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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการพฒันายกระดบันิคม

อุตสาหกรรมบางชันสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเสนอแนวทางในการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมุ่งเนน้ศึกษาการด าเนินงานจากการ
พฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ประกอบดว้ยการศึกษา
ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ  คือ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างผูม้ีส่วนไดเ้สีย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ส านักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูน้  าชุมชน และการศึกษาขอ้มลู
ทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
การพฒันาดว้ย SWOT Analysis  และเสนอกลยทุธใ์นการพฒันาดว้ย TOWS Matrix Analysis และ 
Sustainable Balance Scorecards (SBSC) รวมทั้งสรุปผลการศึกษาดว้ยแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy 
Map) ผลการศึกษาพบว่า นิคมอุตสาหกรรมบางชนัด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์เป็นเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติการพฒันา ซ่ึงปัจจยัความส าเร็จในการพฒันา ไดแ้ก่ การมีส่วน
ร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง และการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจแก่บุคลากร 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการพฒันา พบว่าจุดแข็งในการพฒันามีความโดดเด่นใน
มิติดา้นสงัคม คือ การมีส่วนร่วมและความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน ส่วนจุดอ่อนพบในมิติการบริหาร
จัดการ คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานการนิคมอุตส าหกรรมบางชันและ
ผูป้ระกอบการในการด าเนินงานยงัมีค่อนขา้งนอ้ย  ส าหรับสภาพแวดลอ้มภายนอกของการพฒันา 
พบว่ามีโอกาสในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มและการบริหารจดัการ โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความกา้วหน้า
ทางการวิจยัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  และความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
ระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม ยงัพบอุปสรรคในดา้นการบริหารจัดการค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะ
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ประเด็นเร่ืองความชดัเจนในการก ากบัดูแลและการด าเนินการในระดบันโยบายของประเทศ  จาก
ผลการศึกษาผูว้ิจัยได้น าเสนอแนวทางเพื่อการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชันสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนภายใต ้4 มุมมอง ตามหลกัการ SBSC ประกอบดว้ย 1) ดา้นการ
เรียนรู้และพฒันาไดแ้ก่ การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนของการนิคมฯ สถาน
ประกอบการ และชุมชน 2) ดา้นการปรับปรุงกระบวนการภายใน ไดแ้ก่ การวางแผนและก าหนด
นโยบายท่ีชดัเจน และก ากบัดูแลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามขอ้กฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการผลิตดว้ยความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 3) ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินการไดแ้ก่ การ
มุ่งเน้นดา้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) และ 4) ด้านชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือในการพฒันาร่วมกบัชุมชนเพื่อความเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน 
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This research aimed to study the success factors of Bangchan Industrial Estate on the 

development of eco industrial town and to propose measures to promote a sustainable eco-
industrial town. This research was a qualitative research focusing on in-depth interviews with 
related stakeholders. The data obtained were analyzed using SWOT analysis and measures were 
proposed based on TOWS matrix analysis and Sustainable Balance Scorecards (SBSC) 
approaches. A strategy map was also presented in this study. The study found that the key success 
factors in the development of Bangchan eco-industrial town included the participation of 
stakeholders, continuous improvement of activities implementation, and communication among 
staffs. Based on SWOT analysis, it was found that, the strength of Bangchan Industrial Estate was 
clearly seen in the social aspect regarding the participation and good relations with communities. 
But a significant weakness was found in the management aspect, i.e., weak participation of staffs 
and entrepreneurs. From external factors assessment, opportunity for eco-industrial development 
was found in the environmental and the management aspects, i.e., advancement of research in 
environmental management and commitment for the development at the national level. But there 
was biggest obstacle in the management aspect as well, i.e., lack of a clear direction in 
implementation and monitoring at the national level. Based the assessment of four aspects of 
SBSC, measures to promote the sustainable eco-industrial town were as follows: 1) capacity 
building for stakeholders including staffs of the industrial estate, factories, and communities 2) 
improvement of internal processes including good planning and clear development of policy, 
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regulatory of environmental quality as well as improvement of production processes with new 
knowledge and technologies 3) improvement of efficiency by concentrating on eco-efficiency 
concept and 4) improvement of social and environmental qualities by promoting cooperation with 
communities in order to create understanding and good relationship between the industrial estate 
and communities. 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วรางคณา  ศรนิล และ รศ.ดร.วิสาขา             
ภู่จินดา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส าหรับการให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ข และ
ปรับปรุงเน้ือหาและวิธีการท่ีดีเสมอมา  ท าให้การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ
ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ส าหรับการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านกังานการ
นิคมอุตสาหกรรมบางชนั สถานประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ผูน้  าชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ส านักงานเขตมีนบุรีและเขตคนันายาว ส าหรับการสละเวลาให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับการวิจยั และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ส าหรับการ
สนบัสนุนทุนการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ี ขอขอบพระคุณส าหรับการสนบัสนุนดา้นก าลงัใจ ความห่วงใย และทุนทรัพยเ์ป็น 
อยา่งดียิง่จาก บิดา มารดา และครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก พร้อมทั้งน ้ าใจและความห่วงใยของเพื่อนๆ 
หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ภาคปกติ รุ่นท่ี 24  รุ่นพี่ และรุ่นนอ้งครอบครัว จส.โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่พ่ีสุนทร  สุวรรณมณี จส. 4 ท่ีคอยช่วยเหลือประสานงาน และช้ีแนะแหล่งขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี 
รวมทั้งเจา้หน้าท่ีคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีคอย
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและธุรการทุกท่าน 

กนกกาญจน์   นอ้ยนาช 
กนัยายน 2558 

 
 



สารบัญ 

 หน้า 
 

บทคดัย่อ (3) 
ABSTRACT (5) 
กติตกิรรมประกาศ (7) 
สารบัญ (8) 
สารบัญตาราง (10) 
สารบัญภาพ (12) 

 
บทที่ 1 บทน า 1 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 1 

1.2 ค าถามการวจิยั 3 

1.3 วตัถุประสงคข์องการศกึษา 3 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 4 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 4 

1.6 นิยามศพัท ์ 5 

บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 6 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 

2.2 การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Town) ของการนิคม 19
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

2.3 ขอ้มลูพ้ืนฐานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 41 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผลองคก์าร 45 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT & TOWS Matrix Analysis 46 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีการการวดัผลองคก์รแบบสมดุลอยา่งย ัง่ยนื  50                       
(Sustainable  Balanced Scorecard : SBSC )  



(9) 

2.7 แผนท่ีกลยทุธ ์ 54 

2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 55 

บทที่ 3 วธิีการศึกษา 59 

3.1 กรอบแนวคิด 59 

3.2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู 61 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 61 

3.4 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 62 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 65 

3.6 การตรวจสอบขอ้มลู 66 

3.7 วิธีวิเคราะห์ขอ้มลู 67 

บทที่ 4 ผลการศึกษา 68 

4.1 ผลการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัเป็น                                68
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Industrial Town)  

4.2 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการด าเนินงานและปัจจยัความส าเร็จใน                             97
การพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ            
(Eco Industrial Town)  

4.3 แนวทางการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ         101
อยา่งย ัง่ยนื  

บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 116 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 117 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 124 

บรรณานุกรม 126 

 
ภาคผนวก 130 

ภาคผนวก  ก การค านวณหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุปะสงค ์ 131 

ภาคผนวก  ข แบบสมัภาษณ์ 140 

ภาคผนวก  ค ภาพจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มลู 165 

ประวตัผิู้เขียน 174 

 



สารบัญตาราง 

ตารางที่ หน้า 
 
 2.1  เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติกายภาพ  26 

 2.2  เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติเศรษฐกิจ  26 

 2.3  เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติส่ิงแวดลอ้ม  27 

 2.4  เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติสงัคม   28 

 2.5  เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติการบริหารจดัการ 28 

 2.6  รายละเอียดคะแนนแต่ละมิติ  ตามค่าเป้าหมายของเกณฑต์วัช้ีวดั  29 

 2.7  การไต่ระดบัในมิติกายภาพ       30 

 2.8  การไต่ระดบัในมิติเศรษฐกิจ       32 

 2.9  การไต่ระดบัในมิติส่ิงแวดลอ้ม       33 

 2.10  การไต่ระดบัในมิติสงัคม       37 

 2.11  การไต่ระดบัในมิติการบริหารจดัการ     38 

 2.12  วิธีการพฒันาหลกัการ SBSC       52 

 4.1 สรุปประเด็นสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มส านกังานการนิคมฯ               89
บางชนั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 4.2  สรุปประเด็นสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มสถานประกอบการในการ                  92          
  พฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 4.3 สรุปประเด็นสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มชุมชนโดยรอบ ในการ                        95      
พฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 4.4  ปัจจยัความส าเร็จในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมอืง                             100
 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 4.5 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการพฒันายกระดบั                                105       
นิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  



(11) 

 4.6 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของการพฒันายกระดบั                              108         
นิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 4.7 การวิเคราะห์ประเดน็กลยทุธก์ารพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรม                    111            
บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดว้ย TOWS Matrix  

 4.8  วตัถุประสงคข์องกลยทุธก์ารพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมือง     113
 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  



สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า 
 

 2.1  ความสมัพนัธข์องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ       7 

 2.2  แนวคิดการปิดวงจร (Closing the Loop)       9 

 2.3  ระบบอุตสาหกรรมแบบเสน้ตรงหรือแบบเปิด (Linear or Open System)   9 

 2.4  ระบบอุตสาหกรรมแบบก่ึงปิดวงจร (Semi – Close Loop System  10 

 2.5  ระบบอุตสาหกรรมแบบปิดวงจร (Close Loop System)   10 

 2.6  The Hammarby Model       13 

 2.7   โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ่น    15 

 2.8  สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       18 

 2.9  แผนท่ีเดินทาง (Road Map)  ของการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  20 

 2.10 ขอ้ก าหนด คุณลกัษณะมาตรฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ                   25       
5 มิติ 22 ดา้น  

 2.11  ผงัการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั    43 

 2.12  แผนท่ีชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชนั    44 

 2.13  ยทุธศาสตร์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis    49 

 2.14  กระบวนการและขั้นตอนการสร้าง SBSC     53 

 2.15 กรอบแนวคิดการเป็นชุมชนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ                                      56      
(Community-Based Eco-Industrial Estate: CBEIE Framework)  

 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา       60 

 4.1  การเล้ียงเป็ดในชุมชนโดยรอบนิคมฯ บางชนั     87 

 4.2  วตัถุดิบจากโรงงานส าหรับการผลิตอาหารสตัวใ์นชุมชน   87 

 4.3  อาหารสตัวท่ี์ทดลองผลิตในชุมชนบางชนัพฒันา    87 

 4.4  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ชุมชนบางชนัพฒันา     88 

 4.5 แผนท่ีกลยทุธ ์(Strategy Map) ของการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนั            115       
สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  



บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคญั 
 

ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้มีการค านึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากข้ึน  โดยรัฐบาลไดม้ีการก าหนดนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ต่างๆในการก าหนดแนวทางการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อรองรับการ
ลงทุน โดยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสามารถอยู่ร่วมกบัประชาชนไดอ้ย่างย ัง่ยืน  ดว้ยการ 
บูรณาการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัการพฒันาประเทศในดา้นอ่ืนๆไป
พร้อมๆกนั ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2556) ไดก้  าหนด
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561 ภายใตก้รอบการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน (New Growth Model) โดยก าหนดยุทธศาสตร์การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) ในประเด็นการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมรับผดิชอบการพฒันาตวัอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   10 แห่ง 
(สาธิต วงศอ์นนัตน์นท,์ 2556) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกระทรวง
อุตสาหกรรมในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว                 
ท่ีมีเป้าประสงคใ์หภ้าคอุตสาหกรรมมีการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
โดยมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ดว้ยการผลกัดนัการจดัตั้ง
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.: 8) ดงันั้นจึงเกิดการพฒันา
อุตสาหกรรมในประเด็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งเป็นรูปธรรมในประเทศไทย   

แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความย ัง่ยืน
ตาม Agenda 21 ท่ีมุ่งเนน้ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันาออกแบบระบบอุตสาหกรรม
ใหม่ให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ ท่ีอยู่บนหลักการพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
(Symbiosis) และด ารงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  
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ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานใหช้นรุ่นหลงัสืบต่อไป (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555: 2) 
จากแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดม้ีการพฒันาอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Town) ท่ีเป็นเมืองหรือพ้ืนท่ีท่ีพฒันาอุตสาหกรรมให้มีความเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมกบักลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานทอ้งถ่ิน และชุมชนโดยรอบ ให้เจริญเติบโตไป
ดว้ยกนัอยา่งสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดรั้บ
มอบหมายจากรัฐบาลใหรั้บผดิชอบในการผลกัดนัใหเ้กิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และสนบัสนุน
ใหม้ีการด าเนินการร่วมกนัระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (สอท) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการพฒันาแผนท่ีน าทาง 
(Roadmap) เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Industrial Town) 
ระดบัประเทศ  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาซ่ึงไดว้างกรอบการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในพ้ืนท่ีน าร่อง (ปี พ.ศ. 2555 – 2558)  และระยะท่ี 2 การขยายผลและต่อยอดการพฒันาในพ้ืนท่ี       
อ่ืน ๆ (ปี พ.ศ. 2558 – 2562)  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,  2555: 15) ซ่ึงครอบคลุมใน 5 มิติ ไดแ้ก่ 
มิติด้านกายภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านส่ิงแวดลอ้ม และมิติด้านการบริหาร
จดัการ  โดยมอบหมายให ้กรอ.  และ กนอ. เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั   

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ีได้ด  าเนินการ
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยืนบนหลักการ “Eco” ในโครงการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเครือข่าย (Development of Eco Industrial Estate & Networks 
Project: DEE + Net Project) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. และส านักงานความร่วมมือทาง
วิชาการของเยอรมนี (German Technical Cooperation: GTZ)  เมื่อปี พ.ศ. 2542 – 2547 และในปี 
พ.ศ. 2553ไดม้ีการพฒันาและด าเนินการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมน าร่องอยา่งเป็นรูปธรรม
และจดัท าขอ้ก  าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็น 5 มิติ 22 ดา้น 
ทั้งน้ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาอุตสาหกรรม
ท่ีย ัง่ยืน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ไดน้ าแนวคิด “อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ: Industrial Ecology” เขา้มาใชใ้นการพฒันานิคมอุตสาหกรรมและก าหนดเป้าหมายในการ
พฒันาและยกระดบันิคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Industrial Town) โดย
มีแผนพฒันานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปีละ 3 แห่ง จากนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งส้ิน 49 แห่ง ใน 15 จงัหวดั และก าหนดเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2562 ให้นิคมอุตสาหกรรมท่ีเปิด
ด าเนินงานแลว้ทั้งหมดเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    



3 

นิคมอุตสาหกรรมบางชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดเ้ขา้ร่วมเป็นนิคมอุตสาหกรรมน า
ร่อง ในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศในปี พ.ศ. 2555  
และไดรั้บการประเมินผลเพื่อรับรองเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดบั Eco-Champion 
ในปีพ.ศ. 2556 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จและประสิทธิภาพในการด าเนินการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท าการศึกษาการด าเนินการและปัจจยัความส าเร็จในการ
พฒันานิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั โดย
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกับแนวคิด  ข้อก  าหนดและเกณฑ์การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศึกษาแนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืน โดยค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีผูว้ิจยัคาดหวงัว่าผลการวิจยัท่ีไดจ้ะสามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับการ
พฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส าหรับนิคมอุตสาหกรรม
อ่ืนๆในประเทศไทยต่อไป 
 

1.2  ค าถามการวจิยั 
 

1) ปัจจัยใดบ้างท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานในการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางชันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ตามข้อก าหนด
คุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

2) ประสิทธิผลจากการด าเนินงานยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  ของนิคมอุตสาหกรรมบางชนัเป็นอยา่งไร 

3) แนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนส าหรับนิคมอุตสาหกรรม
บางชนัจะมีลกัษณะอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงานและปัจจยัความส าเร็จในการพฒันายกระดบันิคม
อุตสาหกรรมบางชันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ตามข้อก าหนด
คุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

2) เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนส าหรับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนั 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ทราบถึงการด าเนินงานและปัจจยัความส าเร็จในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรม
บางชนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  ตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและ
เกณฑต์วัช้ีวดัของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

2) ทราบถึงแนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนส าหรับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนั 
  

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.5.1 ด้านกลุ่มเป้าหมายและพืน้ที ่
 1)  กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลคือผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders)  ใน
การพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัทั้งหมด 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ส านักงานนิคมฯ บางชัน 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและ พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางชนั   2) ผูป้ระกอบการในนิคมฯ 
บางชัน ทั้งหมด 7 ประเภท  3) ผูน้  าชุมชนโดยรอบนิคมฯ บางชัน ทั้งหมด 5 ชุมชน  และ 4) 
หน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ส านกังานเขตมีนบุรี 
และส านกังานเขตคนันายาว 

2)  พ้ืนท่ีศึกษา  คือ  นิคมอุตสาหกรรมบางชนั แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  
กรุงเทพมหานคร และชุมชนโดยรอบ 
 

1.5.2 ด้านเนือ้หา 
 ศึกษาระบบการด าเนินงานและความส าเร็จในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนั
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ตามขอ้ก  าหนดและตวัช้ีวดัของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยส ารวจขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูม้ี
ส่วนได้เสียในการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการ
พฒันาดว้ย SWOT Analysis  และเสนอกลยุทธ์ในการพฒันาดว้ย TOWS Matrix Analysis และ 
Sustainable Balance Scorecards (SBSC) รวมทั้งสรุปผลการศึกษาดว้ยแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy 
Map)  เพ่ือเสนอแนวทางส าหรับการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนส าหรับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนั  และนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆต่อไป 
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1.5.3 ด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษา  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557  ถึง  เดือนกรกฎาคม 2558 
 

1.6 นิยามศัพท์ 
 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Industrial Town)  คือ  เมืองหรือพ้ืนท่ีซ่ึงมีการพฒันา
อุตสาหกรรมโดยใหม้ีความเช่ือมโยงของนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ องค์กร/หน่วยงาน
ทอ้งถ่ิน และชุมชนโดยรอบ ให้เจริญเติบโตไปดว้ยกนัอย่างสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการร่วมมือกนัขบัเคล่ือนอย่างจริงจงัของคน
ในพ้ืนท่ี โดยสามารถด าเนินการไดทุ้กระดบั  

การพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  คือ  การพฒันา
นิคมอุตสาหกรรมบางชนัภายใตแ้นวคิด และขอ้ก าหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผูม้ีส่วนได้เสีย  (Stakeholders)  คือ  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารการนิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนั  เจา้หนา้ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  ผูป้ระกอบการ  หน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ชุมชนโดยรอบนิคมฯ 

ประสิทธิผล (Effective)  คือ  ความสามารถของนิคมอุตสาหกรรมในการบรรลุเป้าหมาย (The 
Goal – attainment Approach) ตามเกณฑ์การประเมินการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดบั 
Eco – Champion  

การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Industrial Development) คือ การพฒันานิคม
อุตสาหกรรมบางชนั  โดยค านึงถึงมิติดา้นสงัคม  มิติส่ิงแวดลอ้ม และมิติเศรษฐกิจ อย่างสมดุล เพื่อ
มุ่งสู่การไดรั้บการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco – World Class 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและการเตรียมความพร้อมในการพฒันายกระดบันิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ผูศ้ึกษาไดท้บทวน  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
2.2  การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Town) ของการนิคม   

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
2.3  นิคมอุตสาหกรรมบางชนั  
2.4  แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ  
2.5  แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT & TOWS Matrix Analysis 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีการการวดัผลองค์กรแบบสมดุลอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Balanced 

Scorecard : SBSC )     
2.7 แผนท่ีกลยทุธ ์(Strategy Map)  
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 แนวคดิ และทฤษฎขีองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

2.1.1 ความหมายและความเป็นมาของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2.1.1.1 ความหมายของอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ   

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology)  เป็นแนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรม
โดยแนวคิดน้ีเร่ิมรู้จกัในปี ค.ศ. 1989  โดย Frosch และ Gallopoulos ไดเ้สนอในวารสาร Scientific 
American ซ่ึงเป็นการออกแบบอุตสาหกรรมใหม่ใหค้ลา้ยกบัระบบนิเวศตามธรรมชาติประกอบดว้ย
ผูผ้ลิต (Producer)  ผูบ้ริโภค (Consumer) และผูย้่อยสลาย (Decomposer) ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงกนั
ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆตามธรรมชาติ (วิสาขา ภู่จินดา, 2555 : 14) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็เปรียบ
เหมือนระบบนิเวศทางธรรมชาติเช่นกนั โดยเป็นการเช่ือมโยงระหว่างโรงงานหรือหน่วยงานต่างๆ 
ภายในอุตสาหกรรม  มีการแลกเปล่ียนวตัถุดิบและสาธารณูปโภคระหว่างกนัทั้งผูผ้ลิต หมายถึง
โรงงานท่ีผลิตวตัถุดิบใหอี้กโรงงานหน่ึง ผูบ้ริโภค หมายถึงโรงงานท่ีรับวตัถุดิบจากอีกโรงงานหน่ึง
มาใช ้และผูย้อ่ยสลาย หมายถึงโรงงานท่ีน าผลพลอยไดห้รือของเสียจากโรงงานผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภค
ไปใช้ประโยชน์ การเช่ือโยงระหว่างโรงงานหรือหน่วยงานในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น มี
ความสมัพนัธด์งัภาพท่ี 2.1 

 

 

 

    

 

ภาพที่ 2.1 ความสมัพนัธข์องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ได้สรุปความหมายของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ว่าเป็นเมืองหรือพ้ืนท่ีซ่ึงมีการพฒันาอุตสาหกรรม
โดยใหม้ีความเช่ือมโยงของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
หรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ให้
เจริญเติบโตไปดว้ยกัน ภายใต้การก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการร่วมมือกันขบัเคล่ือนอย่าง
จริงจงัของคนในพ้ืนท่ี โดยสามารถด าเนินการไดทุ้กระดบัตั้งแต่ 1) ระดบัปัจเจกชน เช่น ครอบครัว

Producer 

Consumer Decompos
er 
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และโรงงาน  (Eco - Family/Green Factory)  2) ระดับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือชุมชน เช่นนิคม
อุตสาหกรรมหรือหมู่บา้นหรือต าบล (Eco -  Industrial Zone/ Estate)  และ  3) ระดบัเมือง (Eco  – 
Town / Eco – City) หรือเครือข่ายของเมืองหรือจงัหวดั 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553: 2) ให้ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
(Eco –Industry) หมายถึง กลุ่มของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและ/หรือบริการ ท่ีมี
ศกัยภาพแข่งขนั และใส่ใจในการดูแลผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงตอ้งการยกระดบัการด าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมและการบริการ โดยอาศัยความร่วมมือซ่ึงกันและกันในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม  การสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัของเสียท่ีเกิดข้ึน และการเพ่ิมปริสิทธิภาพการใชท้รัพยากร
และพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัการ 3 Rs และสร้างสมดุลทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งการลดมลพิษใหเ้ป็นศนูย ์(Zero Emission)  อนัจะน าไปสู่การพฒันาสังคมของ
การีไซเคิล  การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื  
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555: 13)  ได้ให้ความหมาย เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไวว้่าคือ รูปแบบการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยนืบนพ้ืนฐานความสมดุลของ
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม ความสอดคลอ้งกบักฎหมาย และความเป็นไปไดท้างเทคโนโลยี ดว้ย
การลดการใช้ทรัพยากรและพลงังานหรือการใช้ทรัพยากรและพลงังานให้คุ ้มค่า และลดการ
ปลดปล่อยของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุดพร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบและโดยรวม ดว้ย
หลกัการความร่วมมือพึ่งพากนัของ 
 สามารถสรุปไดว้่า อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง รูปแบบการพฒันาอุตสาหกรรม
ท่ีย ัง่ยืนบนพ้ืนฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม โดยออกแบบให้คลา้ยกบัระบบ
นิเวศตามธรรมชาติ ดว้ยการใชท้รัพยากรและพลงังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การลดการปล่อยของ
เสีย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนท่ีทั้งผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐทอ้งถ่ิน และชุมชน ภายใตก้ารก ากบัดูแล
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกนั 
 

2.1.2 ความเป็นมาของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 ระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Eco System) คือ ระบบท่ีมีการใชพ้ลงังานและ
วตัถุดิบ วสัดุต่างๆอย่างเหมาะสม (Optimized) ก่อให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด  และสารท่ีออกจาก
กระบวนการหน่ึงจะสามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบของกระบวนการอ่ืนๆได ้เรียกความสัมพนัธ์แบบน้ีว่า 
“Industrial Symbiosis” ซ่ึงเป็นความสมัพนัธท่ี์พึ่งพาอาศยักนัและกนั ตั้งแต่ 2 โรงงานข้ึนไป โดยมี
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การเสนอแนวคิดการปิดวงจร (Closing the Loop) เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของกระบวนการ
ผลิตแบบ Liner Flow  ท่ีเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ (End of Pipe) (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2555: 2) ดงัภาพท่ี 2.2  

 

 

ภาพที่ 2.2 แนวคิดการปิดวงจร (Closing the Loop) 
แหล่งที่มา:  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555: 2. 

