตากวน และ หมู่บา้นนพเกตุ ส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายท่ีมี
ค่าความเขม้ขน้ไม่เกินค่ามาตรฐานเฉล่ียรายปี มี 4 สารไดแ้ก่ Dichloromethane, Trichloroethylene, 
1,2-Dichloropropane และ Tetrachloroethylene (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)  
 

4.4.3 สถานการณ์มูลฝอย 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ประมาณ 90 ตนั/วนั แยกเป็น 

ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ประมาณ 50 ตนั/วนั และขยะจากบริษทัเอกชน ประมาณ 40 ตนั/วนั 
เทศบาลเมืองมาบตาพุดด าเนินการก าจดัขยะท่ีเก็บขนได ้โดยการฝังกลบโดยถูกสุขลกัษณะ โดยมี
ท่ีดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย 42 ไร่ สถานท่ีตั้งเลขท่ี 15 ถ. เทศบาลบ ารุง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.
ระยอง ห่างจากส านกังานเทศบาลฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร (ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556)  
 

4.5 การบริหารจัดการ 
 

บริเวณพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีโครงสร้างการบริหารจดัการพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัอยู ่
4 มิติ ประกอบดว้ย 1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
ปกครองพื้นท่ี ตามโครงสร้างการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 2) เขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการบริหารจดัการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการพฒันาอุตสาหกรรม โดยในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประกอบดว้ย นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 4 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก  (มาบตาพุด) และนิคม
อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 3) พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นแผนพฒันาพื้นท่ีบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ซ่ึงถูกก าหนดโดยรัฐบาล และมีคณะกรรมการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัออก ก ากบัดูแลการพฒันาพื้นท่ี และ 4) พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดและพื้นท่ีขา้งเคียง
ยงัอยู่ในพื้นท่ีท่ีถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการลดและ
ขจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยแต่ละโครงสร้าง มีรายละเอียดและขอบข่ายการบริหารจดัการพื้นท่ี 
ดงัน้ี 
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4.5.1 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ไดรั้บการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2535 (ส านกังานเทศบาลเมือง

มาบตาพุด, 2556) โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลมาบตาพุดเป็นเทศบาลต าบลมาบตาพุด ตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาล ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ หนา้ 42 เล่มท่ี 108 ตอนท่ี 211 
ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2534 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2535 ปัจจุบนัไดรั้บการยกฐานะเป็น
เทศบาลเมืองมาบตาพุดตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบั
กฤษฎีกา เล่มท่ี 118 ตอนท่ี 52 ก ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2544 และมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 
กรกฎาคม 2544 เทศบาลเมืองมาบตาพุดตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองระยอง และพื้นท่ีบางส่วนของ
อ าเภอนิคมพฒันา ครอบคลุมพื้นท่ี 5 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลมาบตาพุด ต าบลมาบข่า ต าบลห้วยโป่ง 
และพื้นท่ีบางส่วนของต าบลต่างๆ ไดแ้ก่ ต าบลทบัมา ต าบลเนินพระ นอกจากน้ียงัมีเกาะ 1 เกาะคือ 
เกาะสะเก็ด มีพื้นท่ีโดยรวมส้ิน 165.565 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีบนบกท่ีใช้ประโยชน์ประมาณ 
144.565 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากบัร้อยละ 87.32 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนพื้นท่ีท่ีเหลืออีกประมาณ 
21 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเล ดา้นโครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีการบริหาร เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
บริหารโดย นายกเทศมนตรี ท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลโดยตรง มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าท่ีบริหารราชการของเทศบาลตามกฎหมาย นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูช่้วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลจ านวน 3 คน และมีสมาชิกสภาเทศบาล ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ประกอบดว้ย สมาชิก
สภาเทศบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 18 คน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี  

เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
สาธารณสุขและศิลปวฒันธรรม ดา้นการอนุรักษท์รัพยากร/ส่ิงแวดลอ้มไดม้าตรฐาน ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการจดัระเบียบชุมชน ผงัเมือง ความสงบเรียบร้อย ดา้นการบริหารจดัการ 
เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีการด าเนินงานตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ดงัน้ี  

1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
3. การจดัใหมี้และการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
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6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชยแ์ละการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจดัการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
13. การจดัใหมี้การบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมการกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว การรักษาพยาบาล 
20. การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
22. การจดัใหมี้การควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยัโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืนๆ 
24. การจดัการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
25. การผงัเมือง 
26. การขนส่งและวศิวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั และรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
31. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
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นอกจากน้ี ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไดแ้บ่งออกเป็นชุมชนอีก 38 ชุมชน (ตารางท่ี 
4.6) โดยแต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในชุมชน และมี
คณะกรรมการชุมชนในการดูแลกิจกรรมต่างๆของชุมชน 
 
ตารางที ่4.6  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

รหสัชุมชน ชุมชน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร
(รวม) ชาย หญิง 

2197001 ชุมชนวดัมาบตาพดุ 675 2,789 1,348 1,441 
2197002 ชุมชนบา้นบน 477 1,898 906 992 
2197003 ชุมชนมาบยา 380 1,394 676 718 
2197004 ชุมชนบา้นพลง 264 1,059 539 520 
2197005 ชุมชนบา้นล่าง 501 1,594 809 785 
2197006 ชุมชนมาบข่า-ส านกัอา้ยงอน 354 1,273 687 586 
2197007 ชุมชนมาบข่า-มาบใน 308 1,008 559 552 
2197008 ชุมชนตลาดมาบตาพดุ 545 1,961 932 1,029 
2197009 ชุมชนเนินพยอม 675 1,442 748 694 
2197010 ชุมชนอิสลาม 350 1,458 725 733 
2197011 ชุมชนกรอกยายชา 193 787 374 403 
2197012 ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม 205 757 362 394 
2197013 ชุมชนเกาะกก 247 751 369 380 
2197014 ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 422 2,362 1,176 1,186 
2197015 ชุมชนโขดหิน 845 2,422 1,249 1,171 
2197016 ชุมชนเขาไผ ่ 776 2,107 1,104 1,003 
2197017 ชุมชนคลองน ้ าหู 195 715 355 360 
2197018 ชุมชนซอยร่วมพฒันา 625 2,615 1,317 1,298 
2197019 ชุมชนซอยประปา 268 973 486 487 
2197020 ชุมชนหนองบวัแดง 366 1,109 573 536 
2197021 ชุมชนหนองน ้ าเยน็ 287 1,013 489 524 
2197022 ชุมชนวดัโสภณ 289 1,299 656 643 
2197023 ชุมชนหนองแฟบ 266 1,249 627 622 
2197024 ชุมชนส านกักะบาก 212 703 356 362 
2197025 ชุมชนหว้ยโป่งใน 1 500 1,946 920 1,026 
2197026 ชุมชนหว้ยโป่งใน 2 201 768 384 384 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
     

รหสัชุมชน ชุมชน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร
(รวม) ชาย หญิง 

2197027 ชุมชนหว้ยโป่งใน-สะพานน ้ า
ท่วม 

330 1,113 701 686 

2197028 ชุมชนชากลูกหญา้ 302 1,198 620 578 
2197029 ชุมชนตลาดหว้ยโป่ง 477 2,054 1,062 992 
2197030 ชุมชนมาบชลูด 291 1,255 651 604 
2197031 ชุมชนซอยคีรี 254 1,009 511 498 
2197032 ชุมชนหนองหวายโสม 322 1,321 651 670 
2197033 ชุมชนเจริญพฒันา 152 787 388 399 
2197034 ชุมชนโขดหิน 2 807 2,312 1,184 1,127 
2197035 ชุมชนชากลูกหญา้ฝ่ังตะวนัออก 418 1,706 890 816 
2197036 ชุมชนหวัน ้ าตกพฒันา 353 1,203 606 597 
2197037 ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 304 1,347 654 693 
2197038 ชุมชนวดัหว้ยโป่ง 201 768 384 384 

 
หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
แหล่งทีม่า  : ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2556. 
 

4.5.2 เขตพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรม 
การจดัตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการภายใตพ้ระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ด าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  มีวตัถุประสงค์
เพื่อการจดัให้ไดม้าซ่ึงท่ีดินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมหรือเพื่อด าเนินธุรกิจ
อ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ หรือเก่ียวเน่ืองกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ในพ.ศ.2531 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับการพฒันาจดัตั้ งข้ึนตามนโยบายของ
รัฐบาล ในการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยรัฐบาลไดม้อบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ด าเนินการ ปัจจุบนันิคมฯ มาบตาพุดไดเ้ป็นฐานการผลิตท่ีส าคญัของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
ประเภทปิโตรเคมี เคมีภณัท ์เหล็กและโลหะ โรงกลัน่น ้ ามนั โดยในเชิงพื้นท่ีไดมี้การร่วมขยายจาก
นิคมฯ ร่วมด าเนินงานของเอกชน 4 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) 



84 

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (อยูใ่นพื้นท่ี
เทศบาลต าบลบา้นฉาง ซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อกบัเทศบาลเมืองมาบตาพุด) ท าให้พื้นท่ีขยายจาก 8,000 ไร่ 
เป็น 20,000 ไร่ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556)  
 
ตารางที ่4.7  การอนุญาตใชท่ี้ดินในนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน (พื้นท่ีขาย/เช่า) 
 

นิคมอุตสาหกรรม ปีทีก่่อตั้ง จ านวนพืน้ที(่ไร่) จ านวนโรงงาน 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2532 10,215 67 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตา
พุด) 

2532 3,760 36 

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 2535 540 4 
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 2548 1,736 3 
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 2544 3,150  
ท่าเรือมาบตาพุด  2,919  
 
แหล่งทีม่า:  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556. 
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ภาพที ่4.6  แผนท่ีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดและพื้นท่ีใกลเ้คียง      
แหล่งทีม่า: ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2554. 
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4.5.3 แผนพฒันาพืน้ทีบ่ริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
แผนการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ไดถู้กก าหนดข้ึน จากการคน้พบก๊าซ

ธรรมชาติในอ่าวไทยใน พ.ศ. 2516 และไดมี้การตั้งคณะกรรมการเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมพื้นฐาน
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ในพ.ศ. 2523 ต่อมาไดป้รับเปล่ียนมาเป็นคณะกรรมการพฒันาพื้นท่ี
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกในเดือนมิถุนายน 2524 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนด
แนวนโยบายการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยการอาศยักิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ
เป็นตวัน าการพฒันา โดยรัฐเป็นผูริ้เร่ิม และลงทุนล่วงหนา้ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานหลกั 
เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนของภาคเอกชนในดา้นอุตสาหกรรมภายใตห้ลกัการท่ีวา่ โครงการต่างๆ 
จะตอ้งมีความเหมาะสมเป็นไปไดท้ั้งในเชิงเศรษฐกิจ และคุม้ค่าเชิงพาณิชย ์ ทั้งน้ี ในระยะแรก 
รัฐบาลจะลงทุนจ ากดัเพียงพอท่ีจะสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรมท่ีมีความแน่นอนก่อน แต่
จะมีความยืดหยุ่นสามารถลงทุนขยายให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตได ้
แนวนโยบายการพฒันา จะประสานเขา้กบัมาตรการดา้นการวางผงัเมือง มาตรการดา้นการควบคุม
สภาวะส่ิงแวดล้อม และการพฒันาแหล่งชุมชน พร้อมบริการสังคมต่างๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ตลาด ฯลฯ ควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างแหล่งชุมชนและเมืองใหม่โดยมี
มาตรฐานเทียบเท่ากรุงเทพมหานคร ท่ีจะให้คนสามารถน าครอบครัวไปอยู่อาศยัได ้ก าหนดเลือก
พื้นท่ีเป้าหมายการพฒันา โดยค านึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์และสภาวะ
แวดล้อม พร้อมทั้งได้มีการวางผงัแม่บทการใช้ท่ีดินส าหรับแหล่งอุตสาหกรรมและชุมชน การ
ก าหนดมาตรการดา้นผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ เพื่อควบคุมการพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัโอกาสการพฒันาท่ีมีอยู ่ซ่ึงในพ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวฒั
ธ ารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ และปลดักระทรวงต่างๆ เป็นกรรมการ ประกอบดว้ย 
กระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงพลงังาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ผูอ้  านวยการ
ส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผูแ้ทน
ภาคเอกชน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติท่ีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้า ท่ี
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คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการพฒันาและแก้ไข
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก รวมถึงการแกไ้ขปัญหามาบตา
พุด 

2. ก ากบัดูแล ประสาน และเร่งรัดติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก รวมถึงการแกไ้ขปัญหามาบตาพุด 
อยา่งเป็นระบบและมีเอกภาพ 

3. เ ชิญผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการ รวมทั้งเรียกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบติังานไดต้ามความ
เหมาะสม เพื่อด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ภาพที ่4.7  แผนท่ีแสดงโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
แหล่งทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554. 
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4.5.4 เขตควบคุมมลพษิ 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ไดป้ระกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 

32 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดใหท้อ้งท่ีเขตต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง ต าบลเนินพระ และต าบล
ทบัมาอ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ทั้งต าบล ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยองทั้ง
ต าบล และต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ทั้งต าบลรวมทั้งพื้นท่ีทะเลภายในแนวเขต 
เป็นเขตควบคุมมลพิษ โดยไดก้ระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูค้วบคุมดูแล การ
จดัท าและด าเนินการตามแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ เม่ือถูกประกาศเป็นเขตควบคุม
มลพิษ ไดมี้การตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษและก าหนดการพฒันาในพื้นท่ี
จงัหวดัระยอง ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 เพื่อเสนอแนะแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ระบบ ตลอดจนก าหนดระดบัการพฒันาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัศกัยภาพการรองรับของพื้นท่ี
จงัหวดัระยองนั้น คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯได้เร่งจดัท าแผนปฏิบติัการลดและขจดัมลพิษใน
พื้นท่ีจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2550 - 2554 โดยจดัประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายคร้ัง และจดั
สัมมนาเชิงปฏิบติัการในพื้นท่ีมาบตาพุดเพื่อยกร่างแผนปฏิบติัการฯ ร่วมกบัทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และองคก์รอิสระ ตลอดจนก าหนดกลไกบริหารจดัการจนไดข้อ้ยุติร่วมกนั และ
ไดน้ าเสนอร่างแผนปฏิบติัการฯ และกลไกการบริหารจดัการต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
เ ม่ือว ัน ท่ี  16 มีนาคม 2550 และได้มีการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ  3 ชุด  ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษและก าหนดการพฒันา ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 
(นายโฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ ์รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) คณะอนุกรรมการพหุภาคีเพื่อก ากบัการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการลดและ ขจดัมลพิษในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2550-2554 (ผูว้่า
ราชการจงัหวดั เป็นประธาน) และคณะอนุกรรมการดา้นเทคนิคเพื่อก ากบัดูแลและตรวจสอบการ
แก้ไข ปัญหามลพิษของอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง (รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธาน) โดยต่อมาคณะรัฐมนตรีได ้อนุมติักรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี 2551 จ  านวน 1,000 
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2550 เพื่อจดัสรรให้กบัโครงการท่ีเสนอโดยชุมชนและส่วนราชการ
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ ดงักล่าว 

จากการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการลดและขจดัมลพิษในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2550-
2554 เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซ่ึงมีหน้าท่ีตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการลดและขจดัมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษเทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. 2553-2557 โดยประกอบดว้ยโครงการทั้งส้ิน 184 
โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งส้ิน 9,578.60 ลา้นบาท (ส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2552) 
เพื่อความต่อเน่ืองในการแกไ้ขปัญหามลพิษในพื้นท่ี ท่ีจะตอ้งอาศยัการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง โดย
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น าเสนอแผนดงักล่าว ต่อผูว้่าราชการจงัหวดั เพื่อรวมไวใ้นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคุณกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติต่อไป  

 
 
ภาพที ่4.8  แผนท่ีเขตควบคุมมลพิษทอ้งท่ีเขตต าบลมาบตาพุด และพื้นท่ีใกลเ้คียง 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2552. 
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4.6 ผลการสัมภาษณ์ 
ผลการศึกษาความคิดเห็นและมุมมองของผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาค

ประชาชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการ ต่อการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ
ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผูแ้ทนนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ผูอ้  านวยการสถาบนั
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั และผูแ้ทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดจ านวน 13 
ชุมชน ประกอบดว้ย ชุมชนตลาดมาบตาพุด ชุมชนเกาะกก ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนหนอง
น ้ าเยน็ ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนห้วยโป่งใน 1 ชุมชนห้วยโป่งใน 2 ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน ้ า
ท่วม ชุมชนชากลูกหญา้ ชุมชนตลาดหว้ยโป่ง ชุมชนมาบชลูด ชุมชนหนองหวายโสม และชุมชนวดั
หว้ยโป่ง มีผลการสัมภาษณ์แสดงในภาคผนวก ค และท าการสรุปเปรียบเทียบประเด็นท่ีส าคญั โดย
การตรวจสอบขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล ประกอบด้วย 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากผูแ้ทนภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 5 ภาคส่วน ขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสาร
วิชาการ และขอ้มูลต่างๆ ของพื้นท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตรวจสอบสถานการณ์และความ
ชดัเจนของขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ซ่ึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ ต่างมีความส าคญั และมีบทบาทหนา้ท่ีต่างกนั 
ในการเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัในแต่ละประเด็น จะสามารถยืนยนัความชดัเจนของประเด็นปัญหาและแนว
ทางการด าเนินการต่างๆ ท่ีจะเป็นโอกาสน าไปสู่แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดได ้ขณะท่ีขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูล จะเป็นองคป์ระกอบท่ี
จะสามารถเติมเต็มแนวทางการด าเนินงานให้มีความครบถว้นและรอบดา้น และเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด แสดงดงั
ตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  การตรวจสอบขอ้มูล 
 
ประเด็น  ขอ้มูลเอกสาร การสมัภาษณ์ 

นิคมอุตสาหกรรม เทศบาล ชุมชน อุตสาหกรรม สถาบนัฯ 
วตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินการเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

มีความแตกต่างในแต่
ละพ้ืนท่ี 

เพื่อสร้างดุลยภาพของ
การพฒันา 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

เพ่ือแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การพฒันา
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและมี
รูปแบบพฒันาท่ีชุมชน
และภาคอุตสาหกรรม
สามารถอยูร่่วมกนัได ้

เพ่ือแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากความไม่
สมดุลของการพฒันา 

กายภาพ / โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ร้อยละ 60 ของ
งบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาล ใชใ้น
การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงสร้างพ้ืนฐานตอ้ง
สามารถรองรับการ
เติบโตของเมืองและ
อุตสาหกรรม 

การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่ทนัต่อการ
เติบโตของเมือง และ
ศกัยภาพยงัไม่เพียงพอ
ต่อการใชง้านของ
ภาคอุตสาหกรรม 

การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่ทนัต่อการ
เติบโตของเมือง 

ควรมีการวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีสนับสนุนให้
เ กิ ด ก า ร ป ร ะ ส า น
สอดคล้องกันระหว่าง
เมืองและอุตสาหกรรม 

ขาดความต่อเน่ืองใน
การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

 เทศบาลฯ อยูร่ะหวา่ง
การปรับปรุงผงัเมือง
รวม 

การจดัท าพ้ืนท่ีกนัชน
ระหวา่งชุมชนกบัพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม เป็นไปได้
ยาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีนิคม
ฯ ถูกใชเ้ตม็พ้ืนท่ี 
 

การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามผงั
เมือง อาจส่งผลใหเ้กิด
ความขดัแยง้ได ้

   



 

93 

ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 
ประเด็น  ขอ้มูลเอกสาร การสมัภาษณ์ 

นิคมอุตสาหกรรม เทศบาลฯ ชุมชน อุตสาหกรรม สถาบนัฯ 
เศรษฐกิจ - รายไดห้ลกัของ

เทศบาลมาจาก
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
- รายไดต้่อหวั
ประชากรใน
จงัหวดัมีอตัราท่ีสูง 

ภาคอุตสาหกรรม
ส่งผา่นความเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจสู่
ชุมชนทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

เกิดการแข่งขนัในการ
ด าเนินธุรกิจในพ้ืนท่ี  
และค่าครองชีพสูงข้ึน  

เกิดการแข่งขนัใน
การด าเนินธุรกิจใน
พ้ืนท่ี  เกิดความ
แตกต่างของรายได้
มากข้ึน 

การพฒันา
อุตสาหกรรมท าให้
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีดี
ข้ึน 

ภาคอุตสาหกรรมส่งผา่นความ
เติบโตทางดา้นเศรษฐกิจสู่ชุมชน
ทั้งทางตรงและทางออ้ม แต่ยงั
ไม่เพียงพอต่อการพฒันาพ้ืนท่ี 

สงัคม - มีประชากรแฝง
ในพ้ืนท่ีจ านวน
มาก 

การสร้าง
ความสมัพนัธ์ของ
ภาคอุตสาหกรรมกบั
ชุมชนเป็นส่ิงจ าเป็น 

 ชุมชนมีความส าคญั
ต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของ
ภาคอุตสาหกรรม 

ควรมีการสร้าง
รูปแบบใหเ้กิดการ
ประสานสอดคลอ้ง
กนัในดา้นสงัคม 

จ าเป็นจะตอ้งพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสงัคม ใหร้องรับการ
เติบโตของเมือง 

ส่ิงแวดลอ้ม มีประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มใน
พ้ืนท่ี 

สามารถด าเนินการ
แกไ้ขไดด้ว้ย
เทคโนโลยแีละการ
จดัการท่ีดี 

 สามารถใช้
เทคโนโลยแีกไ้ขได ้

มีการด าเนินการอยู่
แลว้ และควรพฒันา
ใหเ้กิดความ
สอดคลอ้งกนั
ระหวา่งอุตสาหกรรม
และเมือง 

มีการด าเนินการป้องกนัและลด
ผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง และ
ควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี
เขม้งวด 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 
ประเด็น  ขอ้มูลเอกสาร การสมัภาษณ์ 

นิคมอุตสาหกรรม เทศบาลฯ ชุมชน อุตสาหกรรม สถาบนัฯ 
การบริหารจดัการ เทศบาลฯ มี

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาเมือง 
สอดคลอ้งกบัมิติ
ของเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

ภาคอุตสาหกรรมควร
เร่ิมจากการด าเนินการ
ภายในก่อน 

ควรเช่ือมโยงการ
ด าเนินการ ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและ
เมืองไปพร้อมๆ กนั 

ประชาชนยงัเขา้ใจ
วา่เป็นเร่ืองของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ี
จะตอ้งด าเนินการ 

ภาคราชการจะตอ้ง
เป็นผูน้ าการขบัเคล่ือน 
โดยจะตอ้งมีนโยบาย
และแผนงานท่ีชดัเจน 

ขาดเป้าประสงคแ์ละทิศ
ทางการด าเนินการพฒันาพ้ืนท่ี
ร่วมกนั 

บทบาทของรัฐบาล มีการก าหนดแนว
ทางการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดย
หน่วยงานก ากบั
อุตสาหกรรม 