 
 ซ่ึงในการด าเนินกิจกรรมเพื่อท าการปิดวงจร(Closing the Loop) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 
รูปแบบ  ดงัน้ี 

1) ระบบอุตสาหกรรมแบบเสน้ตรงหรือแบบเปิด (Linear or Open System)  

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ระบบอุตสาหกรรมแบบเสน้ตรงหรือแบบเปิด (Linear or Open System) 
 

  เป็นระบบอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นตรง โดยท่ีวตัถุดิบและพลงังานท่ีป้อนเขา้สู่
วงจรอุตสาหกรรม มีการปลดปล่อยกากของเสียออกจากระบบโดยตรง  ระบบอุตสาหกรรมน้ี        

Unlimited 
Resources 

Organism 
(Ecosystem 
Component) 

 

Unlimited Sinks for 
Wastes 
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จะเหมาะสมอยา่งยิ่งกบัสถานการณ์ท่ีเรามีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่จ  ากดั ส าหรับป้อนเขา้สู่
ระบบอุตสาหกรรม และมีพ้ืนท่ีส าหรับการท้ิงกากของเสียอยูไ่ม่จ  ากดัเช่นเดียวกนั 

2) ระบบอุตสาหกรรมแบบก่ึงปิดวงจร (Semi-Close Loop System)  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ระบบอุตสาหกรรมแบบก่ึงปิดวงจร (Semi – Close Loop System 
 

ลกัษณะของระบบอุตสาหกรรมประเภทน้ี มีการใชท้รัพยากรเพ่ือการผลิตอยา่งจ ากดั 
ภายในระบบมีการหมุนเวียนและแปรใช้ใหม่ของของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต โดย
พยายามให้ของเสียท่ีปลดปล่อยออกนอกระบบมีปริมาณจ ากดัโดยให้มีปริมาณน้อยท่ีสุด  ระบบ
อุตสาหกรรมประเภทน้ีจัดเป็นระบบ อุตสาหกรรมจริงท่ีสามารถท าให้เกิดข้ึนได้ในนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3)  ระบบอุตสาหกรรมแบบปิดวงจร (Close Loop System)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ระบบอุตสาหกรรมแบบปิดวงจร (Close Loop System) 

Energy and Limited 
Resources 

Ecosystem  
Component 

Ecosystem  
Component 

 

Ecosystem  
Component 

 

Limited 
Wastes 

Ecosystem  
Component 

Ecosystem  
Component 

Ecosystem  
Component 

Energy 
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ระบบอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลม กล่าวคือ วตัถุดิบและพลงังานท่ีป้อนเขา้สู่
ระบบจะมีการจ ากดัและโดยภายในระบบนั้นจะมีการน ากากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต
มาหมุนเวียนใชห้รือแปรใชใ้หม่อยา่งคงท่ีและมีประสิทธิภาพ ในท่ีน้ีหมายถึง การน ามาหมุนเวียน
ใชแ้ละแปรรูปใชใ้หม่อยา่งเป็นระบบโดยไม่ใหม้ีของเสียปลดปล่อยออกสู่นอกระบบอุตสาหกรรม 
ลกัษณะของระบบอุตสาหกรรมประเภทน้ีจดัเป็นระบบอุตสาหกรรมในอุดมคติท่ีตอ้งการ 

จากแนวทางการปิดวงจรขา้งต้น  สามารถน ามาประยุกต์ส าหรับการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Lowe, 2001 อา้งถึงใน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555)  ดงัน้ี 

1)  การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมยอ่ยต่างๆ  สู่ระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ดว้ยการ 
 (1)  ปิดวงจรการไหลของทรัพยากรผา่นกาน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse)  และการรี

ไซเคิล (Recycle) 
 (2)  เพ่ิมประสิทธิภาพของวตัถุดิบและพลงังาน 
 (3)  ลดปริมาณกากของเสียท่ีเกิดข้ึน 
 (4)  มองกากของเสียเสมือนผลิตภณัฑท่ี์มีโอกาสทางการตลาดในการสร้างรายได ้

 2)  การสร้างดุลยภาพของสารน าเขา้และปล่อยออกกบัความสามารถในการรองรับ
ไดข้องระบบนิเวศ   

 (1)  ลดภาระทางส่ิงแวดลอ้ม อนัเกิดจากการร่ัวไหลของวตัถุดิบ หรือพลงังาน 
 (2)  หลีกเล่ียงหรือลดปริมาณการสร้างและการขนส่งขยะมีพิษและขยะอนัตราย 

 3)  การปรับปรุงเชิงวิศวกรรม (Re – Engineering) ของพลงังาน และวตัถุดิบท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรม  

(1)  ปรับปรุงการออกแบบ (Redesign) กระบวนการเพื่อลดปริมาณการใช้
พลงังาน 

 (2)  เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีใช้ หรือท าการปรับปรุง การออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหม ่เพื่อลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบ 

 (3)  พยายามเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในขณะเดียวกนักบัการลดปริมาณภาระ
ทางส่ิงแวดลอ้ม 

 
2.1.3 แนวคดิการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของต่างประเทศ  

2.1.3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา  แนวคิดการจดัตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเร่ิมตน้ข้ึนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลงัการประชุม Earth Summit ในปี ค.ศ.1992 เพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ ลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมและปัญหามลพิษ สร้าง
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งานให้กบัคนในประเทศ และเพ่ิมคุณภาพของคนงานท่ีท างานในอุตสาหกรรม การพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศสหรัฐอเมริกา  เน้นการบูรณาการมิติเชิงเศรษฐกิจกับมิติเชิง
ส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั และน ามาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารจดัการเมืองและระบบอุตสาหกรรม โดย
มีการน าหลกัการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco – Efficiency) มาใชเ้พ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัใน
เชิงธุรกิจ บนพ้ืนฐานของการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยท่ีสุด (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.)  ดว้ยการลดปริมาณของเสียโดยใชห้ลกัการ 
3Rs การใชเ้ทคโนโลยีท่ีสามารถผลิตพลงังานชีวภาพจากของเสียและวสัดุเหลือใช้ (Waste into 
Energy) ท่ีเกิดจากการท าการเกษตรและปศุสตัวแ์ละจากครัวเรือนซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนและช่วยให้
ประชาชนและเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย ัง่ยืนเช่นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้าความร้อนก๊าซชีวภาพน ้ ามนัชีวภาพและปุ๋ยจากมลูสตัวข์ยะมลูฝอยและซงัขา้วโพดเป็น
ตน้ รวมไปถึงกลยทุธก์ารเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในแต่ละเมือง 

2.1.3.2  ประเทศสวีเดน ไดอ้อกแบบแนวคิดเมืองเชิงนิเวศท่ีเรียกว่า “The Hammarby 
Model” ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือกนัของภาครัฐและเอกชน  อนัไดแ้ก่ Fortum, Stockholm Water 
Company และ The Stockholm Waste Management Administration ดงัภาพท่ี 2.6  โดยมีกรอบ
แนวคิดท่ีว่า เมืองสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน มีประชากร 1.9 
ลา้นคน ผูอ้ยู่อาศยัในเมืองจะเป็นส่วนหน่ึงของวงจรเมืองนิเวศ  (Eco Cycle City) เพื่อให้เกิดการ
เช่ือมโยงกนัระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูอ้ยู่อาศยั ส่ิงปลูกสร้าง จุดเด่นและจุดเปล่ียนท่ี
ส าคัญของเมืองสต็อกโฮล์มเกิดจากการบริหารจัดการนวตักรรมเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic 
Innovation) ของเทคโนโลย ี3 ดา้น คือ การบริหารจดัการดา้นผลิตและการใชพ้ลงังาน การบริหาร
จดัการขยะและของเสีย และการบริหารจดัการน ้ า (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ,2553: 26)  บนกิจกรรม 4 ขอ้  ดงัน้ี  

1) วิเคราะห์วฏัจกัรของชุมชนและออกแบบเมืองเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมกบัเมือง  
2) สนับสนุนการวิจัย และพฒันารวมถึงจัดหาเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นเพื่อ

เช่ือมโยงรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชน เช่น เทคโนโลยีเซลพลงังานเพื่อผลิตไฟฟ้าและความ
ร้อนในอาคารจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3) สร้างความร่วมมือและความตระหนักถึงผลได้/ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
แผนปฏิบติัการ 

4) ส่งเสริมการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ  
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ภาพที่ 2.6 The Hammarby Model    
แหล่งที่มา:  ส านกัพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ, 2553: 26. 
 

2.1.3.2  ประเทศเดนมาร์ก การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ
เดนมาร์กมีแนวคิดตามหลกัการ การประหยดัการใชท้รัพยากรไฟฟ้าและน ้ า  รวมถึงการน าของเสีย
กลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้พฒันาเมืองนิเวศในลกัษณะท่ีเรียกว่า  Industrial Symbiosis 
Development Cluster เร่ิมกบัเมือง Kalundborg ถือเป็นตน้แบบระบบการจดัการแบบพึ่งพาอาศยั
ซ่ึงกนัและกนัอยา่งสมบูรณ์ โดยมีกรอบแนวคิดท่ีจะมีระบบการจดัการแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั  นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  Kalunborg  ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตน้แบบท่ีไดรั้บ
การยอมรับจากนานาชาติ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากความร่วมมือภายในระหว่างบริษทัท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงกนัในการแลกเปล่ียนวตัถุดิบและพลงังาน  จนกระทัง่สามารถด าเนินงานเป็นเครือข่าย
อุตสาหกรรมแบบพึ่งพา (Industrial Symbiosis) กล่าวคือ เศษวสัดุเหลือใชข้องบริษทัหน่ึงจะถูก
น าไปหมุนเวียนใชเ้ป็นวตัถุดิบของบริษทั/ชุมชน รอบพ้ืนท่ี ท าใหเ้กิดการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
มีการใชพ้ลงังาน น ้ า และวตัถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลด การใชท้รัพยากรและ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส าหรับรูปแบบการบริหารจดัการ มุ่งเนน้การบูรณาการของไตรภาคี เพื่อสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและ ชุมชนในทุกขั้นตอนของการพฒันา ท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั 
และจะตอ้งมีการวางแผน ออกแบบการใชพ้ื้นท่ี ผงัเมืองและระบบสาธารณูปโภคตามหลกัวิชาการ
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เพื่อรองรับการพฒันาล่วงหนา้อยา่งชดัเจน อีกทั้งจดัหาเทคโนโลย ีรวมถึงการวิจยัและพฒันาส่ิงท่ี
จ  าเป็นต่อการเช่ือมโยงในการจดัการของเสียของแต่อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาซ่ึงกนัและ
กนัในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกฎระเบียบและเง่ือนไขท่ีเอ้ือให้เกิดการจดัท าสัญญาร่วมท่ีเป็น
ธรรมระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน ในการแลกเปล่ียน (Product Exchange) อนัเป็นเง่ือนไข
ส าคัญในการปรับสู่สังคมท่ีมีวงจรการใช้วสัดุอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
ประกอบด้วย   การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อหาทางออกใน
กระบวนการ 3 Rs ท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการด าเนิน
ชีวิตของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย และการลงทุนในพลงังานทางเลือก  (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,2553: 29) 

2.1.3.3  ประเทศเยอรมนั จะเน้นการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจรโดยมอง
ผ่านกระบวนการพฒันาทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรม เร่ิมต้นจาก
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสีย  การควบคุมการบรรจุหีบห่อสินคา้ของผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
เพื่อลดและหลีกเล่ียงการใชว้สัดุบรรจุภณัฑ ์(ยกเวน้บรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุสารอนัตราย) โดยการใช้
ซ ้า และการหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยโรงงานและผูเ้ก่ียวขอ้งในตลาดการผลิตบรรจุภณัฑ์
เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าจัดผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียงัยงัด  าเนินการฟ้ืนฟูชุมชนท้องถ่ินท่ีต้อง
รับภาระก าจดัของเสีย รวมไปถึงการรณรงคส่์งเสริมการน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่อย่างชดัเจน  แนวคิด
การด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมนั ถือว่ามีลกัษณะไปในทิศทางเดียวกนั
กบัประเทศอ่ืนๆในแถบทวีปยโุรป โดยมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น   

 1)  การก าหนดระดบัมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 2)  การขนส่งสาธารณะท่ีค านึงถึงคุณภาพในการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนื   
 3)  การออกแบบอาคารท่ีค  านึงถึงการลดการใชพ้ลงังาน 
 4)  การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 5)  การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจโดยพิจาณาโอกาสในการจา้งแรงงานใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน   

  6)  การสร้างรายไดเ้สริมโดยการจดัตั้งสหกรณ์  
  7)  การดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของประชาชน   
  8)  การพิจารณาการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด   

 ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมนัจะมีการ
สนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน 
นอกจากน้ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้มามีบทบาทส าคญัและร่วมรับผดิชอบในขณะเดียวกนัก็มี
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การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในลักษณะของอาสาสมัคร รวมไปถึงการใช้กลไกทาง
การตลาดเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการ โดยใชห้ลกัการผูป้ล่อยมลพิษเป็นผูจ่้าย 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การลดของเสีย ณ แหล่งก าเนิด เป็นตน้  

2.1.3.4  ประเทศญ่ีปุ่น  ตั้งแต่ ปี 2540 รัฐบาลญ่ีปุ่นมีจุดมุ่งหมายจดัตั้งเมืองนิเวศเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย และช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีมีแนวโน้มถดถอย  โดยใชห้ลกัการ Eco –
Town ในการพฒันาระบบอุตสาหกรรมการผลิต ท่ีประยกุตห์ลกั 3 Rs และวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ฯลฯ 
ท าใหม้ีรูปแบบในการด าเนินการท่ีคาบเก่ียวกบัการจดัท านิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Parks) ซ่ึงมีหลกัการพ้ืนฐานท่ีจะส่งเสริมการจดัตั้งสังคมไร้ของเสีย และพฒันาระบบเศรษฐกิจให้
อยูบ่นพ้ืนฐานแนวทางวงจรชีวิต (Life Cycle Approach) ผ่านการจดัการวสัดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยท่ีทั้ง  Eco Town และ Eco Industrial  Park เป็นการด าเนินการระดบัย่อยลงมาจากการจดัท า
เมืองนิเวศน์ (Eco City) ท่ีเนน้การวางแบบแผนพฒันาเมืองทั้งหมด มีกระบวนการสร้างความสมดุล
และย ัง่ยนืของระบบนิเวศน์ของเมือง สงัคม และภูมิภาค ปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นประสบผลส าเร็จจน
สามารถขยายแนวคิดเมืองนิเวศน์ ไดถึ้ง 26 เมือง ทัว่ประเทศ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.7 และกลายเป็น
ประเทศผูน้าในดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรมและการบริหารจดัการเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (ส านักพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ,2553: 25) 

 

 

ภาพที่ 2.7 โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญ่ีปุ่น 
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ส าหรับการบริหารจดัการ รัฐบาลญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินงานจากการใชก้าร
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน ความมุ่งมัน่ในการแกไ้ขปัญหา ท าให้เกิดความร่วมมือในทุก
ภาคส่วนเพื่อผลกัดนัเป้าหมายสูงสุดร่วมกนั อีกทั้งยงัมีกฎระเบียบท่ีเขม้งวดในการปรับตลาดเขา้สู่
สงัคมท่ีมีการใชว้สัดุอยา่งมีประสิทธิภาพ และมาตรการส่งเสริมการขยายตลาดธุรกิจเชิงนิเวศทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว  พร้อมทั้งเน้นการใชเ้ทคโนโลยีการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และนวตักรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
เนน้การอนุรักษพ์ลงังาน การพฒันาวสัดุและการบูรณาการการจดัการของเสีย ซ่ึงรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลทอ้งถ่ินจะตอ้งร่วมมือกนัในการขบัเคล่ือน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และ
ชุมชน ใน 3 ระดบั คือ  

1) ระดบัโรงงาน: เป้าหมายใหเ้กิดการประหยดัวตัถุดิบ ผลพลอยได ้
ผสมผสานพลงังานทางเลือก ISO 14001 และการลดมลพิษในทุกขั้นตอนการผลิต 

2) ระดบัอุตสาหกรรม: การแบ่งปันเทคโนโลย ีอุปกรณ์ และผูเ้ช่ียวชาญ
รวมถึงงานออกแบบและสร้างงานวิจยัร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลยั เพื่อใหเ้กิด
นวตักรรมใหม่เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  

3) ระดบัเมือง: การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใส การสร้างวฒันธรรม 3 Rs 
ในทุกภาคส่วน การจดักิจกรรมร่วมระหว่างผูป้ระกอบการ และระหว่างผูป้ระกอบการกบัชุมชน 
เพื่อใหเ้กิดความไวใ้จและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

2.1.3.5 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 โดยด าเนินการอยูบ่นแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบ (Circular Economy: CE) ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีพยายามบูรณาการมิติเชิงเศรษฐกิจ และ มิติเชิงส่ิงแวดลอ้ม เขา้ดว้ยกนับนพ้ืนฐานของ
หลกัการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม โดยองคก์ารคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของจีน (State of Environment 
Protection Administration of PRC: SEPA) ไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง 
(Model) ท่ีเป็นแนวทางการจดัการและพฒันาท่ีเรียกว่า 3+1 ไดแ้ก่ Small Circle, Medium Circle, 
Great Circle และ Waste Disposal and Recycle โดยด าเนินการเผยแพร่ในลกัษณะของบนลงล่าง 
กล่าวคือ รัฐหรือส่วนปกครองท่ีมีอ  านาจจะเป็นผูว้างแผนและส่งผ่านนโยบายไปยงัส่วนรองใน
ล าดบัถดัไป    ปัจจุบนัสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเครือข่ายนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก โดยมีโครงการตน้แบบท่ีด าเนินการโดยรัฐบาล (National Demonstration EIPs) ทั้งหมด 
15 โครงการ และโครงการทดลองโดยรัฐบาล (National Trial EIPs) อีกทั้งหมด 45 โครงการ 
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีกเร่ือยๆ ผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
ส่งผลให้เกิดการร่วมมือกนัระหว่างรัฐบาลทอ้งถ่ิน และนิคมอุตสาหกรรมท่ีราบร่ืนและกระชับ
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ยิง่ข้ึน นอกจากน้ีประเทศจีนยงัสามารถผลิตและส่งออกผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั
การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดเ้ป็นจ านวนมากอีกดว้ย (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 
ม.ป.ป.)  

 จากตัวอย่างการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศต่าง ๆ จะพบว่าแต่ละ
ประเทศมีวิธีการและแนวทางการด าเนินการท่ีคลา้ยกนั คือมุ่งเนน้ท่ีการจดัสรรและการใชท้รัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ การคดัเลือกการ
ใชพ้ลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือก และการแลกเปล่ียนของเสียระหว่างอุตสาหกรรมเพื่อกา้ว
ไปสู่การท้ิงของเสียเป็นศนูย ์ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยส่วนรวม 

 
2.1.4 แนวคดิการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย 

 แนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจ ภาคการผลิตและบริการ บนฐานการสร้างคุณค่าเชิงนิเวศ ได้
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  ลด
ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ พลงังาน และตน้ทุนการผลิตใหส้ามารถแข่งขนัแลว้ จะตอ้งให้ความส าคญั
กบัการสร้างสรรค์ท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการเพ่ิมทุนทางปัญญา  เพื่อยกระดบัการผลิตท่ีใช้
องคค์วามรู้และเทคโนโลยสีะอาด เพื่อสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด  อีกทั้งเป็นการ มุ่งมัน่สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และท าให้
เป็นไปไดจ้ริงในทางปฏิบติั เพ่ือความอยูร่อดร่วมกนัทั้งดา้นธุรกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม ชุมชน 

 หลกัการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ  พระ
เจา้อยู่หัว (ส านักพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ, 2553: 35) โดยเร่ิมจากการ
พิจารณา 3 ห่วงซ่ึงมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.8 
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ภาพที่ 2.8 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
แหล่งที่มา:  มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี, 2550: 1. 