รัฐบาลควรมีนโยบาย
ท่ีชดัเจน และ
สนบัสนุนการ
ด าเนินงาน และ
งบประมาณ 

รัฐบาลควรมีนโยบาย
ท่ีชดัเจน และ
สนบัสนุนใหท้อ้งถ่ิน
เป็นผูด้  าเนินการ 

รัฐบาลควรมี
นโยบายท่ีชดัเจน 
และสนบัสนุน
งบประมาณ 

ยงัขาดการขบัเคล่ือน
นโยบายท่ีชดัเจน มายงั
จงัหวดัและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

รัฐบาลควรสนบัสนุนใหภ้าค
ส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ี สร้างความ
เช่ือมโยง พร้อมทั้งสนบัสนุน
งบประมาณ 

หน่วยงานหลกัใน
การด าเนินงาน 

ยงัไม่มีหน่วยงาน
หลกัในการ
ด าเนินงาน
ภาพรวมของพ้ืนท่ี 

จงัหวดัควรเป็น
หน่วยงานหลกัในการ
ด าเนินการ 

จงัหวดัควรเป็น
หน่วยงานหลกัในการ
ด าเนินการ 

จงัหวดัควรเป็น
หน่วยงานหลกัใน
การด าเนินการ 

จงัหวดัควรเป็น
หน่วยงานก ากบัดูแล
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

จงัหวดัควรเป็นหน่วยงาน
ก ากบัดูแลทิศทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
ในพ้ืนท่ี 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 
ประเด็น  ขอ้มูลเอกสาร การสมัภาษณ์ 

นิคมอุตสาหกรรม เทศบาลฯ ชุมชน อุตสาหกรรม สถาบนัฯ 
แนวคิดในการ
ด าเนินงาน 

แนวคิดการสร้างการ
อยูร่่วมกนัไดข้อง
อุตสาหกรรมและ
ชุมชน 

ใชห้ลกัธรรมา      
ภิบาลส่ิงแวดลอ้ม
ในการสร้างการมี
ส่วนร่วม 

การด าเนินการต่างๆ 
ควรเกิดผลท่ีอยูใ่น
ระดบัท่ีทุกฝ่าย
ยอมรับได ้ 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
และใหข้อ้เสนอแนะ
ต่อการด าเนินงาน 
ของอุตสาหกรรมได ้

การสร้างรูปแบบให้
เกิดการประสาน
สอดคลอ้งกนั 

ควรใชรู้ปแบบธุรกิจใน
ด าเนินงาน ใหก้ระบวนการต่างๆ 
สามารถขบัเคล่ือนไดเ้อง 

งบประมาณ ใชง้บประมาณ
รายจ่ายปกติของ
หน่วยงาน 

งบประมาณการ
พฒันาพ้ืนท่ีไม่
เพียงพอ ควรมีการ
สนบัสนุนจาก
รัฐบาล 

งบประมาณการ
พฒันาพ้ืนท่ีไม่
เพียงพอ ควรมีการ
สนบัสนุนจากรัฐบาล 

งบประมาณการ
พฒันาพ้ืนท่ีไม่
เพียงพอ ควรมีการ
สนบัสนุนจาก
รัฐบาลในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

 ภาครัฐควรสนบัสนุน
งบประมาณการพฒันาพ้ืนท่ี และ
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นต่างๆ 

ปัญหา/อุปสรรค
ส าคญั 

 ควรมีการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ใหส้ามารถรองรับ
การเติบโตและ
สอดคลอ้งกบัการ
พฒันาพ้ืนท่ี 

การสร้างความ
เช่ือมัน่กบัประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

งบประมาณการ
พฒันาพ้ืนท่ีไม่
เพียงพอ 

ขจดัขอ้จ ากดัท่ีมีในแต่
ละภาคส่วน และมี
รูปแบบการพฒันาให้
เกิดการประสาน
สอดคลอ้งกนั ทุกฝ่าย
ไดป้ระโยชน์ร่วมกนั  

ขาดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และ
การบูรณาการการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
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4.7 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการพฒันาเมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพดุ 

 
การศึกษาน้ี อาศยัการคน้ควา้ขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีศึกษาในดา้นต่างๆ และ

เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง แล้วจึงน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT 
Analysis ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รและสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  เพื่อ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล พิจารณาสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหา น าไปสู่
แนวทางทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดได ้โดยในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย  1) บุคคลกร (Manpower) 2) รายได้/
งบประมาณ (Money) 3) วสัดุ/อุปกรณ์ (Materials) 4) การบริหาร/โครงสร้าง (Management) 5) 
นโยบาย/แผนงาน/ขอ้มูล (Structure and Policy) และ 6) ผลงาน/ผลผลิต (Product) และใช ้PEST 
Analysis ซ่ึงประกอบด้วย 1) นโยบาย การเมือง (Political) 2) เศรษฐกิจ (Economic) 3) สังคม 
(Sociocultural) และ 4) เทคโนโลยี(Technology) ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โดยการวิเคราะห์ได้เช่ือมโยงเขา้กับมิติของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้ง 5 มิติ ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) มิติดา้นกายภาพ/โครงสร้างพื้นฐาน (Physical/Infrastructure) 2) มิติดา้นสังคม 
(Social) 3) มิติดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 4) มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และ 5) มิติดา้นการ
บริหารจดัการ (Management) โดยในแต่ละมิติมีรายละเอียดในการพิจารณาดงัตารางท่ี 4.9  
 
ตารางที ่4.9  รายละเอียดการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของการพฒันาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
มิติเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ประเด็นสภาพแวดลอ้มภายใน ประเด็นสภาพแวดลอ้มภายนอก 

กายภาพ/โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- สภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และกายภาพของเมือง 

- การวางโครงสร้างพ้ืนฐานจาก
นโยบายรัฐบาล 

- เทคโนโลย ี
สงัคม - สภาพสงัคมของเมืองมาบตาพดุ 

- การยอมรับของชุมชน 
- ประชากรแฝง 
- ผลของการพฒันา ต่อวถีิชีวติของ

ประชาชน 
เศรษฐกิจ - เศรษฐกิจของเมือง และการ

เก้ือหนุนกนัทางดา้นเศรษฐกิจ 
- อิทธิพลของเศรษฐกิจภายนอก ต่อ

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี  
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 
มิติเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ประเด็นสภาพแวดลอ้มภายใน ประเด็นสภาพแวดลอ้มภายนอก 

ส่ิงแวดลอ้ม - สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มของ
เมือง 

- สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มจากภายนอก 
ท่ีมีผลกระทบต่อเมือง 

การบริหารจดัการ - แนวนโยบายทอ้งถ่ิน และ
เคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารจดั
การเมือง 

- งบประมาณ ในการด าเนินงาน
ของเมือง 

- บุคลากร รวมถึงความรู้ความ
เขา้ใจของประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ผลการด าเนินงานของพ้ืนท่ี 

- ปัจจยัทางการเมือง แนวนโยบายจาก
รัฐบาล 

- กฎหมายและกฎระเบียบ 
 

 

4.8 การวเิคราะห์กลยุทธ์ (SWOT Analysis) 
 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม
ภายในขององค์กร (Internal Environment) และพิจารณาจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกองคก์ร (External Environment) โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของการศึกษาในคร้ังน้ี 
คือ 
 

4.8.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environmental) 
ท าการวิเคราะห์สภาพปัจจยัแวดลอ้มภายในของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน

พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ใน 6 ดา้น คือ 1) บุคคลกร (Manpower) 2) รายได้/งบประมาณ 
(Money) 3) วสัดุ/อุปกรณ์ (Materials) 4) การบริหาร/โครงสร้าง (Management) 5) นโยบาย/
แผนงาน/ขอ้มูล (Structure and Policy) และ 6) ผลงาน/ผลผลิต (Product) และเช่ือมโยงเขา้กบัมิติ
ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้ง 5 มิติ คือ ดา้นกายภาพ/โครงสร้างพื้นฐาน (Physical/Infrastructure) 
ดา้นสังคม (Social) ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) การบริหารจดัการ 
(Management) ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 
ประเด็น จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

กายภาพ/
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการ
รองรับอุตสาหกรรม 
2. พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในเมืองมาบ
ตาพดุ เป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลกัท่ี
ส าคญัของประเทศ 
3. การจดัท าผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ 
ด าเนินการโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

1. โครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองไม่เพียงพอต่อ
การรองรับการใชป้ระโยชน ์
2. การเติบโตในมิติต่างๆ ของพ้ืนท่ี เป็นไป
อยา่งไม่สมดุล 
3. ผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ยงัไม่แลว้เสร็จ และ
จะตอ้งตอบสนองนโยบายการพฒันาพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมและความเป็นอยูข่องชุมชน 
4. การใชง้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีวาง
ไวไ้ม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

สงัคม 1. มีการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง
อุตสาหกรรมและชุมชนในพ้ืนท่ี 
2. อุตสาหกรรมสนบัสนุนกิจกรรม
ของชุมชน 

1. การมีส่วนร่วมในการพฒันาพ้ืนท่ีของ
ประชากรแฝงมีนอ้ย 
2. ประชาชนยงัขาดความเขา้ใจต่อการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และขาดความ
เช่ือมัน่ต่อประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  

เศรษฐกิจ 1. เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเติบโตดีข้ึน 
2. การพฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
สร้างความเขม้แขง็ทางดา้นเศรษฐกิจ
ใหก้บัประเทศ 

1. การกระจายตวัทางดา้นเศรษฐกิจไม่ทัว่ถึง 
และมีการแข่งขนัสูง 

ส่ิงแวดลอ้ม 1. มีการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนมีความต่ืนตวัทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใชเ้วลานาน 
จึงจะเห็นผลชดัเจน 

การบริหารจดัการ 1. เทศบาลฯ มียทุธศาสตร์การ
พฒันาเมือง สอดคลอ้งกบัมิติเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2. การด าเนินการเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เร่ิมมีการด าเนินการจากใน
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

1. งบประมาณการพฒันาพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ 
ส่วนใหญ่ถูกใชใ้นการพฒันาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 
2. นโยบายเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการ
ด าเนินการเฉพาะในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
3. ข า ด รู ป แ บ บ ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นรูปธรรมและเป็น
กระบวนการท่ีย ัง่ยนื 
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4.8.2 สภาพปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment) 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร โดยใช ้PEST Analysis ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) นโยบาย การเมือง(Political) 2) เศรษฐกิจ (Economic) 3) สังคม (Sociocultural) 4) เทคโนโลยี
(Technology) และเช่ือมโยงเขา้กบัมิติของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้ง 5 มิติ คือ ดา้นกายภาพ/
โครงสร้างพื้นฐาน(Physical/Infrastructure) ดา้นสังคม (Social) ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) การบริหารจดัการ (Management) ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน

พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
กายภาพ/โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.  การวางโครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี
ด าเนินการตามนโยบายท่ีรัฐบาลก าหนด 

1. ความตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับ
อุตสาหกรรมหลกัของประเทศในอนาคต 
ยงัไม่มีความชดัเจน 

สงัคม 1. ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

1. ภาพลกัษข์องอุตสาหกรรมถูกมองใน
แง่ลบ 
2.  มีประชากรแฝงในพ้ืนท่ีจ านวนมาก 

เศรษฐกิจ - - 
ส่ิงแวดลอ้ม 1. ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม มี

ความส าคญัมากข้ึนในการพฒันาพ้ืนท่ี 
- 

การบริหารจดัการ 1. มีความพยายามขบัเคล่ือนนโยบาย
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตั้ งแต่
ระดบันโยบายส่วนกลาง 

2. มีคณะกรรมการระดบัชาติก ากบัดูแล
การพฒันาพ้ืนท่ี 

1. พ้ืน ท่ี ก ารพัฒนา อุตสาหกรรม ถูก
ก าหนดโดยนโยบายจากรัฐบาล 
2. ก า ร ข า ด ค ว า ม ต่ อ เ น่ื อ ง ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานของคณะกรรมการระดบัชาติ 
3. การจดัสรรงบประมาณพฒันาพ้ืนท่ีจาก
รัฐบาลกลบัสู่ทอ้งถ่ิน มีสดัส่วนนอ้ย 
4. มีข้อจ ากัดทางกฎระ เ บี ยบในบาง
กิจกรรม 
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4.9 การวเิคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ต่อแนวทางการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พืน้ทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพดุ 

 
4.9.1 ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ที่

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
S1) มีโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการรองรับอุตสาหกรรม พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด อยู่

ในพื้นท่ีตามแผนพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ซ่ึงมีการพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับ
การพฒันาอุตสาหกรรมหลัก มากว่า 30 ปี เช่น ท่าเรืออุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งรับวตัถุดิบ       
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงกลัน่น ้ ามนั ท่ีเป็นแหล่งวตัถุดิบให้กบัอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบการ
ขนส่งทางท่อท่ีเช่ือมโยงการส่งผลิตภณัฑ์ระหวา่งโรงงาน เป็นตน้ ท าให้เป็นพื้นท่ีเมืองมาบาตาพุด 
เป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมตน้น ้าท่ีส าคญัของประเทศ 

S2) พื้นท่ีอุตสาหกรรมในเมืองมาบตาพุด เป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลกัท่ีส าคญัของประเทศ 
ท่ีเป็นอุตสาหกรรมตน้น ้ าของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ภายในประเทศ การก าหนดการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพฒันาดา้นอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี จึงมีความจ าเป็น
ต่อประเทศ 

S3)  การจดัท าผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ ด าเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาล
เมืองมาบตาพุด อยู่ระหวา่งการจดัท าผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ โดยการจา้งท่ีปรึกษาด าเนินการจดัท า
ปรับปรุงผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จงัหวดัระยอง (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึง
เทศบาลเมืองมาบตาพุด สามารถก าหนดแนวทาง และนโยบายการวางผงัเมือง เพื่อให้มีคุณลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเมืองสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ้ 

S4)  มีการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นทีอยา่งต่อเน่ือง ผา่น
โครงการต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกิจกรรมด้านสังคม วฒันธรรมและประเพณี การ
ส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน และกิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์ 

S5) อุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ผา่นโครงการต่างๆ ท่ีชุมชนด าเนินการ หรือกิจกรรมท่ีโรงงานอุตสาหกรรมส่งเสรอม
ใหชุ้มชนด าเนินการ ท าใหชุ้มชนในพื้นท่ีมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

S6) เศรษฐกิจในพื้นท่ีมีการพฒันาดีข้ึน จากการมีประชากรในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน และการ
ประกอบกิจการเพื่อรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี โดยบริเวณท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นปัจจยัส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจ และการอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชุมชนเพื่อประกอบธุรกิจ
ต่างๆ ส่งผลใหเ้มืองมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
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S7) การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี สร้างความเขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกิจให้กบัประเทศ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมหลักในพื้นท่ีมาบตาพุด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน ้ า ท่ี
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวตัถุดิบและลดการพึ่งพาสินคา้จากต่างประเทศไดจ้  านวนมาก  

S8)  มีการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 
จากการประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษในปี 2552 ท  าให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเขตควบคุมมลพิษไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการลดและขจดัมลพิษในพื้นท่ี
จงัหวดัระยอง พ.ศ. 2550-2554 และเทศบาลเมืองมาบตาพุดไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการลด
และขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษเทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. 2553-2557 เพื่อเสนอโครงการ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

S9) ประชาชนในพื้นท่ีมีความต่ืนตวัทางด้านส่ิงแวดล้อม จากการประเด็นปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี และน าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมให้กบัประชาชนในพื้นท่ี และมีการให้
ความรู้ รวมถึงกิจกรรมทางด้านส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองโดยหน่วยงานต่างๆ และ
ภาคอุตสาหกรรม อยา่งสม ่าเสมอ   

S10) เทศบาลฯ มียุทธศาสตร์การพฒันาเมือง สอดคลอ้งกบัมิติเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตามแผนพฒันาสามปี 2556-2558 เทศบาลเมืองมาบตาพุด (ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด , 
2556) ไดร้ะบุยุทธศาสตร์ในการพฒันา 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความ
เขม้แข็งชุมชน 2) ดา้นการส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุขและศิลปวฒันธรรม 3) ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้มไดม้าตรฐาน 4) ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 5) ดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน ผงัเมือง ความสงบเรียบร้อย 6) ดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัมิติของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติ คือ 1) มิติทางกายภาพ 2) มิติทางเศรษฐกิจ 3) มิติทางส่ิงแวดลอ้ม 4) 
มิติทางสังคม และ 5) มิติทางดา้นการบริหารจดัการ จึงมีความเป็นไปไดใ้นการก าหนดแผนงานให้
เกิดการเช่ือมโยงการพฒันาพื้นท่ีร่วมกนัของทั้ง 2 ภาคส่วน และก าหนดในเป้าหมายของการพฒันา
พื้นท่ีไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหมี้ความชดัเจนร่วมกนั 

S11) นโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เร่ิมด าเนินการในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม โดย
การด าเนินการยกระดบัตวัช้ีวดัในมิติต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 2 ปี และภาคอุตสาหกรรมก็ไดด้ าเนิน
กิจกรรมหลายอย่างท่ีเป็นไปตามตัวช้ีว ัดท่ีจะถูกก าหนดข้ึน โดยกระบวนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะเร่ิมด าเนินการอยา่งชดัเจนในปี 2557-2559 โดยการด าเนินการในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรม หากสามารถด าเนินการตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึน จะน าไปสู่การเช่ือมโยง และ
พฒันาต่อไปยงัชุมชนโดยรอบ และเมืองในขั้นต่อไป 
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4.9.2 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) ของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ที่
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

W1)  โครงสร้างพื้นฐานพฒันาไม่ทนัต่อการเติบโตของเมือง และไม่เพียงพอต่อการรองรับ
การใชป้ระโยชน์ ซ่ึงจะตอ้งรองรับการใชป้ระโยชน์จากประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน และการใชง้านจาก
ภาคอุตสาหกรรม ขณะท่ีการพฒันาเป็นไปเพื่อรองรับจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 

W2)  การเติบโตในมิติต่างๆ ของพื้นท่ี เป็นไปอยา่งไม่สมดุล เน่ืองจากการเติบโตทางดา้น
เศรษฐกิจท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ ส่งผลต่อการใชท้รัพยากรท่ีมากข้ึนและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแย่ลง รวมถึงปัญหาทางด้านสังคมและความไม่ เพียงพอของระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีจะสามารถรองรับการเติบโตของเมืองท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วได ้

W3)  ผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ยงัไม่แลว้เสร็จ และจ าเป็นจะตอ้งตอบสนองนโยบายการพฒันา
พื้นท่ีอุตสาหกรรมและความเป็นอยูข่องชุมชน โดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด อยูใ่นพื้นท่ีผงัเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวดัระยอง ซ่ึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงผงัเมือง และ
ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในขอบเขตของผงั โดยมีเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เป็นหน่วยงานหลกั การจดัท าผงัเมืองรวม จะเป็นการก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี รวมถึง
การวางโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งประสานความตอ้งการของประชาชนและผูม้
ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี รวมถึงนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมของรัฐบาล ให้สามารถอยูร่่วมกนั
ได ้

W4)  การใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีวางไวไ้ม่เป็นไปตามแผน ท่ีเห็นได้ชัดก็คือ
ระบบการขนส่งทางราง ท่ีถูกวางโครงสร้างไวต้ั้งแต่ระยะแรกของแผนพฒันาพื้นท่ี แต่ในปัจจุบนั
ไม่มีการใช้งาน ส่งผลให้การขนส่งผลิตภณัฑ์จากอุตสาหกรรมตอ้งพึ่งพาการขนส่งทางถนนเป็น
หลกั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการทรุดโทรมของถนนในพื้นท่ีจากการใชง้านหนกั และส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนจากการจราจรท่ีหนาแน่น 

W5)  การมีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีของประชากรแฝงมีน้อย เน่ืองจากมีการเข้ามา
ท างานในพื้นท่ีในระยะเวลาไม่นาน และส่วนหน่ึงพกัอาศยัอยูน่อกพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

W6)  ประชาชนขาดความเขา้ใจและความเช่ือมัน่ต่อการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และขาดความเช่ือมัน่ต่อประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน่ืองจากยงัไม่
มีความชดัเจนของแนวทางและเป้าหมายร่วมกนัของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี 

W7)  เศรษฐกิจการกระจายตวัไม่ทัว่ถึง และมีการแข่งขนัสูง แมว้า่การพฒันาอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ีจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมในพื้นท่ีดีข้ึน แต่โอกาสของการเขา้ถึงแหล่งรายไดจ้ะอยู่ใน
กลุ่มของประชาชนท่ีเห็นโอกาสและมีความสามารถเขา้ถึงธุรกิจต่างๆ ไดเ้ท่านั้น 
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W8)  การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมใช้เวลานาน จึงจะเห็นผลชัดเจน แมว้่าการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี จะมีการด าเนินการมาโดยตลอด แต่ประเด็นดา้นผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ยงัคงพบไดใ้นพื้นท่ี เน่ืองจากสภาพของเมืองซ่ึงประกอบดว้ยอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่จ านวนมาก และการเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วของเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีซบัซ้อน
มากข้ึนตามมา 

W9)  งบประมาณการพฒันาพื้นท่ี ไม่เพียงพอ และโครงการและการใชจ่้ายงบประมาณของ
ทอ้งถ่ิน ถูกใชใ้นการแกไ้ขปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยกวา่ร้อยละ 60 ของงบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ถูกใชใ้นการวางโครงสร้างพื้นฐานและการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมือง แมจ้ะมีสัดส่วนท่ีมากกว่ายุทธศาสตร์อ่ืนๆ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ทดัต่อความตอ้งการของเมืองและรองรับการใช้งานจากภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง  

W10)  นโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีด าเนินการเฉพาะในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
ซ่ึงในพื้นท่ีของชุมชนและพื้นท่ีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในพื้นท่ี ยงัไม่มีการน าเสนอและด าเนินการ
ขบัเคล่ือนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

W11)  ขาดรูปแบบการขับเคล่ือนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นรูปธรรมและเป็น
กระบวนการท่ีย ัง่ยนื แมจ้ะมีการก าหนดแนวทางและตวัช้ีวดัของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แต่ยงัขาดรูปแบบหรือกลไกในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปโดย
ธรรมชาติและเกิดการประสานสอดคลอ้งกนัอยา่งย ัง่ยนื 
 

4.9.3 ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ที่
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

O1) การวางโครงสร้างพื้นฐานดา้นอุตสาหกรรมของพื้นท่ีด าเนินการตามนโยบายท่ีรัฐบาล
ก าหนด จากนโยบายการพฒันาพื้นท่ีในอดีต ท าให้พื้นท่ีมีความพร้อมในการรองรับการพฒันา
อุตสาหกรรม 

O2) ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีต่ออุตสาหกรรม ซ่ึงจะ
เป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างแรงจูงใจในการร่วมด าเนินการ 

O3) ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ถูกให้ความส าคญัมากข้ึนในการพฒันาพื้นท่ี ซ่ึงหน่วยงาน
ต่างๆ และผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมีการด าเนินการป้องกนัและความระมดัระวงัในการก่อผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนในการร่วมเฝ้าระวงั 
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O4) เร่ิมมีการขบัเคล่ือนนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากส่วนกลาง โดยหน่วยงาน
ต่างๆ หลายหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นตน้ ไดพ้ิจารณาแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไวเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

O5) มีคณะกรรมการระดับชาติก ากบัดูแลการพฒันาพื้นท่ี คณะกรรมการพฒันาชายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออก เป็นคณะกรรมการท่ีก ากบัดูแลการพฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
นบัตั้งแต่มีการเร่ิมตน้การพฒันาพื้นท่ีตามแนวนโยบายการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
 

4.9.4 ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) ของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ที่
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

T1)  ความตอ้งการพื้นท่ีส าหรับอุตสาหกรรมหลกัของประเทศในอนาคต ยงัไม่มีความ
ชดัเจน เน่ืองจากทศันคติในดา้นลบต่อการพฒันาอุตสาหกรรม  

T2)  ภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมถูกมองในแง่ลบ โดยเฉพาะจากการสร้างปัญหาทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและก่อมลพิษใหก้บัชุมชนโดยรอบ ท าใหอุ้ตสาหกรรมมกัถูกต่อตา้น 

T3)  มีการอพยพของประชากรจากพื้นท่ีอ่ืนเขา้มาในพื้นท่ีจ  านวนมาก ในลักษณะของ
ประชากรแฝง ทั้งเพื่อเขา้มาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี และเขา้มาเพื่อประกอบธรุกิจ
ต่างๆ เพื่อรองรับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน 

T4)  การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีถูกก าหนดโดยนโยบายจากรัฐบาล ซ่ึงควรจะให้
ทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมก าหนดทิศทางการพฒันาเมือง เพื่อพิจารณาความตอ้งการและแนวทางการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับรองรับการเติบโตของเมือง 

T5) การขาดความต่อเน่ืองของการด าเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานต่างๆ ข้ึนอยู่กบัการ
แต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของประเทศ ซ่ึงขาดความต่อเน่ืองระหวา่งคณะกรรมการแต่ละชุด 

T6) การจดัสรรงบประมาณพฒันาพื้นท่ีจากรัฐบาลกลบัสู่ทอ้งถ่ิน มีสัดส่วนนอ้ย เม่ือเทียบ
กบัรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีรัฐบาล ได้จากการประกอบธุรกิจในพื้นท่ี ซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมหลกัขนาดใหญ่ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 

T7)  การด าเนินกิจกรรม ยงัคงมีกระบวนการและขอ้จ ากดัทางกฎระเบียบท่ีไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการ เช่น การแลกเปล่ียนของเสีย ท่ีจะตอ้งมีกระบวนการทางกฎหมายในการขออนุญาตขน
ยา้ย และก าจดั เป็นตน้ 
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ประเดน็ที่เป็นจุดแข็ง (S) 
S1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับอุตสาหกรรม 
S2) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในเมืองมาบตาพดุ เป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
หลกัท่ีส าคญัของประเทศ 
S3) การจดัท าผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ ด าเนินการโดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
S4) มีการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งอุตสาหกรรมและชุมชน 
 S5) อุตสาหกรรมสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
S6) เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมีการพฒันาดีข้ึน 
S7) การพฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี สร้างความเขม้แขง็ทางดา้น
เศรษฐกิจให้กบัประเทศ 
S7) มีการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
S8) ประชาชนมีความต่ืนตวัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
S9) เทศบาลฯ มียทุธศาสตร์การพฒันาเมือง สอดคลอ้งกบัมิติ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
S10) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เร่ิมด าเนินการในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม  

ประเดน็ที่เป็นโอกาส (O) 
O1) การวางโครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีด าเนินการตามนโยบาย
ท่ีรัฐบาลก าหนด 
O2)  ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ี
ดีต่ออุตสาหกรรม  
O3) ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ถูกให้ความส าคญัมากข้ึน 
O4) เร่ิมมีการขบัเคล่ือนนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจาก
ส่วนกลาง 
O5) มีคณะกรรมการระดบัชาติก ากบัดูแลการพฒันาพ้ืนท่ี 

ประเดน็ที่เป็นจุดอ่อน (W) 
W1)  โครงสร้างพ้ืนฐานพฒันาไม่ทนัต่อการเติบโตของเมือง 
W2)  การเติบโตในมิติต่างๆ ของพ้ืนท่ี เป็นไปอยา่งไม่สมดุล 
W3)  ผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ยงัไม่แลว้เสร็จ  
W4)  การใชง้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีวางไวไ้ม่เป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด 
W5) การมีส่วนร่วมในการพฒันาพ้ืนท่ีของประชากรแฝงมีนอ้ย 
W6)  ประชาชนขาดความเขา้ใจและความเช่ือมัน่ต่อการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
W7)  เศรษฐกิจการกระจายตวัไม่ทัว่ถึง และมีการแข่งขนัสูง 
W8)  การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใชเ้วลานาน  
W9)  งบประมาณการพฒันาพ้ืนท่ี ไม่เพียงพอ 
W10)  นโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีด าเนินการเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
W11)  ขาดรูปแบบการขบัเคล่ือนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ี
เป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการท่ีย ัง่ยนื 

ประเดน็ที่เป็นอุปสรรค (T) 
T1) ขาดความชดัเจนของนโยบายการพฒันาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
หลกัของประเทศ  
T2)  ภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมถูกมองในแง่ลบ 
T3)   มีการอพยพของประชากรจากพ้ืนท่ีอ่ืนเขา้มาในพ้ืนท่ี
จ านวนมาก ในลกัษณะของประชากรแฝง 
T4)  การพฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีถูกก าหนดโดยนโยบายจาก
รัฐบาล 
T5) การขาดความต่อเน่ืองของการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ระดบัชาติ 
T6) การจดัสรรงบประมาณพฒันาพ้ืนท่ีจากรัฐบาลกลบัสู่ทอ้งถ่ิน 
มีสดัส่วนนอ้ย 
T7)  การด าเนินกิจกรรม มีขอ้จ ากดัทางดา้นกฎระเบียบ 

 
ภาพที ่4.9  การวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกของพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด สู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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 เม่ือท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแลว้ ผล
ของการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ดงักล่าวท าใหเ้กิดกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ดงักล่าว สามารถสรุปได ้
ดงัน้ี 

1) กลยุทธ์ จุดแข็ง-โอกาส (SO) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการน าจุดแข็งของสภาพแวดลอ้ม
ภายใน และประเด็นโอกาสจากภายนอก หรือน าประเด็นปัญหาท่ีสามารถควบคุมได้สูงและ
หน่วยงานภายนอกมีนโยบายสนบัสนุน มาพิจารณาร่วมกนั และก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก ได้
ดงัน้ี 

(1) สร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี ในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (S4 S5 S6 S9 S10 O2 O3 O4) โดยประกอบดว้ยภาคส่วนส าคญัคือ ภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน โดยมีเทศบาลเมืองมาบตาพุด และส านกังานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เป็นหน่วยงานหลกั
ส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมโยง โดยอาศยัจุดแข็งจากความสัมพนัธ์ของอุตสาหกรรมและชุมชนใน
พื้นท่ี ท่ีมีการการด าเนินงานมาโดยตลอด ผ่านกิจกรรมด้านสังคม และชุมชนสัมพนัธ์ ซ่ึงมีการ
สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ประกอบกบั ประชาชน
ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีความต่ืนตวัทางด้านส่ิงแวดล้อมมากข้ึน จากประเด็นปัญหา
ทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ส่งผลให้มีการติดตามและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง และน าไปสู่การน าหลกัของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช้ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ี จุกแข็งท่ีส าคญัอีกประการ ก็คือเทศบาลเมืองมาบตาพุด มียุทธศาสตร์การพฒันาเมือง 
สอดคลอ้งกบัมิติเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถขบัเคล่ือนการพฒันา
ไปพร้อมกนัจากภาคส่วนหลกัในพื้นท่ีได ้ด าเนินการไดค้วามเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งผล
ต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีต่ออุตสาหกรรม และสังคมให้ความส าคญักบัประเด็นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ถือเป็น
โอกาสท่ีดี ท่ีเป็นส่ิงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรม ด าเนินงานพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดโ้ดย
สมคัรใจ และสามารถเตรียมความพร้อมการด าเนินงานขบัเคล่ือนนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจากส่วนกลางไปยงัพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ 

(2) ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน ใหก้ระบวนการมีพฒันาการอยา่งเป็นธรรมชาติ
และย ัง่ยืน (S4 S8 S9 S10 O2 O3 O4) เป็นส่ิงส าคญัของกระบวนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ให้มีความย ัง่ยืน โดยประชาชน และภาคอุตสาหกรรม จะตอ้งร่วมเสนอแนะแนวคิดในการ
แกไ้ขปัญหา และพฒันาเมืองสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อก าหนดในแผนพฒันาชุมชน แผนพฒันาเทศบาลให้มีความสอดคลอ้งกบัมิติเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และอาศยัโอกาสท่ีพื้นท่ีมาบตาพุดเป็นพื้นท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ และการ
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พฒันาพื้นท่ีไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะเป็นแนวทางไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ี
อาจใชก้ารด าเนินงานในลกัษณะท่ีเป็นเอกชนมากข้ึน เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
เช่น การจัดตั้ งบรรษัทบริหารจัดการเมือง เป็นต้น โดยให้ผูว้่าราชการจังหวดัเป็นผูก้  ากับการ
ด าเนินงานของภาคีเครือข่าย  

2) กลยุทธ์ จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการน าจุดแข็ง ของสภาพแวดลอ้ม
ภายใน และประเด็นอุปสรรคจากภายนอกท่ีเป็น หรือน าปัญหาท่ีควบคุมหรือแกไ้ขไดง่้าย แต่ยงัขาด
การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก มาพิจารณาร่วมกนั และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงป้องกนั โดยใชจุ้ดแขง็ของพื้นท่ีในการวางกลยทุธ์เชิงป้องกนัขอ้จ ากดัจากภายนอก ไดด้งัน้ี 

(1) จดัท าแนวทางการพฒันาการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี พร้อมกบัการพฒันา
มิติดา้นอ่ืนๆ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (S1-S10 T1 T2 T3 T4) โดยอาศยัจุดแข็งของพื้นท่ีท่ี
มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ตามโครงการพฒันาพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ท าให้พื้นท่ีน้ีมีความเขม้แข็งและมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดงันั้นประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี จึงถือเป็นปัญหาของประเทศดว้ย เพราะหากปัญหา
ต่างๆ ในพื้นท่ี ไมรั่บการแกไ้ข ก็จะเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาประเทศ จึงถือเป็นโอกาสท่ีจะ
ท าให้ภาคส่วนต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัญหาและแนวทางการพฒันาพื้นท่ีได ้ และพื้นท่ีเทศบาล
เมืองมาบตาพุดรวมถึงพื้นท่ีขา้งเคียง อยู่ระหว่างการจดัท าผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ ท่ีด าเนินการโดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ท าใหส้ามารถรวบรวมประเด็นปัญหา และก าหนดแนวโนม้
การวางโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตไดจ้ากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี ประกอบกบัความสัมพนัธ์
ของอุตสาหกรรมและชุมชน จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี ต่าง
เห็นความส าคญัของประเด็นส่ิงแวดล้อม และการอยู่ร่วมกนัได้ของอุตสาหกรรมและชุมชน จะ
สามารถเป็นจุดแข็งท่ีส าคญั ในการลดขอ้อุปสรรคต่างๆ ลงได้ โดยการร่วมกันจดัท าข้อเสนอ
รูปแบบพฒันาพื้นท่ี และเสนอให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความชดัเจนของนโยบายการ
พฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรมแห่งอ่ืนๆ ในอนาคต น าไปสู่การจดัการพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ให้มีความสมดุลของการพัฒนามากข้ึน โดยค านึงถึงประเด็นทางด้านสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มของเมือง ควบคู่ไปกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ   

(2) ส่งเสริมกระบวนการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 T4 T5 T6 T7) โดยอาศยัจุดแข็งท่ีส าคญัของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ภายในเมือง โดยเฉพาะการจดัท าผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ ซ่ึงด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ถือเป็นจุดแขง็ท่ีดีในการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี สามารถร่วมก าหนดทิศทางและการ
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วางโครงสร้างพื้นฐานให้กบัเมือง และจากกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ระหว่างอุตสาหกรรมและ
ชุมชน และมีกระบวนการเร่ิมด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากภาคอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ีความต่ืนตวัทางด้านส่ิงแวดล้อมของประชาชนในพื้นท่ี ก็เป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดความ
ร่วมมือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านส่ิงแวดล้อมและชุมชนสัมพนัธ์มากยิ่งข้ึน และความ
เช่ือมโยงทางด้านเศรษฐกิจของพื้นท่ีท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ถือเป็นจุดแข็งอีก
ประการหน่ึงท่ีท าให้ประชาชนพร้อมท่ีจะร่วมด าเนินงาน ประกอบกบัเทศบาลเมืองมาบตาพุด ก็มี
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาพื้นท่ีสอดคลอ้งกบัมิติของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประเด็นจุดแข็ง
ต่างๆ เหล่าน้ี สามารถใชใ้นการลดอุปสรรคจากภายนอกลงได ้โดยการร่วมมือพฒันาเมือง พร้อมทั้ง
น าเสนอแนวทางการพฒันาพื้นท่ี ในรูปแบบของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้กบัรัฐบาล
ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบาย และคณะกรรมการระดบัชาติ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ทั้งทางดา้นงบประมาณ และลดขอ้อุปสรรคต่างๆ จากขอ้ก าหนด หรือกฎระเบียบ 

3) กลยุทธ์ จุดอ่อน-โอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ท่ีมาจากการน าประเด็นจุดอ่อนจากการ
ประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน และโอกาสท่ีมีจากภายนอก หรือเป็นประเด็นปัญหาท่ีควบคุมไดย้าก 
แต่หน่วยงานภายนอกพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนุน มาพิจารณาร่วมกนัและก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไขจุดอ่อนของพื้นท่ี โดยใช้โอกาสจากการสนับสนุนจากภายนอกเขา้มา
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 

(1)  รวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของเมือง และหาแนวทางแก้ไข 
(W1-11 O2 O3) ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน และนโยบายระดบัชาติ ทั้งประเด็นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานใหส้ามารถรองรับการเติบโตของเมือง และการใชง้านของภาคอุตสาหกรรม การ
ใชง้านระบบโครงส้รางพื้นฐานท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด การขาดความสมดุลของมิติการพฒันา
พื้นท่ี การปรับปรุงผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ท่ียงัไม่แลว้เสร็จ และจ าเป็นจะตอ้งมีการสร้างสมดุลการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีทั้งภาคอุตสาหกรรมท่ีถูกก าหนดจากนโยบาย และความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นท่ี ปัญหาประชากรแฝงและการมีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีของประชากรแฝง การสร้างความ
เช่ือมัน่ต่อการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้กบัประชาชนในพื้นท่ี ปัญหา ความเหล่ือมล ้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสการเข้าถึงทางธุรกิจให้กบัประชาชนในพื้นท่ี การแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ท่ีหลายประเด็นปัญหายงัไม่เห็นผลท่ีชดัเจน ทั้งท่ีมีการด าเนินการแกไ้ข
มาอย่างต่อเน่ือง ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาพื้นท่ี รวมไปถึงนโยบายเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีด าเนินการเฉพาะในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม เน่ืองจากยงัขาดความชดัเจน
ในกระบวนการการขบัเคล่ือนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการท่ี
ย ัง่ยืน โดยอาศยัโอกาสท่ีสังคมและภาคส่วนต่างๆ เร่ิมให้ความส าคญักบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม
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มากข้ึน ประกอบกบัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งผลดีต่อ
ภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมและการด าเนินธุรกิจ 

(2)  เสนอประเด็นปัญหาทั้งหมดในพื้นท่ี พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน ต่อรัฐบาล ในให้การสนับสนุนการพฒันาเมือง (W1-11 O1 O4 O5 O6) โดย
อาศยัโอกาสท่ีพื้นท่ีอุตสาหกรรมในเมืองมาบตาพุด เป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลกัท่ีส าคญัและ สร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ และจากการเร่ิมมีการขบัเคล่ือนนโยบายเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากส่วนกลาง โดยเสนอผา่นไปยงัหน่วยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการพฒันาพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการสนบัสนุนงบประมาณและการด าเนินงาน ทั้งใน
ระยะเร่ิมตน้ และระยะยาว โดยให้มีการจดัสรรระบบภาษีกลบัสู่ทอ้งถ่ินในอตัราท่ีเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการพฒันาพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรืออาจจะใช้รูปแบบการบริหารเมืองใน
รูปแบบพิเศษ  

4) กลยุทธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) เป็นกลยุทธ์ท่ีมาจากการน าข้อมูลจุดอ่อนของ
สภาพแวดลอ้มภายใน และประเด็นอุปสรรคจากภายนอก หรือเป็นปัญหาท่ีหน่วยงานในพื้นท่ีไม่
อาจควบคุมไดแ้ละยงัขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก มาพิจารณาร่วมกนัและก าหนดเป็น
ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรับ โดยจะตอ้งลดจุดอ่อนและอุปสรรคท่ีมีอยูใ่หไ้ดม้ากท่ีสุด ดงัน้ี 

(1) สร้างความรู้ความเขา้ใจ และบทบาทในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กบัประชาชนในพื้นท่ี (W5 W6 W8 W11 T1 T2 T3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้าง
เช่ือมัน่ให้กบัประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งประชากรแฝงท่ีเขา้มาอยู่ในพื้นท่ี ให้มีความเขา้ใจต่อการ
พฒันาพื้นท่ี ทั้งน้ีจะตอ้งมีรูปแบบการขบัเคล่ือนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นรูปธรรมและมี
ความชดัเจน  

(2) ฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ของประชาชน (W5 W6 W8 W10 W11 T1 T2 T3 T5) จาก
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ทั้ งทางด้านส่ิงแวดล้อม และสังคม 
ก่อให้เกิดความขัดแยง้และความไม่ไวว้างใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนต่อ
อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เน่ืองจาก การมีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีของประชากรแฝงมี
น้อย และการขาดความเข้าใจและความเช่ือมัน่ต่อการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
นโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยงัมีด าเนินการเฉพาะในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม การขาด
รูปแบบการขบัเคล่ือนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีชดัเจนให้กบัประชาชน ขาดความชัดเจนของ
นโยบายการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การขาดความเช่ือมั่นของประชาชน            
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เป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพราะประชาชนถือเป็นภาคส่วนส าคญั
ในการขบัเคล่ือนทิศทางการพฒันาเมือง  
 

SWOT Matrix ประเดน็ทีเ่ป็นโอกาส(O) ประเดน็ทีเ่ป็นอุปสรรค(T) 

 
 
 

ประเดน็ทีเ่ป็นจุดแข็ง
(S) 

 

กลยทุธ์ จุดแขง็-โอกาส (SO) Attack 
1) สร้างความร่วมมือของภาคส่วน
ต่างๆ ในพ้ืนท่ี ในการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (S4 S5 S6 S9 
S10 O2 O3 O4) 
2) ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน ให้
กระบวนการมีพฒันาการอยา่งเป็น
ธรรมชาติและยัง่ยนื (S4 S8 S9 S10 O2 
O3 O4) 

กลยทุธ์ จุดแขง็-อุปสรรค (ST) Maintain 
1) เสนอแนะแนวทางการพฒันาการ
พฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี พร้อมกบั
การพฒันามิติดา้นอ่ืนๆ (S1-S10 T1 T2 
T3 T4) 
2) ส่งเสริมกระบวนการต่างๆ ท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
T4 T5 T6 T7) 

 
 

ประเดน็ทีเ่ป็นจุดอ่อน
(W) 

 

กลยทุธ์ จุดอ่อน-โอกาส (WO) 
Stabilization 
1)  รวบรวมประเด็นปัญหาและความ
ตอ้งการของเมือง และหาแนว
ทางแกไ้ข (W1-11 O2 O3) 
2)  เสนอต่อรัฐบาล ในใหก้าร
สนบัสนุนการพฒันาเมือง (W1-11 O1 
O4 O5 O6) 

กลยทุธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) 
Retrenchment 
1) สร้างความรู้ความเขา้ใจ และบทบาท
ในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กบัประชาชนในพ้ืนท่ี (W5 W6 W8 W11 
T1 T2 T3) 
2) ฟ้ืนฟคูวามเช่ือมัน่ของประชาชน (W5 
W6 W8 W10 W11 T1 T2 T3 T5) 

 
ภาพที ่4.10  การวเิคราะห์ประเด็นกลยทุธ์ ดว้ย SWOT Matrix 
 

4.10   แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
เม่ือท าการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกและสามารถก าหนดเป็นประเด็นกล

ยุทธ์ไดแ้ลว้ สามารถน าประเด็นท่ีได ้มาก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้ไดผ้ลไปสู่
ประเด็นกลยทุธ์ท่ีวางไว ้โดยอาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้น าไปสู่แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.12  แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
กลยทุธ์ ประเด็นกลยทุธ ์ แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง   

มาบตาพดุ 
SO 1) สร้างความร่วมมือของ

ภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ี ใน
การพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

1) จดัตั้งภาคีเครือข่ายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี
ภาคีท่ีส าคญั คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส านกังานนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม และผูแ้ทนจากหน่วยงานวชิาการ โดยมีผูว้า่ราชการ
จงัหวดัระยอง เป็นผูก้  ากบัดูแลการด าเนินงาน 

2) ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงาน ใหก้ระบวนการ
มีพฒันาการอยา่งเป็น
ธรรมชาติและยัง่ยนื 
 

2) ก าหนดโครงสร้างการบริหารการพฒันาพ้ืนท่ี ใหมี้ความคล่องตวั 
และมีรูปแบบการด าเนินการใหก้ระบวนการต่างๆ มีพฒันาการได้
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ดว้ยโครงสร้างของการบริหารเอง  
3) ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดั และเป้าหมายของการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหมี้ความชดัเจน และด าเนินการ
ตามนโยบายในทุกภาคส่วนไปพร้อมกนั 
4) ก าหนดนโยบายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวาระ
ของเมือง (Town Agenda) และมีแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน  
5) ด าเนินการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากภาคอุตสาหกรรม และ
ขยายการเช่ือมโยงไปสู่เมือง โดยการด าเนินการจากอุตสาหกรรม
และชุมชนตน้แบบ 

ST 3) เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการพฒันา
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
ควบคู่กบัการพฒันามิติดา้น
อ่ืนๆ  

6) บูรณาการยทุธศาสตร์พฒันาเมือง เขา้กบัมิติของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมใน
พ้ืนท่ี พร้อมกบัการพฒันามิติดา้นอ่ืนๆ เพ่ือคงความเป็นพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ท่ีมีการพฒันาในมิติดา้นสงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั 