 
ความพอประมาณ ในแง่ของพ้ืนท่ีนิเวศ คือ การท่ีองคก์รหรือโรงงานมีการบริหาร

จดัการการใชท้รัพยากร วตัถุดิบ พลงังานร่วมกนัในระดบัพอดีพอประมาณ  ไม่มีการผลิตและ
ให้บริการเกินความจาเป็นจนกลายเป็นของเสียสู่ระบบนิเวศ จะท าให้ลดการใช้และประหยดั
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

ความมีเหตุมีผล คือ การวางแผนการใชท้รัพยากรเพ่ือการผลิตและให้บริการอย่าง
พอประมาณนั้น ตอ้งค านึงถึงปริมาณทรัยพากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และศกัยภาพในการรองรับของเสีย
เพือ่ปรับตวัสู่สมดุลของระบบนิเวศอยา่งมีเหตุมีผล  

ความมีภูมิคุม้กนั คือ การท่ีองค์กรมีการบริหารจดัการการใชท้รัพยากร  วตัถุดิบ 
พลงังานร่วมกนั และมีการน าของเสียไปแปรสภาพให้เป็นวตัถุดิบ/พลงังาน เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ี
สามารถใชป้ระโยชน์ได ้เป็นการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และลดการพ่ึงพิงจากภายนอกพ้ืนท่ี 

2  เง่ือนไข  คือ องคค์วามรู้และคุณธรรม โดยมีหลกัการดงัน้ี  
ความรู้ คือการเรียนรู้อย่าง เขา้ใจ และน าไปปฏิบติัท่ีจะอยู่ร่วมกนั จนท าให้ได้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมเชิงนิเวศ มาใชใ้นการบริหารจดัการให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนื 

คุณธรรม คือ ทุกภาคส่วน จะด าเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ตอ้งสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วม และไม่สร้างความเดือดร้อนหรือ ผลกระทบให้แก่ผูอ่ื้น แต่ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั
อยา่งเป็นธรรม  
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ดงันั้น กรอบแนวคิดการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศของประเทศไทย จะมีหลกั ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจบนฐานการสร้างคุณค่า และสังคมท่ี
ย ัง่ยนื (Sustainable Society) 

 

2.2 การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Town) ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
2.2.1 แนวทางการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Town) ของการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กนอ.มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กระบวนการจดัท าแผนแม่บท  การพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมน าร่องเขา้สู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  โดยด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ  และประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อสนับสนุนและผลกัดันการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้บรรลุและสอดคลอ้งตาม
วิสยัทศัน์ของกนอ. นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งยุทธศาสตร์ของประเทศ ท่ีประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  มีการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน  และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั โดยก าหนดแผนท่ีเดินทาง (Road Map) ของการพฒันาดงั
ภาพท่ี 2.6  เป็น 2 ระยะ  ไดแ้ก่  ระยะท่ี 1 การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน าร่อง (ปี 2553 – 
2557 )  ซ่ึงมีการ 1) จดัท าขอ้ก  าหนดคุณลกัษณะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2) จดัท าแผนแม่บทการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนาร่อง 15 แห่ง ปีละ 3 นิคมฯ  4) นิคม
ฯ น าร่อง 3 แห่ง ด าเนินงานตามแผนแม่บทฯแลว้เสร็จ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัภาพท่ี 2.7
และระยะท่ี 2  การขยายและต่อยอดพ้ืนท่ีในการพฒันา (ปี 2558 – 2562) โดยทุกนิคมอุตสาหกรรม
ท่ีเปิดด าเนินงานทั้งหมดเขา้สู่ระบบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการเร่ิมด าเนินงานตาม
แผนแม่บท (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556 : 50) 
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  2542 –  
  2547 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2562 

กนอ & GIZ 
(DEE+ NET) 
- นิคมฯ มาบตาพดุ 
- นิคมฯ บางปู 
- นิคมฯ ภาคเหนือ 
- นิคมฯ  
  อิสเทิร์นซีบอร์ด 
- นิคมฯ อมตะนคร 
 

- Position Paper 
- Eco 
 Industrial 
Town 

 

- จดัท าขอ้ก าหนด 
5 มิติ 24 ดา้น 
- แผนแม่บท 
    • นิคมฯ บางปู 
    • นิคมฯภาคเหนือ           
    •  นิคมฯ  
    อิสเทิร์น ซีบอร์ด  
- นิคมฯน าร่อง 
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการ 
ทุกกิจกรกรม 
  

-ทบทวนขอ้ก าหนด 
5 มิติ 22 ดา้น 
    • นิคมฯ 
      แหลมฉบงั 
    •  นิคมฯ 
       อมตะนคร 
    •  นิคมฯ หนองแค 
- รายงานยกระดบั
กลุ่มนิคมฯมาบตาพดุ 
-  นิคมฯน าร่องเดิม 3 
แห่ง ด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการ
กิจกรรม 
  

- คู่ มือตัว ช้ีว ัด  และ
เกณฑ์การประ เมิน 
ก า ร เ ป็ น เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
5 มิติ 22 ดา้น 
    • นิคมฯ บางชนั      
    •  นิคมฯ    
       สมุทรสาคร 
    •  นิคมฯ  
       อมตะซิต้ี 
- นิคมฯน าร่อง เดิม 
6 แห่ง ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการ
กิจกรรม  

- ระบบการประเมิน  
5 มิติ 22 ดา้น 
- แผนแม่บทนิคมฯ
ใหม่  3 แห่ง 
  • นิคมฯ    
     ลาดกระบงั      
  •  นิคมฯ บางพลี       
  •  นิคมฯ  
      บางประอิน 
- นิคมฯน าร่อง เดิม 
9 แห่ง ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการ
กิจกรรม  

- ประเมิน  
5 มิติ 22 ดา้น 
- แผนแม่บทนิคมฯ
ใหม่  3 แห่ง 
  • นิคมฯ ภาคใต ้          
  •  นิคมฯ เกตเวย ์      
  •  นิคมฯ  
      สินสาคร 
- นิคมฯน าร่อง เดิม 
12  แห่ง ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการ
กิจกรรม  

   Eco ROAD MAP 

ภาพที่ 2.9 แผนท่ีเดินทาง (Road Map)  ของการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 ดัดแปลงจาก: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 2556 : 50. 
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กนอ. ได้มีการประเมินผลเพื่อให้การรับรองการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ใน
ระดบั Eco Champion จากนิคมฯ น าร่องในปี 2553 – 2555 จ านวน 9 แห่ง ส าหรับเกณฑ์การ
ประเมินมีองคป์ระกอบหลกัใน 3 ส่วน คือ มีความพร้อมทั้งดา้นนโยบาย คณะท างานและเครือข่าย 
ตลอดจนมีการบริหารจดัการ ISO 14001 การแสดงถึงความรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานของนิคมฯ และเกณฑ์ Eco Champion จะพิจารณาใน 5 มิติ 22 ดา้น โดยค านึงถึงความ
มุ่งมัน่ในการท่ีจะยกระดบัการพฒันานิคมฯ มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และด าเนินการให้
สอดคล้องครบถ้วน และสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการนิคม
อุตสาหกรรมรวมถึงความทา้ทายของประเด็นการพฒันา (Business Model) ซ่ึงเป็น Road Map ของ
การยกระดบัพฒันาการด าเนินงานของนิคมฯ 
นิคมอุตสาหกรรมน าร่อง จ  านวน 6 แห่ง ท่ีไดรั้บการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ดงัน้ี 

 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค:  The Most Trusted Partnership มุ่งสู่ “เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ” โดยพฒันาออกแบบระบบสาธารณูปโภคให้มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้มีความ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประสาน บูรณาการ และสร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายชุมชนในพ้ืนท่ีโดยบูรณาการกบั
เครือข่าย CSR ของโรงงาน มุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต ่า พฒันาและรักษาระบบ
บริหารจดัการ BCM ตามมาตรฐานสากล 

 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน : มุ่ง สู่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอยา่งย ัง่ยนื บริหารจดัการทรัพยากรและควบคุมภาวะอย่างย ัง่ยืน 
ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนและพนักงาน บริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรม
อยา่งมีส่วนร่วมและยกระดบัการก ากบัดูแล 

 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล  าพูน) : มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัแก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื เสริมสร้างขีดความสามารถของผูมี้ส่วนร่วม ยกระดบัการจดัการกาก
อุตสาหกรรม/วสัดุเหลือใช ้พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยา่งย ัง่ยนื 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี: มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย บริหารจดัการน ้ าท้ิงโดย
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงระบบวงจรและความปลอดภยัในพ้ืนท่ี พฒันานิคมฯ 
อมตะซิต้ีเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาว เสริมสร้างชุมชนและสังคมเข้มแข็ง มุ่งสู่การเป็นนิคม
อุตสาหกรรมคาร์บอนต ่า 

 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั: มุ่งมัน่บูรณาการความร่วมมือ ยกระดบัเครือข่ายหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พฒันาระบบ
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สาธารณูปโภคใหม้ีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื บริหารจดัการพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมดว้ยเครือข่าย CSR / 
PR / ECO ยกระดับการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั พลงังาน และเสริมสร้าง
นวตักรรม 

 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร: มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการอย่างย ัง่ยืน พัฒนาศูนยเ์ผยแพร่พฒันาและบริหารจัดการเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศยกระดับการก ากับดูแลโรงงาน (ด้านส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน และความ
ปลอดภัย) ประยุกต์ใช้นวตักรรมส าหรับเทคโนโลยีในการผลิตและการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการนิคมฯ ดว้ยกลไกการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.2.2 วสัิยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
วสัิยทัศน์  (Vision) 
“เป็นองค์กรน า ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีดุลยภาพและความย ัง่ยืน 

ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะการแข่งขนัในระดบั
สากล” 

นโยบายการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate)   
1) มุ่งมั่นผลักดันให้เ กิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ท่ีสอดคล้องกับ

แนวนโยบายการพฒันาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และ
สร้างความเช่ือมโยงในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแนวนโยบายของรัฐ 

2) เป็นองคน์ าในการประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3) ส่งเสริมปัจจยัแวดลอ้มเพ่ือเอ้ือใหเ้กิดการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) รณรงค์และส่งเสริมการให้ความรู้ความตระหนักแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ให้สามารถบรรลุสู่

ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5) เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นการพฒันาตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 
เป้าหมาย 
ระยะที่ 1:  การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน าร่อง  (ปี 2553 -2557) 

1) การจดัท าคุณลกัษณะมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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2) แผนแม่บทการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
น าร่อง 15 แห่ง 

3) นิคมฯ น าร่อง 15 แห่ง  เขา้สู่ระบบการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดย
เร่ิมด าเนินงานตามแผนแม่บท 

4) นิคมฯ น าร่อง 3 แห่ง ด าเนินงานตามแผนแม่บทแลว้เสร็จ 
 
ระยะที่ 2:  การขยายและต่อยอดพ้ืนท่ีในการพฒันา (ปี 2558 – 2562) 
 นิคมอุตสาหกรรมท่ีมีการเปิดด าเนินงานทั้ งหมดเข้าสู่ระบบการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการเร่ิมด าเนินงานตามแผนแม่บท 
 

2.2.3 ข้อก าหนดคุณลกัษณะ  และตวัช้ีวดั  การเป็น “เมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ”ของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555)  ไดก้  าหนดขอ้ก าหนด คุณลกัษณะและ
ตวัช้ีวดั นิคมอุตสาหกรรมท่ีจะพฒันาและยกระดบัสู่ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ดงัน้ี   

 1)  ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ 
(1) มีการประกาศนโยบายการพฒันานิคมอุตสาหกรรมตามแนวคิดหลกัการ Eco 

โดยมุ่งเนน้สู่เป้าหมายอยา่งชดัเจน 
(2) นิคมอุตสาหกรรมรับแนวคิดหลกัการ Eco มาประยุกต์ใช ้โดยมีการจดัตั้ง 

คณะท างาน Eco (Eco Team)  และคณะท างานเครือข่าย Eco (Eco Networks)  ของนิคม
อุตสาหกรรมพร้อมทั้งจัดการประชุม Eco (Eco Forum)  ซ่ึงเป็นการประชุมเป็นประจ าสม  ่าเสมอ
ของนิคมอุตสาหกรรมตามระยะเวลาท่ีก  าหนด  เพื่อพบปะแลกเปล่ียนเผยแพร่แนวคิดกบักลุ่ม Core 
Team จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด  และร่วมกนัขบัเคล่ือนการพฒันาและบริหารนิคมอุตสาหกรรม
แบบมีส่วนร่วมต่อไป 

(3) มีระบบการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 
 2)  ตวัช้ีวดั 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้พัฒนาตัว ช้ีว ัดการเ ป็นเ มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุม  5 มิติ  22 ดา้น  โดยในแต่ละมิติมีเป้าหมายดงัน้ี 

(1)  มิติกายภาพ: การพฒันาพ้ืนท่ีและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  มีความเพียงพอ มี
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ประสิทธิภาพและปลอดภยั โดยมุ่งเนน้การออกแบบเชิงนิเวศ (Eco Design) ส าหรับการออกแบบ/
วางผงัก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สอดคลอ้งกลมกลืน
กบัธรรมชาติ   

(2)  มิติเศรษฐกิจ: การสร้างปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน
และจงัหวดั  และความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนทอ้งถ่ิน โดยสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ
และเสถียรภาพ 

(3)  มิติส่ิงแวดลอ้ม: การใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต  ลดการก่อเกิดของเสีย  เพ่ิมผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  โดยการสร้าง
สมดุลของทรัพยากร  กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์  และการเกิดของเสีย (Balance of Input – 
Production Process – Output) เพื่อมุ่งเน้นการใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ  
คุม้ค่า  และประหยดั (Eco – Efficiency)  เพื่อมุ่งสู่ 

 -  สงัคมท่ีมีการหมุนเวียนวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ (Recycling Oriented Society)  
โดยใชห้ลกั 3 Rs (Reduce, Reuse and Recycle)   

 -  นิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Industrial Estate) 
 -  การสร้างเครือข่ายการเก้ือกูลและพ่ึงพากันของภาคอุตสาหกรรม 

(Industrial Symbiosis Networks)  ซ่ึงมุ่งเนน้การแลกเปล่ียนทรัพยากร  พลงังาน  และวสัดุเหลือใช้
ร่วมกนัหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกนั (Sharing Activities)  เพื่อลดตน้ทุนและความย ัง่ยนื 

(4)  มิติสงัคม:  ความสุขของคนในองคก์รและชุมชน  ซ่ึงมุ่งเนน้คุณภาพชีวิตและ 
สงัคมท่ีดี ซ่ึงพนกังานทั้งของนิคมอุตสาหกรรม  และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มีคุณภาพชีวิต
และสวสัดิการท่ีดี ก่อให้เกิดความสุขขององค์กรและสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนอย่างผาสุกและ
ย ัง่ยนื 
 (5)  มิติบริหารจดัการ:  การบริหารจดัการบนหลกัการมีส่วนร่วมและหลกัธรรมา 
ภิบาล (Effective  Estate Management) เพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน 
ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5 มิติ 22 
ดา้น แสดงดงัภาพท่ี 2.10 
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ภาพที่ 2.10 ขอ้ก าหนด คุณลกัษณะมาตรฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ดา้น 

5 มิติ  22 ดา้น 

กายภาพ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม การบริหารจดัการ 

 
พื้นท่ีนิคม 
อุตสา 
หกรรม 

ระบบ 
สาธารณูป

โภค 
และ

สาธารณูป
การ 

อาคาร 
ของ

โรงงาน 
ในนิคมฯ 

เศรษฐกิจของ
ภาค 

อุตสาหกรรม 
(Economic 
Efficiency) 

เศรษฐกิจ 
ทอ้งถิ่น  

(Economic 
Stability) 

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

(Economic 
Equity) 

Eco Efficiency 
การบริหารจดัการ 

ทรัพยากร 

การบริหารจดัการพลงังาน 

Production Process & 
Product 

ระบบการผลิตและ
ผลิตภณัฑ์ 

Pollution Control 

มลภาวะทางน ้ า 

มลภาวะทางอากาศ 

กากของเสีย 

มลภาวะทางเสียง กล่ิน 
ฝุ่ น  ควนั เหตุเดือดร้อน

ร าคาญ 

Safety and Health 

ความปลอดภยัและ
สุขภาพ 

Industrial Symbiosis 

การพ่ึงพาและเก้ือกลูซ่ึง
กนัและกนัของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

คุณภาพชีวิต 
และสังคม 

ของพนกังาน 

 
 
 
 

คุณภาพชีวิต 
และสังคม 
ของชุมชน
โดยรอบ 

การบริหารจดัการ
พื้นท่ีอยา่งมี 
ส่วนร่วม 

การยกระดบัการ
ก ากบัดูแลโรงงาน 

ส่งเสริมใหโ้รงงาน
เขา้สู่ระบบบริหาร
จดัการระดบัสากล
และระดบัประเทศ 

รณรงคส่์งเสริมให้
โรงงานประยกุตใ์ช้

นวตักรรม/
เคร่ืองมือการจดัการ 

/ระบบบริหาร
จดัการใหม่ๆ 

การเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารและการ
จดัท ารายงาน 
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จากขอ้ก  าหนดทั้ง 5 มิติ 22 ดา้น  มีรายระเอียด เกณฑต์วัช้ีวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 ถึงตารางท่ี 2.5 
 
ตารางที่ 2.1 เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติกายภาพ 

มิติกายภาพ 
เป้าหมาย :  พฒันาพ้ืนท่ีและส่ิงปลกูสร้าง  รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ในนิคมอุตสาหกรรม  ใหมี้ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  มีความเพียงพอ   
มีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

ดา้น เกณฑต์วัช้ีวดั 
1.  พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 1.  การจดัสรรและบริหารจดัการพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
2.  ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

2.  ประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3.  อาคารของโรงงานในนิคมฯ 
3.  กิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ/หรือ พลงังาน
ของอาคารของโรงงานในนิคมฯ 

 
ตารางที่ 2.2 เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติเศรษฐกิจ 

มิติเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย :  สร้างปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและจงัหวดั   

และความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนทอ้งถ่ิน 
ดา้น เกณฑต์วัช้ีวดั 

4.  เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม 4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Economic Efficiency) 
5.  เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 5.  การพฒันาทอ้งถ่ิน (Economic  Stability) 
6.  เศรษฐกิจชุมชน 6.  การกระจายความมัง่คัง่  (Economic  Equity) 
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ตารางที่ 2.3 เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติส่ิงแวดลอ้ม 

มิติส่ิงแวดลอ้ม 
เป้าหมาย :  การใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต   

ลดการก่อเกิดของเสีย  เพ่ิมผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
การป้อนเขา้ – ทรัพยากร/การจดัการวสัดุ/ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
 (INPUT- Resource/Material Management/Eco-efficiency) 

ดา้น เกณฑต์วัช้ีวดั 
7.  การบริหารจดัการทรัพยากร 7. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือการจดัการน ้ าและวสัดุ 

(Eco Efficiency for Energy Resource Management) 
8.  การบริหารจดัการพลงังาน 8. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพื่อการจดัการทรัพยากร

พลงังาน 
(Eco Efficiency for Energy Resource Management) 

กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ ์(Product Process & Process) 
9.  ระบบการผลิตและผลิตภณัฑ ์ 9. กระบวนการผลิต สินคา้หรือบริการ และการจดัซ้ือจดัจา้ง

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco-Process, Eco-Product and 
Green Purchasing)   

ขาออก – การควบคุมมลพิษ (OUTPUT – Pollution Control)   
10.  มลภาวะทางน ้ า 10. การควบคุมมลภาวะทางน ้ า (Water Pollution Control) 
11.  มลภาวะทางอากาศ 11. การควบคุมมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control) 
12.  กากของเสีย 12. การจดัการกากของเสีย (Waste Management Control) 
13.  มลภาวะทางเสียง กล่ิน ฝุ่ น ควนั 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

13. การจดัการและตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนดา้นมลภาวะ
ทางเสียง กล่ิน ฝุ่ น ควนั เหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 (Complaints Response Management)   

14.  ความปลอดภยัและสุขภาพ 14. การจดัการดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ 
 (Safety & Health Management) 

15.  การพ่ึงพาเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัของ
อุตสาหกรรม 

15. การบริหารจดัการแบบพ่ึงพาและเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั
ของภาคอุตสาหกรรม (Business linkage/Inter 
utilization/Industrial Symbiosis management) 
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ตารางที่ 2.4 เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติสงัคม 

 มิติสงัคม 
เป้าหมาย :  ความสุขของคนในองคก์รและชุมชน  ซ่ึงมุ่งเนน้คุณภาพชีวิตและสงัคมท่ีดี 

ดา้น เกณฑต์วัช้ีวดั 
16.  คุณภาพชีวิตและสงัคมของพนกังาน 16. ท่ีท างานมีสุข (Happy Work place) 
17.  คุณภาพชีวิตและสงัคมของชุมชน
โดยรอบ 

17. ชุมชนอยูดี่มีสุข (Happy Community or Well-being 
Community) 

 
ตารางที่ 2.5 เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติการบริหารจดัการ 

มิติบริหารจดัการ 
เป้าหมาย :  การบริหารจดัการบนหลกัการการมีส่วนร่วมและหลกัธรรมาภิบาล 

 เพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน 
ดา้น เกณฑต์วัช้ีวดั 

18.  การบริหารจดัการพ้ืนท่ีอยา่งมีส่วน
ร่วม 

18. การบริหารจดัการพ้ืนท่ีอยา่งมีส่วนร่วม  
(Management by Cooperation) 

19.  การยกระดบัการก ากบัดูแลโรงงาน 19. การยกระดบัการก ากบัดูแลโรงงาน 
20.  ส่งเสริมใหโ้รงงานเขา้สู่ระบบ
บริหารจดัการระดบัสากลและ
ระดบัประเทศ 

20. ส่งเสริมใหโ้รงงานเขา้สู่ระบบบริหารจดัการระดบัสากล
และระดบัประเทศ (Promotion of International/National 
Standard) 

21.  การรณรงคส่์งเสริมใหโ้รงงาน
ประยกุตใ์ชน้วตักรรม/เคร่ืองมือการ
จดัการ/ระบบบริหารจดัการใหม่ๆ 

21. การรณรงคส่์งเสริมใหโ้รงงานประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือการ
จดัการ/ ระบบบริหารจดัการใหม่ๆ (Innovation) 

22.  การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารและการ
จดัท ารายงาน 

22. การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารและการจดัท ารายงาน 
(Information & Reporting) 
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3)  เกณฑ์การเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 กนอ. ไดจ้ดัท าเกณฑก์ารเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็น 3 ระดบั เพื่อยกระดบั/พฒันา
นิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามวิสยัทศัน์ของ กนอ. 