4) ส่งเสริมกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

7) สร้างกลไกการเช่ือมโยงการด าเนินงานระหวา่งเมืองและ
อุตสาหกรรม ผา่นกิจกรรมต่างๆ โดยใหท้ั้ง 2 ฝ่ายร่วมมือด าเนินการ 
โดยมีภาครัฐ เป็นผูส้นบัสนุนและอ านวยความสะดวก 
8) ก าหนดมาตรการจูงใจและแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงาน ทั้ง
ในส่วนของเมืองและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม ในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร่วมกนั 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 
กลยทุธ์ ประเด็นกลยทุธ ์ แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง   

มาบตาพดุ 
WO 5)  รวบรวมประเด็นปัญหา

และความตอ้งการของเมือง 
และหาแนวทางแกไ้ข  

9) มีเวทีประชาคม หรือช่องทางการรับทราบประเด็นปัญหา และมี
กระบวนการจดัประเด็นปัญหา และหาแนวทางป้องกนั/แกไ้ข 
 

6)  เสนอแผนพฒันาเมือง
ต่อรัฐบาล ในการ
สนบัสนุนการด าเนินงาน 

10) การสร้างสมดุลของผงัเมืองระหวา่งนโยบายการพฒันา
อุตสาหกรรม กบัความเป็นอยูข่องประชากรในพ้ืนท่ี 
11) เสนอใหรั้ฐบาลมีการจดัสรรงบประมาณจากภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ กลบัสู่ทอ้งถ่ิน ในอตัราท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
สามารถพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
12) เสนอใหรั้ฐบาลมีการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการด าเนินงาน
ท่ีเหมาะสมในระยะเร่ิมตน้ของการด าเนินการ 
13) เสนอใหรั้ฐบาลมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินกิจกรรม 

WT 7) สร้างความรู้ความเขา้ใจ 
และบทบาทในการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กบัประชาชนในพ้ืนท่ี  

14) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพฒันาองคค์วามรู้ใหก้บั
ประชาชนและผูน้ าชุมชนในการด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีสอดรับกบั
การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

8) ฟ้ืนฟคูวามเช่ือมัน่ของ
ประชาชน 
 

15) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แสดงบทบาทในการพฒันาเมืองให้
ชดัเจนมากข้ึน  
16) ด าเนินกิจกรรมและติดตามการด าเนินงานการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพดุ อยา่งต่อเน่ือง 
17) แกไ้ขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนท่ีใหเ้ห็นผลชดัเจน เพ่ือฟ้ืนฟคูวาม
เช่ือมัน่ของประชาชน 

 
 



 

บทที ่5 

 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงในมิติดา้นต่างๆ จากการพฒันาอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ท่ีมีผลต่อการด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 5 มิติ 
ไดแ้ก่ มิติดา้นกายภาพ มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นสังคม มิติดา้นเศรษฐกิจ และมิติดา้นการบริหาร
จดัการ เพื่อสร้างแนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

ส าหรับในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา และโดยการสัมภาษณ์ผูแ้ทนภาคส่วนส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไดแ้ก่ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ผูอ้  านวยการ
ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ผู ้อ  านวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม                  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ผูอ้  านวยการ
ส านักงานพฒันาอย่างย ัง่ยืน บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการ
ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ในเชิงพรรณาความ และได้
จดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคท่ี์ไดท้  าการศึกษาในคร้ังน้ี และไดแ้บ่งการ
น าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

5.1 สรุป 
5.2 อภิปราย 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 
 

จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทั้งจากการรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารวิชาการ ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูแ้ทนภาคส่วนต่างๆ สามารถ
สรุปประเด็นต่างๆ ของพื้นท่ีได ้ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1  ผลการรวบรวมขอ้มูลในประเด็นมิติของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาล
เมืองมาบตาพุด 

 
ประเด็น  ขอ้มูลเอกสาร การสมัภาษณ์ 

นิคมฯ เทศบาลฯ ชุมชน อุตสาหรรม สถาบนัฯ 
กายภาพ / 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ร้อยละ 60 
ของ
งบประมาณ
รายจ่ายของ
เทศบาล ใช้
ในการพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ตอ้งสามารถ
รองรับการ
เติบโตของ
เมืองและ  
อุตสาห      
กรรม 

พฒันา
โครงสร้า
งพ้ืนฐาน
ไดไ้ม่ทนั
ต่อการ
เติบโต
ของเมือง  

พฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานได้
ไม่ทนัต่อ
การเติบโต
ของเมือง 

ควรมี
โครงสร้างท่ี
สนบัสนุน
การเช่ือมโยง
ของเมืองและ
อุตสาหกรรม 

ขาดความ
ต่อเน่ืองในการ
พฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

เศรษฐกิจ - รายไดห้ลกั
ของเทศบาล
มาจากภาษี
และ
ค่าธรรมเนียม 
- รายไดต้่อหวั
ประชากรมี
อตัราสูง  

ภาคอุตสาห 
กรรมส่งผา่น
ความเติบโต
ทาง
เศรษฐกิจสู่
ชุมชน 

เกิดการ
แข่งขนั
ทางธุรกิจ
ในพ้ืนท่ี 
และค่า
ครองชีพ
สูงข้ึน  

เกิดความ
แตกต่าง
ของรายได้
มากข้ึน 

การพฒันา
อุตสาหกรรม
ท าให้
เศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีดีข้ึน 

ความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
ของพ้ืนท่ียงัไม่
เพียงพอต่อการ
พฒันาพ้ืนท่ี 

สงัคม - มีประชากร
แฝงในพ้ืนท่ี
จ านวนมาก 
 

การสร้าง
ความ 
สมัพนัธ์
ระหวา่ง    
อุตสาห     
กรรมกบั
ชุมชนเป็น
ส่ิงจ าเป็น 

 ชุมชนมี
ความ 
ส าคญัใน
การด าเนิน
กิจกรรม
ของอุต   
สาหกรรม 

ควรมีการ
สร้างการ
ประสาน
สอดคลอ้งกนั
ในดา้นสงัคม 

ตอ้งพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง
สงัคม ให้
รองรับการ
เติบโตของ
เมือง 

ส่ิงแวดลอ้ม มีประเด็น
ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม
ในพ้ืนท่ี 

แกไ้ขไดด้ว้ย
เทคโนโลยี
และการ
จดัการท่ีดี 

 สามารถใช้
เทคโนโลยี
แกไ้ขได ้

มีการ
ด าเนินการ
แกไ้ขอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ควรบงัคบัใช้
กฎหมายท่ี
เขม้งวด 

ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
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ประเด็น  ขอ้มูลเอกสาร การสมัภาษณ์ 
  นิคมฯ เทศบาลฯ ชุมชน อุตสาหกรรม สถาบนัฯ 
การ
บริหาร
จดัการ 

เทศบาลฯ มี
ยทุธศาสตร์
การพฒันาเมือง 
สอดคลอ้งกบั
มิติของเมือง
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ควรเร่ิม
ด าเนินการ
จากภาค   
อุตสาห 
กรรม 

ควร
เช่ือมโยงทั้ง
อุตสาห 
กรรมและ
เมือง        
ไปพร้อมกนั 

ประชาชน
เขา้ใจวา่
เป็นเร่ือง
ของ        
อุตสาห   
กรรม 

ราชการ
จะตอ้งเป็น
ผูน้ าการ
ขบัเคล่ือน 

ขาด
เป้าประสงค์
และทิศทางการ
ด าเนินการ
พฒันาพ้ืนท่ี
ร่วมกนั 

บทบาท
ของ
รัฐบาล 

มีการก าหนด
แนวทางการ
พฒันาเมือง
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดย
หน่วยงาน
ก ากบั
อุตสาหกรรม 

ควรมี
นโยบายท่ี
ชดัเจน 
สนบัสนุน
การ
ด าเนินงาน 
และ
งบประมาณ 

ควรมี
นโยบายท่ี
ชดัเจน 
สนบัสนุน
การ
ด าเนินงาน
ของทอ้งถ่ิน 

ควรมี
นโยบายท่ี
ชดัเจน และ
สนบัสนุน
งบ  
ประมาณ 

ยงัขาดการ
ขบัเคล่ือน
นโยบายท่ี
ชดัเจน มายงั
พ้ืนท่ี 

ควรมีการ
สนบัสนุน
งบประมาณ
และการสร้าง
ความเช่ือมโยง  

หน่วยงาน
หลกัใน
การ
ด าเนิน 
งาน 

ยงัไม่มี
หน่วยงานหลกั
ในการ
ด าเนินงาน
ภาพรวม 

จงัหวดัควร
เป็น
หน่วยงาน
หลกั 

จงัหวดัควร
เป็น
หน่วยงาน
หลกั 

จงัหวดัควร
เป็น
หน่วยงาน
หลกั 

จงัหวดัควร
เป็น
หน่วยงาน
หลกั 

จงัหวดัควร
เป็นหน่วยงาน
หลกั 

แนวคิด  
ในการ
ด าเนิน 
งาน 

แนวคิดการ
สร้างการอยู่
ร่วมกนัไดข้อง
อุตสาหกรรม
และชุมชน 

ใชห้ลกัธรร
มาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม 

ควรมี
ผลลพัธ์ท่ีทุก
ฝ่ายยอมรับ
ได ้ 

ประชาชน
ตอ้งมีส่วน
ร่วม  

การสร้าง
รูปแบบการ
เช่ือมโยง 

ควรใชรู้ปแบบ
ธุรกิจให้
สามารถเติบโต
ได ้

งบ 
ประมาณ 

ใชง้บประมาณ
รายจ่ายปกติ
ของหน่วยงาน 

ภาครัฐควร
สนบัสนุน
งบประมาณ 

ภาครัฐควร
สนบัสนุน
งบประมาณ 

ภาครัฐควร
สนบัสนุน
งบ 
ประมาณ 

 ภาครัฐควร
สนบัสนุน
งบประมาณ 

จากขอ้มูลท่ีได ้สามารถน ามาวิเคราะห์ และสามารถตอบค าถามการวิจยั และวตัถุประสงค์
ของการวจิยั รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดด้งัน้ี 
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5.1.1 ความเปลีย่นแปลงในมิติด้านต่างๆ จากการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
การก าหนดให้พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดอยู่ในพื้นท่ีของการพฒันาอุตสาหกรรมหลกั

ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพฒันาและความเปล่ียนแปลงในมิติดา้นต่างๆ ตามมา จากการศึกษา
ความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีไดพ้ิจารณาความเปล่ียนแปลงตามมิติของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 
มิติ คือ มิติดา้นกายภาพ มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นสังคม มิติดา้นเศรษฐกิจ และมิติดา้นการบริหาร
จดัการ จากการศึกษาสามารถรวบรวมความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท่ีเกิดจากการพฒันาอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ี ไดด้งัน้ี 

5.1.1.1 มิติดา้นกายภาพ 
การพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเมืองมาบตาพุด เกิดจากการก าหนดนโยบาย

จากรัฐบาล ในระยะเร่ิมแรกของโครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ไดมี้การจดัสรร
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมตน้น ้ า และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
เช่น การวางโครงสร้างการขนส่งผลิตภณัฑ์ทางท่อ และทางราง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ขณะท่ี
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป็นไปโดยกลไกการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีจะตอ้งรองรับการเติบโตทางดา้นสังคม และการป้องกนัผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มไปพร้อม
กนัดว้ย ท าไดต้ามศกัยภาพของหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีโครงสร้างการบริหาร และแหล่ง
งบประมาณตามปกติ ท าใหก้ารด าเนินการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ไม่สามารถด าเนินการ
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและการเจริญเติบโตของเมืองได ้ก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานของพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด จากการวิเคราะห์
สามารถสรุปสาเหตุไดด้งัน้ี 

1) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันต่อการเติบโตของเมืองและไม่
เพียงพอต่อการใชง้านทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและประชากรในพื้นท่ี 

2) ขาดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานท่ีวางแผนไว้ เ ช่น 
โครงสร้างการขนส่งระบบราง 

3) การเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ดว้ยกลไกทางธุรกิจและการแข่งขนั ในขณะท่ีการวางโครงสร้างของเมือง เป็นไปตามกลไก
การบริหารราชการตามงบประมาณปกติ 
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4) ความไม่สมดุลของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ต่อการ
เติบโตของเมือง และรองรับการใชง้านจากภาคอุตสาหกรรม 

5) การขาดการวางโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับมิติดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะมิติ
ดา้นสังคม 

5.1.1.2 มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด  มีพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประมาณ

ร้อยละ 20 ของพื้นท่ี และมีโรงงานท่ีอยู่ภายนอกพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีกจ านวนมาก โดย
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมตน้น ้ า เช่น โรงกลัน่น ้ ามนั อุตสาหกรรมปิโตร
เคมี อุตสาหกรรมเหล็ก โรงไฟฟ้า เป็นตน้ การพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหล่าน้ี จ  าเป็นตอ้งใช้
ทรัพยากรค่อนขา้งสูง และก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมาได ้การประกาศให้พื้นท่ี
ดงักล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษในปี 2552 โดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เป็นส่ิงยืนยนัการ
เกิดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี และส่งผลให้เกิดการวางมาตรการป้องกนัผลกระทบและ
การแกไ้ขปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาโดยต่อเน่ือง ทั้งน้ีแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ซ่ึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดข้ึน จึงมีแนวทางท่ีมุ่งเนน้ให้ภาคอุตสาหกรรม
มีมาตรการเชิงป้องกนัผลกระทบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในดา้นต่างๆ จากการติดตาม
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีโดยกรมควบคุมมลพิษ สรุปได้ว่านอกจากปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนโดยตรงจากอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เช่น ปัญหาคุณภาพอากาศ ท่ีมีผลการตรวจวดัพบปริมาณ
มลพิษบางตวั เช่น Vinyl chloride, 1,3-Butadiene, Chloroform 1,2-Dichloroethane มีค่าเกินกวา่ท่ี
มาตรฐานก าหนด การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีได้ส่งผลให้เมืองมีความเจริญเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว และก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากชุมชนเมืองตามมาดว้ย เช่น ปัญหาคุณภาพน ้ าผิวดินท่ี
อยู่ในระดบัเส่ือมโทรมถึงเส่ือมโทรมมาก โดยมีสาเหตุหลกัจากการรองรับน ้ าเสียจากบา้นเรือน 
ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยปริมาณมากท่ีเกิดจากชุมชนและสถานประกอบการในพื้นท่ี เป็นตน้ 

5.1.1.3 มิติดา้นสังคม 
การพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดการเติบโตของเมืองอย่าง

รวดเร็ว จากประชากรท่ีเขา้มาท างานในพื้นท่ี และเขา้มาประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมและเมือง เม่ือมีประชากรเพิ่มมากข้ึน สภาพสังคมของเมืองก็เปล่ียนแปลงไป 
จากสังคมเกษตรกรรม ไปสู่สังคมเมืองมากข้ึน นอกจากน้ีการเพิ่มข้ึนของประชากร โดยไม่ไดแ้จง้
ยา้ยช่ือในทะเบียนราษฎร์เข้ามาในพื้นท่ี ในลักษณะท่ีเป็นประชากรแฝง จากรายงานการศึกษา
เบ้ืองตน้ประชากรแฝงในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พบวา่ในปี 2552 พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีประชากรแฝงจ านวน 106,101 คน
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ซ่ึงสูงกว่าประมาณ 1 เท่าของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และมีแนวโน้มสัดส่วน
ประชากรแฝงท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง น ามาซ่ึงปัญหาในการบริหารจดัการเมืองและสาธารณูปโภค
ต่างๆ ให้รอบรับกับความต้องการใช้ทรัพยากรและการบริการท่ีแท้จริง เน่ืองจากการจัดสรร
งบประมาณและการพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่วนใหญ่ด าเนินการจากฐานข้อมูลจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ส่งผลให้การบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง 
ไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการและเกิดความทรุดโทรมอยา่งรวดเร็ว ท าใหส้ภาพแวดลอ้มของเมืองเกิด
ความทรุดโทรมและลดความเป็นเมืองน่าอยู่ลง รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานทางดา้นสังคม เช่น 
สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นตน้ โรงพยาบาลมาบตาพุดไดมี้การขยายให้มีขนาด 200 เตียง และ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ไดเ้พิ่มจ านวนศูนยบ์ริการสาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อรองรับการให้บริการให้
ทัว่ถึง ซ่ึงมีสถิติผูเ้ขา้รับบริการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ขณะเดียวกนัจากขอ้มูลสถานศึกษาในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ในปี 2553 พบวา่มีสัดส่วนของจ านวนนกัเรียนต่อห้องเรียนเฉล่ีย 37 คนต่อ
ห้องเรียน โดยมีโรงเรียนท่ีมีสัดส่วนเฉล่ียสูงสุดคือ 50 คนต่อห้องเรียน และสัดส่วนของจ านวนครู
ต่อจ านวนนกัเรียน เฉล่ียเท่ากบั 26:1 โดยมีโรงเรียนท่ีมีสัดส่วนเฉล่ียสูงสุดคือ 34:1 ขณะเดียวกนั  ก็
พบวา่ ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ก็มีส่วนในการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสังคมชุมชน ทั้งกิจกรรมใน
การสนบัสนุนการศึกษา รวมไปถึงทางดา้นประเพณีวฒันธรรม ส่งผลใหเ้กิดการร้ือฟ้ืนประเพณีของ
ชุมชนข้ึนมา เช่น ประเพณีท าบุญขา้วหลาม เป็นตน้ 

5.1.1.4 มิติดา้นเศรษฐกิจ 
 การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ส่งผลใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีมาก
ข้ึน จากธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมหลกัในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจท่ีรองรับ
การบริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยในปี 2554 จงัหวดัระยองมีโครงสร้างการผลิต ประกอบด้วย ภาค
เกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 3.5 และภาคนอกเกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 96.5 โดยสาขาการผลิตท่ี
ส าคญัของจงัหวดัระยอง 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สาขาอุตสาหกรรมสัดส่วนร้อยละ 59.4 สาขาการท า
เหมืองแร่และเหมืองหิน สัดส่วนร้อยละ 16.8 สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ สัดส่วนร้อยละ 
8.5 สาขาการขายส่ง การขายปลีก สัดส่วนร้อยละ 3.7 และสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่า
ไม ้สัดส่วนร้อยละ 3.2 และสาขาอ่ืนๆ มีสัดส่วนร้อยละ 8.4 และจากขอ้มูลรายไดต่้อหัวประชากร 
พบวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวั (GPP per capita) ในปี 2554 เท่ากบั 1,144,077 บาท เพิ่มข้ึน
จาก 1,097,588 บาท ในปีท่ีผา่นมา เท่ากบั 46,489 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 อยา่งไรก็ตาม ตวัเลข
มูลค่าทางเศรษฐกิจของจงัหวดัมีสัดส่วนหลกัมาจากสาขาอุตสาหกรรมท่ีมิไดเ้กิดจากรายไดข้อง
ประชากรในพื้นท่ีทั้งหมด ขณะท่ีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหวั คิดจากฐานประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ จึงไม่สามารถสรุปไดว้า่รายไดต่้อหวัประชากรในพื้นท่ีทั้งหมดมีมูลค่าดงัรายงานได ้
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การเติบโตข้ึนของเมืองจากจ านวนประชากรท่ีเขา้มาด าเนินประกอบกิจการในพื้นท่ี โอกาสการ
เขา้ถึงทางเศรษฐกิจของประชากรดั้งเดิม หรือประชากรท่ีมีรายช่ือตามทะเบียนราษฎรในพื้นท่ี 
ข้ึนอยู่กบัโอกาสและความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละบุคคล ซ่ึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ
พื้นท่ี ส่วนใหญ่มาจากสังคมเกษตรกรรม ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าทางรายไดแ้ละโอกาสในการ
เขา้ถึงประโยชน์ทางธุรกิจ 

5.1.1.5 มิติดา้นการบริหารจดัการ 
 การจดัการพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรมบริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีความทบั
ซ้อนในหลายมิติ ทั้งในแนวระนาบและแนวด่ิง ประกอบดว้ย การบริหารจดัการเมืองตามอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการพื้นท่ีอุตสาหกรรมภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  การบริหารจดัการพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ การบริหาร
จดัการพื้นท่ีตามแนวนโยบายการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก รวมไปถึงการบริหาร
จดัการพื้นท่ีตามผงัเมืองรวม ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัในการสร้างความเช่ือมโยงการพฒันาพื้นท่ี 

1) การบริหารจดัการในแนวระนาบ 
ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีมิติการบริหารจัดการพื้นท่ีในระดับ

เดียวกนัท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีการประสานการพฒันากบัเขตการปกครองตามพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินข้างเคียง รวมไปถึงพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในพื้นท่ีด้วย เน่ืองจากพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมเป็นพื้นท่ีเฉพาะท่ีมีการก ากบัและดูแลโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และมีพื้นท่ีครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีเทศบาลต าบลบา้นฉาง ประกอบกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการ
ขยายตวัของเมือง ไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะในขอบเขตพื้นท่ีปกครองทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง ส่วนการ
จดัการด้านส่ิงแวดล้อมจากการเป็นเขตควบคุมมลพิษ ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีหลายต าบลและหลาย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจะตอ้งมีการจดัท าแผนลดและขจดัมลพิษ เพื่อบรรจุเขา้สู่แผนการ
พฒันาจงัหวดัระยอง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการบูรณาการภาพรวมของการจดัการส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ี 
เช่นเดียวกันกบัการปรับปรุงผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจงัหวดัระยอง ท่ี
ครอบคลุมพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่ง แมเ้ทศบาลบาลเมืองมาบตาพุด จะเป็น
พื้นท่ีหลกัของผงัเมืองฉบบัดงักล่าวก็ตาม แต่ก็จ  าเป็นตอ้งมีการประสานการพฒันาร่วมกนัระหวา่ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีผงัเมืองรวมดงักล่าว  

การประสานกันของภาคส่วนท่ีมีบทบาทส าคัญในพื้นท่ี ทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนเป็นการด าเนินงานบนสภาพ
ปัญหาและบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน และยงัไม่มีความชัดเจนในแง่ของผูแ้ทนท่ีเป็น
ตวัแทนในแต่ละภาคส่วนอย่างแทจ้ริง กล่าวคือ ในส่วนของภาครัฐ ในพื้นท่ียงัคงประกอบด้วย



120 

องค์กรภาครัฐหลายองค์กรท่ี เ ก่ียวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส านักงานนิคม
อุตสาหกรรม ไปจนถึงหน่วยงานราชการในระดบัจงัหวดั เป็นต้น ในภาคส่วนของภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ยงัขาดการรวมกลุ่มท่ีชดัเจน เน่ืองจากมี
ความหลากหลายของผูป้ระกอบการ ทั้งผูป้ระกอบการตามประเภทอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการท่ี
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม นอกจากน้ีภาคเอกชนในพื้นท่ียงัรวมถึง 
ผูป้ระกอบการธุรกิจในด้านอ่ืนๆ เช่น การค้า การท่องเท่ียว เป็นต้น ภาคประชาชน มีความ
หลากหลายทั้งในแง่ของกลุ่มภาคประชาชนและแนวความคิด กล่าวคือ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตา
พุด ประกอบดว้ยชุมชน 38 ชุมชน นอกจากน้ียงัมีกลุ่มของเครือข่ายภาคประชาชนอ่ืนๆ ท่ีมีบทบาท
ต่อพื้นท่ีดว้ย จากความหลากหลาย ภายในภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี ท าให้การประสานความร่วมมือ
และการพฒันาพื้นท่ี เป็นไปไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจากจ าเป็นจะตอ้งใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนอยา่งครบถว้น 