 ระดบัท่ี 1 “Eco Champion” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศสามรถอยู่ร่วมกบัชุมชนอย่างผาสุกบนหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม โดย
นิคม อุตสาหกรรมจะต้องน าข้อก  าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานและเกณฑ์ตวัช้ีวดัการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 22 เกณฑ์ตวัช้ีวดั (เกณฑ์ตวัช้ีวดัหมายถึง 
ชุดของตวัช้ีวดัท่ีเป็น Major Impact ในแต่ละดา้นของ5 มิติ) เป็นกรอบมาตรฐานในการเปรียบเทียบ
เพื่อก  าหนดประเด็น/ทิศทางการพฒันาในแผนแม่บทพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

โดยการรับรองระดบั Eco-Champion นิคมฯ จะตอ้งผ่านเกณฑ์ทั้ง 45 เป้าหมาย  ใน 5 มิติ 
22 ดา้น  โดยมีรายละเอียด คะแนนแต่ละมิติ  ดงัน้ี   

 
ตารางที่ 2.6 รายละเอียดคะแนนแต่ละมิติ  ตามค่าเป้าหมายของเกณฑต์วัช้ีวดั 

มิติ กายภาพ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
การบริหาร
จดัการ 

รวม 

ค่าเป้าหมาย 
(ขอ้) 8 3 20 6 8 45 

คะแนน 34 15 76 28 30 183 

 
ซ่ึงมีคะแนนรวมอยูใ่นช่วง 87 – 183  คะแนน  มีการแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดบั  ดงัน้ี 

 “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดบั Eco-Champion  ขั้นท่ี 1 (C1)  ในช่วง  87 -91 
คะแนน 

 “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดบั Eco-Champion  ขั้นท่ี 2 (C2)  ในช่วง  92 -137  
คะแนน 

 “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดบั Eco-Champion  ขั้นท่ี 3 (C2)  ในช่วง  138 -183  
คะแนน 
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 ระดบัท่ี 2 “Eco-Excellency” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมท่ีสามารถ“พฒันาและ
ยกระดบั” คุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยในการเป็น Eco-Excellency นิคมฯ ตอ้ง
ผา่นการประเมินดว้ยตวัช้ีวดัขั้น Eco-Champion ทุกดา้น และขั้น Eco-Excellency เพ่ิมเติมอีกอย่าง
นอ้ย 5 เกณฑต์วัช้ีวดั ทั้งน้ี 5 เกณฑต์วัช้ีวดั ตอ้งมาจากมิติส่ิงแวดลอ้ม 3 เกณฑช้ี์วดั และเลือกจากมิติ
อ่ืนๆ ไดอี้ก 2 เกณฑต์วัช้ีวดั 

 ระดบัท่ี 3 “Eco-World Class” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมท่ีสามารถเป็น “ผูน้  า” 
ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเป็นท่ีพึ่งของชุมชนในการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ในการเป็น Eco-World Class นิคมฯ ตอ้งผ่านการประเมินระดบั Eco-
Excellency และผา่นการประเมินดว้ยตวัช้ีวดัขั้น Eco-World Class อีกอยา่งนอ้ย 1 เกณฑ ์

ตวัช้ีวดัระดบั Eco-Champion เป็นขั้นแรกของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Industrial Estate and Networks) ส าหรับนิคมฯ ท่ีตอ้งการยกระดบัมาตรฐานของการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปสู่ระดบั  Eco-Excellency และ Eco-World Class นิคมฯ สามารถพฒันา
กิจกรรม การก ากบัดูแล และบริหารจดัการ 
 การไต่ระดบัจาก Eco-Champion  สู่ Eco-Excellency  และ  Eco-World Class  ในแต่
ละมิติ แสดงในตารางท่ี 2.7 ถึงตารางท่ี 2.11 โดยกิจกรรมท่ีมีลกูศรเส้นประ  หมายถึง การไต่ระดบั
ไปสู่กิจกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  แต่มีความยากมากกว่าและตอ้งด าเนินกิจกรรมในขั้นท่ีต  ่ากว่าให้
ส าเร็จก่อน  
 
ตารางที่ 2.7 การไต่ระดบัในมิติกายภาพ 

มติกิายภาพ Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 
1. พ้ืนท่ีนิคม 

อุตสาหกรรม 
1.1.1 มีความสอดคลอ้งกบั
กฎเกณฑแ์ละระเบียบต่างๆ 

1.2.1 มีการจดัท าพ้ืนท่ีแนว
กนัชนเชิงนิเวศ 

 

1.1.2  มีพ้ืนท่ีสีเขียว 

ไม่นอ้ยกว่า 10 % 

1.3.1  มีความร่วมมือกบั
หน่วยงานทอ้งถ่ินในการ
สงวนรักษาทรัพยากร
ทอ้งถ่ินและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1.1.3  มีแผนและผลในการดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
พ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรม 
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ตารางที่  2.7 (ต่อ) 

มติกิายภาพ Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 
2. ระบบ 

สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

2.1.1 มีความสอดคลอ้งกบั
กฎเกณฑแ์ละระเบียบต่างๆ 

2.4.1  การขนส่งสีเขียว 2.4.2  โลจิสติกส์สี
เขียว 

2.1.2  มีศนูยต์อบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
ศนูยเ์ฝ้าระวงัดา้นความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น ศนูยเ์ฝ้า
ระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ศนูย์
เผยแพร่  บริหาร และพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2.2.1 มีแผนและผลในในการดูแล
และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการอยา่งต่อเน่ือง 

2.3.2  น า Eco-Design 

Concept ใชก้บัทุกระบบ 

2.3.1  น า Eco-Design Concept มา
ใชม้ากกว่า 3 ระบบ 

3.  อาคารของ
โรงงานใน
นิคมฯ 

3.1.1  มีจ  านวน “โรงงานท่ีมีพ้ืนท่ี
สีเขียวในโรงงาน ซ่ึงจดัภูมิทศัน์
เป็นสวนสวยในโรงงาน” 
เพ่ิมข้ึน 

3.2.2  มีจ  านวน “อาคาร
ควบคุมพลงังาน” หรือ 
“อาคารอนุรักษพ์ลงังาน” 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 

3.2.3  มีอาคารสีเขียว 

3.2.1  มีจ  านวน “อาคารโรงงานท่ี
มีกิจกรรมและโครงการการลด  
CO2 ในรูปแบบต่างๆ” เพ่ิมข้ึน 
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ตารางที่ 2.8 การไต่ระดบัในมิติเศรษฐกิจ 

มิติเศรษฐกิจ Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 
4. เศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม 

4.1.1  จดัท าสถิติท่ีเก่ียวกบั
อตัราส่วนของ “ผลิตภณัฑม์วล
รวมภาคอุตสาหกรรมของจงัหวดั  
ต่อจ านวนแรงงานในจงัหวดั” 

4.1.2  มีจ านวนโรงงานท่ีมี
การเติบโตของอตัราส่วน 
“มูลค่ายอดขายต่อจ านวน
แรงงานของบริษทัท่ีอยู่ใน
นิคมฯ”  เพ่ิมข้ึน 

4.1.4  มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน
รายจ่ายลดลง  ท่ีเกิดจาก
การบริหารจดัการแบบ
พ่ึงพาและเก้ือกลูซ่ึงกนั
และกนัของ
ภาคอุตสาหกรรมในเชิง
พ้ืนท่ี 

  4.1.3  มีการท า
แบบสอบถามและเก็บ
ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ
ส าหรับขอ้มูลพ้ืนฐานทาง
ธุรกิจของบริษทัท่ีอยู่ใน
นิคมฯ 

4.1.5  มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน
หรือรายจ่ายท่ีลดลงท่ี
เกิดจากการบริหาร
จดัการทรัพยากรและ
พลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ
นิเวศ 

5.  เศรษฐกิจ
ทอ้งถิ่น 

5.1.1  จดัท าสถิติขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั 
“อตัราวา่งงานในจงัหวดัท่ีมีนิคม
ฯ” 

5.1.2  มีสัดส่วน “การจา้ง
งาน (แรงงาน) จากทอ้งถิ่น
ของบริษทัท่ีอยู่ในนิคมฯ 
ต่อการจา้งงานทั้งหมดของ
บริษทั” เพ่ิมข้ึน 

5.3.1  มีความร่วมมือ
กบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือฝึกและ
พฒันาฝีมือทกัษะของ
แรงงานทอ้งถิ่นอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกระดบั
เพ่ือรองรับการจา้งงาน
จากภาคอุตสาหกรรม 

5.2.1  จดัท าสถิติขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
รายไดส้รรพกรของจงัหวดัท่ีมี
นิคมฯ 
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ) 

มิติเศรษฐกิจ Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 
6.  เศรษฐกิจ
ชุมชน 

6.1.1 จดัท าสถิติขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
สัดส่วน “จ านวนคนจนหรือผูมี้
รายไดเ้พ่ือการบริโภคต ่ากวา่
เกณฑเ์ส้นความยากจนต่อจ านวน
ประชากรในจงัหวดั” 

6.1.2  มีสัดส่วน “แรงงาน
ในระบบประกนัสงัคมของ
บริษทัท่ีอยู่ในนิคมฯ (และ
เก่ียวขอ้งกบับริษทั) หาร
ดว้ย แรงงานของบริษทั 
(และท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั) 
ทั้งหมด” เพ่ือข้ึน 

6.3.1  มีการสร้างรายได้
ใหม่ท่ีมนัคงย ัง่ยนืใหแ้ก่
ชุมชน  เป็นโอกาสใน
การประกอบอาชีพแก่
ชุมชนท่ีท าใหมี้ความ
เป็นอยู่ดีข้ึน 6.2.1  จดัท าสถิติขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั 

“จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรทั้งจงัหวดัท่ีมีนิคมฯ” 

 
ตารางที่ 2.9 การไต่ระดบัในมิติส่ิงแวดลอ้ม 
 
มิติส่ิงแวดล้อม Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 

7. ประสิทธิภาพ
เชิงนิเศรษฐ
นิเวศเพ่ือการจดั
กานน ้าเสียและ
วสัดุ 

7.1.1  ไม่มีขอ้ร้องเรียนอนั
เน่ืองมาจากการจดัสรรปันส่วนน ้า
ท่ีไม่เหมาะสม 

7.2.2  มีการรวบรวมขอ้มูล
เพ่ิมข้ึน  และมีการวเิคราะห์
เพ่ือเปรียบเทียบกบัตวัเอง
ยอ้นหลงั 3 ปี  หรือ
เปรียบเทียบกบั
อุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั  และมีผลท่ีดีข้ึน 

 

7.2.3  น าผลการ
วเิคราะห์มาพฒันา
ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรใหไ้ดผ้ลท่ีดี
ข้ึนกวา่เดิมในระดบั
นิคมฯ 

7.2.1  มีการท าแบบสอบถามและ
เก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบและ
วเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเชิงนิ
เศรษฐนิเวศ  ดา้นน ้า  จากโรงงาน
ใหค้รอบคลุมประเภท
อุตสาหกรรมหลกัในนิคมฯ 

8. ประสิทธิภาพ
เชิงเศรษฐนิเวศ
เพ่ือการจดัการ
ทรัพยากร
พลงังาน 

8.1.1  มีการจดัการการใชพ้ลงังาน
โดยค านึงถงึแหลง่ท่ีมาและความ
เพียงพอ  ไม่มีขอ้ร้องเรียนหรือขอ้
ร้องเรียนไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 

8.2.2  การรวบรวมขอ้มูล
เพ่ิมข้ึน  และมีการวเิคราะห์
ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบกบั
อุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั และมีผลท่ีดีข้ึน 

8.2.3  น าผลการ
วเิคราะห์มาพฒันา
ประสิทธิภาพการใช้
พลงังานใหไ้ดผ้ลท่ีดีข้ึน
กวา่เดิมในระดบันิคมฯ 
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ) 

มติส่ิิงแวดล้อม Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 
 8.2.1  มีการท าแบบสอบถาม

และเก็บขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ
และวิเคราะห์ขอ้มลู
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ  
ดา้นพลงังานใหค้รอบคลุม
ประเภทอุตสาหกรรมหลกั 

  

9. กระบวนการ
ผลิตสินคา้หรือ
บริการและการ
จดัซ้ือจดัจา้งท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

9.1.1  มีขอ้มลูผูป้ระกอบการท่ีมี
กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

9.1.2  สดัส่วนผูป้ระกบ
การท่ีมีกระบวนการผลิต
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ิมมากข้ึน 

 

 9.2.1  มีขอ้มลูผูป้ระกอบการท่ี
ผลิตสินคา้หรือบริการเป็นมติร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

9.2.2  มีสดัส่วน
ผูป้ระกอบการท่ีผลิต
สินคา้และบริการเป็นมติร
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมาก
ข้ึน 

 

9.3.1  มีขอ้มลูผูป้ระกอบการท่ี
มีการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และ
บริการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

9.3.2  มีสดัส่วน
ผูป้ระกอบการท่ีมกีาร
จดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และ
บริการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน 

10.  การควบคุม
มลภาวะทางน ้ า 
(Water Pollution  
Control)   

10.1.1  ไม่มีขอ้ร้องเรียนเร่ือง
การลกัลอบปล่อยน ้ าเสียออกสู่
สาธารณะในรอบระยะเวลา 2 
ปี 

 

 



35 

ตารางที่ 2.9 (ต่อ) 

มติส่ิิงแวดล้อม Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 
 10.2.1  คุณภาพน ้ าท้ิงซ่ึงวดัใน

รูปของซีโอดี (COD)  
เปรียบเทียบกบัคุณภาพน ้ าใน
แหล่งรองรับดีข้ึน 

 

11.  การ
ควบคุม
มลภาวะทาง
อากาศ 

11.1.1  คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศบริเวณนิคมฯ อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานอยา่งต่อเน่ือง  
และมีการเปรียบเทียบกบัริเวร
อ่ืนๆนอกพ้ืนท่ี 

11.1.2  นิคมฯ มกีารท า
แบบสอบถามและเก็บ
ขอ้มลู  ส าหรับปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกหรือมลพิษหลกั
ภาคอุตสาหกรรมของ
โรงงานในนิคมฯ 

11.1.3  สดัส่วน
ผูป้ระกอบการท่ี
ด าเนินกิจกรรมเพื่อลด
ปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกหรือ
มลพิษหลกั
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิม
มากข้ึน 

12.  การจดัการ
กากของเสีย 

12.1.1  ไม่มีขอ้ร้องเรียนการ
ลกัลอบท้ิงกากของเสียในรอบ
ระยะเวลา 2 ปี 

12.2.2  มีการจดัท าประวติั
ของเสียในภาพรวมของ
นิคมฯ 

12.3.1  มี OSS ของศนูย์
แลกเปล่ียนขอ้มลู / 
ศนูยแ์ลกเปล่ียนของ
เสีย เพื่อมุ่งใชห้ลกัการ 
3Rs  ในการลดปริมาณ
ของเสียท่ีไปฝังกลบ
เป็นศนูย ์

12.2.1  มีการจดัท าฐาน  ชนิด  
และปริมาณกากของเสียของ
โรงงานในนิคมฯ 

13. การจดัการ
และตอบสนอง
ต่อขอ้ร้องเรียน
ดา้นมลภาวะ
ทางเสียง กล่ิน 
ฝุ่ น ควนั  เหตุ
เดือดร้อน
ร าคาญ 

13.1.1  มีกระบวนการตอบสนอง
ขอ้ร้องเรียนและรายงานผลการ
ตอบสนองขอ้ร้องเรียนประจ าปี 

  

13.2.1  มีการวิเคราะห์รายงานผล
ขอ้ร้องเรียน และวางมาตรการ
แกไ้ข 
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ) 

มติส่ิิงแวดล้อม Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 
14.  มีการ
จดัการดา้น
ความปลอดภยั
และสุขภาพ 

14.1.1  มีรายงานผลการปฏิบติัของ
โรงงานตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยัของ
โรงงาน 

14.1.2  มีการตรวจความ
ปลอดภยัในโรงงาน  ตาม
กฎหมายท่ีก าหนด 

14.4.3  มีแผนฉุกเฉิน
ชุมชน 

 14.2.1  มีความร่วมมือและ
ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการจดัท าฐานขอ้มูลสารเคมี
โรงงานท่ีเช่ือมโยงกบัความ
ปลอดภยัและสุขภาพ 

14.4.2  มีเครือข่ายความ
ร่วมมือที่มีขอ้ตกลงร่วมกนั
วา่ดว้ยการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

 

 

14.2.2  มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารเคมี
โรงงานท่ีเช่ือมโยงกบัความ
ปลอดภยัและสุขภาพแก่หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง   
14.3.1  มีการจดัท าทะเบียน
บุคลากรและการเก็บขอ้มูลดา้น
ความปลอดภยั 
14.4.1  มีแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
และซ้อมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ 
อย่างต่อเน่ืองและมีการทบทวน
แผนทุกปี 

14.5.2  มีระบบการเฝ้า
ระวงัสุขภาพชุมชน 

 
14.5.1  มีการร่วมมือหรือประสาน
ขอ้มูลกบัหน่วยงานต่างๆในการเฝ้า
ระวงัสุขภาพชุมชน 
14.6.1  ไม่มีอุบติัเหตุร้ายแรงและ
การเจบ็ป่วยท่ีรุนแรงท่ีมีผลกระทบ
ต่อชุมชน 
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ) 

มติส่ิิงแวดล้อม Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 
15.  การบริหาร
จดัการแบบ
พ่ึงพาและเก้ือกลู
ซ่ึงกนัและกนั
ของ
ภาคอุตสาหกรร
ม 

15.1.1  มีจ  านวนรูปแบบเครือข่าย/
ความเช่ือมโยงท่ีก่อใหเ้กิดการ
เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัของ
ภาคอุตสาหกรรม ดา้นใดดา้นหน่ึง
ของโรงงานในนิคมฯ (Sharing 
resources/activities)  อย่างนอ้ย 1 
เครือข่ายใน 9 ดา้น (Areas)  ของ 
Ed Cohen 

15.1.2  มีการจดัท าแผนผงั
วงจรการไหลของวสัดุและ
ของเสีย (Material and 
Waste Exchange 
Diagram)  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ถึงวงจรเครือข่ายการพ่ึงพา
และเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 
(Symbiosis Network 
Loop)  ของแต่ละกลุ่ม
โรงงานในนิคมฯ 

15.1.3  มีการจดัท า
ขอ้มูลการไหลเวยีนเขา้
ออกของมวลสารและ
พลงังาน และใช้
หลกัการของการพ่ึงพา
และเก้ือกูลซ่ึงกนัและ
กนัของ
ภาคอุตสาหกรรมแบบ
เตม็รูปแบบจนก่อใหเ้กิด
วงจรการเช่ือมต่อทาง
ธุรกิจ (Business 
Linkage Loop)  

 
ตารางที่ 2.10   การไต่ระดบัในมิติสงัคม 

มิติสังคม Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 
16.  คุณภาพ
ชีวติและสงัคม
ของพนกังาน 

16.1.1 ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น 
“นิคมอุตสาหกรรมสีขาว” 

16.2.2  มีแผนและผลการ
ส่งเสริมใหโ้รงงานต่างๆ 
ภายในนิคมฯ มีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของ
พนกังานครบทั้ง 8 ดา้น 

16.2.3  จ  านวนโรงงาน
ท่ีมีกิจกรรมส่งเสริม
ความสุขของพนกังาน
ครบทั้ง 8 ดา้น เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนหนา้ 

16.2.1  มีแผนและผลการพฒันา
บุคลากรของนิคมฯ 

17.  คุณภาพ
ชีวติและสงัคม
ของชุมชน
โดยรอบ 

17.1.1  มีแผนและผลในการ
ร่วมกบัผูพ้ฒันา/กลุ่มโรงงานใน
การเสริมสร้างความสัมพนัธ์และ
ความเขา้ใจกบัชุมชน 

17.2.4  มีการติดตามการ
ประเมินอย่างต่อเน่ือง และ
น าเสนอคณะอนุกรรมการ 
CSR ของ กนอ. เป็นประจ า
ทุกปี 

17.4.3  มีสัดส่วน
โรงงานท่ีด าเนินการ
ตามหลกัการระบบการ
จดัการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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ตารางที่ 2.10 (ต่อ) 

มิติสังคม Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 

 

17.2.1  มีการจดัตั้งคณะท างาน
เครือข่าย CSR/Eco (Eco & CSR 
Network แบบพหุภาคี) ในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาชุมชนตาม
บริบทของแต่ละนิคมฯ 

17.2.5  มีโครงการหลกั/
โครงการร่ิเร่ิมสร้างสรรค์
ดา้น CSR ของนิคมฯ/
โรงงาน 

 

17.2.2  มีการพฒันาชุมชนตามตาม
บริบทของแต่ละนิคมฯ (แผน 
CSR)   

17.3.1  มีการจดัท า
หลกัเกณฑก์ารจดัสรร
งบประมาณ รูปแบบกลไก
การด าเนินงาน  และการ
ก ากบัดูแล  รวมทั้งมีแผน
และผลในการด าเนินงาน
ดา้น CSR 

17.2.3  มีการด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนดและจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

17.4.1  มีการส ารวจความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบท่ีมีต่อนิคมฯไม่
ต ่ากวา่ 4  

17.4.2  มีการน าผลการวดั
ความพึงพอใจของชุมชนมา
ทบทวนและพฒันาการ
ด าเนินงานดา้น CSR  ของ 
กนอ.  