2) การบริหารจดัการในแนวด่ิง  
การประสานนโยบายการพฒันาพื้นท่ีตามแนวนโยบายการพฒันาพื้นท่ี

ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก กบัแนวทางการพฒันาพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แมว้า่การ
พฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดูแลการพฒันาพื้นท่ีก็
ตาม แต่สถานะของคณะกรรมการดงักล่าวไดข้าดความต่อเน่ืองของการด าเนินงาน ตามสถานการณ์
ทางการเมือง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก ากบัดูแลการพฒันาพื้นท่ีจากรัฐบาลลงมายงัพื้นท่ี ขณะท่ี
การพฒันาพื้นท่ีจากส่วนทอ้งถ่ินข้ึนไปถึงระดบัรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นการสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระดบัพื้นท่ีไปยงัรัฐบาลเพื่อการจดัสรรงบประมาณในการแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การพฒันาและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง ส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่ง
นโยบายการพฒันากบัความตอ้งการของพื้นท่ีท่ีเห็นได้ชัดอีกประการหน่ึง คือ การก าหนดพื้นท่ี
ส าหรับรองรับอุตสาหกรรม ตามผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จงัหวดัระยอง ท่ี
ฉบบัปี 2531 ปี 2534 และปี 2546  ท่ีก าหนดพื้นท่ีรองรับอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ขณะท่ี ร่างผงัเมือง
รวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จงัหวดัระยอง (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึงองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการจดัท าในคร้ังแรกตั้งแต่มีการประกาศใชผ้งัเมืองรวมใน
พื้นท่ีดงักล่าว มีแนวโนม้ท่ีจะลดพื้นท่ีอุตสาหกรรมลง และพื้นท่ีชุมชนขยายตวัมากข้ึน  
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5.1.2 ปัจจัยทีน่ าไปสู่การปรับตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ในการพฒันาเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพุด 

จากการศึกษา พบวา่ ส่ิงท่ีน าไปสู่การปรับตวัของเมืองและอุตสาหกรรม ในการพฒันาเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีดงัน้ี 

5.1.2.1 ปัญหาในมิติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี โดยเฉพาะ
ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสังคม ท่ีกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงศกัยภาพการ
รองรับการเติบโตของเมือง ระบบสาธารณูปโภค ท าให้เกิดขอ้เรียกร้อง หรือขอ้เสนอแนะ ให้มีการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

5.1.2.2 การขาดความเช่ือมัน่ระหวา่งกนัของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี น าไปสู่ความ
ขดัแยง้ ในสังคม จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีผา่นมาในอดีต ส่วนหน่ึงเกิดจากการขาดความเช่ือมัน่ต่อกนั
ในแต่ละภาคส่วน โดยเฉพาะจากภาคประชาชน ต่อภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากบั
ดูแลการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี จากปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีปรากฏข้ึน ส่งผล
ใหเ้กิดความขดัแยง้กนัในสังคม การสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัทุกภาคส่วนในพื้นท่ี เป็นอีกหน่ึงปัจจยั
ท่ีมีความจ าเป็นในการพฒันาพื้นท่ีต่อไปไดใ้นอนาคตโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างราบร่ืน ภาครัฐสามารถก ากบัดูแลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
อาศยับทลงโทษ และภาคประชาชนสามารถอยู่ในพื้นท่ีไดอ้ย่างปกติโดยไดรั้บประโยชน์จากการ
พฒันาพื้นท่ี ท าใหชุ้มชนและอุตสาหกรรมสามารถอยูร่่วมกนัได ้

5.1.2.3 ความต้องการเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการจดัการพื้นท่ี โดยการด าเนิน
การเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเป็นเคร่ืองมือในการจดัการพื้นท่ีอีกกระบวนการหน่ึง ท่ีถูก
น ามาใช้ในพื้นท่ี จากอดีตเป็นต้นมา การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ได้มีการน า
เคร่ืองมือต่างๆ เขา้มาจดัการพื้นท่ี เช่น การจดัท ารายงานการประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment, SEA) การจดัท าแผนลดและขจดัมลพิษ การก าหนดเป็นเขต
ควบคุมมลพิษ การจดัท าผงัเมืองรวม เป็นตน้ ส่วนใหญ่มุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และสังคม ท่ีเกิดข้ึนจากการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ จากการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและ
เมือง ถึงแมว้่าการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะมีวตัถุประสงค์หลกัในการแก้ไขปัญหา
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มก็ตาม แต่ก็มีเป้าประสงคไ์ปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยสมดุลการพฒันาทั้ง 3 ดา้น
ไปพร้อมกนั 
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5.1.3 การด าเนินการของอุตสาหกรรมและชุมชนในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพุด ในการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

การด าเนินงานเพื่อพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไดมี้
การเร่ิมด า เนินการในส่วนของภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเกณฑ์ช้ีว ัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยหน่วยงานก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรม ทั้ งในส่วนของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดก้ าหนดมิติของการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว ้5 ดา้น คือ 1) มิติทางกายภาพ 2) มิติทางเศรษฐกิจ 3) มิติทางส่ิงแวดลอ้ม 4) 
มิติทางสังคม และ 5) มิติทางดา้นการบริหารจดัการ เพื่อใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานการพฒันาพื้นท่ี
อุตสาหกรรม และไดเ้ร่ิมมีการด าเนินการในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
โดยใหภ้าคเอกชน สามารถเขา้ร่วมด าเนินการไดโ้ดยความสมคัรใจ  

ในส่วนของชุมชนและเมือง แมว้า่การด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะยงัไม่
มีความชดัเจนในขอ้ก าหนดต่างๆ ก็ตาม แต่ในยุทธศาสตร์ในการพฒันาพื้นท่ีของเทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชน 2) 
ด้านการส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุขและศิลปวฒันธรรม 3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร/
ส่ิงแวดลอ้มไดม้าตรฐาน 4) ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 5) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน ผงัเมือง 
ความสงบเรียบร้อย 6) ดา้นการบริหารจดัการ นั้น มีความสอดคลอ้งกบัมิติของเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศทั้ง 5 มิติอยูแ่ลว้ ดงันั้นการก าหนดแผนงานใหเ้กิดการเช่ือมโยงการพฒันาพื้นท่ีร่วมกนัของ
ทั้ง 2 ภาคส่วน และก าหนดในเป้าหมายของการพฒันาพื้นท่ีไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้มี
ความชดัเจนร่วมกนั จึงเป็นโอกาสท่ีสามารถจะด าเนินการได ้
 

5.1.4 รูปแบบการด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เทศบาลเมือง   
มาบตาพุด 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนภาคส่วนต่างๆ และขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ สามารถสรุปรูปแบบการด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมือง
มาบตาพุด กล่าวคือ ควรมีลักษณะของการพฒันาจากภายในของภาคส่วนหลักของพื้นท่ี คือ 
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน/เมือง แลว้จึงขยายขอบข่ายความร่วมมือเขา้หากนั โดยจะตอ้งมีการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความเช่ือมโยงของทั้ง 2 ภาคส่วน เป็นตวัขบัเคล่ือน โดยเร่ิมจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตน้แบบร่วมมือกบัชุมชนตน้แบบ แลว้จึงค่อยขยายขอบข่ายความเช่ือมโยงออกไปทัว่
ทั้งเมือง โดยยึดเป้าประสงค์หลกัของการด าเนินงานอยูท่ี่การสร้างสมดุลของการพฒันา ทั้งน้ี ภาค
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ส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาล
เมืองมาบตาพุด ดงัภาพท่ี 5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.1  บทบาทของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

5.1.5 แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพุด 
จากขอ้มูลท่ีได ้สามารถวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก ท าให้ทราบประเด็นท่ีเป็นจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพื้นท่ีไดด้งัภาพท่ี 5.2 และสามารถก าหนดเป็นประเด็นกล
ยุทธ์โดยการวิเคราะห์ดว้ย SWOT Matrixไดด้งัภาพท่ี 5.3 น าไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 
 
 
 

ภาคประชาชน 
 เสนอแนะรูปแบบในการ
พฒันาเมืองและใหค้วามร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆ  
 มีความรู้ ความเขา้ใจ และ
ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและ
ครบถว้น 
 
 
 

 
ภาคประชาชน 
 เสนอแนะรูปแบบในการ
พฒันาเมืองและใหค้วามร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆ  
 มีความรู้ ความเขา้ใจ และ
ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและ
ครบถว้น 
 
 
 

รัฐบาล 
 ก าหนดแนวทางและ
ยทุธศาสตร์การพฒันาพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม 
 สนบัสนุนใหเ้กิดกลไกการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในพ้ืนท่ีและสนบัสนุน
งบประมาณในช่วงแรก 
 จดัสรรงบประมาณกลบัมายงั
พ้ืนท่ีในระดบัท่ีเหมาะสม 
 

 

 
รัฐบาล 
 ก าหนดแนวทางและ
ยทุธศาสตร์การพฒันาพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม 
 สนบัสนุนใหเ้กิดกลไกการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในพ้ืนท่ีและสนบัสนุน
งบประมาณในช่วงแรก 
 จดัสรรงบประมาณกลบัมายงั
พ้ืนท่ีในระดบัท่ีเหมาะสม 
 

 

ภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
 ดูแลและก าหนดนโยบายการ
พฒันาเมืองใหส้อดคลอ้งกบัการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 สร้างแนวทางการพฒันา
ชุมชนเชิงนิเวศ  
 ประสานความร่วมมือของ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  
 
 

 
ภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
 ดูแลและก าหนดนโยบายการ
พฒันาเมืองใหส้อดคลอ้งกบัการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 สร้างแนวทางการพฒันา
ชุมชนเชิงนิเวศ  
 ประสานความร่วมมือของ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  
 
 

ภาคธุรกจิเอกชน 
 เสนอแนะรูปแบบของ
โครงสร้างการพฒันาเมือง  
 พฒันาการเช่ือมโยงในดา้น
ต่างๆ กบัชุมชน/เมือง ท่ีมี
รูปแบบท่ีย ัง่ยนื 
 

 
ภาคธุรกจิเอกชน 
 เสนอแนะรูปแบบของ
โครงสร้างการพฒันาเมือง  
 พฒันาการเช่ือมโยงในดา้น
ต่างๆ กบัชุมชน/เมือง ท่ีมี
รูปแบบท่ีย ัง่ยนื 
 

ภาควชิาการ 
 สนบัสนุนขอ้มูลแนวทางการ
พฒันาเมืองกบัภาคส่วนต่างๆ  
 มีเวทีสาธารณะและเวที
วชิาการ ในรับขอ้เสนอแนะจาก
องคก์ร หรือภาคส่วนต่างๆ  

 
 

 
ภาควชิาการ 
 สนบัสนุนขอ้มูลแนวทางการ
พฒันาเมืองกบัภาคส่วนต่างๆ  
 มีเวทีสาธารณะและเวที
วชิาการ ในรับขอ้เสนอแนะจาก
องคก์ร หรือภาคส่วนต่างๆ  

 
 

เมือง
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

 
เมือง

อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 



124 

ประเดน็ที่เป็นจุดแข็ง (S) 
S1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับอุตสาหกรรม 
S2) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในเมืองมาบตาพดุ เป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
หลกัท่ีส าคญัของประเทศ 
S3) การจดัท าผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ ด าเนินการโดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
S4) มีการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งอุตสาหกรรมและชุมชน 
S5) อุตสาหกรรมสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
S6) เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมีการพฒันาดีข้ึน 
S7) การพฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี สร้างความเขม้แขง็ทางดา้น
เศรษฐกิจให้กบัประเทศ 
S8) มีการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
S9) ประชาชนมีความต่ืนตวัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
S10) เทศบาลฯ มียทุธศาสตร์การพฒันาเมือง สอดคลอ้งกบัมิติ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
S11) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เร่ิมด าเนินการในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม  

ประเดน็ที่เป็นโอกาส (O) 
O1) การวางโครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีด าเนินการตาม
นโยบายท่ีรัฐบาลก าหนด 
O2)  ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่ออุตสาหกรรม  
O3) ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ถูกให้ความส าคญัมากข้ึน 
O4) เร่ิมมีการขบัเคล่ือนนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จากส่วนกลาง 
O5) มีคณะกรรมการระดบัชาติก ากบัดูแลการพฒันาพ้ืนท่ี 

ประเดน็ที่เป็นจุดอ่อน (W) 
W1)  โครงสร้างพ้ืนฐานพฒันาไม่ทนัต่อการเติบโตของเมือง 
W2)  การเติบโตในมิติต่างๆ ของพ้ืนท่ี เป็นไปอยา่งไม่สมดุล 
W3)  ผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ยงัไม่แลว้เสร็จ  
W4)  การใชง้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีวางไวไ้ม่เป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด 
W5) การมีส่วนร่วมในการพฒันาพ้ืนท่ีของประชากรแฝงมีนอ้ย 
W6)  ประชาชนขาดความเขา้ใจและความเช่ือมัน่ต่อการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
W7)  เศรษฐกิจการกระจายตวัไม่ทัว่ถึง และมีการแข่งขนัสูง 
W8)  การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใชเ้วลานาน  
W9)  งบประมาณการพฒันาพ้ืนท่ี ไม่เพียงพอ 
W10)  นโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีด าเนินการเฉพาะใน
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
W11)  ขาดรูปแบบการขบัเคล่ือนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ี
เป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการท่ีย ัง่ยนื 

ประเดน็ที่เป็นอุปสรรค (T) 
T1) ขาดความชดัเจนของนโยบายการพฒันาพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมหลกัของประเทศ  
T2)  ภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมถูกมองในแง่ลบ 
T3)   มีการอพยพของประชากรจากพ้ืนท่ีอ่ืนเขา้มาในพ้ืนท่ี
จ านวนมาก ในลกัษณะของประชากรแฝง 
T4)  การพฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีถูกก าหนดโดยนโยบาย
จากรัฐบาล 
T5) การขาดความต่อเน่ืองของการด าเนินงานของ
คณะกรรมการระดบัชาติ 
T6) การจดัสรรงบประมาณพฒันาพ้ืนท่ีจากรัฐบาลกลบัสู่
ทอ้งถ่ิน มีสดัส่วนนอ้ย 
T7)  การด าเนินกิจกรรม มีขอ้จ ากดัทางดา้นกฎระเบียบ 

 
ภาพที ่5.2  การวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกของพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด สู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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SWOT Matrix ประเดน็ที่เป็นโอกาส (O) ประเดน็ที่เป็นอุปสรรค (T) 

 
 
 

ประเดน็ที่เป็นจุดแข็ง
(S) 

 

กลยทุธ์ จุดแขง็-โอกาส (SO) Attack 
1) สร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
ในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (S4 S5 
S6 S9 S10 O2 O3 O4) 
2) ก  าหนดรูปแบบการด าเนินงาน ให้กระบวนการ
มีพฒันาการอยา่งเป็นธรรมชาติและย ัง่ยนื (S4 S8 
S9 S10 O2 O3 O4) 

กลยทุธ์ จุดแขง็-อุปสรรค (ST) Maintain 
1) เสนอแนะแนวทางการพฒันาการพฒันา
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี พร้อมกบัการพฒันามิติดา้น
อ่ืนๆ (S1-S100 T1 T2 T3 T4) 
2) ส่งเสริมกระบวนการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (S3 S4 S5 S6 S7 
S8 S9 S100 S111 T4 T5 T6 T7) 

 
 

ประเดน็ที่เป็นจุดอ่อน
(W) 

 

กลยทุธ์ จุดอ่อน-โอกาส (WO) Stabilization 
1)  รวบรวมประเด็นปัญหาและความตอ้งการของ
เมือง และหาแนวทางแกไ้ข (W1-11 O2 O3) 
2)  เสนอต่อรัฐบาล ในให้การสนบัสนุนการ
พฒันาเมือง (W1-11 O1 O4 O5 O6) 

กลยทุธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) Retrenchment 
1) สร้างความรู้ความเขา้ใจ และบทบาทในการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกบัประชาชนใน
พ้ืนท่ี (W5 W6 W8 W11 T1 T2 T3) 
2) ฟ้ืนฟคูวามเช่ือมัน่ของประชาชน (W5 W6 W8 
W10 W11 T1 T2 T3 T5) 

 
ภาพที ่5.3  การวเิคราะห์ประเด็นกลยทุธ์ ดว้ย SWOT Matrix 
 
ตารางที ่5.2  สรุปแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

ประเด็นกลยทุธ ์ แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพดุ 
1) สร้างความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ี ในการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ   

1) จดัตั้งภาคีเครือข่ายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีภาคีท่ีส าคญั 
คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ผูแ้ทน
ชุมชน ผูแ้ทนผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม และผูแ้ทนจากหน่วยงานวิชาการ 
โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง เป็นผูก้  ากบัดูแลการด าเนินงาน 

2)  ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนินงาน ให้กระบวนการมี
พฒันาการอยา่งเป็นธรรมชาติ
และยัง่ยนื 
 

2) ก าหนดโครงสร้างการบริหารการพฒันาพ้ืนท่ี ให้มีความคล่องตวั และมี
รูปแบบการด าเนินการใหก้ระบวนการต่างๆ มีพฒันาการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื ดว้ยโครงสร้างของการบริหารเอง  
3) ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั และเป้าหมายของการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหมี้ความชดัเจน และด าเนินการตามนโยบายในทุกภาค
ส่วนไปพร้อมกนั 
4) ก าหนดนโยบายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวาระของเมือง
(Town Agenda) และมีแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน  
5) ด าเนินการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากภาคอุตสาหกรรม และขยายการ
เช่ือมโยงไปสู่เมือง โดยการด าเนินการจากอุตสาหกรรมและชุมชนตน้แบบ 
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ตารางที ่5.2 (ต่อ) 
 

ประเด็นกลยทุธ ์ แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพดุ 
3) เสนอแนะแนวทางการ
พั ฒ น า ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ควบคู่
กบัการพฒันามิติดา้นอ่ืนๆ  

6) บูรณาการยทุธศาสตร์พฒันาเมือง เขา้กบัมิติของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดยมีแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี พร้อมกับการพฒันามิติดา้น
อ่ืนๆ เพ่ือคงความเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ท่ีมีการพฒันาในมิติ
ดา้นสงัคม และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั 

4) ส่งเสริมกระบวนการต่างๆ 
ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

7) สร้างกลไกการเช่ือมโยงการด าเนินงานระหวา่งเมืองและอุตสาหกรรม ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ โดยให้ทั้ ง  2 ฝ่ายร่วมมือด าเนินการ โดยมีภาครัฐ เป็น
ผูส้นบัสนุนและอ านวยความสะดวก 
8) ก าหนดมาตรการจูงใจและแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงาน ทั้งในส่วน
ของเมืองและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ในการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร่วมกนั 

5)  รวบรวมประเด็นปัญหา
และความต้องการของเมือง 
และหาแนวทางแกไ้ข  

9) มีเวทีประชาคม หรือช่องทางการรับทราบประเด็นปัญหา และมี
กระบวนการจดัประเด็นปัญหา และหาแนวทางป้องกนั/แกไ้ข 
 

6)  เสนอแผนพฒันาเมืองต่อ
รัฐบาล ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

10) การสร้างสมดุลของผงัเมืองระหว่างนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรม กบั
ความเป็นอยูข่องประชากรในพ้ืนท่ี 
11) เสนอให้รัฐบาลมีการจดัสรรงบประมาณจากภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
กลบัสู่ทอ้งถ่ิน ในอตัราท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
12) เสนอให้รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมในระยะเร่ิมตน้ของการด าเนินการ 
13) เสนอให้รัฐบาลมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินกิจกรรมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

7) สร้างความรู้ความเขา้ใจ 
แ ล ะ บ ท บ า ท ใ ห้ กั บ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

14) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพฒันาองคค์วามรู้ให้กบัประชาชนและ
ผู ้น าชุมชนในการด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีสอดรับกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

8) ฟ้ืนฟูค วาม เ ช่ือมั่นของ
ประชาชน 
 

15) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แสดงบทบาทในการพฒันาเมืองให้ชดัเจน
มากข้ึน  
16) ด าเนินกิจกรรมและติดตามการด าเนินงานการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพดุ อยา่งต่อเน่ือง 
17) แกไ้ขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนท่ีให้เห็นผลชดัเจน เพ่ือฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ของ
ประชาชน 
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5.2 อภิปราย 
 
 แนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ท่ีมี
แนวทางเพื่อสร้างความสมดุลในการพฒันา ใน 3 มิติ คือ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม และมิติ
ดา้นส่ิงแวดล้อม ซ่ึงถูกน าเสนอโดย WCED ในปี 1989 โดยมิติการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ไดเ้พิ่มเติม มิติดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และมิติดา้นการบริหารจดัการ เพื่อความชดัเจนในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานสู่เป้าหมายของการสร้างสมดุลของการพฒันาทั้ง 3 มิติหลกัตาม
แนวทางของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน แมว้า่การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะมีการด าเนินการ
ในหลายประเทศ แต่ในแต่ละแห่งมีความแตกต่างในการด าเนินงานและเป้าหมาย ตามแนวนโยบาย
และสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม หรือป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาพื้นท่ี
อุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดของเสีย และการหมุนเวียนการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า ดงั
ตวัอยา่งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมาร์ก และสหราชอาณาจกัร การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศให้เกิดความย ัง่ยืน มิได้หมายความถึงเพียงแค่การจดัการของเสียเพียงเท่านั้น แต่ยงัหมาย
รวมถึงกระบวนการการจดัการเมืองให้เกิดความสมดุลของการพฒันา ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมแลว้ การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีเป้าประสงคเ์พื่อป้องกนัและ
ลดผลกระทบ รวมถึงความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนด้านต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการพฒันาพื้นท่ี 
และสร้างความสมดุลของการพฒันาเพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 