 
ตารางที่ 2.11 การไต่ระดบัในมติกิารบริหารจดัการ 

มิติการบริหาร
จัดการ 

Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 

18.  การบริหาร
จดัการพ้ืนท่ี
อย่างมีส่วนร่วม 

18.1.1  มีระบบการเฝ้าระวงั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่างมีส่วน
ร่วมตามท่ีนิคมฯ ไดก้ าหนดข้ึน 

18.2.2  มีแผนงาน/โครงการ
ความร่วมมือกบัชุมชน  
หน่วยงานทอ้งถิ่น  หรือ
หน่วยงานอื่นๆในการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ีร่วมกนั 

18.2.3  นิคมฯ ประสบ
ความส าเร็จในการ
ร่วมกบัทอ้งถิน่ในการก
จดัการแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัชุมชน 

18.2.1  มีการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานของ Eco Team และ 
Eco Network ประจ าปี พร้อมทั้ง
สรุปผลการด างาน 
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ตารางที่ 2.11 (ต่อ) 

มิติการบริหาร
จัดการ 

Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 

19.  การ
ยกระดบัการ
ก ากบัดูแล
โรงงาน 

19.1.1  มีแผนและผลการยกระดบั
การก ากบัดูแลโรงงานในดา้นต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั  อาชี
อนามยั และพลงังาน 

 

19.1.2  มีการจดัล าดบัโรงงานใน
นิคมฯ เพ่ือท าการตรวจสอบและ
เฝ้าระวงัดา้นความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

20.  ส่งเสริมให้
โรงงานเขา้สู่
ระบบบริหาร
จดัการระดบั
สากลและ
ระดบัประเทศ 

20.1.1  มีโรงงานไดรั้บการรับรอง 
ISO 14001  หรือ ISO 50001 หรือ 
TIS/OHSAS 18001 สัดส่วนไม่
นอ้ยกวา่ 10 % ของจ านวนโรงงาน
ทั้งหมด 

20.1.2  มีโรงงานท่ีไดรั้บ
การรับรอง ISO 14001  
หรือ ISO 50001 หรือ 
TIS/OHSAS 18001 เพ่ิมข้ึน
ตามล าดบัอย่างต่อเน่ือง 

20.1.3  มีการจดัท า
แผนการบริหารจดัการ
ด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองภายใตภ้าวะ
วกิฤต ิ

 20.2.1  มีโรงงานท่ีไดรั้บการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขยีวระดบั 
GI-I ถึง GI-V 

20.2.2  มีโรงงานท่ีไดรั้บ
การรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวระดบั GI-I ถึง GI-V 
เพ่ิมข้ึนตามล าดบัอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ตารางที่ 2.11 (ต่อ) 

มติกิารบริหาร
จดัการ 

Eco-Champion Eco-Excellency Eco-World Class 

21.  การรณรงค์
ส่งเสริมให้
โรงงาน
ประยกุตใ์ช้
นวตักรรม 

21.1.1  มีการจดักิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริม/เคร่ืองมือส าหรับ
เทคโนโลยกีารจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม/เทคโนโลยดีา้นการ
ผลิต แก่โรงงาน 

21.1.2  มีโรงงานท่ีมีการ
น านวตักรรม/เคร่ืองมือ
การจดัการ/ระบบการ
จดัการใหม่ๆ ไปใช ้

21.1.3  มีโรงงานท่ีมี
การน าเคร่ืองมือ/
ระบบการจดัการ
ใหม่ๆไปใช ้และมีการ
วิเคราะห์/พฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นตน้แบบ 

22.  การเปิดเผย
ขอ้มลูข่าวสาร
และการจดัท า
รายงาน 

22.1.1  มีแผนและผลในการ
ส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลู
ของนิคมฯ 

22.1.4  มีการจดัท ารายงาน
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืใน
รูปแบบท่ีนอกเหนือจาก 
GRI 

22.1.5  มีการจดัท า
รายงาน GRI ในระดบั 
A หรือเทียบเท่า 

22.1.2  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามระบบรายงาน
และประเมินผล กนอ. 
22.1.3  มีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีดา้นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
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2.3 ข้อมูลพืน้ฐานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
 

นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ส านกังานตั้งอยูท่ี่  เลขท่ี 60 หมู่ 14 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  ลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม แวดลอ้มดว้ยท่ีพกั
อาศยัและชุมชนพ้ืนท่ีอยูใ่กลส้นามบินสุวรรณภูมิ การคมนาคมสะดวก เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
แรกของประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2512 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผูพ้ฒันาพ้ืนท่ี    และ
โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ตามประกาศ
คณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 339 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515  อยูใ่นเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 เขต ไดแ้ก่  

1)  แขวงมีนบุรี   
2)  เขตมีนบุรี 
3)  แขวงคนันายาว  
4)  เขตคนันายาว  

 มีชุมชนโดยรอบ  5 ชุมชน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.10  ไดแ้ก่   
1)  ชุมชนเกาะจวน    
2)  ชุมชนรามอินทราเนรมิต 
3)  ชุมชนบางชนัพฒันา   
4)  ชุมชนเคหะบางชนั   
5)  ชุมชนริมคลองหลอแหล   

 มีจ  านวนครัวเรือน 2,772 หลงั ประชากร 34,756 คน สถานศึกษา 5 แห่ง ศาสนสถาน 2 แห่ง (วดั 1 
แห่ง มสัยดิ 1 แห่ง) และหน่วยงานอ่ืนๆ 4 แห่ง   

ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการทั้งหมด  94 ราย (ขอ้มูลวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) โดยมีเน้ือท่ี
ทั้งหมด 677 ไร่ 68 งาน 10 ตารางวา มีการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ี ดังแสดงในภาพท่ี 2.9  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1)  เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 515 ไร่ 
2)  เขตท่ีพกัอาศยั / พาณิชย ์35 ไร่ 

         3)  พ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและส่ิงอ  านวยความสะดวก 110 ไร่ 
        4)  พ้ืนท่ีสีเขียว และอ่ืน ๆ 17 ไร่ 

นิคมอุตสาหกรรมบางชนัไดเ้ขา้ร่วมเป็นนิคมอุตสาหกรรมน าร่อง ในการพฒันายกระดบั
นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศในปี พ.ศ. 2555 และในปีพ.ศ. 2556 กนอ.        
ได้ด  าเนินการยกระดบันิคมฯ น าร่องเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศอย่างเห็นผลเป็น
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รูปธรรม โดยการตรวจเยี่ยมและเสนอแนะ (Coaching) ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน และ
ประเมินผลเพื่อรับรองการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดบั Eco-Champion ตามระบบ
ประเมินผลแบบติดตามตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 
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ภาพที่ 2.11 ผงัการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
แหล่งที่มา:  ฝ่ายส่ือสารองคก์รและชุมชนสมัพนัธ ์(ฝสช.) (2556)   
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ภาพที่ 2.12 แผนท่ีชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชนั   
แหล่งที่มา:  ฝ่ายส่ือสารองคก์รและชุมชนสมัพนัธ ์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,2556. 
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2.4 แนวคดิและทฤษฎปีระสิทธิผลองค์การ 
 

Etzioni (1964) ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การว่า หมายถึง ขนาดของ
ความสามารถขององคก์ารในการท่ีจะสามารถท างานบรรลุเป้าหมายต่างๆ ท่ีก  าหนดไว ้ส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุดอยู่เบ้ืองหลงัควบคู่กบัประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงการมี
สมรรถนะสูงสามารถมีระบบการท างานท่ีก่อใหเ้กิดผลไดสู้งโดยไดผ้ลผลิตท่ีมี มูลค่าสูงกว่ามูลค่า
ของทรัพยากรท่ีใชไ้ป (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2533 อา้งถึงใน วชิรวชัร งามละม่อม, ม.ป.ป.) 

แนวทางการประเมินประสิทธิผลขององคก์าร  
 Cameron (1981: 3 – 8) อา้งถึงใน ปริณ บุญฉลวย (2556) ไดศ้ึกษาแนวคิดท่ีส าคญั 4 
แนวคิด คือ 

  1) แนวคิดตวัแบบเชิงเป้าหมาย (The Goal – Attainment Approach) ตวัแบบน้ีจะ
เป็นการน าแนวคิดดา้นประสิทธิผลเช่ือมโยงเขา้กบัความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ  
เมื่อองคก์ารมีเป้าหมายท่ีชดัเจน และสามารถวดัระดบัความส าเร็จนั้นได ้ 

 2) แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบ (The System – Resource Approach) 
แนวคิดน้ีจะพิจารณาในแง่ของการไดรั้บทรัพยากรท่ีจ  าเป็นอยา่งเพียงพอต่อการท่ีระบบจะสามารถ
ด ารงอยูไ่ด ้

3) แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองค์การ  (Internal Process Approach) 
แนวคิดน้ีมีความเช่ือท่ีว่าองคก์ารจะมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนก็ต่อเม่ือองค์การสามารถรักษาสภาพ
ของกระบวนการภายในใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีมากยิง่ข้ึน  

4) แนวคิดตวัแบบกลุ่มยทุธศาสตร์ (Strategic – Constituencies Approach) แนวคิด
น้ีพิจารณาการมีประสิทธิผลขององคก์ารก็คือ การท่ีองคก์ารสามารถท าใหก้ลุ่มผูม้ีส่วนร่วมท่ีส าคญั
ในทางยทุธศาสตร์มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดท่ีจะยอมรับได ้

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้แนวคิดตัวแบบเชิงเป้าหมายในการประเมินผล
การศึกษา โดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

แนวคิดตวัแบบเชิงเป้าหมาย (The Goal Attainment Approach) เป็นแนวคิดนิยมใช้
มากท่ีสุด มีความคิดว่า องคก์ารควรจะมุ่งไปท่ีการบรรลุถึงเป้าหมายสุดทา้ยหรือผลลพัธ์ มากกว่าท่ี
จะสนใจวิธีการ ซ่ึงเป็นการน าแนวคิดดา้นประสิทธิผลเช่ือมโยงเขา้กบัความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร จะใชไ้ดก้็ต่อเมื่อองค์การ มีลกัษณะดงัน้ี คือ 1) องค์การมีเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 
2) สามารถมองเห็นและเขา้ใจเป้าหมายเหล่านั้น 3) จ  านวนเป้าหมายท่ีแทจ้ริงขององค์การควรมี
ปริมาณไม่มากเกินความสามารถท่ีวดัได้ 4) ตอ้งมีความเห็นพอ้งตอ้งกันในเป้าหมายท่ีแท้จริง
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เหล่านั้น และ 5) ตอ้งสามารถวดัไดว้่าองค์การก าลงับรรลุเป้าหมายไดแ้ค่ไหน  เมื่อไร อย่างไร         
แต่อย่างไรก็ตามวิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีมีความไม่สมบูรณ์ในวิธีการ (Methodological Shortcoming) 
เน่ืองจากเป้าหมายในทางปฏิบติัมกัแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก  าหนดไว้ และมีหลายเป้าหมายท่ีตอ้ง
จดัล  าดบัความส าคญัและช่วงเวลา 
 

2.5 แนวคดิและทฤษฎกีารวเิคราะห์ SWOT & TOWS Matrix Analysis 
 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สถานะหน่วยงานในปัจจุบนัเพื่อคน้หาสภาพแวดลอ้ม
ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กรท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ค าว่า SWOT ย่อมา
จากประเด็นท่ีตอ้งมีการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ S – Strength (จุดแข็ง),W – Weakness (จุดอ่อน),                   
O – Opportunity (โอกาส) และT – Threat (อุปสรรค) ทฤษฎีน้ีคิดคน้ข้ึนโดย อลัเบิร์ต ฮมัฟรี(Albert 
Humphrey) ไดน้ าเทคนิคน้ีมาแสดงในงานสัมมนาท่ีมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษท่ี 
1960 – 1970 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,ม.ป.ป.) 

หลกัการส าคญัของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  2 
ดา้น คือ สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบถึง
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อองคก์ร ขอ้มลูเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนการด าเนินการต่างๆ  การวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

 
2.5.1 การวเิคราะห์ปัจจยัหรือสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรเป็นการประเมินศกัยภาพของการดา

เนินงานขององคก์รท่ีผา่นมาในอดีต (Post Experiences) และในปัจจุบนั  ประเด็นหลกัท่ีควรน ามา
พิจารณาหรือวิเคราะห์ประกอบดว้ย 1) บุคคลกร (Manpower) ประกอบดว้ย อตัรากาลงั (ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ) ระบบการบริหารบุคคล 2) รายได/้งบประมาณ (Money) ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพ
ดา้นการเงิน การระดมทุน เป็นตน้ 3) วสัดุ/อุปกรณ์ (Materials) ประกอบดว้ย วสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานท่ี 4) การบริหาร/โครงสร้าง (Management) ประกอบดว้ย 
โครงสร้างองค์กร กระบวนการ ระบบ ภาวะผูน้า วฒันธรรม องค์กร ฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
ระบบการวางแผนและประเมินผล การส่ือสารภายใน และการการสร้างเครือข่าย 5) นโยบาย/
แผนงาน/ขอ้มลู (Structure and Policy) ประกอบดว้ย นโยบาย กลยุทธ์ แผนการปฏิบติังาน และ 6) 
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ผลงาน/ผลผลิต (Product) ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย ผลผลิตและผลลพัธ์ (ทั้งเชิงปริมาณและ เชิง
คุณภาพ) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้  

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength Analysis)  
 การวิเคราะห์จุดแข็ง คือ การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านบวกท่ีเกิดข้ึนจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายในขององค์กรหรือเป็นข้อไดเ้ปรียบในการด าเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการ
ด าเนินงานภายในท่ีสามารถกระท าได้ดี กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ องค์กรทุกแห่งควรต้องทราบถึง
ความสามารถท่ีเป็นจุดเด่นของตนเอง ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาในทุกๆ องค์ประกอบ เช่น การตลาด 
การบริหาร การเงิน การผลิตการวิจยัและพฒันา เป็นตน้ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือแนวทาง
ในการด าเนินงานต่างๆ ให้ตนเองมีความโดดเด่นหรือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างไปจากคู่แข่งขนั 
ตวัอยา่งของจุดแข็ง ไดแ้ก่ คุณภาพผลิตภณัฑข์องบริษทั วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร ฐานะทางการเงินท่ี
มัน่คง เป็นตน้ 

2) การวิเคราะห์หาจุดอ่อน (Weakness Analysis)  
 การวิเคราะห์หาจุดอ่อน  คือ การวิเคราะห์ผลกระทบทางดา้นลบท่ีเกิดข้ึนจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายในขององค์กรหรือข้อเสียเปรียบในการด าเนินธุรกิจ  หรืออาจหมายถึงการ
ด าเนินงานภายในบริษทัท่ีไม่สามารถกระท าไดดี้  และส่งผลให้บริษทัเกิดความเสียเปรียบในการ
ด าเนินการได ้ตวัอยา่งของจุดอ่อน ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางการผลิตท่ีสูงกว่าคู่แข่งขนั ปัญหาดา้นพนกังาน
ขาย ภาพลกัษณ์ของบริษทั เป็นตน้ 
 

2.5.2 การวเิคราะห์ปัจจยัหรือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment 
Analysis)  
การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกองค์กร  เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัหรือ

สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร แต่เขา้มามีบทบาทหรือผลกระทบต่อองคก์รจนเป็นผลให้
การด าเนินงานขององค์กรจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มดงักล่าว  
วิธีการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกสามารถท าไดห้ลายวิธี โดย PEST Analysis เป็นวิธีการหน่ึงในการ
วิเคราะห์ปัจจยัภายนอก โดยประกอบดว้ยการวิเคราะห์ 4 ประเด็น คือ 1) การเมือง (Political) โดย
วิเคราะห์อิทธิพลของการเมือง นโยบาย รวมถึงกฎหมายต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อองค์กร 2) เศรษฐกิจ 
(Economic) 3) สังคมวฒันธรรม (Sociocultural) รวมถึงปัญหาประชากร การอพยพแรงงาน 
วฒันธรรมประเพณี และ 4) เทคโนโลย ี(Technological) (สมพร แสงชยั, 2548: 88-91) 46  
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1)  การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity Analysis)  
 การวิเคราะห์โอกาส คือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานขององคก์ร หรืออาจหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกขององค์กรท่ี
ส่งผลทางดา้นบวกต่อการด าเนินการ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มภายนอกอยู่เสมอ
เพื่อปรับปรุงกลยทุธต่์างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้รวมทั้งตอ้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการแข่งขนั
อยูเ่ป็นระยะๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่าน้ี 
 2)  การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat Analysis)  
 การวิเคราะห์อุปสรรค คือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีคุกคามหรือมี
ผลเสียต่อการด าเนินงานขององค์กร หรืออาจหมายถึงผลกระทบด้านลบของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีมีต่อการด าเนินการ ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นต้องระมดัระวงัในส่ิงท่ีเป็นข้อจ ากดัของการ
ด าเนินการ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียหายได ้ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้จ ากดั
หรืออุปสรรคเพ่ือไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้แต่หากมีการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ้จึงสามารถหาทางป้องกนัผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนให้น้อยลงไปได ้ตวัอย่างของอุปสรรคจาก
ภายนอก ไดแ้ก่ ภยัธรรมชาติต่างๆ ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ตน้ทุนทางพลงังานท่ีสูงข้ึน การ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
 

2.5.3 การก าหนดกลยุทธ์ด้วย SWOT Matrix 
  เป็นการก าหนดยทุธศาสตร์เชิงรุกหรือเดินหนา้ (SO), เชิงรักษาระดบัและท าลายอุปสรรค 
(ST), เชิงปรับปรุง แกไ้ขและฟ้ืนฟกู่อนเดินหนา้ (WO), และเชิงชะลอ ถอย หรือหนี (WT) องค์การ
อาจเลือกยทุธศาสตร์แนวใดแนวหน่ึงสาหรับการดาเนินงานขององคก์าร หรืออาจเลือกยุทธศาสตร์
หลายๆ แนวผสมกนัก็ได ้โดยปกติองคก์ารจะใชย้ทุธศาสตร์ผสม (Mixed strategies) มากกว่าจะใช้
ยทุธศาสตร์แนวใดแนวหน่ึงเท่านั้น (สมพร แสงชยั, 2548: 170)  

 กลยุทธ์ท่ี 1 (จุดแข็ง – โอกาส: SO) เป็นสถานการณ์ท่ีพึ่งปรารถนาท่ีสุด ผูบ้ริหาร
ขององคก์รควรก าหนดกลยทุธใ์นเชิงรุก (Aggressive – Strategy) โดยการใชจุ้ดแข็งท่ีมีสร้างโอกาส 
เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใช.้ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 กลยทุธท่ี์ 2 (จุดแข็ง – อุปสรรค: ST) เกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่
เอ้ืออ  านวยต่อการด าเนินงาน แต่องคก์รมีจุดแข็ง ดงันั้นแทนท่ีจะรอใหส้ภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลง 
องคก์รสามารถเลือกกลยุทธ์การขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชป้ระโยชน์
จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืนๆแทน  
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 กลยุทธ์ท่ี 3 (จุดอ่อน – โอกาส: WO) องค์กรมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการ
แข่งขนั แต่มีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยูห่ลายอยา่งเช่นกนั ดงันั้นทางออกคือกลยุทธ์การพลิก
ตวั (Turnaround – Oriented Strategy) เพื่อจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆใหพ้ร้อมท่ีจะใชโ้อกาส 
ต่าง ๆ 

 กลยุทธ์ท่ี 4 (จุดอ่อน – อุปสรรค: WT) เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจาก
องค์กรก าลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ  ดงันั้น 
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยทุธก์ารตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดอุปสรรค
ต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหาวิธีการท่ีจะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียท่ีน้อยท่ีสุด  การ
วิเคราะห์กลยทุธด์ว้ย TOWS Matrix  สามารถวิเคราะห์ในตาราง ดงัภาพท่ี 2.13   

 
 โอกาส (Opportunity) 

1) 
2) 
3) 

อุปสรรค (Threat) 
1) 
2) 
3) 

จุดแข็ง (Strength) 
1) 
2) 
3) 

กลยทุธ ์SO 
ใชจุ้ดแข็งเพื่อหาประโยชน์ท่ี
ไดเ้ปรียบเพื่อสร้างเป็นโอกาส 
 
 

กลยทุธ ์ST 
ใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งเพื่อ
หลีกเล่ียงภยัคุกคามท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

จุดอ่อน (Weakness) 
1) 
2) 
3) 

กลยทุธ ์WO 
ใชโ้อกาสท่ีมีเพื่อเอาชนะ
จุดอ่อน 
 
 

กลยทุธ ์WT 
ลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงภยั
คุกคาม 

ภาพที่ 2.13  ยทุธศาสตร์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis    
ดัดแปลงจาก  สมพร แสงชยั, 2548. 
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2.6 แนวคดิและทฤษฎกีารการวดัผลองค์กรแบบสมดุลอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Balanced Scorecard : SBSC )     

 
2.6.1 หลกัการของการวดัผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

 การวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ร (Performance Measurement) เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมาก
ต่อองค์กรต่างๆ  ทั้งองค์กรท่ีมุ่งแสวงหาผลก าไร (For – Profit Organization)  และองค์กรท่ีไม่
แสวงหาผลก าไร (Nonprofit Organization)  ต่างก็ให้ความส าคัญกับการระบบการวดัผลการ
ปฏิบติังานขององคก์รอยา่งมาก  โดยแนวคิดดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานขององค์กรท่ีไดรั้บ
การยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางไดแ้ก่  แนวคิดการวดัผลองค์กรแบบสมดุลหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือของ 
Balanced  Scorecard   
 Balanced Scorecard (BSC)  เป็นผลท่ีเกิดจากการวิจยัของ Professor Robert Kaplan  
อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั Harvard  และ Dr. David  Norton  ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นการจดัการ  ได้
ตีพิมพแ์นวคิด Balanced Scorecard  ในวารสาร Harvard Business Review ในปี ค.ศ. 1992  (Kaplan 
and Norton, 1992 อา้งถึงใน นภดล ร่มโพธ์ิ, 2553:8) ซ่ึงการวิจยัของท่านพบว่า  การประเมินหรือ
วดัผลองคก์รนั้น  ควรมีการวดัดา้นการเงินและดา้นท่ีไม่ใช่การเงินควบคู่กนัไป ซ่ึงขอ้คน้พบของ 
Norton และ Kaplan  ถือได้ว่าเป็นนวตักรรมการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงไดจุ้ดประกายให้ธุรกิจ
อเมริกันหลายราย  หันมาใช้ระบบน้ีในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบติั (วีระเดช  เช้ือนาม, 2547: 3 – 4)     
 Norton  และ Kaplan  ไดเ้ปรียบเทียบว่า BSC เหมือนกบัห้องควบคุมการบิน (Cockpit) ท่ี
เต็มไปดว้ยเคร่ืองวดัต่างๆท่ีให้ข้อมูลการบินเพื่อให้นักบินสามารถน าเคร่ืองบินไปสู่เป้าหมายท่ี
ถกูตอ้งและปลอดภยั  ซ่ึงผูบ้ริหารก็คือนกับินจ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือการท าการบิน  ดงันั้นจึงตอ้ง
มีเคร่ืองมือวดัท่ีเท่ียงตรงและหลากหลาย  BSC จึงเป็นระบบท่ีใหค้วามส าคญักบัการวดัผลเพื่อผลท่ี
ไดม้าปรับปรุงการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  Norton และ Kaplan  จึงไดใ้ห้ค  านิยามของ Balanced 
Scorecard ว่าเป็นเคร่ืองมือในการบริหารท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถบริหารกลยทุธโ์ดยผา่นทางการ
วดัผลการปฏิบติังาน  ประกอบดว้ย  4 มุมมองหลกั (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2553)    ไดแ้ก่ 
 1)  มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective)  เป็นมุมมองท่ีจะตอบค าถามท่ีว่า 
จะประสบความส าเร็จดา้นการเงิน  องคก์รจะตอ้งเป็นอยา่งไรในสายตาผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของ  กล่าว
อีกนยัหน่ึงคือผูถื้อหุน้หรือเจา้ของตอ้งการใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จดา้นการเงินอยา่งไร  
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 2)  มุมมองดา้นลกูคา้  (Customer Perspective)  เป็นมุมมองท่ีจะตอบค าถามท่ีว่า จะ
บรรลุเป้าหมายของกิจการ  องคจ์ะตอ้งเป็นอย่างไรในสายตาของลูกคา้  กล่าวคือลูกคา้ตอ้งการให้
องคเ์ป็นอยา่งไรในมุมมองของ 
 3)  มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) เป็นมุมมองท่ีจะ
ตอบค าถามท่ีว่า  จะท าใหผู้ถื้อหุน้และลกูคา้เกิดความพอใจองคก์รตอ้งมีการจดัการภายในอยา่งไร  
 4)  มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  (Learning and Growth) เป็นมุมมองท่ีจะ
ตอบค าถามท่ีว่า  องคก์รจะตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงอย่างไร  เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
อยา่งย ัง่ยนื  
 

2.6.2 การพฒันาแนวคดิ BSC สู่ SBSC 
Schaltegger and Lüdeke-Freund (2011) กล่าวว่าในระยะเวลา 20 ปีหลงัจาก Kaplan และ 