เม่ือพิจารณาสภาพปัญหาของพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตา
พุด พบว่า การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ส่งผลให้เกิดการเติบโตของมิติการพฒันาแตกต่างกนั 
เน่ืองจากการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทางดา้นเศรษฐกิจในพื้นท่ี ซ่ึงสากล สถิตวทิยานนัท์  (2532 อา้ง
ถึงใน วิลาวณัย ์เอ้ือวงศก์ูล, 2542: 11) ไดส้รุปวา่บริเวณท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปัจจยัส าคญั
ทางด้านเศรษฐกิจประการหน่ึงท่ีมกัเกิดควบคู่กบัการตั้งถ่ินฐานของชุมชน และมีอิทธิพลต่อการ
ขยายตัวเป็นเมืองต่อไปในอนาคต ส่งผลให้เมืองเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ขณะท่ีการพัฒนา
สาธารณูปโภคของเมืองด าเนินการไดไ้ม่ทนัต่อความตอ้งการและการใชง้านจากภาคอุตสาหกรรม 
จึงเกิดปัญหาทั้งทางดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้มตามมา ดงันั้น การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด นอกเหนือจากการวางแนวทางการป้องกนัและลดผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองแล้วนั้ น การวางโครงสร้างและการสร้างความ
เช่ือมโยงทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือและ
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กลไกท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนโครงการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองได ้ทั้งน้ี ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งร่วมกนั
ออกแบบกลไกการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปอยา่งธรรมชาติ มีการพึ่งพาอาศยักนัอยา่งแทจ้ริง เป็นกลไก
ท่ีเลียนแบบธรรมชาติ การจดัการให้เกิดของเสียนอ้ยท่ีสุด หรือของเสียเป็นศูนย ์มีการใชพ้ลงังาน
และทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า และสามารถเติบโตข้ึนไดด้ว้ยตนเอง โดยมีการก ากบัและสนบัสนุนโดย
รัฐบาลเพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี และควรให้การอุดหนุนการด าเนินงาน
ในระยะแรกเพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และลดการแทรกแซงหรือ
การอุดหนุนแบบให้เปล่าลงเป็นล าดบั ดงัแนวคิดของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษเส่ินเจน้ ของ
ประเทศจีน ท่ีรัฐบาลกลางด าเนินการลงทุนดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐานในระยะแรกถึงร้อยละ 34 ใน
ปี 1980 และลดลงเป็นล าดบั และไม่ตอ้งมีการอุดหนุนงบประมาณอีกในปี 1990 (Knoth, 2000) 
เพื่อให้ระบบการด าเนินงานของเมืองสามารถขบัเคล่ือนและด ารงอยู่ได้ด้วยตวัเอง จะท าให้การ
ด าเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถด าเนินไปไดโ้ดยอตัโนมติั นอกจากน้ีการใชแ้นวคิด
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการจดัการพื้นท่ี สามารถก าหนดให้มีกฎหมายบงัคบัใชแ้ตกต่างจากพื้นท่ี
อ่ืนได ้(ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2556) จะสามารถลดอุปสรรคดา้นขอ้บงัคบัทางกฎหมายต่างๆ ลงได ้
เช่น กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสีย รวมถึงมาตรการการจูงใจดา้นภาษี และการจดัสรร
งบประมาณจากภาษีท่ีไดจ้ากพื้นท่ีกลบัลงมาพฒันาพื้นท่ีในอตัราท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ในดา้นการ
ด าเนินการภายในพื้นท่ี จ  าเป็นจะตอ้งหารูปแบบการบริหารในลกัษณะของรูปแบบธุรกิจ ท่ีมีตวัช้ีวดั
ท่ีชัดเจนและมีโครงสร้างท่ีสามารถพฒันาและเติบโตไปสู่เป้าหมายร่วมกนัของทุกภาคส่วนได ้
โดยเฉพาะจากภาคประชาชน การสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัชุมชนให้เห็นถึงประโยชน์ของการ
รวมกลุ่มและร่วมด าเนินกิจกรรมเป็นส่ิงท่ีจะสามารถสร้างความร่วมมือจากชุมชนได ้โดยจ าเป็น
จะตอ้งมีกระบวนการวเิคราะห์เพื่อใหป้ระชานในพื้นท่ีเห็นประโยชน์ร่วมกนั และควรมีผูน้ าท่ีเขา้ใจ
และเป็นศูนยร์วมจิตใจ และมีการส่ือสารภายในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง (วสิาขา ภู่จินดา, 2555)  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานหลกัในการก ากบัดูแลการจดัการเมือง โดยอาจจะเป็นหน่วยงานท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนั หรือจดัตั้งเป็นองคก์รพิเศษเพื่อพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  หรือในรูปแบบของเมือง
พิเศษ ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างสมดุลของการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม พฒันาโครงสร้าง
และสาธารณูปโภคให้สามารถรองรับการเติบโตของเมือง สร้างความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในแต่
ละภาคส่วนในพื้นท่ี  
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2. มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาเมืองจากรัฐบาล โดยจะตอ้งมีการศึกษารูปแบบ
ท่ีเหมาะสม โดยการน ารายได้ท่ีเกิดจากกิจกรรมในพื้นท่ี กลับสู่พื้นท่ีในอตัราท่ีเหมาะสม เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และให้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ สามารถด าเนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะการน านโยบายไปปฏิบัติ 
1. ควรมีกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อชุมชนถึงประโยชน์ของการเป็นเมือง

นิเวศ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะสร้างความร่วมมือจากภาคชุมชน ในการด าเนินงานพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาจจะประยุกต์ใชแ้นวทางเศรษฐนิเวศในชุมชน ในการสร้างการเรียนรู้ของ
ประชาชนและขยายขอบเขตนิเวศของชุมชนใหเ้กิดการเช่ือมโยงกบันิเวศของภาคอุตสาหกรรมได ้

2. การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมในพื้นท่ี กบัชุมชน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถสร้างความเช่ือมโยงได ้ตั้งแต่การผลิต 
การบริการ แมว้า่อุตสาหกรรมหลกัในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด จะเป็นอุตสาหกรรมตน้น ้ า ท่ีจะ
สร้างความเช่ือมโยงไปสู่ชุมชนไดค้่อนขา้งยาก แต่ภาคอุตสาหกรรมก็สามารถสร้างความสัมพนัธ์ 
หรือความเช่ือมโยงในดา้นอ่ืนได ้ทั้งในเชิงสังคม และการพฒันาส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ี  ทั้งน้ีการ
สร้างความเช่ือมโยงเหล่าน้ี จ  าเป็นจะตอ้งมีการก าหนดแนวทางร่วมกนัทั้ง 2 ฝ่ายตั้งแต่ตน้ เพื่อให้
ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน และน าไปสู่ความย ัง่ยนืของกิจกรรมต่างๆ ได ้ 

3. การด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ควรมีการด าเนินการครอบคลุมมา
กว่าพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด อาจจะใช้ขอบเขตพื้นท่ีตามตามผงัเมืองฉบับใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการวางโครงสร้างทางกายภาพ และภาพรวมของการบริหารจัดการพื้นท่ีพฒันา
อุตสาหกรรม การจดัการพื้นท่ีในลกัษณะของกลุ่มพื้นท่ีการพฒันาหรือกลุ่มปัญหาท่ีคลา้ยกนั 
 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษารูปแบบการเช่ือมโยงท่ีเหมาะสมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในพื้นท่ี 

เพื่อน าไปสู่การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน่ืองจากในแต่ละพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรม มี
ความแตกต่างกันทั้งลกัษณะของชุมชน และอุตสาหกรรม การเช่ือมโยงกิจกรรมของชมุชนกับ
อุตสาหกรรม สามารถด าเนินการไดท้ั้งใน 3 มิติ คือ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งน้ีกิจกรรมหรือการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน จะตอ้งมีการขบัเคล่ือนโดยกลไกท่ีสามารถพฒันาเติบโตได้
อยา่งย ัง่ยนื  
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2. ศึกษาความเห็นของชุมชนต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรวบรวม
รายละเอียดปัญหา ความรู้ความเขา้ใจ และปัญหาต่างๆ จากชุมชน ท่ีจะน าไปสู่กระบวนการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจและขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากส่วนของเมือง 
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การค านวณดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน  
ค่า

IOC 

 
แปลผล ท่าน

ท่ี 1 
ท่าน
ท่ี 2 

ท่าน
ท่ี 3 

ท่าน
ท่ี 4 

ท่าน
ท่ี 5 

ตอนที ่1: ค าถามทัว่ไปเกีย่วกบัเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
1. ความเขา้ใจในความหมายของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของภาคส่วนต่างๆ 

+1 0 0 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

2. องคป์ระกอบท่ีเป็นส่วนส าคญัของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

+1 0 0 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

3. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

4. บทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

5. การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองและ
ภาคอุตสาหกรรม 

-1 0 0 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

ตอนที ่2: ค าถามเกีย่วกบัการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพุด 

1. การเปล่ียนแปลงของเมืองและ
ภาคอุตสาหกรรม 

+1 0 +1 0 +1 0.6 ใชไ้ด ้

2. บทบาทของเมืองและภาคอตุสาหกรรมในการ
พฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

+1 0 +1 0 +1 0.6 ใชไ้ด ้

3. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของเมือง
และภาคอุตสาหกรรม 

+1 0 +1 0 +1 0.6 ใชไ้ด ้

3. ค าถามเกีย่วกบัรูปแบบการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรม และเมือง ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
พื้นทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพุด 

1. การเปล่ียนแปลงและการปรับตวัของเมืองจาก
การพฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี จากอดีต-
ปัจจุบนั 

+1 0 +1 0 +1 0.6 ใชไ้ด ้

2. การเปล่ียนแปลงของเมืองและ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อแนวโนม้ของการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

+1 0 +1 +1 0 0.6 ใชไ้ด ้

 



140 

 
ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน  
ค่า

IOC 

 
แปลผล ท่าน

ท่ี 1 
ท่าน
ท่ี 2 

ท่าน
ท่ี 3 

ท่าน
ท่ี 4 

ท่าน
ท่ี 5 

3. ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลใหเ้กิดแนวคิดการพฒันา
เมืองและอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบ
ตาพดุสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

4. ความส าคญัของนโยบายของรัฐบาลต่อการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

5. บทบาทและความเป็นไปไดข้องทอ้งถ่ินต่อ
การด าเนินนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

6. หน่วยงานหลกัในการด าเนินการ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ตอนที ่4: ค าถามเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นทีเ่ทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด 

1. สถานะปัจจุบนัของการด าเนินการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบ
ตาพดุ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. ปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบ
ตาพดุ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3. ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้

4. ขอ้บกพร่องในการพฒันาพ้ืนท่ี สู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

+1 0 +1 +1 0 0.6 ใชไ้ด ้

ตอนที ่5: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
 
เกณฑใ์นการประเมิน  
 เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 
 ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0 
 เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 
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การค านวณมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

    
N

R
IOC


  

IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 
R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 

N  หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
 

แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพดุ 
………………………………………………………………………………………… 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์……………………………………………… 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
ผูส้ัมภาษณ์………………………………………………… 
วนั/ เดือน/ ปี………………………………………………. 

 
แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูน้ าท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแนว

ทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อสอบถามเก่ียวกบั
รายละเอียด การปรับตวัและความเปล่ียนแปลงของเมืองและอุตสาหกรรม เพื่อพฒันาไปสู่การเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และรูปแบบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีเทศบาล
เมืองมาบตาพุด ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง การพฒันาเมือง
และอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตาม
หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระดบัปริญญาโท คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงสถานะของความสัมพนัธ์ในมิติต่างๆ ตามโครงสร้างของ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
พฒันาท่ีเหมาะสมในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเมืองมาบตาพุด จากแนวทางการ
พฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรูปแบบต่างๆ จากต่างประเทศ ภายใตบ้ริบททางสังคมท่ีแตกต่าง 
และองค์ความรู้ความเขา้ใจท่ียงัใหม่ในประเทศไทย โดยสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและศกัยภาพ
ของพื้นท่ี เพื่อน าไปสู่ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัท าแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีข้ึนมา เพื่อใคร่ขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการวเิคราะห์การวจิยัในคร้ังน้ี 
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ผูว้จิยัขอรับรองวา่ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีปรากฎในแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั         
หากท่านมีค าถามหรือสงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี กรุณาช้ีแนะผูว้ิจยัในส่วนสุดทา้ย
ต่อไปดว้ย  
 
                      นายสมชาย มุย้จีน 
           นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
                                    คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
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ค าถามเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และเมือง ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 1) ลักษณะความเปล่ียนแปลงของเมือง ในแต่ละช่วงของการพฒันาอุตสาหกรรม เป็น
อยา่งไร ทั้งทางดา้นกายภาพ และดา้นสังคม 
- เร่ิมโครงการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2525) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 ช่วงท่ีมีการขยายพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรม (พ.ศ.2546)  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
- ช่วงท่ีมีการคดัคา้นการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2550) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
- ปัจจุบนั 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2) กิจกรรมของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งไร 
- กิจกรรมของอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของเมือง 

- การเปล่ียนแปลงของเมืองจากความเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมท าให้
เศรษฐกิจในพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป และท าใหเ้มืองมีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

- การเปล่ียนแปลงของเมืองจากความเปล่ียนแปลงทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม(อุตสาหกรรมท าให้

สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป และส่งผลใหเ้มืองมีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

- การเปล่ียนแปลงของเมืองจากกิจกรรมด้านสังคมของโรงงาน(การด าเนินกิจกรรมด้าน
สังคมของโรงงานอุตสาหกรรมท าใหเ้มืองมีความเปล่ียนแปลงอยา่งไร) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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- กิจกรรมดา้นอ่ืนๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของเมือง 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
- กิจกรรมของเมืองท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม 

- ขอ้เสนอแนะจากชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

- ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

- การต่อตา้นจากชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

- กิจกรรมดา้นอ่ืนๆ ของชุมชนท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโรงงานอุตสาหกรรม 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ท่านคิดว่า การเปล่ียนแปลงของเมือง และอุตสาหกรรม ในพื้นท่ีมาบตาพุด จากอดีต

มาถึงปัจจุบนั จะสามารถน าไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดห้รือไม่ อยา่งไร   
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4) ส่ิงใดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดแนวคิดการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุดสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามเกีย่วกบัเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 1) ในความเขา้ใจของท่าน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คืออะไร   
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2) แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถูกแบ่งเป็น 5 มิติ คือ มิติดา้นกายภาพ / 
โครงสร้างพื้นฐาน มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมิติดา้นการบริหาร
จดัการ ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่ละมิติ วา่ควร
จะเป็นอยา่งไร 
มิติดา้นกายภาพ / โครงสร้างพื้นฐาน 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………… 
มิติดา้นเศรษฐกิจ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
มิติดา้นสังคม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………… 
มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
 
มิติดา้นการบริหารจดัการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………… 
 
ค าถามเกีย่วกบัการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 1) เมืองและอุตสาหกรรม ควรมีบทบาทอยา่งไร ในการพฒันาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2) ในการพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ าเป็นตอ้งอาศยัความเช่ือมโยงระหวา่งเมือง 
และอุตสาหกรรม ท่านคิดวา่ การสร้างความเช่ือมโยงดงักล่าว ควรเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3) ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง (Stakeholder) ในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ควร
ประกอบดว้ยภาคส่วนใดบา้ง และแต่ละภาคส่วนควรมีบทบาทอยา่งไร    
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4) ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจาก
รัฐบาล มีความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของเมืองและอุตสาหกรรมหรือไม่ และรัฐบาลควรมี
บทบาทอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 5) การก าหนดนโยบายการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นท่ี สู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถด าเนินการในระดบัทอ้งถ่ินไดห้รือไม่ และการด าเนินตามนโยบาย
ในระดบัทอ้งถ่ิน มีความเป็นไปไดห้รือไม่  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6) จ าเป็นหรือไม่ท่ีจะตอ้งมีหน่วยงานหลกั ในการด าเนินการพฒันาเมืองสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพราะเหตุใด และควรเป็นหน่วยงานใด        
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1) กระบวนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเมืองมาบตาพุด ไดเ้ร่ิมขบัเคล่ือน
แลว้หรือยงั และปัจจุบนัการด าเนินการต่างๆ มีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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2) ท่านคาดว่า การพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเมืองมาบตาพุด สู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส าคญัอยา่งไรบา้ง    
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3) การพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นท่ี สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ยงัขาด
ปัจจยัใดในการขบัเคล่ือนการพฒันา  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 4) การพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นท่ี สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่านมี
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
       

ขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน 
          ผูว้จิยั 
 

 
 



 

ภาคผนวก ค 

ผลการสัมภาษณ์ 
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ผลการสัมภาษณ์ 
ผลการศึกษาความคิดเห็นและมุมมองของผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาค

ประชาชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการ ต่อการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยการสัมภาษณ์แบบซ่ึงหนา้ (Face to face interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
(Key Informants) ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผูแ้ทนนายกเทศมนตรี
เมืองมาบตาพุด ผูอ้  านวยการสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผูอ้  านวยการส านักงานพฒันาอย่างย ัง่ยืน บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด และผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนจากชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดจ านวน 13 ชุมชน ประกอบดว้ย ชุมชนตลาด
มาบตาพุด ชุมชนเกาะกก ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนหนองน ้ าเย็น ชุมชนหนองแฟบ ชุมชน
ห้วยโป่งใน 1 ชุมชนห้วยโป่งใน 2 ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน ้ าท่วม ชุมชนชากลูกหญา้ ชุมชน
ตลาดห้วยโป่ง ชุมชนมาบชลูด ชุมชนหนองหวายโสม และชุมชนวดัห้วยโป่ง และท าการสรุป
เปรียบเทียบประเด็นท่ีส าคัญ โดยการตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อการตรวจสอบ
สถานการณ์และความชดัเจนของขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละท่าน ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั จะมีบทบาทต่างกนั ในการเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด การใหข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัในแต่ละประเด็น จะสามารถยืนยนัความ
ชดัเจนของประเด็นปัญหาและแนวทางการด าเนินการต่างๆ ท่ีจะเป็นโอกาสน าไปสู่แนวทางการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดได ้ขณะท่ีขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละท่าน จะเป็นองค์ประกอบท่ีจะสามารถเติมเต็มแนวทางการด าเนินงานให้มีความ
ครบถ้วนและรอบด้านได้ การตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ถึงแนวทางการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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5.1  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

5.1.1  ค าถามเกีย่วกบัรูปแบบการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรม และเมือง ในพื้นที่เทศบาล
เมืองมาบตาพุด 
5.1.1.1  การสัมภาษณ์ ผูอ้  านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เป็นการด าเนินตาม

นโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2525-2529 ท่ีมีวตัถุประสงคใ์น
การกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาค และเพื่อลดการพึ่งพาสินคา้ปิโตรเคมีท่ีเดิมประเทศไทยตอ้ง
น าเขา้จากต่างประเทศ  การพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมตามแผนพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ได้
ก าหนดใหพ้ื้นท่ีบริเวณเมืองมาบตาพุด เช่ือมโยงกบัพื้นท่ีอุตสาหกรรมเมืองแหลมฉบงั โดยให้พื้นท่ี
เมืองมาบตาพุดเป็นพื้นท่ีผลิตอุตสาหกรรมหลกั ท่ีเป็นอุตสาหกรรมตน้น ้ า ส่วนในพื้นท่ีแหลมฉบงั
เป็นพื้นท่ีผลิตอุตสาหกรรมขั้นปลาย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดถู้กตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2531 ใน
ปัจจุบันพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมได้ถูกขยายออกไปเป็น 5 นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ
อุตสาหกรรมอีก 1 แห่ง การพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นท่ี ส่งผลให้สภาพของเมือง
เปล่ียนแปลงไปทั้งทางดา้นบวก และดา้นลบ กล่าวคือ การพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม ส่งผลในแง่ดี
ทางดา้นเศรษฐกิจของพื้นท่ี มีขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นการเพิ่มจ านวน
ประชากรท่ีเขา้มาในพื้นท่ี การเปล่ียนแปลงอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี การพฒันาสาธรณูปโภค
พื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ขณะเดียวกนัการพฒันาอุตสาหกรรมขาดใหญ่ย่อมส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั ในปัจจุบนัจึงมาการน าแนวคิดการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศมาใชใ้นการพฒันาพื้นท่ี เพื่อสร้างดุลยภาพของการพฒันาและเกิดความย ัง่ยืนของการพฒันา 
การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงของเมืองในหลายดา้น ทั้งจากการท่ีมี
ประชาชนเขา้มาในพื้นท่ีมากข้ึน การพฒันาสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ ไม่ทนัต่อความตอ้งการและ
การเจริญเติบโตของเมือง ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแนวนโยบายการพฒันาให้เพียงพอและรองรับการ
เติบโตได ้ปัญหาจากการแย่งชิงทรัพยากร ปัญหาประชากรแฝง เป็นวาทะกรรมท่ีถูกหยิบยกข้ึนมา
กล่าวถึงอยูบ่่อยคร้ัง ขณะท่ีกิจกรรมต่างๆ ของเมืองก็ส่งผลต่อกิจกรรมของอุตสาหกรรม ในการให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การน าหลกัธรร
มาภิบาลส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานต่างๆ ให้
ประชาชนไดรั้บทราบ และให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการด าเนินงาน และรับ
ขอ้เสนอแนะจากประชาชนในพื้นท่ี ดงัตวัอยา่งโครงการ EIA Monitoring โครงการธงขาว ดาวเขียว 
รวมถึงโครงการความร่วมมือใช้บริการผู ้ให้บริการขนส่งว ัตถุอันตรายท่ีมีระบบ GPS การ
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ปรับเปล่ียนเทคโนโลยีของหอเผาทิ้ง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นการ
ด าเนินการโดยไม่ตอ้งมีกฎหมายบงัคบั และท าไดดี้กวา่มาตรฐานท่ีกฎหมายระบุให้ด าเนินการ การ
ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ถือเป็นแนวทางท่ีดีท่ีจะสามารถน าไปสู่การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศได ้ 