Norton คน้พบแนวคิด BSC พวกเขาไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการพฒันาชนิดท่ีแตกต่างของแนวคิด 
BSC ในการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัและมีความทา้ทายส าหรับผูป้ระกอบการและผูบ้ริหาร 
อย่างไรก็ตามเกณฑ์หน่ึงท่ีเป็นความทา้ทายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของทศวรรษคือความตระหนักถึงการ
พฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืนเพ่ือความย ัง่ยืนด้านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงบริษัทก าลังพฒันาจาก
ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีสู่ความย ัง่ยืนขององค์กร ดงันั้น การศึกษาดา้นการจดัการเพ่ือ
สนบัสนุนและใหค้  าแนะน าผูป้ระกอบการและผูบ้ริหารผา่นการพฒันาเคร่ืองมือการจดัการท่ีมีความ
เหมาะสมมากข้ึน จากท่ีกล่าวขา้งตน้แนวคิด BSC สามารถบูรณาการประเด็นปัญหาดา้นคุณภาพ
และประเด็นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งมีการพฒันามากยิง่ข้ึนเพ่ือบูรณาการระบบการ
จดัการองค์กรอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงในการศึกษาของ Schaltegger และ Lüdeke-Freund.ไดน้ า 4 วิธีการท่ี
แตกต่างในการพฒันา SBSC เพ่ือบูรณาการประเด็นความย ัง่ยนืเขา้สู่การวดัประสิทธิภาพและระบบ
การจดัการขององคก์ร  

 จากแง่คิดดงักล่าวสามารถบูรณาการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมสู่หลกัการ BSC 
สรุปไดด้งัน้ี  

1)  การบูรณาการด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคมเข้าไปในส่ีมุมมองมาตรฐานของ
หลกัการ BSC 

 2)  การเพ่ิมมุมมองความย ัง่ยนืจากส่ีมุมมองมาตรฐานของหลกัการ BSC 
 3)  การเปล่ียนแปลงล าดบัเดิมและเปล่ียนมุมมองทางการเงินดว้ยมุมมองการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 
 4)  การเพ่ิมมุมมองเพื่อน าไปสู่มุมมองทางการเงิน 
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2.6.2.1 การบูรณาการแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในหลกัการ BSC  
 การบูรณาการแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในหลกัการ BSC เพื่อการจดัการและประเมินผล
องคก์รอยา่งย ัง่ยนื สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.12 
 
ตารางที่ 2.12 วิธีการพฒันาหลกัการ SBSC 
 

วธิีการ แนวทาง 
การรวมเขา้ดว้ยกนั: บูรณา
การในส่ีมุมมองพ้ืนฐาน 

- ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมถูกรวมกับส่ีมุมมอง ตัวช้ีวดั 
เป้าหมายและมาตรการเดิม 
- จบัประเด็นกลยทุธด์า้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมบูรณาการเขา้สู่ระบบ
ตลาด 

การเพ่ิมข้ึน: ก าหนดเป็น
มุมมองท่ีหา้ หรือมุมมองท่ี
ไม่หวงัผลก าไร 

- กลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้ง แต่ไม่บูรณาการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเขา้กบั
ระบบตลาด โดยจะเพ่ิมข้ึนในมุมมองท่ีไม่หวงัผลก าไร 
- หมายถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องเชิงกลยุทธ์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ
บริษทั แต่ไม่ไดส้ะทอ้นถึงมุมมองพ้ืนฐานทั้งส่ี 
- ตวัช้ีวดั เป้าหมาย และการด าเนินการจะตอ้งเช่ือมโยงไปสู่มุมมอง
ดา้นการเงิน 

การลดลง: การพัฒนา
ตัว ช้ี ว ัดอย่ า งย ั่ง ยื น ข้ึ น
พิเศษ 

- การหกัตวัช้ีวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
-เลือกเฉพาะตวัช้ีวดัท่ีมีความเป็นได ้
- ประสาน จดัระเบียบ และความแตกต่างของประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมอนัเน่ืองมาจากความสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์และต าแหน่งใน
ห่วงโซ่ของสาเหตุและผลกระทบ 

  
2.6.2.2 กระบวนการและขั้นตอนการสร้าง SBSC  

 กระบวนการสร้าง SBSC มี 3 ขั้นตอนคือ 1) การเลือกหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธท่ี์จะพฒันา 2) 
การจ าแนกประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีเก่ียวข้อง 3) การประเมินความเก่ียวขอ้งของ
ประเด็นเหล่านั้น  สามารถแสดงขั้นตอนไดด้งัภาพท่ี 2.14 
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ภาพที่ 2.14  กระบวนการและขั้นตอนการสร้าง SBSC 
 
 การเลือกกลยุทธ์ขององค์กรเป็นส่ิงท่ีส าคญั  ตามแนวคิด BSC ของ Kaplan และ Norton 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการด าเนินการตามกลยทุธแ์ต่ไม่ใช่ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ แต่อย่างไร
ก็ตาม BSC สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการซ่ึงรวมถึงการเรียนรู้ขององค์กรจึงท าให้
เกิดการปรับเปล่ียนกลยทุธแ์ต่อยา่งไรก็ตามการสร้างกลยทุธเ์ป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในทุกๆกรณี 
 ในขั้นตอนท่ีสองกรอบการท างานน ามาใชเ้พ่ือสร้างรายละเอียดดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม
ขององคก์ร ดงันั้นทุกประเด็นดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมีการระบุไวใ้นรายการท่ีจะน ามา
พิจารณากลยทุธ ์กระบวนการและผลิตภณัฑท์ั้งหมดขององคก์รจะตอ้งมีการพิจารณาเพ่ือพฒันาการ
จดัท ารายละเอียดการเช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการประเมินความสัมพนัธ์
เชิงกลยุทธ์ในขั้นตอนท่ีสาม แม่แบบส าหรับการการสัมผสัทางสังคมมุ่งเสนอถึงความแตกต่าง

เลือกกลยทุธข์องหน่วยงาน 

ช้ีบ่งการเช่ือมโยงกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ประเมินความสมัพนัธเ์ชิงกลยทุธใ์นประเด็นดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
งก 

มุมมองดา้น
การเงิน 

มุมมองดา้นลกูคา้ 
มุมมองดา้น
กระบวนการ

ภายใน มุมมองดา้นการ
เรียนรู้และการ

พฒันา มุมมองดา้น 
การไม่หวงัผลก าไร 
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ระหว่างผูม้ีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม สุดท้ายสามารถแบ่งตามการจัดประเภทของ
วตัถุประสงค ์ส่วนดา้นสงัคมจะถกูแยกจากมุมมองท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.7 แผนทีก่ลยุทธ์ 
 

David P. Norton กล่าวว่า “แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Maps) เป็นเคร่ืองมืออธิบายถึงตวักล
ยทุธอ์ยา่งเป็นเหตุเป็นผลและสอดคลอ้งกนั ดว้ยการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมในระยะสั้นท่ี
จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัลูกคา้และคุณค่าต่อผูถื้อหุ้นในระยะยาว” ปัจจุบนักลยุทธ์ตอ้งถูก
น าไปปฏิบติัในทุกระดบัขององคก์ร มนุษยต์อ้งเปล่ียนพฤติกรรมและรับคุณค่าใหม่ๆ เขา้มาสู่ตนเอง 
กุญแจส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงน้ีก็คือ การก าหนดกลยุทธ์ลงไปท่ีศูนยก์ลางของกระบวนการ
บริหารจดัการ การสร้างกระบวนการบริหารจดัการเพ่ือน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัตอ้งเร่ิมดว้ยการวาง
กรอบการท างานท่ีสอดคลอ้งกนัและเช่ือถือได้  (นอร์ตนั, เดวิด พี. และโกจิลลาร์ท, ฟรานซิส เจ, 
2547.) 

การรวมกรอบการท างานของ Sustainable Balanced Scorecard  (SBSC) กบัแนวคิดของ
แนวทางกลยุทธ์ (Strategic themes) เป็นการช่วยแปลงวิสัยทศัน์ไปเป็นการกระท า และเป็นการ
ส่ือสารแนวทางการบริหารและการด าเนินงานแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัท าแผนท่ีกลยุทธ ์
ดงัน้ี (ศิริวิช ดโนทยั, ม.ป.ป.) 

1) การยนืยนัวิสยัทศัน ์เพื่อยนืยนัทิศทางการพฒันาท่ีหน่วยงานตอ้งการจะเป็นในอนาคต
ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญท่ีหน่วยงานต้องการพัฒนาเพื่อให้บรรลุ
วิสยัทศัน์ 

3) การพิจารณาจ าแนกกลยทุธใ์นแต่ละมิติ 
4) น ากลยทุธท่ี์ไดม้าเรียงในลกัษณะเหตุ-ผลในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ 
5) รวมแผนท่ียทุธศาสตร์ท่ีไดจ้ากขอ้ 4 ใหเ้ป็นภาพเดียวกนั 
6) พิจารณาความเช่ือมโยงของกลยทุธใ์นแต่ละแผนท่ีประเด็นยทุธศาสตร์ 
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2.8 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
 เสาวนีย ์วิริยะอ  าไพวงศ ์(2545) ท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยใชห้ลกัการ
ของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ กรณีศึกษาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า  
นิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ เป็นกลยุทธ์หน่ึงในการน าหลกัการของ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) มาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยอาศยัความร่วมมือ
กนัระหว่างอุตสาหกรรม โดยการศึกษาคน้ควา้ถึงกิจกรรมดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 
แนวทางในการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงไดท้ าการศึกษาการน าเศษเหล็กใชแ้ลว้จากโรงงานไปใช้
เป็นวตัถุดิบของโรงงานผลิตเหลก็ และการน าหลอดไฟฟลอูอเรสเซนส์ท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ โดย
ส่งหลอดไฟใชแ้ลว้กลบัไปยงับริษทัผูผ้ลิตหลอดไฟ ผลการศึกษาพบว่า ทั้งสองโครงการเป็นการ
ส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนืลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และลดค่าใชจ่้ายของบริษทั 
รวมถึงเป็นการลดการใชพ้ื้นท่ีฝังกลบ ซ่ึงเป็นการลดการเกิดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ลดการใชพ้ลงังาน 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพฒันาคุณภาพชุมชน ระดบัการประยุกต์ใชแ้นวคิดของนิคม
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศข้ึนอยูก่บันิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  

กิติกร จามรดุสิต และคณะ (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาจงัหวดัระยองสู่เมืองเชิง
นิเวศเศรษฐกิจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและจดัท าขอ้มูลสถานภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเบ้ืองตน้ของ
จงัหวดัระยองท่ีสามารถน าสู่การวางกรอบพ้ืนฐานการพฒันาเมืองระยองสู่เมืองนิเวศเศรษฐกิจ โดย
มีกรอบแนวทางการศึกษาวจิยัแนวทางเพื่อการพฒันาจงัหวดัระยองสู่เมืองเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ผลการ
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาจงัหวดัระยอง  การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ และขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและเวทีการมีส่วนร่วม จะเห็น
ไดถึ้งการด าเนินไปของเมืองท่ียงัตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ซ่ึงมีผลกระทบทั้งท่ีเป็น
โอกาส และความเส่ียงต่อการพฒันาจงัหวดัทั้งส้ิน 4 ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงใน
มิติเชิงเศรษฐกิจจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวดั  2) การ
เปล่ียนแปลงดุลยภาพของตน้ทุนส าคญัในดา้นการเกษตร และท่องเท่ียวต่อการขบัเคล่ือนจงัหวดั 3)  
การเปล่ียนแปลงสภาวะดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 4) การเปล่ียนแปลงสภาวะดา้น
สงัคม สามารถนาสู่รูปแบบแนวทางเพื่อการพฒันาจงัหวดัระยองสู่เมืองเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ซ่ึงอาศยั
หลกัการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นกุญแจหลกัในการขบัเคล่ือนเช่ือมโยงสู่การพฒันา  
ประกอบดว้ยการสร้างให้เกิดการพฒันาใน  3 องค์ประกอบหลกั  ได้แก่ 1) การสร้างให้เกิด
กระบวนการ และผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Development of Eco-Product and Process) 2)  การ
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สร้างให้เกิดการวางแผนจงัหวดัเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Development of Eco-Planning) และ 3) การ
สร้างความตระหนกัในเร่ืองเชิงนิเวศเศรษฐกิจแก่คนในชุมชน (Development of Eco-People) 

วิสาขา ภู่จินดา (2555) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัการประยกุตห์ลกันิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
ในการจัดการส่ิงแวดลอ้มชุมชน ในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นนาเวียง จังหวดัล  าปาง  ชุมชนบา้นจ ารุง  
จงัหวดัระยอง ชุมชนบ้านภูไทพฒันา  จังหวดันครราชสีมา ชุมชนเขาคราม จงัหวดักระบ่ี และ
ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์จงัหวดัชุมพร พบว่า การประยกุตใ์ชห้ลกันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนมีความเป็นไปไดสู้ง โดยเฉพาะชุมชนชนบท เพราะยงัมีการพึ่งพาอาศยักนั
คลา้ยคลึงระบบนิเวศ โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยกุตห์ลกันิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หรือการประเมินทรัพยากรภายในชุมชน ความร่วมมือ
ของคนในชุมชน การมีผูน้  าท่ีเป็นศูนยร์วมการพฒันา การมีแผนพฒันาชุมชน  การส่ือสารภายใน
ชุมชนอย่างสม ่าเสมอ กาเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และการมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วย
สนบัสนุนการเป็นเครือข่าย 

Panyathanakun, Tantayanon, Tingsabhat and Charmondusit. (2013) ไดศ้ึกษาการพฒันา
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย โดยใชนิ้คมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล  าพูน เป็น
กรณีศึกษา ดว้ยการศึกษาโดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิ  การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม  และการสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้างกบัตวัแทนผูม้ีส่วนไดเ้สียหลกั ผลการศึกษาคือการสร้างกรอบการท างาน ดงัภาพท่ี 
2.15 และแนวทางท่ีเป็นไปไดข้องผลประโยชน์และความเช่ือมนัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

  

 

ภาพที่ 2.15 กรอบแนวคิดการเป็นชุมชนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Community-Based Eco – 
Industrial Estate: CBEIE Framework) 

ชุมชน 

กนอ./องค์กรของรัฐ 

ระบุขอ้กงัวลในความ
ตอ้งการของชุมชน 

สถาบันการศึกษา 

ระบุความสนใจ
และขอ้กงัวล

ทัว่ไป 

วางแผนเพื่อ
พฒันาเศรษฐกจิ 
ส่ิงแวดลอ้ม และ

สังคม 

ด าเนินการ 

ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ประเมินผล 

ความร่วมมือ &
เครือข่าย 

การอยู่ร่วมกันของ 

อุตสาหกรรมและชุมชน 

ความเต็มใจ 

การแลกเปล่ียน

ความรู้ การไดร้ับประโยชน์
ร่วมกนั 

ความเช่ือใจ 
บริษัท/อตุสาหกรรม 
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กรอบการท างานชุมชนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Community – Based Eco – Industrial 
Estate: CBEIE Framework) ไดเ้สนอว่า  ตอ้งประกอบดว้ยความร่วมมือหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1)  การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)/ องค์กรของรัฐ 2)  ภาคอุตสาหกรรม/บริษัท                     
3)  สถาบนัการศึกษา โดยมีชุมชนเป็นศูนยก์ลางเพื่อน าไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
อุตสาหกรรมและชุมชนในการยกระดบันิคมอุตสาหกรรมให้กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
จะข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนและการท างานร่วมกนัของทุกๆส่วน โดยมีการระบุความสนใจและขอ้
กังวลของชุมชนเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อมและสังคม ในการอยู่ร่วมกันของ
อุตสาหกรรมและชุมชนซ่ึงตอ้งมีการติดตามการด าเนินงานอีกทั้งมีการประเมินผล  เพื่อก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายในชุมชน อนัประกอบไปด้วย ความเต็มใจ (Willingness)  การ
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ (Knowledge Exchange)  การไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั (Mutual Benefit)  และ
ความไวว้างใจ (Trust) ซ่ึงกรอบการท างานน้ีจะเป็นตน้แบบกรอบการท างานส าหรับการสนับสนุน
ดา้นวิชาการและสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับหน่วยงาน รัฐบาลและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความส าเร็จของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย   

Tian et al. (2014) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการพฒันาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
ประเทศจีนโดยมีเป้าหมายในการประเมินประสิทธิภาพดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของสวน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 17 แห่ง ท่ีไดรั้บการรับรอง โดยพิจารณาในเร่ืองของการใชท้รัพยากร การ
พฒันาเศรษฐกิจ  และการปลดปล่อยมลพิษ  โดยการเปรียบเทียบตวัช้ีวดักบัปีท่ีอา้งอิงในแผนและปี
ท่ีไดรั้บการรับรอง พบว่า 1)  การสร้างมลูค่าเพ่ิมโดยรวมของสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 17 แห่ง 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56 2)  การใชพ้ลงังาน การใชน้ ้ าสะอาด การเกิดน ้ าเสีย และกากอุตสาหกรรม ใน
ภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ร้อยละ 18 ร้อยละ 12 และร้อยละ 6 ตามล าดบั  แต่ในบางแห่งเร่ิมลดลง 
3) ค่าซีโอดี (COD) และ ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ลดลงเป็นสองเท่า ซ่ึงมาตรการสนับสนุนการพฒันา
ประสิทธิภาพของการพฒันาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศจีน คือการใชก้ระบวนการผลิตท่ี
สะอาด (Cleaner Production)  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management)  การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Sharing) การประหยดัพลงังานในระดบับริษทั (Energy Saving)  
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม (Pillar Industries) และ การพึ่งพาอาศยักนัของอุตสาหกรรม (Industrial 
Symbiosis) 

Patala et al. (2014) ไดศ้ึกษารูปแบบต่างๆของเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนโดยการระบุรูปแบบเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีศกัยภาพเป็น 4 
รูปแบบ คือ 1)  เครือข่ายการพึ่งพาอาศยักนัและกนั 2)  เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยนื 3)  เครือข่าย
ดา้นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 4)  เครือข่ายการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเชิงลึกใน
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การด าเนินงานของแต่ละรูปแบบพบว่า ผูก้  าหนดนโยบายและผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งตระหนักถึง
กลไกต่างๆทั้งหมดระหว่างเครือข่ายขององคก์ร ซ่ึงจะสามารถลดภาระการรองรับของส่ิงแวดลอ้ม  
นอกจากนั้นยงัจ  าเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือขององค์กรเพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และไดม้ีการ
เสนอว่าการออกแบบเครือข่ายซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐาน ระเบียบปฏิบติั ทรัพยากร และโครงสร้าง
พ้ืนฐานร่วมกนัในเครือข่าย จะช่วยเพ่ิมความสามารถของสมาชิกรวมไปถึงการประสานความ
ร่วมมือกนัระหว่างองคก์รในการส่งเสริมความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยในการจดัการเครือข่าย
แต่ละองคก์รจะมีรูปแบบท่ีเตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บับริบทขององคก์ร 

Veleva., Todorova, Lowittb, Angus and Neely. (2015) ไดศ้ึกษาถึงความเขา้ใจและการ
จดัการกบัความตอ้งการทางธุรกิจของบริษทัและการพฒันาอยา่งยนื ในสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
พบว่าการเขา้ถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางรถไฟ  ถนน และอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสุด รองลงมาคือ การด าเนินการดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า และผลประโยชน์ทางภาษี นอกจากน้ี
ยงัรวมไปถึงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและทรัพยากร และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
พ้ืนท่ีและมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ซ่ึงกนัและกนั มีการก าหนดนโยบายต่างๆให้สอดคลอ้งกบั
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและความตอ้งการทางธุรกิจ ซ่ึงการสนับสนุนเครือข่ายในการพฒันาจะเป็น
กุญแจส าคญัในการสร้างความส าเร็จในการพฒันาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ทั้งในภาคธุรกิจและ
คุณค่าทางสงัคม 
   



 

 

บทที ่3 
 

วิธีการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคดิ 
 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร  
งานวิจยั  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และบทความวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Development) และผลการด าเนินงานพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
เป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาคือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน จังหวดั
กรุงเทพมหานคร และการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
เพื่อใหท้ราบถึงการด าเนินงานยกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ความคิดเห็น  ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั จากนั้นรวบรวบขอ้มูลทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม
และจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ รวมทั้ง
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการพฒันาด้วย SWOT Analysis และเสนอกลยุทธ์ในการพฒันาด้วย 
TOWS Matrix Analysis และ Sustainable Balance Scorecards (SBSC) รวมทั้งสรุปผลการศึกษา
ดว้ยแผนท่ีกลยทุธ ์(Strategy Map) เพื่อเสนอแนวทางส าหรับการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อย่างย ัง่ยืนส าหรับนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆต่อไป แนวคิดของ
การศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งั ภาพท่ี 3.1  
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอ้ก  าหนดคุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดั  
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ดา้น 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การด าเนินการยกระดับนิคมฯ บางชัน 
สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 1)  ดา้นกายภาพ 
 2) ดา้นเศรษฐกิจ 
 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 4)  ดา้นสังคม 
 5)  ดา้นการบริหารจดัการ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
1) สรุปประเดน็การพฒันาฯ 
2) วิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จและสภาพแวดลอ้มการด าเนินการพฒันาดว้ยวิธี SWOT Analysis 
3) ประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมาย (The Goal-Attainment Approach) 
4)  วิเคราะห์แนวทางการพฒันาดว้ย TOWS Matrix และ Sustainable Balanced Scorecards (SBSC) 

ปัจจยัความส าเร็จและแนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
ของนิคมฯ บางชนั 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
ผลการประเมินตาม 

ขอ้ก  าหนดคุณลกัษณะและ
เกณฑต์วัช้ีวดัการเป็น  

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

วิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Analysis) 

การพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

ในพื้นท่ีนิคมบางชนั 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
(สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง) 
1) ผูบ้ริหารนิคมฯ บางชนั 
2) เจา้หนา้ที่การนิคมฯ 
 บางชนั 
3) ผูป้ระกอบการ 
  ในนิคมฯ บางชนั 
4)  หน่วยงานเครือข่าย 
5) ชุมชนโดยรอบ 
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3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูสมัภาษณ์ในการศึกษาประสิทธิผลการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
แนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา มีดงัน้ี 
 1)  ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารนิคมฯ บางชนั เป็นผูก้  ากบัดูแล
ส่งเสริมผูป้ระกอบการในนิคมฯ และด าเนินการพฒันานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนิคมฯ บางชนั
และเจา้หนา้ท่ีการนิคมฯ บางชนั เป็นผูด้  าเนินการและส่งเสริมผูป้ระกอบการในนิคมฯในการ
ด าเนินการพฒันานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนิคมฯ บางชนั  
 2)  ผูป้ระกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนิคมฯซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา
กระบวนการผลิต  อาคารโรงงาน  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และ การควบคุมมลพิษต่างๆ  เพื่อ
พฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนั  เขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