5.1.1.2  การสัมภาษณ์ ผูแ้ทนนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี สร้างผลประโยชน์
ให้กบัคนในพื้นท่ีและเมืองได้ แต่ในขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้คนพื้นท่ีอีกส่วนหน่ึงเสียโอกาสอีก
มากมาย เช่น การประกอบอาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเดิมเป็นอาชีพดา้นการเกษตรและการประมง 
ท่ีพื้นท่ีการเกษตรลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั จากมูลค่าท่ีดินท่ีเพิ่มสูงข้ึน และการขยายตวัของเมืองและ
พื้นท่ีอุตสาหกรรม ท าชุมชนดั้งเดิมจะสามารถไดรั้บประโยชน์โดยตรงไดใ้นรุ่นหลาน ท่ีคนในพื้นท่ี
จะสามารถปรับตวัไดท้นัต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม การพฒันาอุตสาหกรรม ส่งผลให้
ค่าครองชีพในพื้นท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม นอกจากน้ียงัส่งผลให้คนต่างพื้นท่ียา้ยถ่ินเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีมาก
ข้ึน รูปแบบของสังคมเปล่ียนแปลงไป เป็นชุมชนท่ีมีความเป็นเมืองมากข้ึน ครอบครัวแยกเป็น
ครอบครัวเด่ียว ความใกล้ชิดกนัในชุมชนลดลง ในด้านของส่ิงแวดล้อม นอกจากเมืองจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว 
สภาพแวดลอ้มเมืองยงัเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง จากการเติบโตข้ึนของเมืองโดยไม่ไดมี้การ
วางแผนรองรับดา้นต่างๆไว ้ตวัอยา่งเช่น การวางผงัเมือง ท่ีพื้นท่ีสีม่วงท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อเป็นพื้นท่ี
อุตสาหกรรม แต่ในบริเวณดงักล่าวก็มีการเติบโตของชุมชนอยูด่ว้ย ท าให้เกิดปัญหาข้ึนตามมา การ
บริหารจดัการเมืองเพื่อใหท้นัต่อการเจริญเติบโตท าไดย้าก เน่ืองจากงบประมาณท่ีเก็บได ้ส่วนใหญ่
ถูกใชเ้ป็นรายจ่ายประจ า เช่น เงินเดือนของขา้ราชการและพนกังานเทศบาล และค่าใชจ่้ายส านกังาน 
ส่วนงบพฒันามีเพียงประมาณร้อยละ 10 ของรายได ้ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานจะตอ้งเทศบาล
จะตอ้งสร้างใหร้องรับการเจริญเติบโตของเมืองและการใชง้านของภาคอุตสาหกรรมดว้ย ซ่ึงจะตอ้ง
มีคุณสมบติัท่ีสูงกว่าโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอ่ืนๆ ทัว่ไป ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณเป็น
จ านวนมาก และในทางปฏิบติัเป็นไปไดย้าก การจะให้ภาคอุตสาหกรรมเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาพื้นท่ีสามารถด าเนินการไดใ้นส่ิงท่ีภาคอุตสาหกรรมตอ้งการ หรือสามารถน าไปเป็นผลงาน
และประชาสัมพนัธ์ได ้การจะให้ภาคอุตสาหกรรมมาช่วยแกไ้ขปัญหาโดยตรงนั้น เป็นไปไดย้าก 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงของเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นท่ี จะสามารถ
น าไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองนิเวศได้ หากจะตอ้งมีตวัช้ีวดัท่ีชัดเจน แต่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึน อาจจะไม่ครอบคลุมและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
ครบถว้น เพียงแต่อาจจะท าใหเ้กิดผลลพัทท่ี์ดีข้ึนไดบ้า้ง 
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5.1.1.3  การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า แนวคิดการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ีชดัเจนของ
ประเทศเป็นแนวคิดท่ีดี ในการก าหนดพื้นท่ีส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ และ
เป็นการกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาค การด าเนินการตามแผนงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรม ดว้ยการวางโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมข้ึน
ได ้และเม่ืออุตสาหกรรมเร่ิมตน้การพฒันาแลว้ ดว้ยระบบธุรกิจท าให้อุตสาหกรรมสามารถพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีระบบโครงสร้างพื้นท่ีฐานท่ีรัฐวางไวต้ั้งแต่ตน้ ขาดความต่อเน่ืองใน
การพฒันา และพฒันาไดไ้ม่ทนัต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมและการเติบโตของเมืองท่ีเป็นผล
จากการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของการพฒันาข้ึน และเกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา ทั้งการแยง่ชิงทรัพยากร ปัญหาทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

ท่ีผา่นมา การวางแผนการพฒันาอุตสาหกรรมและเมือง ยงัขาดแนวคิดการพฒันา
แบบพึ่งพาอาศยักนั(Symbiosis) ผูป้ระกอบการในพื้นท่ียงัขาดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ี
อยา่งแทจ้ริง เป็นเสมือนผูเ้ช่าพื้นท่ีท าธุรกิจเท่านั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไม่มีกลไกท่ีเอ้ือต่อการด าเนิน
ธุรกิจตามแนวคิดดงักล่าว ประกอบกบัลกัษณะของอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ี
ไม่ไดใ้ชว้ตัถุดิบทางการเกษตร หรือวตัถุดิบท่ีมีในพื้นท่ี ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างระบบการเก้ือกูล
กนัระหว่างเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมได ้ประชาชนในพื้นท่ีจึงไม่ไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียจาก
การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีโดยตรง และการประกอบธุรกิจยงัคงตอ้งมีการแข่งขนักนัสูง จึงท า
ใหแ้นวคิดการพฒันารูปแบบธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกนัระหวา่งชุมชนและอุตสาหกรรมเกิดข้ึนไดย้าก ใน
แง่ของความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ท่ีเป็นผลจากการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ผูใ้ห้
สัมภาษณ์เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี สามารถสร้างรายได้และส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้กบัประเทศ แต่กบัทอ้งถ่ินท่ีอุตสาหกรรมตั้งอยู่นั้น ยงัไม่เพียงพอต่อการพฒันาพื้นท่ี 
แมว้า่การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี จะน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งผลให้เศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีดีข้ึน ก็ตาม ในประเด็นดา้นส่ิงแวดล้อม การด าเนินกระบวนการผลิตต่างๆ ลว้นย่อมเกิด
มลพิษข้ึน ดงันั้น ถา้มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ก็จะสามารถลดปัญหามลพิษลงได ้แต่ในพื้นท่ีไม่
สามารถจดัการได ้100 % ส่งผลใหมี้ประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึนมา ในดา้นสังคม ในปัจจุบนัถือ
ไดว้า่มีแนวโนม้พฒันาการท่ีดีข้ึน ในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสังคมจากสังคมการเกษตร สู่อุตสาหกรรม หากมีโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมรองรับ เช่น 
การพฒันาการศึกษา และดา้นการสาธารณสุข เป็นตน้ ก็จะสามารถลดปัญหาทางดา้นสังคมลงได ้ 
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ในมุมมองของอิทธิพลของชุมชนและเมืองท่ีมีต่ออุตสาหกรรม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้
ความเห็นว่า ในปัจจุบนัทิศทางการพฒันาประเทศ ให้ความส าคญักบัสิทธิของชุมชนมากข้ึน ท่ี
ภาคอุตสาหกรรมต้องให้ความส าคญั การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของการด าเนินธุรกิจจึงเป็นส่ิงจ าเป็น และผูป้ระกอบการจะตอ้ง
จดัเตรียมความพร้อมและป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัชุมชน ซ้ึงทั้ง 2 ฝ่าย จ าเป็นจะตอ้งอาศยั
กระบวนการเรียนรู้ไปด้วยกนั มากกว่าการใช้อารมณ์ในการคดัคา้น หรือต่อตา้นโดยขาดเหตุผล
ประกอบ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและพิสูจน์ได้ เพื่อให้สามารถค้นหาสาเหตุท่ี
แทจ้ริงของปัญหา และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดแนวคิดการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศข้ึนมาในพื้นท่ี เกิดจากวิกฤติการไม่ยอมรับอุตสาหกรรม ท าให้ภาคธุรกิจ
พฒันาต่อไปไดล้ าบากมากข้ึน การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงเป็นแนวทางท่ีจะสร้างการ
ยอมรับการพฒันาร่วมกนั โดยการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตา
พุด จะส าเร็จได ้จ  าเป็นจะตอ้งอาศยัการออกแบบการด าเนินงาน ให้เป็นลกัษณะของโครงสร้างทาง
ธุรกิจ(Business Model) ให้มีการวางระบบการจดัการให้กระบวนการต่างๆ ให้เกิดการเก้ือหนุนกนั 
และสามารถอยู่ได้ด้วยตวัเอง ทั้ งการจดัการมลพิษและการจดัการระบบเศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยท่ีชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมกบัการพฒันา และ
มีกระบวนการสร้างการยอมรับท่ีเห็นพร้องตอ้งกนัทุกฝ่าย และจ าตอ้งมีระบบการบิหารจดัการท่ีท า
ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง และด าเนินการพฒันาเมือง
โดยเห็นประโยชน์โดยส่วนรวม ร่วมกนั  

5.1.2.4  การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังาน พฒันาอยา่งย ัง่ยนื บริษทั เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จ ากดั 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหค้วามเห็นวา่ การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีเมืองมาบตาพุด เป็นพื้นท่ี
อุตสาหกรรม โดยการพฒันาของภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้เมืองเกิดการเปล่ียนแปลง 
จากสังคมการเกษตร ไปสู่ความเป็นสังคมเมืองมากข้ึน กลายเป็นชุมชนเมือง ท่ีมีการคา้ขายมากข้ึน 
โดยยงัมีพื้นท่ีการเกษตรอยู่ในบริเวณรอบนอกของเมือง อาชีพของคนในพื้นท่ีก็เปล่ียนแปลงไป 
เป็นการคา้ขายมากข้ึน และเป็นพนักงานของบริษทัต่างๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ี มีการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานของเมือง  และเศรษฐกิจของเมืองดีข้ึน ท าให้ประชาชนสามารถมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ได้มากข้ึน ขณะเดียวกัน การพฒันาอุตสาหกรรมและการเติบโตของเมือง ก็ส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมา ทั้งปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และด้านสังคมเมือง การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
ส่งผลในดีในดา้นเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสใหชุ้มชนสามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลายมากข้ึน 
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มีช่องทางหารายได้มากข้ึน ขณะเดียวกนัก็ส่งผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อพื้นท่ี เน่ืองจากมี
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีจ  านวนมาก และมีทั้งโรงงานท่ีดูแลคุณภาพส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี และ
โรงงานท่ีให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มน้อย ซ่ึงควรจะตอ้งมีการก ากบัดูแลมิให้ก่อผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนให้ได ้ในดา้นสังคม การเจริญข้ึนของเศรษฐกิจของเมือง ท าให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ได ้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน มีการพฒันาและด าเนิน
โครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมของชุมชน ทั้งการส่ิงเสริมการศึกษา การพฒันา
ระบบสาธารณสุข เป็นตน้ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหค้วามเห็นวา่ การก าหนดและการจดัการผงัเมือง เป็นส่ิง
ส าคญัอีกประการหน่ึง ท่ีจะสามารถก าหนดแบบแผนของการพฒันาไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน โดยการ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผงัเมืองท่ีวางไว ้จะสามารถลดปัญหา
ต่างๆ จากการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมได ้ขณะเดียวกนั ทิศทางของการพฒันาอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ไดมี้การก าหนดแนวทางและกระบวนการของการใหป้ระชาชนและชุมชนในพื้นท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมมากข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ีมาบตาพุด ท่ีมีการพฒันาอุตสาหกรรมมาหลายปี ท่ีมีทั้งกระแส
การยอมรับและต่อตา้นอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ส่งผลให้ชุมชนในพื้นท่ีไดมี้พฒันาการในการแสดง
ความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะท่ีแขง็แรงต่อโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมเองก็
มีพฒันาการท่ีไปสู่การยอมรับฟังและด าเนินการตามขอ้เสนอแนะต่างๆ มากยิง่ข้ึน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้
ความเห็นวา่ ในปัจจุบนั การไดรั้บการยอมรับจากชุมชน ถือเป็นส่ิงส าคญั ในการประกอบกิจการใน
ปัจจุบนั 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นท่ีมาบตา
พุด จากอดีตมาถึงปัจจุบนั ยงัไม่ชดัเจนพอท่ีจะน าไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ้มีทั้ง
ความเป็นไปได ้และมีโอกาสท่ีจะลม้เหลว กล่าวคือ การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี
เมืองมาบตาพุดเพิ่งจะเร่ิมมีกระบวนท่ีชดัเจนข้ึน การด าเนินงานจ าเป็นจะตอ้งขจดัอุปสรรคท่ีส าคญั 
ท่ีผูส้ัมภาษณ์เห็นว่าเป็นตวัแปรท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีได ้คือ การสร้างกระบวนการให้ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ทางสังคม
ร่วมกนั เน่ืองจากปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญัในการพฒันาพื้นท่ีก็คือ ประเด็นเร่ืองผลประโยชน์ ท่ีแต่
ละฝ่ายต่างก็มีผลประโยชน์จากการพฒันาพื้นท่ีและกระบวนการต่างๆ ท่ีด าเนินอยู่ แตกต่างกัน
ออกไป การสร้างกระบวนการให้ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงอาจจะต้องมีฝ่ายท่ียอมเสีย
ประโยชน์ท่ีตนไดรั้บอยู่ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกนัให้ไดเ้สียก่อน จึงจะท าให้การพฒันา
สามารถด าเนินต่อไปได ้ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์เห็นวา่ การท่ีมีฝ่ายเสียประโยชน์จากกระบวนการพฒันาท่ี
จะเกิดข้ึน เป็นอุปสรรคส าคญัในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเมืองมาบตาพุด 



157 

  5.1.1.5  การสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและประชาชนจากชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมือง
มาบตาพุด 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่การพฒันาพื้นท่ีสู่การเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อชุมชน เน่ืองจากเกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว ขาดการ
วางแผนระยะยาว โดยเฉพาะการพฒันาบุคลากรในพื้นท่ี การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
ขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและการพฒันาสาธารณูปโภคท่ีไม่ทนัต่อรองรับการเจริญเติบโตของ
เมือง ผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นวา่เมืองไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาพื้นท่ี นอ้ยกวา่ท่ีควรจะได ้และตอ้ง
รับมือกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยได้รับการจดัสรรงบประมาณในอตัราเดียวกันกับเมืองอ่ืนๆ เม่ือ
พิจารณาในด้านเศรษฐกิจ การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ก่อให้เกิดการใชจ่้ายหมุนเวียนในพื้นท่ี
จ  านวนมาก ท่ีชุมชนจะสามารถสร้างเกิดรายไดก้บัตนเองและชุมชนได ้โดยข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ในด้านสังคม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เห็นว่าชุมชนมีส่วนอย่างยิ่งในการกระตุน้ให้เกิด
กิจกรรมดา้นสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีเขา้มาดูแลเอาในใส่ชุมชนมากข้ึน จากอดีตท่ีเป็น
เพียงกิจกรรมด้านการประชาสัมพนัธ์เท่านั้น และโรงงานอุตสาหกรรมก็พร้อมท่ีจะสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมด้านสังคม การสนับสนุนด้านการศึกษา การ
สนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นศาสนา รวมไปถึงประเพณีในพื้นท่ี ส่งผลให้มีการจดักิจกรรมประเพณี
ข้ึนในพื้นท่ี เช่น ประเพณีการท าบุญขา้วหลาม การแข่งเรือ งานลอยกระทง เป็นตน้ ส่วนกิจกรรม
ส่งเสริมรายไดใ้หก้บัชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมจะใหค้วามส าคญักบัโครงการท่ีมีความย ัง่ยืน และ
สามารถด าเนินธุรกิจอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืมากกวา่ โครงการท่ีเป็นการให้เปล่า โดยจะตอ้งมีการส่งเสริม
ความเขม้แขง็และใหค้วามรู้กบัชุมชนในการพฒันาโครงการ/กิจกรรม ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเดิมการ
ก ากบัควบคุม มกัจะเกิดข้ึนตามมาหลงัจากเกิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึนแลว้ ในปัจจุบนัมี
การตั้งภาคีระหว่างผูป้ระกอบการ ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนัแก้ปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่า การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ควรด าเนินการท่ีสาเหตุ และ
ควรแยกออกจากการด าเนินกิจกรรมดา้นสังคม  

 
5.1.2  ค าถามเกีย่วกบัเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

5.1.2.1  การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นว่า เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการสร้างความ
สมดุลของการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม โดยใชมิ้ติ  5   มิติ ในการด าเนินการ คือ มิติดา้นกายภาพ/
โครงสร้างพื้นฐาน มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมิติด้านการบริหาร
จดัการ โดยในแต่ละด้าน ไดเ้ร่ิมมีการด าเนินการแล้วภายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม เช่น มิติดา้น
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กายภาพ การสร้างพื้นท่ีแนวป้องกนั (Protection Strip) ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ซ่ึงแม้
พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จะเนินการค่อนขา้งยาก เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ี
ถูกพฒันาข้ึนมานานและมีการใช้ประโยชน์พื้นท่ีค่อนข้างเต็มพื้นท่ีแล้ว ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมในพื้นท่ี เป็นแหล่งรายไดข้องภาครัฐ ท่ีภาครัฐสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาพื้นท่ีและ
พฒันาประเทศได้ ในแง่ของเศรษฐกิจชุมชน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม 
พยายามสร้างความเช่ืมโยงและก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจชุมชนดว้ย เช่น การให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีสีเขียวของนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนดว้ยอีก
ทางหน่ึง ขณะเดียวกนั ในมิติดดา้นส่ิงแวดลอ้ม ภาคอุตสาหกรรมไดด้ าเนินการปรับปรุง โดยการใช้
เทคโนโลยเีขา้มาจดัการปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะสามารถเช่ือมโยงไปสู่
การลดผลกระทบต่องชุมชนและสังคมโดยรอบได ้รวมไปถึงการบริหารจดัการท่ีมีความโปร่งใส
มากข้ึนและให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของภาคอุตสาหกรรม 
และเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

5.1.2.2  การสัมภาษณ์ผูแ้ทนนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นวา่ การด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เป็นแผนการด าเนินงานท่ีผูจ้ดัท าก าหนดข้ึน แลว้มีความคาดหวงัวา่ หากด าเนินการตามตวัช้ีวดัดา้น
ต่างๆ ท่ีด าหนดไว ้จะสามารถน าไปสู่สถานะท่ีเรียกว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ แต่ไม่
แน่ใจว่าสถานะดงักล่าว จะสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดค้รบถว้น เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาท่ี
ส่วนหน่ึง อาจจะสร้างปัญหาใหก้บัส่วนอ่ืนๆได ้อยา่งไรก็ดี ก็ยงัมีความคาดหวงัวา่จะสามารถส่งผล
ดีต่อเมืองได ้หากการด าเนินการตามแผนงานจะท าให้ทุกภาคส่วนในเมืองมีความสุข และอยู่ใน
ระดบัท่ีทุกฝ่ายยอมรับได ้ก็จะถือไดว้่าประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะภาคประชาชน ท่ีปัจจุบนัยงัไม่
เห็นหรือสัมผสัได้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นเพียงการพยายามแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้วให้ดีข้ึนเท่านั้น ในส่วนของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ยงัไม่เห็น
แผนการด าเนินงานท่ีชดัเจนในส่วนของเมืองและผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัประชาชน ยงัเป็นการ
แกไ้ขปัญหาและด าเนินการภายในส่วนของอุตสาหกรรมเท่านั้น นอกจากน้ี การจดัการปัญหาดา้น
ต่างๆ หากใชเ้วลาด าเนินการท่ียาวนานเกินไป หรือปล่อยให้เกิดปัญหาเป็นระยะเวลานาน จะส่งผล
ใหก้ารแกไ้ขปัญหาด าเนินการไดย้ากมากข้ึน  

5.1.2.3  การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบของการพฒันาเมืองท่ีมีอุตสาหกรรมอยู ่
โดยใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าอยู ่คู่อุตสาหกรรม และให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลกัในการพฒันาเมือง 
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โดยในดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมจะตอ้งสร้างรายไดใ้ห้กบัพื้นท่ีไดท้ั้งโดยตรงและในทางออ้ม 
กล่าวคือ จากภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีจ่ายให้กบัรัฐ และรัฐควรจะตอ้งน ากลบัมาพฒันาพื้นท่ี
ดว้ย และจากระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจากการด าเนินธุรกิจท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองเพื่อรองรับการ
พฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะตอ้งมีระบบการ
บริหารจดัการท่ีดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และควรรวมอยูใ่นแบบแผนการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการดูแลส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกบัการประกอบธุรกิจได้ ในมิติของการบริหาร
จดัการ ควรมีการวางแผน หรือรูปแบบของการพฒันาให้สามารถด าเนินไปไดใ้นรูปแบบธุรกิจ โดย
ให้เมืองและอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาไปพร้อมกันได้ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐศาสตร์และประสิทธิภาพทางส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกนั ซ่ึงจะสามารถน าไปสู่การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่างๆ รองรับการพฒันา และสามารถน าไปสู่สังคมท่ีดีโดยรวมตามมา
ดว้ยในท่ีสุด 

5.1.2.4 การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังาน พฒันาอยา่งย ัง่ยนื บริษทั เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จ ากดั 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประกอบด้วย 2 ส่วน
หลกัๆ ท่ีส าคญั คือ การสร้างแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมให้มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และการสร้างการพึ่งพาและประสานสอดคลอ้งกนั (Synergy) ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียในพื้นท่ี ใน
ส่วนแรก เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายไดด้ าเนินการอยู ่ในการด าเนินกิจการให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้
น้อยท่ีสุด ส่วนในประการหลงั จ  าเป็นจะตอ้งมีการพิจารณา หารูปแบบของการพึ่งพาและให้เกิด
ประสานสอดคล้องได้โดยธรรมชาติ และเกิดความย ัง่ยืน การสร้างรูปแบบของการพึ่ งพาและ
ประสานสอดคล้องกัน สามารถด าเนินการได้ในทุกมิติ ทั้ งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการ  

5.1.2.5  การสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและประชาชนจากชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมือง
มาบตาพุด  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่ละประเทศก็มี
ความแตกต่างกนั ดงัเช่น ในประเทศญ่ีปุ่น การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาอุตสาหกรรม หากพิจารณาการพฒันาพื้นท่ีมาบตาพุดไปสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นั้ น ก็ เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมเช่นกนั ต่างจากในประเทศในกลุ่มยุโรป ท่ีใช้การวางแผนพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตั้งแต่เร่ิมโครงการ การจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้นั้น 
จะตอ้งด าเนินการตั้งแต่ในกระบวนการต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม มิใช่การด าเนินการแต่เพียง
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ดา้นกายภาพภายนอก หรือเพียงแค่การปลูกตน้ไมเ้ท่านั้น นอกจากน้ี เมืองจะตอ้งด าเนินการไป
พร้อมๆ กันด้วย ทั้ งการจัดการขยะชุมชน การจัดการเมืองในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างแท้จริง ในมิติด้านต่างๆ ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์มีความเห็นต่อมิติดา้นกายภาพของเมืองมาบตาพุด ท่ีมีพื้นท่ีกวา้ง ยากท่ีจะดูแลไดท้ัว่ถึง 
โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบังบประมาณท่ีไดรั้บในการดูแลพื้นท่ี ซ่ึงเม่ือพิจารณาในมิติดา้นเศรษฐกิจ 
จะตอ้งมีการน าภาษีกลบัมาสู่พื้นท่ีให้มากข้ึน และเพียงพอต่อการจดัการในมิติดา้นต่างๆ ทั้งดา้น
สังคม ท่ีควรเน้นการพฒันาบุคลากรในพื้นท่ี เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะเขา้ท างาน
ในพื้นท่ีได ้และร่วมดูแลพื้นท่ีไดไ้ปพร้อมกนั ในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการจดัการกากของเสีย
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นพื้นท่ีกนัชนระหวา่งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน 
ในมิติการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารเมือง เป็นผูท่ี้มีความส าคญัอยา่งยิง่ ควรมีความรู้ความสามารถและ
มีวิสัยทศัน์ท่ีจะสามารถบริหารจดัการเมืองได้อย่างรอบด้าน ทั้งน้ี เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จ าเป็นตอ้งอาศยัการเก้ือกูลกนัระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน ทั้งในดา้นธุรกิจและกิจกรรมเพื่อ
สังคม โดยจะตอ้งร่วมกนัหาแนวทางการด าเนินการร่วมกนัอย่างเหมาะสม เน่ืองจากโรงงานและ
ชุมชนในพื้นท่ีต่างก็มีคามหลากหลาย การด าเนินงานแต่ละโรงงาน แต่ละชุมชน อาจจะมีความ
แตกต่างกนั จึงควรเร่ิมจากการสร้างชุมชนตน้แบบ และมีกิจกรรม/รูปแบบแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อเป็นตวัอยา่งน าร่องใหก้บัชุมชนและโรงานอ่ืนๆ ได ้