3)  หน่วยงานเครือข่าย  เป็นหน่วยงานท่ีจะช่วยสนบัสนุนการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนัร่วมกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ส านกังานเขตมีนบุรี และส านกังานเขตคนันายาว 

 4)  ผูน้  าชุมชน ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ท่ีมีโอกาสไดรั้บ
ผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบจากการพฒันานิคมฯ จ  านวน 5 ชุมชน  ไดแ้ก่ 1) ชุมชนเกาะ
จวน 2) ชุมชนรามอินทราเนรมิต 3) ชุมชนบางชนัพฒันา 4) ชุมชนเคหะบางชนั  และ 5) ชุมชนริม
คลองหลอแหล   

 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาประสิทธิผลการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแนวทางในการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนืของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ผูศ้ึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู 2 
รูปแบบ ดงัน้ี  
 

3.3.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ
 เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูม้ีส่วนมีส่วนไดเ้สียในการพฒันา
ยกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนั เพ่ือการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ดงัน้ี 
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3.3.1.1  การสมัภาษณ์ ผูบ้ริหารนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
  3.3.1.2  การสมัภาษณ์ เจา้หนา้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั   

3.3.1.3   การสมัภาษณ์ ผูป้ระกอบการ ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนัโดยการ
เลือกแบบเจาะจงผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนร่วม จากผูป้ระกอบการทั้งหมด 94 แห่ง ดว้ยวิธี Snow ball 

3.3.1.4  การสัมภาษณ์ หน่วยงานเครือข่าย จ  านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) เขตมีนบุรี 3) เขตคนันายาว  

3.3.1.5  การสัมภาษณ์ ผูน้  าชุมชน ท่ีตั้งอยู่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  
จ  านวน 5 ชุมชน ไดแ้ก่ 1) ชุมชนเกาะจวน 2) ชุมชนรามอินทราเนรมิต 3) ชุมชนบางชนัพฒันา 4) 
ชุมชนเคหะบางชนั 5) ชุมชนริมคลองหลอแหล   

 
3.3.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ

 เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาและรวบรวม เอกสาร ต ารา งานวิจยั ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
บทความวิชาการต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco Industrial 
Development) และพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ไดแ้ก่ แนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของประเทศไทยและต่างประเทศ ขอ้ก าหนด คุณลกัษณะและตวัช้ีวดัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลการประเมินการด าเนินการพฒันายกระดบั
นิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชัน รวมทั้งงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

3.4 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจยัน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ ค าถามการสมัภาษณ์ ในเร่ือง 
เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการและปัจจยัความส าเร็จในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนัเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีประเด็นค าถามการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงัต่อไปน้ี 

 
3.4.1 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมบางชัน   
 1) ความเป็นมา ทิศทางการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของการพฒันานิคม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บางชนัเป็นอยา่งไร 
 2) กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียในการยกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัมีภาคส่วนใดบา้ง  

และแต่ละส่วนมีบทบาทอยา่งไร 
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 3) กระบวนการในการด าเนินงานพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนั  เพื่อเป็น “เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” มีขั้นตอนอยา่งไร   

 4) การนิคมฯ บางชนั  มีการบริหารจดัการอยา่งไร เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (พนกังาน ผูป้ระกอบการ ชุมชน/หน่วยงานทอ้งถ่ิน) 

 5) การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียในการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางชันมี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

 6) ในการประเมินการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดบั Eco Champion 
มีประเด็นใดบา้งท่ีนิคมฯ ยงัตอ้งมีการพฒันา 

 7) การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เกิดผลกระทบหรือการเปล่ียนแปลงต่อนิคมฯและชุมชนหรือไม่ อยา่งไร   

 8) การยกระดบัเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนัมีจุดแข็งและจุดอ่อนอยา่งไร 

 9) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการมีอะไรบ้าง และมีแนวทางแก้ปัญหา
อยา่งไร 
 10) ข้อเสนอแนะในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

 
3.4.2 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีน่ิคมอุตสาหกรรมบางชัน   

 1) ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บาง
ชนัหรือไม ่อยา่งไร 
 2) ท่านรับรู้และเข้าใจในข้อก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตวัช้ีวดัการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือไม่ อยา่งไร 
 3) ประเด็น ท่ีองค์กรของท่านให้ความส าคัญในการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมคืออะไร เพราะอะไร 
 4) องค์กรของท่านได้มีการสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน
หรือไม่ อยา่งไร 
 5) องคก์รของท่าไดม้ีการสนับสนุนการพฒันาความรู้และความสามารถของท่าน
หรือไม่ อยา่งไร   
 6) องคก์รของท่านมีจุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรม
อยา่งไร 
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 7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

 
3.4.3 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หรือโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ที่นิคม

อุตสาหกรรมบางชัน   
 1) องคก์รของท่านมีส่วนร่วมในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
นิคมฯ บางชนัหรือไม่ อยา่งไร 
 2) องค์กรของท่านมีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
การนิคมหรือไม่ อยา่งไร 
 3) ท่านรับรู้และเข้าใจในข้อก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตวัช้ีวดัการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือไม่ อยา่งไร 
 4) ประเด็น ท่ีองค์กรของท่านให้ความส าคัญในการพัฒนายก ระดับนิคม
อุตสาหกรรมคืออะไร เพราะอะไร 
 5) องคก์รของท่านมีการด าเนินการ ตามเกณฑก์ารเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของกนอ. 5 มิติ 22 ดา้นในประเด็นใด อยา่งไร 
 6) องคก์รของท่านมีจุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรม
อยา่งไร 
 7) การนิคมฯ บางชนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการสนบัสนุนการด าเนินงานของ
ท่านหรือไม ่อยา่งไร 
 8) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการมีอะไรบ้าง  และมีแนวทางแก้ปัญหา
อยา่งไร 
 9) ข้อเสนอแนะในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

 
3.4.4 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์หน่วยงานเครือข่ายที่เกีย่วข้อง  

 1) องคก์รของท่านมีส่วนร่วมในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
นิคมฯ บางชนัหรือไม ่อยา่งไร 
 2) องคก์รของท่ามีแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 
 3) การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนัมีจุดอ่อนและ
จุดแข็งอยา่งไร 
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 4) การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เกิดผลกระทบหรือการเปล่ียนแปลงต่อสงัคมและชุมชนหรือไม่ อยา่งไร   
 5) ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัอยา่งไร 

 
3.4.5 ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  ที่ตั้งอยู่อยู่โดยรอบนคิมอุตสาหกรรมบางชัน 

 1) ปัจจุบันปัญหาท่ีเกิดจากนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบริหารจดัการ) ต่อชุมชนของท่านเป็นอย่างไร อะไรคือประเด็นปัญหาท่ี
ท่านใหค้วามส าคญั 
 2) ท่านรู้จกัแนวคิดการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 
 3) ท่านคิดว่าแนวคิดการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะช่วยแกไ้ขปัญหาจาก
อุตสาหกรรมและพฒันาชุมชนของท่านอยา่งไร 
 4) การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เกิดผลกระทบหรือการเปล่ียนแปลงต่อคุณภาพชีวิตและชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร   
 5) การนิคมฯ บางชนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
สร้างสงัคมและคุณภาพชีวิตของท่านใหดี้ข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
 6) ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัหรือไม ่อยา่งไร 
 7) ท่านมีความคิดเห็นและความเช่ือมัน่ ต่อการด าเนินงานพฒันานิคมอุตสาหกรรม
บางชนัหรือไม่  อยา่งไร 
 8) ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัอยา่งไร 

 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 การศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนของนิคมอุตสาหกรรม
บางชนั ผูศ้ึกษาไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการ
ทดสอบความตรง (Validity) ตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ ซ่ึงไดท้ าการสอบถามและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหา
ของแบบสมัภาษณ์ใหต้รงตามวตัถุประสงค์ เน้ือหา นิยามเชิงทฤษฎี และนิยามเชิงปฏิบติัการ โดย
น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ในการศึกษา ด้วยวิธี IOC:           
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Item – Objective Congruence Index ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (สุวิมล ติรกานันท์, 2549: 156, 
อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2555: 186 – 187) 
 
  ค าถามมีความสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน 0 คะแนน 
  ค าถามไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน -1 คะแนน 
 

จากนั้นน ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
 

 IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ 
 R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 N หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

ขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC อยูใ่นช่วง 0.5 – 1 ขอ้ค  าถามนั้นจึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้แต่ถา้
หากนอ้ยกว่า 0.5 ขอ้ค าถามนั้นควรมีการปรับปรุงแกไ้ข 

ซ่ึงรายละเอียดท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งไดแ้สดงในภาคผนวก.ซ่ึงพบว่าจากขอ้
ค าถามทั้งหมด จ  านวน 42 ขอ้ มีค่า IOC  อยู่ในช่วง 0.5 – 1 จ านวน 36 ขอ้ ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ด ้ 
และมีข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 จ านวน 6 ขอ้ ท่ีตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไข โดยไดม้ีการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้   

 

3.6 การตรวจสอบข้อมูล 
 
 การศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนของนิคมบางชัน  ผู ้
ศึกษาไดท้ าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อตรวจสอบความหน้าเช่ือถือ
ของขอ้มลูว่าสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจยัได ้การตรวจสอบขอ้มูลท่ีใชก้นัมากใน
การวิจยัเชิงคุณภาพคือ การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงมีวิธีการดงัน้ี (สุภางค ์ 
จนัทวานิช, 2554: 129)   

1) การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล  (Data triangulation) คือการพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั
ไดม้านั้นถกูตอ้งหรือไม่ โดยตรวจสอบจากแหล่งขอ้มลูท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบไดแ้ก่ 

 (1)  แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มลูต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
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 (2)  แหล่งสถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มลูต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
 (3)  แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้ห้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิม

หรือไม ่
2) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นผูว้ิจยั (Investigator triangulation) คือการตรวจสอบว่าผูว้ิจยั

แต่ละคนไดข้อ้มลูต่างกนัอยา่งไร โดยเปล่ียนตวัผูส้งัเกตแทนท่ีจะใชผู้ว้ิจยัคนเดียวตลอด   
3) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นทฤษฎี (Theory triangulation) คือการตรวจสอบว่า ถา้ผูว้ิจยั

ใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าใหก้ารตีความขอ้มลูแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
4) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological triangulation) คือการใช้

วิธีเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างกนั เพื่อรวบรวมขอ้มลูเร่ืองเดียวกนั 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู   
1)  การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data triangulation) คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

บุคคลท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ การนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  

และชุมชน ประชาชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

 2)  การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มลู (Methodological triangulation)  คือการใช้

วิธีเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างกนั ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง การสงัเกตการณ์ (ขณะลงพ้ืนท่ี

สมัภาษณ์) และการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.7  วธีิวเิคราะห์ข้อมูล   
 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากผูม้ีส่วนไดเ้สียในการพฒันา
นิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จากการทบทวน
วรรณกรรมงานเอกสารต่างๆ และการสงัเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการวิเคราะห์เน้ือหาตามประเด็น (Content Analysis) ด้วยการบรรยายแบบพรรณนาความ 
(Descriptive Analysis) และน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จและสภาพแวดลอ้มของการ
พฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดว้ยวิธี SWOT Analysis จากนั้นประเมินประสิทธิผล
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บางชนั จากความสามารถขององค์กรในการบรรลุ
เป้าหมาย (The Goal – Attainment Approach) ตามเกณฑก์ารประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในระดบั Eco – Champion  พร้อมทั้งเสนอแนวทาง/กลยุทธ์ในการพฒันาดว้ยวิธี TOWS 
Matrix Analysis และ Sustainable Balance Scorecards (SBSC) ดว้ยแผนท่ีกลยทุธ ์(Strategy Map)  



 

 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) อย่าง
ย ัง่ยืน: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ผูศ้ึกษาได้ศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานของนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัในการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามขอ้ก  าหนดและตวัช้ีวดัการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากเอกสารผลการประเมินการ
เป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดับ Eco-Champion พร้อมทั้งการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้างของผูม้ีส่วนได้เสีย  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการด าเนินงาน ความส าเร็จ และ
ประสิทธิผลของการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อีกทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนส าหรับนิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนั ทั้งน้ีผูศ้ึกษาไดร้วบรวมผล วิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษา  ดงัน้ี 

 

4.1 ผลการด าเนินการพฒันายกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  (Eco Industrial Town)  

 
4.1.1 ผลการตรวจประเมนิเพือ่ให้การรับรองนิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็น “เมอืง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดับ Eco-Champion โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 จากการศึกษารายงานการตรวจประเมินเพื่อใหก้ารรับรองการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ” ในระดบั Eco – Champion ของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ประจ าปี 2556 ตามขอ้ก าหนด
คุณลกัษณะมาตรฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ  22 ดา้น โดยไดรั้บการตรวจ
ประเมินเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเป็นการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) โดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากเกณฑ์การประเมิน 3 ส่วน ไดแ้ก่ เกณฑ์ส่วนท่ี 1 ขอ้ก าหนด
ขั้นต้นของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกณฑ์ส่วนท่ี 2 เกณฑ์ข้อบงัคบั  เกณฑ์ส่วนท่ี 3 
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เกณฑร์ะดบัคะแนน พบว่านิคมอุตสาหกรรมบางชนัผา่นเกณฑท์ั้ง 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั
สรุปดงัน้ี 
 เกณฑ์ส่วนท่ี 1 เป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึงความพร้อมในการกา้วเขา้สู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงนิคมอุตสาหกรรมบางชนั มีการประกาศนโยบายพฒันานิคมฯ บางชนัสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการจดัตั้งคณะท างาน Eco (Eco Team)  และคณะท างานเครือข่าย Eco 
(Eco Networks) และปรับปรุงคณะท างานใหเ้ป็นปัจจุบนั อีกทั้งมีการจดัท าระบบการบริหารจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 และพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง จึงผา่นเกณฑส่์วนท่ี 1 ซ่ึง
เป็นเกณฑท่ี์แสดงถึงความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 เกณฑส่์วนท่ี 2 เป็นการพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนิคมอุตสาหกรรม
ตอ้งไม่แย่งชิงทรัพยากร ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อมลพิษ ไม่สร้างความวิตกกังวลดา้นความ
ปลอดภยัใหก้บัชุมชน และไม่ท าลายคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ มีเกณฑ์ขอ้บงัคบั 6 ขอ้ และจาก
การประเมินพบว่า นิคมอุตสาหกรรมบางชนัผา่นเกณฑ์ขอ้บงัคบัทั้ง 6 ขอ้ โดยไม่มีขอ้ร้องเรียนใน
เร่ืองการปันส่วนน ้ าท่ีไม่เหมาะสม การจดัการการใชพ้ลงังาน การลกัลอบปล่อยน ้ าเสีย และท้ิงกาก
ของเสียในรอบ 2 ปี อีกทั้งมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียนและรายงานผลการตอบสนองขอ้
ร้องเรียนดว้ยระบบ ISO 14001 โดยไม่มีการเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงและอตัราการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงท่ีมี
ผลกระทบต่อชุมชนในรอบ 1 ปี  
 เกณฑ์ส่วนท่ี 3 เป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ ท่ีจะยกระดบัการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco – Champion โดยจะตอ้งผ่านเกณฑ์ทั้ง 47 
ค่าเป้าหมาย ใน 5 มิติ 22 ดา้น ซ่ึงนิคมฯ บางชนัผ่านทุกค่าเป้าหมาย แต่มีบางประเด็นท่ีไดค้ะแนน
ไม่เต็ม ซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันาต่อไป จากการประเมินเกณฑส่์วนท่ี 3 พบว่า   
 1) มิติกายภาพ นิคมฯ บางชันได้คะแนนเต็มทุกค่าเป้าหมาย โดยได้
พฒันาระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯใหม้ีสภาพดี มีความปลอดภยัต่อการใชง้านอย่างต่อเน่ือง 
แมว้่าจะมีขอ้จ  ากดัของพ้ืนท่ี เน่ืองจากนิคมฯ บางชนัเป็นนิคมฯแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเม่ือ
ปี 2515  จึงมีพ้ืนฐานค่อนขา้งจ ากดั ไม่สามารถขยายหรือพฒันาใหก้วา้งขวางข้ึน   
  2) มิติเศรษฐกิจ นิคมฯ บางชนัไดค้ะแนนเต็มทุกค่าเป้าหมาย โดยมีการ
จัดเก็บและจัดท าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  
(Economic Efficiency)  เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (Economic Stability) และเศรษฐกิจชุมชน (Economic 
Equity) ไดค้รอบคลุมและครบถว้น 
  3) มิติส่ิงแวดลอ้ม การเฝ้าระวงัคุณภาพน ้ าเป็นส่ิงท่ีนิคมฯ ให้ความส าคญั
เป็นอย่างมาก  เน่ืองจากนิคมฯ ไม่มีระบบบ าบัดน ้ าเสียส่วนกลาง  และนิคมฯตั้งอยู่กลางแหล่ง
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ชุมชนและใกลแ้หล่งน ้ าสาธารณะ จึงมีการก ากบัดูแลน ้ าท้ิงจากโรงงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด และติดตามเฝ้าระวงัคุณภาพน ้ าท้ิงจากนิคมฯอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนั้นยงัมีการ
จดัท าฐานข้อมูลการใช้สารเคมีของโรงงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยั และสุขภาพของชุมชน ตลอดจนก ากบัดูแลให้โรงงานปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใน
ดา้นต่างๆอยา่งครบถว้น 
   4) มิติด้านสังคม นิคมอุตสาหกรรมบางชันมีความมุ่งมัน่ในการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยการด าเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาว  และ
เป็นนิคมแห่งแรกท่ีไดรั้บการรับรอง ตลอดจนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วน
ของโครงการให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างนิคมฯ บางชนัและชุมชน 
  5) มิติด้านการบริหารจัดการ นิคมอุตสาหกรรมบางชันได้จัดให้มี
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก ากบัดูแลนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงมีการเผยแพร่ขอ้มูล
การด าเนินงานต่างๆของนิคมฯ บางชนั ต่อสาธารณะ ผา่นช่องทางต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ของผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อการประกอบการของนิคมฯ บางชนั ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการ
ยกระดบัการพฒันานิคมฯ บางชนั  มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

4.1.2 ผลการสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้างผู้มส่ีวนได้เสียในการพฒันายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างของผูม้ีส่วนได้เสียในการพฒันายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร/เจา้หน้าท่ีส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมบางชนั สถานประกอบการ ผูน้  าชุมชนโดยรอบ และคณะท างานเก่ียวกบัการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากกนอ. เก่ียวกบัแนวคิด  ความเขา้ใจ การด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค  
และขอ้เสนอแนะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
ตามการวิเคราะห์ผูม้ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีส าคัญ
ประกอบดว้ย   
 1) ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ        
 2) ประเด็นท่ีใหค้วามส าคญัหรือขอ้กงัวลในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
 3) การด าเนินการและการมีส่วนร่วมในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
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 4) จุดอ่อนและจุดแข็งของการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ  
 5) ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ     
 6) ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศอยา่งย ัง่ยนื   

 สาระส าคญัจากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดเ้สียสรุปไดด้งัน้ี  
4.1.2.1  ผูแ้ทนส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 

 จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 1 ท่าน และเจา้หน้าท่ี
ส านกังานนิคมฯ บางชนั 1 ท่าน ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิง
ขอ้มลูส าคญัท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ สรุปดงัน้ี   

 นิคมฯ บางชันเร่ิมเข้าสู่ Eco Industrial Estate ในปี 2555 ผ่านเกณฑ์การเป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปี 2556 และเป็นนิคมฯน าร่องของ กนอ. ปี 2557 โดยรับการรับรองใหเ้ป็น
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco – Champion ซ่ึงนโยบายการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดงัน้ี  
 1) พัฒนาพ้ืนท่ีและส่ิงปลูกสร้าง  รวมทั้ งระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพและปลอดภยั 
 2)  สร้างปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและจงัหวดั 
และความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนทอ้งถ่ิน 
 3) สนับสนุนส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม มีการใช้
ทรัพยากรและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการก่อเกิดของเสีย และการเพ่ิม
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 4) เสริมสร้างความสุขของคนในส านักงานการนิคมอุตสาหกรรม  
ผูป้ระกอบการ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยมุ่งเนน้คุณภาพชีวิตและสงัคมท่ีดี 
 5) บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมบนหลักการมีส่วนร่วมและหลัก             
ธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน 

 โดยนิคมฯ บางชนัจะเนน้การด าเนินงานดา้นสงัคมมากท่ีสุด เน่ืองจากนิคม
ฯ บางชนัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครแวดลอ้มดว้ยชุมชน 5 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนเคหะบางชนั ชุมชน
บางชนัพฒันา ชุมชนรามอินทราเนรมิต ชุมชนเกาะจวน และชุมชนริมคลองหลอแหล   
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 ในการการยกระดบันิคมบางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  นิคม
ฯ บางชนั ตอ้งผา่นเกณฑใ์หค้รบทุกมิติ ตามท่ี กนอ.ก  าหนดไวคื้อ 5 มิติ 22 ดา้น ซ่ึงมีการวิเคราะห์
ถึงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้ก  าหนดและศกัยภาพของนิคมฯ ว่าสามารถตอบโจทยแ์ละด าเนินการ
ตามข้อก าหนดไดม้ากน้อยเพียง  ซ่ึงหากพบช่องว่างในประเด็นใดจะมีการปรับปรุงแก้ไขและ
พฒันาใหไ้ดต้รงตามขอ้ก าหนดท่ีว่าไว ้อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะท างานพฒันานิคมอุตสาหกรรมขาง
ชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Team) และคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อ
ยกระดบันิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ซ่ึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกๆส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งพนกังานส านกังานนิคมฯ บางชนัและโรงงานในนิคมฯ ซ่ึงในส่วนของ
โรงงานไดม้ีจดัท าขอ้มลูประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco Efficiency) ส่งให้กบันิคมฯ บางชนั เพื่อตอบ
ค าถามในเร่ือง การประหยดัพลงังาน การด าเนินการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การรีไซเคิล ซ่ึงส่วน
ใหญ่โรงงานก็ให้ความร่วมมืออย่างดี  ซ่ึงในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการ
ด าเนินงานในแต่และมิติ มีดงัน้ี 

 1)  มิติกายภาพ เน่ืองจากนิคมฯ บางชนัเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของ
ประเทศไทย  การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
โดยมีการปรับปรุงทางเทา้ ผวิจราจร และทางระบายน ้ า จากเมื่อก่อนเป็นรางดินธรรมชาติ  ปัจจุบนั
ปรับปรุงเป็นรางปูนรางคอนกรีตให้น ้ าไหลได้เร็วข้ึน และการป้องกันน ้ าท่วมได้ดีข้ึน และมี
โครงการสร้างเข่ือนป้องการน ้ าท่วมโดยรอบนิคมฯ ซ่ึงอยู่ในระยะด าเนินการก่อสร้าง หลงัจากได้
ด  าเนินการพฒันายกระดับนิคมฯ ทางนิคมฯ ได้พยายามปรับปรุงให้ได้ตามข้อก าหนดเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