 
5.1.3  ค าถามเกีย่วกบัการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองมาบตาพุด 

5.1.3.1  การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นว่า ในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงในพื้นท่ี

เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองและอุตสาหกรรมจะต้องด าเนินการไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกนัได้ และเห็นว่าในส่วนของเมืองยงัคงติดปัญหาด้านงบประมาณการ
พฒันา รวมถึงกฎหมายและระเบียบการใชง้บประมาณและการบริหารงาน ท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคใน
การวางโครงสร้างพื้นฐาน และการพฒันาดา้นต่างๆ ให้สามารถรองรับ ความตอ้งการของพื้นท่ีได ้
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เห็นว่า ควรมีคณะกรรมการในรูปแบบพหุภาคี หรือไตรภาคี ในการสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างเมืองและภาคอุตสาหกรรม ดดยอาจจะให้จงัหวดัระยอง เป็นผูข้บัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของภาคส่วนทั้ง 2 โดยมีภาคส่วนส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ไดแ้ก่ จงัหวดั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นิคมอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
และประชาชนในพื้นท่ี โดยรัฐบาลจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน และทอ้งถ่ิน 
หรือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีจ ตอ้งรับเอานโยบายดงักล่าวมาปฏิบติั โดยในการด าเนินการในระดบั
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ทอ้งถ่ิน จ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั ในการสร้างแนวทางการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินการได้ เน่ืองจากการบริหารท้องถ่ินจะมีวาระการบริหารคราวละ 4 ปี ซ่ึงเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร นโยบายก็อาจจะถูกปรับเปล่ียนไปได ้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็นว่า นิคม
อุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ควรเป็นหน่วยงานหนกัในการขบัเคล่ือนการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี โดยการด าเนินการจากภายในให้ดีก่อน และเป็นตวัอย่างท่ีดี 
ก่อนการเช่ือมโยงสู่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และมีการขยายผลอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี รัฐบาลจะตอ้ง
มีนโยบายท่ีชดัเจน มีการสนบัสนุนการด าเนินงาน และการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศข้ึนได ้

5.1.3.2  การสัมภาษณ์ผูแ้ทนนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นว่า ในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด รัฐบาลจะตอ้งมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายการพฒันา แต่ก็ไม่
ควรจะเขา้มาลงมือด าเนินการในพื้นท่ีมากเกินไป ควรให้ทอ้งถ่ินมีบทบาทในการด าเนินการ และ
เห็นว่าควรจะมีกลไกก ากับดูแลการด าเนินงานของท้องถ่ิน โดยลักษณะของการให้ท้องถ่ิน
ด าเนินการได้ จะต้องอาศยัการสร้างความเข้าใจของประชาชนเป็นส าคญั หากประชาชนเห็น
ความส าคญัในเร่ืองของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแลว้ ทอ้งถ่ินก็จะตอ้งก าหนดนโยบาย
การพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนได ้นอกจากน้ี รูปแบบขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ควรเป็นรูปแบบพิเศษ ท่ีมีอ านาจในด าเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี และขณะเดียวกนั
ควรมีระบบท่ีเขา้มาดูแลก ากบัการใชอ้  านาจในทางท่ีถูกตอ้งและโปร่งใสไปพร้อมกนัดว้ย มิเช่นนั้น
แลว้ การให้อ านาจกบัทอ้งถ่ินมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อการพฒันาพื้นท่ีได ้หากอ านาจนั้นถูกใช้
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง  

5.1.3.3 การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีมาบตาพุด ในส่วนของเมืองจ าเป็น
จะตอ้งมีเป้าหมายของการพฒันาเมืองท่ีชดัเจน และสามารถน าการพฒันาไปสู่เป้าหมายนั้นได ้ทั้งน้ี
รูปแบบและความเขม้แข็งของการบิรหารและการปกครองเมือง จะตอ้งไดรั้บการพฒันาให้ทอ้งถ่ิน
สามารถเป็นผูน้ าการพฒันาพื้นท่ีให้ได ้โดยจะตอ้งมีการสนบัสนุนงบประมาณและเคร่ืองมือต่างๆ 
ใหก้บัทอ้งถ่ิน ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม จะตอ้งมีบทบาทส าคญัในการกระตุน้ภาครัฐ หรือหาก
สามารถน าการพฒันาได ้ก็จะเป็นบทบาทท่ีส าคญัของการพฒันาเมือง เน่ืองจากภาครัฐจะมีความ
ล่าช้าจากการตอ้งก าหนดนโยบาย หรือขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีจะตอ้งมีกระบวนการและด าเนินตาม
ขั้นตอนของราชการ ผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นว่า ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
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นิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ควรประกอบดว้ย 4 ภาคส่วนท่ีส าคญั คือหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควชิาการหรือสถาบนัการศึกษา โดยเฉพาะภาควชิาการ ท่ีปัจจุบนั
ยงัมีบทบาทนอ้ย  

ในการจดัท ายุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ภาครัฐได ้ก าหนดเป้าหมาย
พฒันาตวัอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความย ัง่ยืนไวใ้นประเด็นหลกัและแนว
ทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั ซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้แนวทางการสร้างความ
เช่ือมโยงภายในพื้นท่ี โดยการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะให้เกิดการพฒันาการเช่ือมโยงระหว่าง
เมืองและภาคอุตสาหกรรม และให้ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ีเป้าหมายร่วมกนัออกแบบแนวทางและ
กิจกรรมการพฒันาพื้นท่ี โดยมีรัฐบาลเป็นท่ีปรึกษาและสนบัสนุนงบประมาณ ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์
สนับสนุนแนวทางการด าเนินการดงักล่าว ท่ีจะให้ทอ้งถ่ินและภาคส่วนต่างๆในพื้นท่ีเขา้มาร่วม
จดัการพื้นท่ีตอนเอง ทั้งน้ี ในระดับท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานต่างๆ 
จ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงจะสามารถ
ด าเนินการตามแผนงานไดต้ามเป้าหมาย ซ่ึงจะตอ้งเสริมองคค์วามรู้ และควรมีแนวคิดการพฒันาให้
มีรูปแบบในเชิงระบบธุรกิจ ท่ีใหแ้ผนงานต่างๆ สามารถพฒันาไปไดโ้ดยกระบวนการท่ีวางไว ้และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรมีบทบาทในเชิงบริหารมากกว่าเชิงการปกครอง และการวาง
โครงสร้างการพฒันาพื้นท่ี ควรมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูส้นบัสนุนและก ากบัการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี โดยมีบทบาทท่ีส าคญัในการท าความเขา้ใจและก าหนดทิศทางให้แต่ละ
ภาคส่วน ใหส้ามารถด าเนินงานร่วมกนัและบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้

5.1.3.4  การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังาน พฒันาอยา่งย ัง่ยนื บริษทั เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จ ากดั 

การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ าเป็น
จะตอ้งมีการวางรูปแบบของการพึ่งพาอาศยักนัและการประสานสอดคลอ้งกนัระหว่างเมืองและ
ภาคอุตสาหกรรม การสร้างกิจกรรมท่ีเกิดการพึ่ งพากัน และได้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถ
ด าเนินการได้ในหลายมิติ และในกิจกรรมหน่ึงสามารถให้ผลได้ในหลายมิติ ตวัอย่างเช่น การ
จดัการมูลฝอยของโรงงานท่ีส่งให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัการ สามารถน าไปใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กบัชุมชนหรือกลบัมาให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมได ้ซ่ึงจะได้ประโยชน์ทั้ง
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม ไปพร้อมกนั โดยจะตอ้งมีการวางโครงสร้างพื้นฐาน และการ
บริหารจดัการท่ีดีพอ เป็นต้น นอกเหนือจากตวัอย่างข้างตน้แล้ว การพฒันาให้เกิดการประสาน
สอดคลอ้งกนั สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆไดอี้ก เช่น การจดัการระบบ



163 

ขนส่งพนกังาน การคดัแยกขยะมูลฝอย การสร้างอาชีพของชุมชน เป็นตน้ โดยในการสร้างความ
เช่ือมโยงให้เกิดการประสานสอดคล้องกนันั้น ภาคราชการจะตอ้งเป็นผูน้ าให้เกิดการขบัเคล่ือน
อยา่งจริงจงั เพราะถึงแมภ้าคเอกชนจะพร้อมด าเนินการ หากภาคราชการไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนและ
ไม่เร่ิมขบัเคล่ือน ก็เป็นการยากท่ีจะให้ภาคส่วนอ่ืนๆ ด าเนินการได้ เน่ืองจากการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่ละมิติ จ  าเป็นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือและความเห็นพร้องกนัจากหลาย
ฝ่าย ผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นว่า ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด หลายภาคส่วนมีความพร้อมท่ีจะเร่ิม
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งในส่วนของชุมชน 
และโรงงานอุตสาหกรรม เพียงแต่ให้ภาคราชการ ทั้ งหน่วยงานท่ีดูแลก ากบัอุตสาหกรรมและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีแนวคิดและนโยบายท่ีชดัเจนท่ีจะเร่ิมด าเนินการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
การสร้างหรืออ านวยความสะดวกให้เกิดทัศนคติร่วมกันองผู ้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี ให้เห็น
ประโยชน์ร่วมกนั และน าไปสู่การร่วมมือกนัพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปดว้ยกนัได ้และ
จ าเป็นจะตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนจากรัฐบาล ท่ีจะส่งต่อนโยบายมายงัส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ินให้
ด าเนินการ ถึงแมจ้ะมีนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมานานแลว้ แต่หากยงั
ไม่เร่ิมขบัเคล่ือนลงมาสู่ทอ้งถ่ิน ก็ยากท่ีจะด าเนินการได ้โดยในปัจจุบนัเร่ิมเห็นการด าเนินการลงมา
สู่ทอ้งถ่ินมากข้ึนแล้ว ส าหรับในระดบัทอ้งถ่ิน หน่วยงานก ากบัดูแลโรงงานอุตสาหกรรมเร่ิมมี
นโยบายท่ีเห็นชดัเจนมากข้ึน ในการให้ภาคเอกชนเร่ิมขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ แต่ในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือในระดบัจงัหวดั ยงัไม่เห็นนโยบายท่ีชดัเจน 
ในการขบัเคล่ือนการพฒันาดงักล่าว โดยในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ าเป็นตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการด าเนินงาน สามารถใช้คณะท างานท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยผูน้ าทจะตอ้งมี
บทบาทท่ีชดัเจนมากข้ึน โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ภาค
ส่วนต่าง เห็นความส าคญัร่วมกนัใหไ้ด ้
  5.1.3.5 การสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและประชาชนจากชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมือง
มาบตาพุด  
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่ ในการพฒันาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีโอกาสท่ีจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได ้เน่ืองจากหลาย
ฝ่ายเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากอดีตท่ีผ่านมา และการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีต่อไปในอนาคตจะ
ท าไดย้ากข้ึน หากปัญหาเดิมยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้และมีตวัอยา่งการด าเนินการท่ีประสบผลส าเร็จ
แล้วในต่างประเทศ ท่ีจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ี ได้ โดยเมืองและอุตสาหกรรมควร
ด าเนินการในส่วนท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีให้เรียบร้อยและรอบดา้น เม่ือแต่ละส่วนมีการจดัการท่ีดี
แลว้ จะสามารถด าเนินการเช่ือมโยงสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ้ผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่า 
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โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนมีความเห็นตรงกนัท่ีจะด าเนินการสร้างความเช่ือมโยง แต่ในส่วน
ของภาคราชการยงัมีความล่าชา้อยู ่โดยการเช่ือมโยงการจดัการระหวา่งเมืองและภาคอุตสาหกรรม 
จ าเป็นจะตอ้งมีการด าเนินงานในลกัษณะของคณะกรรมการท่ีมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน
คณะกรรมการ และรัฐบาลจะตอ้งสนบัสนุนงบประมาณในการด านินงาน โดยมีจงัหวดัระยองเป็นผู ้
ประสานการด าเนินงานของทอ้งถ่ินและรัฐบาล ภาคส่วนท่ีส าคญัในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
ท่ีจะตอ้งด าเนินงานตามหนา้ท่ีในส่วนท่ีรับผดิชอบและควบคุมดูแล ทั้งน้ี หากทอ้งถ่ินจะด าเนินงาน
การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก็สามารถด าเนินการได ้แต่จะตอ้งให้ความส าคญักบัชุมชน 
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดความร่วมมือ และควรมีหน่วยงานพิเศษข้ึนมาดูและการ
พฒันาของเมืองใหเ้กิดการพฒันาไปไดพ้ร้อมกนัอยา่งรอบดา้นและด าเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวัและ
เบ็ดเสร็จ แต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์มองวา่ จงัหวดัจะตอ้งมีบทบาทส าคญัในการพฒันาพื้นท่ีสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน่ืองจากพื้นท่ีอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเมืองมาบตาพุด มีความเช่ือมโยงไปสู่
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งเคียง ดงันั้นการจดัการเมือง จึงควรมีหน่วยงานหลกัท่ี
สามารถก ากบัดูแลทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง และพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ท่ีมีอ านาจอยูใ่นระดบัเดียวกนั ซ่ึง
ผูใ้หส้ัมภาษณ์เห็นวา่ ควรจะเป็นส่วนราชการจงัหวดัระยอง ท่ีจะสามารถดูแลได ้ 

 
5.1.4  ค าถามเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

5.1.4.1  การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า กระบวนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในส่วนของพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมไดเ้ร่ิมด าเนินการแลว้ โดนมีแผน
ในการยกระดับตวัช้ีวดัต่างๆ มาแล้วเป็นเวลาประมาณ 2 ปี และจะมีการก าหนดนโยบายและ
วสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน ในแผนการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2557-2559 ซ่ึงจะมีการก าหนดตวัช้ีวดัในมิติ
ต่างๆ ให้ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้ ผู ้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นว่า  การพัฒนา
สาธารณูปโภคและระบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่ิงส าคญั เช่น การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในดา้น
การขนส่งส าหรับรองรับการขนส่งสินคา้และมวลชน หากระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถ
รองรับการเติบโตและความต้องการได้ จะเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งอาศยัการสนบัสนุนนโยบาย
จากรัฐบาล และในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี ควรเร่ิมด าเนินการจากภายในของ
แต่ละภาคส่วนก่อน ให้สังคมได้เห็นถึงประโยชน์และเกิดความเช่ือมั่น เช่น การลงทุนด้าน
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เทคโนโลย ีหรือโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาพื้นท่ี เป็นตน้ แลว้จึงขยายการด าเนินงานออกสู่ภายนอก โดยอาศยัการเช่ือมโยงกบัภาค
ส่วนต่างๆ ใหเ้กิดเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  5.1.4.2  การสัมภาษณ์ผูแ้ทนนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหค้วามเห็นวา่ การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนเป็นส่ิงส าคญั 
เพราะปัจจุบนัประชาชนขาดความเช่ือมัน่ต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้มาแกไ้ขปัญหา เม่ือประชาชน
หมดศรัทธาและความเช่ือมั่นแล้ว การด าเนินโครงการใดๆ ต่อไป ย่อมเป็นไปได้ยากมากข้ึน 
เน่ืองจากขาดความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาอยา่งแทจ้ริง ปัจจยัส าคญัท่ีกระบวนการการขบัเคล่ือน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปัจจุบนัยงัขาดอยู ่ก็คือการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนในพื้นท่ี 
ท่ียงัไม่ทราบถึงรายละเอียดของแผนงานและการด าเนินการต่างๆ ท าให้ย ังมองไม่เห็นถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ท าให้การขบัเคล่ือนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในส่วนท่ีจะเช่ือมโยงกบั
เมือง น่าจะมีความเป็นไปได้ยาก หรืออาจจะไม่เกิดผลท่ีย ัง่ยืนได้ และผู ้ให้สัมภาษณ์ได้ให้
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ว่าควรแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัให้ได ้พร้อมกบัสร้างความรู้
และท าความเขา้ใจกบัประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ให้เขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์และ
ผลในเชิงบวกท่ีจะไดรั้บจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนการด าเนินงาน และการด าเนินการต่างๆ ควรจะตอ้งพูดคุยและท าความตกลงให้ถูกตอ้ง
ตรงกนัในทุกๆ ฝ่าย ให้สามารถยอมรับโดยพร้อมกนัได ้ย่อมจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน าไปสู่การอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุขไดใ้นท่ีสุด 

5.1.4.3 การสัมภาษณ์ผู ้อ  านวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กระบวนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเมืองมาบตาพุด ไดมี้การ
ด าเนินการมาตลอด แต่การด าเนินงาน แต่ละฝ่ายต่างด าเนินการเฉพาะในส่วนท่ีตนรับผิดชอบตาม
บทบาทและเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน เน่ืองจากยงัยงัขาดภาพรวมของเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน
ร่วมกนั ผูใ้หส้ัมภาษณ์เห็นวา่ ปัญหาและอุปสรรคส าคญัในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
พื้นท่ีเทศบาเมืองมาบตาพุด มีอยู ่4 ประการ คือ 
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1) ภาคส่วนต่างๆ ยงัขาดความเขา้ใจต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ท าใหข้าดการมีส่วนร่วมในการพฒันา และขาดทิศทางท่ีชดัเจนในการด าเนินงานใหถึ้งเป้าประสงค์
ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพราะแต่ละฝ่ายต่างมีเป้าประสงคข์องแต่ละองคก์รต่างกนั ซ่ึงการ
ด าเนินงานจ าเป็นจะตอ้งหาเป้าประสงคร่์วมกนัใหไ้ดก่้อน 

2) โครงสร้างการบริหาร ระบบงบประมาณ และการดูแลพื้นท่ี ท่ียงัไม่เอ้ือ
ต่อการพฒันาพื้นท่ีในลกัษณะของการเอ้ือกนัในเชิงธุรกิจ และสร้างสมดุลของการพฒันาในแต่ละ
ดา้นไปพร้อมๆ กนั 

3) ขาดส่ิงจูงใจในการใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ 
เขา้มาร่วมด าเนินการ หากมีระบบการด าเนินการท่ีเป็นรูปแบบเชิงธุรกิจ ใหก้ระบวนการต่างๆ 
สามารถพฒันาต่อไปไดด้ว้ยตนเอง ก็คาดวา่จะสามารถเกิดแรงจูงใจใหทุ้กฝ่ายหนัมาด าเนินการ
ร่วมกนัได ้

4) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั ในการควบคุมก ากบัผูก้ระท าผดิ หรือ
ก่อความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม แมจ้ะเป็นเพียงบางส่วนของพื้นท่ีอุตสาหกรรม แต่การไม่เขม้งวด
ตรวจสอบอยา่งจริงจงั ก็จะน าไปสู่ความเดือดร้อนกบัอุตสาหกรรมโดยรวมในพื้นท่ีได ้จึงควรมีการ
ด าเนินการตรวจสอบท่ีเชขม้งวด ทั้งจากภาคฐัเอง หรือการสร้างภาคีตรวจสอบ โดยให้ประชาชนใน
พื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

การขบัเคล่ือนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ยงัขาด
ปัจจยัหลกัท่ีส าคญัคือ การบูรณาการโครงการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยู่ และด าเนินการให้ไดต้าม
วตัถุประสงค ์ทั้งน้ีเห็นวา่ ควรมีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ ให้เป็นเชิงธุรกิจ ให้สามารถ
ขบัเคล่ือนไปไดด้ว้ยตนเอง และพิจารณาด าเนินโครงการบนผลประโยชน์โดยรวมของพื้นท่ี ทั้งน้ี 
การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ของแต่ละภาคส่วยในพื้นท่ี จ  าเป็นตอ้งอาศยัการพูดคุย ท าความเขา้ใจ
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง และเป็นการเตรียมบุคลากรในพื้นท่ี ให้มีความพร้อมและเกิดแรงจูงใจในการ
ด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร่วมกนั 

5.1.4.4  การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังาน พฒันาอยา่งย ัง่ยืน บริษทั เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จ ากดั 

การขจดัขอ้ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละดา้น ของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ จ าเป็นตอ้งอาศยัการด าเนินงานจากภาคส่วนต่างๆ ก่อน เช่น การลดขอ้อุปสรรคทางด้าน
กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบติัในส่วนของราชการ การลดขอ้จ ากดัของภาคเอกชนในแง่ของการ
ด าเนินธุรกิจ ท่ีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะตอ้งไม่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ
ด้วย เป็นต้น ผู ้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ปัจจัย ท่ีส าคัญท่ีจะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาเมือง
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อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ้ก็คือภาคราชการ จะตอ้งมีนโยบานและแนวปฏิบติัท่ีเขม้แข็งและชดัเจน 
และด าเนินการใหทุ้กฝ่ายเห็นประโยชน์ส่วนรวมไปพร้อมกนัได ้ 

แนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาจจะเร่ิมด าเนินงานเป็นส่วน
เล็กๆ หรือเป็นตน้แบบ (pilot) ก่อน และภาคราชการจะตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน โดยให้จงัหวดัเป็นผู ้
ก  ากบัดูแลการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและสามารถก ากบัดูแลภาคส่วนต่างๆ ในระดบั
พื้นท่ีได ้
  5.1.4.5  การสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและประชาชนจากชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมือง
มาบตาพุด  
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า กระบวนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
พื้นท่ีเมืองมาบตาพุด ไดมี้การเร่ิมด าเนินการแลว้ แต่ยงัไม่เห็นภาพของการด าเนินการดา้นต่างๆ ท่ี
ชดัเจน และมองวา่ งบประมาณในการด าเนินงาน เป็นปัจจยัส าคญั และรัฐบาลควรให้การสนบัสนุน
อยา่งจริงจงั ทั้งนโยบายท่ีชดัเจน และงบประมาณท่ีจะสนบัสนุน ในแง่ของการด าเนินงานในพื้นท่ี 
จ  าเป็นจะตอ้งสร้างความเขา้ใจกบัชุมชน ให้มีความเขา้ใจในความหมายของเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศท่ีตรงกนั โดยในปัจจุบนั ชุมชนยงัมีความเขา้ใจวา่ การด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เป็นเร่ืองท่ีอุตสาหกรรมจะตอ้งด าเนินการ ดงันั้น การท าความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในกบัชุมชน 
โดยเฉพาะเยาวชน ให้มีความรู้ความเขา้ใจวา่ชุมชนและอุตสาหกรรมจะตอ้งร่วมกนัด าเนินการ จึง
จะสามารถพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีให้ประสบผลส าเร็จได ้นอกจากน้ี การสร้าง
แรงจูงใจให้กบัชุมชนและอุตสาหกรรม เห็นประโยชน์ในการด าเนินงานพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศร่วมกนั จะเป็นส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดการด าเนินกิจกรรมข้ึนในพื้นท่ีได ้
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