 2)  มิติเศรษฐกิจ เน่ืองจากโรงงานเป็นแหล่งรายไดข้องชุมชน จึงท าใหนิ้คม
อุตสาหกรรมแวดลอ้มไปดว้ยชุมชนเน่ืองจากประชาชนตอ้งการมีอาชีพและรายไดจ้ากโรงงาน อีก
ทั้งนิคมฯ ยงัท าให้เกิดธุรกิจอ่ืนๆ เกิดข้ึนมาอย่างหลากหลาย อาทิเช่น บา้นพกั คอนโด รถรับจา้ง 
การคา้ขาย ซ่ึงทางนิคมอุตสาหกรรมบางชนัไดม้ีการด าเนินการโครงการ “Eco for Life” โดยการใช้
วสัดุท่ีเหลือจากอุตสาหกรรมในนิคมฯมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑต่์างๆเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัชุมชน
รอบนิคมฯ เช่น การท าเคร่ืองใชจ้ากสายรัดในอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการเล้ียงสัตวโ์ดยผลิต
อาหารจากวตัถุดิบจากโรงงานอาหารในนิคมฯ เป็นตน้ แต่เน่ืองจากประชาชนเขตในพ้ืนท่ีโดยรอบ
มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืนอยูแ่ลว้ นิคมอุตสาหกรรมบางชนัจึงไม่สามารถสนบัสนุนในดา้น
ของอาชีพไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   

 3) มิติส่ิงแวดลอ้ม ทางนิคมฯ บางชนั มีหนา้ท่ีก  ากบัและตรวจโรงงาน โดย
มีแผนตรวจดา้นส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองคุณภาพน ้ า คุณภาพอากาศ กากของเสีย และดา้นอาชีวอนามยั 
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ตามพระราชบญัญติัโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการด าเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO 14001 การตรวจติดตามการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA Monitoring)  ปีละ 
2 คร้ัง โดยการตรวจวดัคุณภาพน ้ า คุณภาพอากาศ เสียง ในพ้ืนท่ีนิคมฯ และชุมชน รวมทั้งมีการจดั
ประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มของนิคมฯ เพื่อรายงานปรึกษาวิธีการควบคุม และด าเนินการ
แกไ้ข  โดยท่ีผา่นมาค่าพารามิเตอร์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 

 4)  มิติสงัคม นิคมฯ บางชนัไดม้ีการด าเนินโครงงาน “โรงงานอุตสาหกรรม
สีขาว” ซ่ึงเป็นโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีนิคมฯ ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังานในนิคมฯ รวมถึงชุมชนโดยรอบ ยิง่ไปกว่านั้นนิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนั ยงัเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกท่ีไดรั้บการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีขาว นอกจากน้ีทาง
นิคมฯ ไดจ้ัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อออกไปท ากิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชนโดยรอบเป็น
ประจ าทุกปี มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยการจดัให้มีการตรวจสุขภาพ  และการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่พนกังานเป็นประจ าทุกปี 

 5) มิติการบริหารจดัการ นิคมฯ บางชนัมีการด าเนินงานร่วมกบัผูม้ีส่วนได้
เสียทั้งภายในและภายนอกนอกนิคมฯ โดยสร้างความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบับริบทของการพฒันา
ยกระดบัเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการจดัท าโครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco 
Efficiency) เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ภายในนิคมฯ  ค  านึงถึงทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม โดยใหโ้รงงานจดัท าขอ้มลู เพื่อส่งใหท้างนิคมฯ มาจดัท าเป็นฐานขอ้มลู  แต่
ยงัไดรั้บความร่วมมือไดไ้ม่ดีนกัเน่ืองจากองคก์รธุรกิจยงัมีความกงัวลในเร่ืองของการเปิดเผยขอ้มูล
ต่างๆ แต่ทางนิคมฯ ไดพ้ยายามติดตามหาขอ้มลูใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 จากการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ เขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศท าใหนิ้คมฯ เกิดความใกลชิ้ดกบัชุมชนมากข้ึนจากโครงการต่าง ๆ ท่ีไดด้  าเนินการ ซ่ึงเป็น
การสร้างความมัน่ใจในการด าเนินงานของนิคมฯ ต่อชุมชน ท าให้นิคมฯ อยู่ร่วมกนักบัชุมชนได้
อย่างสงบสุข และในส่วนของโรงงานก็เกิดการต่ืนตัวในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากยิ่ง ข้ึน ในการพัฒนายกระดับนิคมฯ สู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีจุดอ่อนในการพฒันา คือ นิคมฯ บางชนัเป็นนิคมเก่าในด้านกายภาพจึง
ด าเนินการปรับเปล่ียนค่อนขา้งยาก อีกทั้งศกัยภาพของบุคลากรในเร่ืองของความรู้และความร่วมมือ
ของบุคลากรในการพฒันายงัมีนอ้ยมาก จึงท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการขบัเคล่ือนการพฒันา ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการพฒันาดา้นบุคคลากรทั้งในเร่ืองความร่วมมือและความรู้ ให้มีความมุ่งมัน่จะมีเป้าหมาย
เดียวกนัทั้งองคก์รจึงจะท าใหก้ารพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในส่วน
ของจุดแข็งพบเด่นชดัในดา้นการบริหารจดัการ เน่ืองจากทางนิคมฯไดม้ีการจดัท าระบบการจดัการ
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ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 จึงง่ายต่อการบริหารจดัการ ในส่วนขอ้เสนอส าหรับการท า
ให้เกิดความย ัง่ยืนของนิคมฯ เชิงนิเวศจะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดบัในการ
ด าเนินการพฒันา ช่วยกนัประสานงานและสร้างความร่วมมือกบัชุมชน เพื่อท าใหนิ้คมอุตสาหกรรม
อยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างสงบสุข รวมทั้งตอ้งมีการต่ืนตวัของภาคอุตสาหกรรมโดยพฒันาให้เกิด
ความย ัง่ยนืทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และด าเนินการตามระบบ PDCA กล่าวคือให้มี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ในส่วนของนิคมฯ บางชนัผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่จะพฒันายกระดบันิคมฯสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหไ้ดก้ารรับรองในระดบั Eco-excellent ต่อไป 

 
4.1.2.2  ผูแ้ทนจากสถานประกอบการ    
ในนิคมอุตสาหกรรมบางชันมีโรงงานท่ีประกอบการทั้งส้ิน 7 ประเภท ได้แก่  

อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และ
เคมีภณัฑ ์อุตสาหกรรมพลาสติกและหนงัเทียม  อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมไม้
และเฟอร์นิเจอร์ และอ่ืนๆ ซ่ึงผูศ้ึกษาได้สุ่มตัวอย่างเก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการ 6  ประเภท เน่ือง
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์เป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ และยงัไม่ไดม้ีส่วนร่วม
ในการพฒันามากนกั จึงไม่สามารถใหข้อ้มลูได ้ผลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ สรุปดงัน้ี 
 1) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนต ์

ผูป้ระกอบการท่ีใหข้อ้มลูเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบัสีและตวัท า
ท าละลายเพื่อเคลือบรถยนต ์มีพนกังานจ านวน 25 คน ผูถื้อหุน้เป็นคนไทยและญ่ีปุ่น ในมุมมองของ
บุคคลภายนอกอาจมองว่าบริษทัดงักล่าวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสกปรก เน่ืองดว้ยกระบวนการผลิตและ
ของเสียท่ีเกิดข้ึน  ทางบริษทัจึงมีความกงัวลในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก  จึงใหค้วามส าคญัในการจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเพ่ือช่วยใหบ้ริษทัสามารถอยูร่่วมกนักบัสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข  

ซ่ึงบริษทัมีความเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ว่าเป็นการพฒันาท่ีสามรถท าใหภ้าคอุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยอุตสาหกรรมท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนด 5 มิติ 22 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นการบริหารจดัการ และประเด็นท่ีใหค้วามส าคญัในการพฒันาไดแ้ก่
ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองของมลพิษ การก ากบัดูแลโรงงานใหม้ีความเส่ียงต่อการปลดปล่อย
มลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด และด้านสังคมในการสร้างความเช่ือมัน่ต่อองค์กรให้กับชุมชน
โดยรอบ 
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การด าเนินงานและการมีส่วนร่วมพฒันายกระดับนิคมฯ บางชนั  บริษัท
ดงักล่าวไดด้  าเนินการจากการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยได้
ประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัการพฒันายกระดบันิคมฯ เชิงนิเวศของการนิคมฯ เช่น เร่ืองการก ากบัดูแล
ของนิคมฯ ในเร่ืองการปล่อยน ้ าเสีย และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งมีส่วนร่วมกบัส านกังานนิคมฯ บางชนัในหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ 1) การ
เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในชมรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม (SHE Club) ท่ีนิคม
ฯจดัตั้งข้ึน 2)  การใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ท่ีนิคมฯ ขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ ทั้ง
ก  าลงัคนและทุนทรัพย ์3)  การท าความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน 
โรงเรียนและหน่วยงานราชการ เขา้มาเยี่ยมชมโรงงานซ่ึงเป็นการแสดงให้ชุมชนเห็นถึงวิธีการ
จัดการส่ิงแวดลอ้มและวิธีการดูแลสังคมโดยรอบ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ชุมชน อันจะไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 โดยสรุปจุดแข็งส าหรับการด าเนินการพฒันายกระดับนิคมฯของบริษัท
ดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) มีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ตามมาตรฐาน ISO 14001 จึงง่ายต่อการ
ปฏิบติังานเพราะทุกคนมีหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนในการด าเนินงาน 2)  ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบริษทั
และส านกังานการนิคมฯ เช่น บริษทัไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานนิคมฯ เร่ืองอุปกรณ์การผลิต
น ้ าหมกัชีวภาพ (EM) เพ่ือบ าบดัน ้ าเสียในโรงงาน  เป็นตน้  

ส าหรับจุดอ่อนในการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ ไดแ้ก่ 1) ความกงัวล
เก่ียวกับกระบวนการผลิต  ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา ส่ิงแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะมี
ความสมัพนัธก์บัภายนอกดีเพียงใด แต่หากโรงงานปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มก็สามารถท าให้
เกิดปัญหาต่อการด าเนินธุรกิจได ้ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ดี  และพยายาม
ท าความเข้าใจแลสร้างความเช่ือมัน่กับชุมชน 2)  ความเข้าใจและจิตส านึกด้านส่ิงแวดลอ้ม  
เน่ืองจากพนกังานเป็นคนรุ่นใหม่รับฟังปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มแต่ยงัไม่ใส่ใจแต่บริษทัไดแ้กปั้ญหา
โดยการพดูคุยท าความเขา้ใจร่วมกนักบัพนกังาน    

ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษทัดงักล่าวพบว่า 1) ความไม่ชดัเจนในเร่ืองของงบประมาณหรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงส าหรับการด าเนินการต่างๆ 2) ความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรในส านักงานนิคมฯ 
บางชัน ซ่ึงยงัไม่มีความเข้าใจในเร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนั้ นจึงควรมีการอบรมเร่ือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเ้กิดความเขา้ใจ โดยใหเ้ป็นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีบุคลากรทุกคนควรทราบ อนัจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรและส่งเสริมให้การด าเนินการพฒันายกระดบัเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แนวทางส าหรับการพฒันานิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยืนบริษทัดงักล่าวเสนอแนะให้มีสนับสนุนอย่างจริงจงัในประเด็นของ 1)  ความ
มุ่งมัน่และความใส่ใจของผูบ้ริหาร 2)  งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 3)  ความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

2) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิคส์   
ผูป้ระกอบการท่ีใหข้อ้มลูเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิตและ

จ าหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์อิเลค็ทรอนิกส์ ช้ินงานข้ึนรูปอลูมิเนียม ตลอดจนเป็นผูจ้  าหน่ายและ
ใหบ้ริการเคร่ืองจกัรอีดีเอม็และเคร่ืองเลเซอร์ เป็นบริษทัขนาดใหญ่ มีพนกังาน 350 คน และคนงาน
จ านวน 1,250 คน ผูถื้อหุน้เป็นคนไทยและญ่ีปุ่น   

การรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษทั
ดงักล่าว พบว่ารับรู้ข่าวสารและขอ้มลูจากการส่ือสารของนิคมฯ ในรูปแบบของเอกสารและการเขา้
ร่วมประชุม โดยทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของนิคมฯ ท่ีเน้นการน าน ้ าเสียกลบัมาใช้ใหม่ 
เน่ืองจากนิคมไม่มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง และการผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพจากกากตะกอนท่ีเกิด
ในระบบบ าบดัน ้ าเสียจากโรงงานต่างๆ แต่ยงัไม่มีการท าความเขา้ใจในขอ้ก าหนดของการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งจริงจงั เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีนโยบายหลกัจากบริษทัแม่ซ่ึงเน้นดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการลดของเสียส าหรับการน าไปฝังกลบร้อยละ 5  ของของเสียทั้งหมด จึง
ไม่ไดม้ีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัแนวทาง
หรือขอ้ก  าหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีก  าหนดโดยนิคมฯ อยา่งชดัเจน    

อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเก่ียวกบัการลดขยะ
ฝังกลบ  การลดขยะปนเป้ือนน ้ ามนั การลดปริมาณน ้ าเสีย  และการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงด าเนินการ
ภายใตโ้ครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการควบคู่กนัไปกบัการพฒันายกระดบันิคมฯสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ้โดยทางนิคมฯ 
บางชนัได้น าขอ้มูลการด าเนินงานของบริษัทไปจัดท าเป็นฐานขอ้มูล เพื่อจัดการให้ตรงตามข้อ
ก าหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)   

ประเด็นท่ีบริษทัให้ความส าคัญ ไดแ้ก่ 1)  การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพสูง โดยบริษทัแม่ออกนโยบายมาว่า มอเตอร์ของบริษทัตอ้งใชไ้ฟฟ้าน้อยกว่าและให้
ก  าลงัท่ีสูงกว่ามอเตอร์ทั่วไป 2)  การจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษสู่
ส่ิงแวดลอ้ม 3)  การลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยเปล่ียนเป็นหลอดแอลอีดี (LED) ซ่ึงทางบริษทัมีผูดู้แล
และให้ค  าปรึกษาเร่ืองการใชพ้ลงังาน ไดแ้ก่  ทีมจัสอินไทม ์(Just-in-time) 4)  ดา้นการบริหาร
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จดัการ มีการประชุมโดยมีขั้นตอนการทบทวนของผูบ้ริหาร (Management Review) ตามระบบ ISO 
14001  เพื่อการพฒันาการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีบริษทัได้มีส่วนร่วมกับนิคมฯ ในเร่ืองการเขา้ร่วมประชุมและ
ร่วมโครงการต่างๆ ท่ีทางนิคมฯจดัข้ึน เช่น โครงการวนัส่ิงแวดลอ้ม และโครงการปลูกตน้ไม ้เป็น
ตน้ อีกทั้งทางบริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะท างานพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Team) ดว้ย 

ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษัทดังกล่าวพบว่า 1) ไม่มีข้อมูลเ ก่ียวกับการลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นตวัเลขท่ีชดัเจน จึงท าใหไ้ม่สามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่า ส่ิงท่ีทางโรงงานได้
ด  าเนินการลดการใชพ้ลงังานมากน้อยเพียงใดหรือด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายการนิคมฯนั้น เกิดประสิทธิผลอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งไร ดงันั้นจึงไม่ไดรั้บความสนใจจาก
ผูป้ระกอบการในการด าเนินการในเร่ืองน้ีมากนกั 2)  การด าเนินโครงการต่างๆของนิคมฯขาดความ
ต่อเน่ือง เช่น โครงการปุ๋ยหมกั เม่ือด าเนินการไดร้ะยะหน่ึงจะพบปัญหาในเร่ืองพ้ืนท่ีในการหมกัไม่
เพียงพอ  จึงท าใหโ้ครงการชะงกัลง 3)  บุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม  
พลงังาน  และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ทั้งในส่วนของการนิคมฯและผูป้ระกอบการ 

แนวทางส าหรับการพฒันานิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัดงักล่าว เสนอแนะว่า 1) ควรมีการส่งเสริมหรือจดัอบรมใหค้วามรู้แก่
บุคลากรภายในนิคมฯ เพื่อเสริมสร้างการด าเนินงานพฒันายกระดบันิคมฯ ให้มีประสิทธิภาพ 3) 
ความมุ่งมัน่และความจริงจงัของบุคลกรในการด าเนินการพฒันา 4) ควรเนน้ดา้นกายภาพเป็นอนัดบั
แรก โดยการด าเนินการใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเร่ืองพ้ืนท่ีสีเขียว ความสะอาดของพ้ืนท่ี คุณภาพ
น ้ าในรางระบายน ้ า รวมไปถึงความปลอดภยัและความสะดวกสบายในการคมนาคม 5)  การ
สนับสนุนของนิคมฯ ในเร่ืองของเคร่ืองมือตรวจวดัต่างๆให้มากข้ึน  เช่น เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
(Thermoscan) ของเคร่ืองจกัรเป็นตน้ 6) ส่งเสริมให้มีสิทธิประโยชน์ของโรงงานท่ีด าเนินการดา้น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น การยกเว ้นภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ  ซ่ึงจะช่วยผลักดัน ให้
ผูป้ระกอบการด าเนินการในเร่ืองน้ีมากข้ึน 

3) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภณัฑ์ 
ผูป้ระกอบการท่ีใหข้อ้มลูเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับการการผลิต

และน าเขา้หมึกพิมพ ์มีพนกังานจ านวน 24 คน คนงาน 68 คน โดยผูถื้อหุน้เป็นคนญ่ีปุ่น   
การรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษทั

ดงักล่าวพบว่ามีการรับรู้ข่าวสารและขอ้มูลจากการส่ือสารของนิคมฯ ในรูปแบบของเอกสารและ
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การเขา้ร่วมประชุม แต่ยงัไม่มีการท าความเขา้ใจและด าเนินการตามขอ้ก าหนดของการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งจริงจงั เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีนโยบายหลกัจากบริษทัแม่ในประเทศ
ญ่ีปุ่นเก่ียวกบัการด าเนินการเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีการรวบรวมขอ้มูล
ประมวลผลแสดงในรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (Environmental and social report) โดย
แสดงถึงกิจกรรมท่ีด าเนินการ เช่น การพฒันาบุคลากร พฒันาผลิตภณัฑ์ และการออกไปช่วยเหลือ
สงัคมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของนิคมฯ จึงถือว่าเป็นการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดเ้ช่นกนั  

โดยสรุปบริษทัดังกล่าวมีการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯสู่การเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศดงัน้ี 1)  การจัดท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 
14001 2)  การด าเนินการดา้นสังคมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั 3)  
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร การเบิกค่าเล่าเรียนของ
บุตร และการจดัท าหอ้งละหมาดส าหรับพนกังานท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม 4)  การส่งเสริมการเรียนรู้
ของเยาชน  โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดเ้ขา้มา
ฝึกงานเก่ียวกบัเร่ืองพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์โดยความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

นอกจากน้ีกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางบริษทัด าเนินการจะมุ่งเน้นกิจกรรมท่ีเพ่ิม
คุณค่ามากกว่าปริมาณ โดยลงไปร่วมด าเนินการร่วมกบัชุมชน อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการเล้ียง
ไก่ร่วมนิคมฯและชุมชน โดยการสร้างเป็นฟาร์มไก่เล็กๆให้กบัชุมชนโดยพร้อมทั้งมีการติดตาม
ดูแลเป็นระยะ  มีอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ใหค้วามรู้และค าแนะน า ในส่วนของอาหาร
ก็ผลิตจากของเสียพลอยได ้(by product) ของโรงงานในนิคมฯ เช่น โรงงานผลิตบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป 
โรงงานผลิตน ้ าผลไม ้และโรงงานผลิตขนมปัง ซ่ึงโครงการน้ีช่วยสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ระหว่างนิคมฯ  ผูป้ระกอบการ และชุมชน ซ่ึงถือเป็นการด าเนินการตามแนวคิดของอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศด้วย ทั้งน้ีนิคมฯ บางชัน เป็นผูป้ระสานงานโครงการต่างๆ และผลกัดันให้เกิดการ
ด าเนินการของผูป้ระกอบการโดยมีการส ารวจขอ้มลูเพื่อจดัท าขอ้มลูใหต้รงตามขอ้ก าหนดการเป็น
เมืองอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบการเกิดความตระหนักและเห็นความส าคญัในเร่ืองของ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จากการด าเนินงานพฒันายกระดบันิคมฯของบริษทัดงักล่าวพบว่า  มีจุดแข็ง
ในการด าเนินการไดแ้ก่ 1)  นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการด าเนินการ
เร่ืองสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนโยบายหลกั ไดแ้ก่ 3s ประกอบดว้ย ความพึงพอใจของลูกคา้ 
(Customer  Satisfy) ความพึงพอใจของสงัคม (Social & Environment Satisfy ) และ ความพึงพอใจ
ของพนกังาน (Employee Satisfy ) 2) บุคลากรระดบัพนกังานมีส่วนร่วมและเต็มใจร่วมกิจกรรมใน
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ระดบัสูง เน่ืองจากพนักงานได้เปล่ียนอิริยาบถและผ่อนคลายจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมี
สหภาพแรงงานเป็นผูป้ระสานงานในการส่ือสารเร่ืองต่างๆ อีกทั้งยงัมีการส่ือสารเก่ียวกับความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานทุกวนั เวลา 10.15 น. ส่วนจุดอ่อนในการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ 1)  ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารระดบักลาง ยงัไม่เข็มแข็งมากพอในการด าเนินงานตามนโยบาย 
2)  ความชดัเจนของนโยบายดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวเพ่ิงจดัตั้งหน่วยงาน
ท่ีดูแลเร่ืองสงัคมและส่ิงแวดลอ้มโดยตรงเม่ือปีท่ีแลว้ จึงท าใหไ้ม่มีแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน   

ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนั สู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษทัดงักล่าวพบว่า  1) นิคมฯ บางชนัเป็นนิคมฯขนาดเล็ก มีขอ้จ  ากดั
เร่ืองปัจจยัอนัก่อให้เกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ เช่น การจะสร้าง
โรงไฟฟ้า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือโครงการท่ีตอ้งใชง้บประมาณสูง พบว่าตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การคืนทุนหรือไม่คุ ้มค่าด้านการลงทุน จึงท าให้ไม่มีแรงจูงใจในการด าเนินการเท่าท่ีควร 2)  
วตัถุดิบหรือปัจจยัการผลิตไม่เพียงพอส าหรับการแลกเปล่ียนภายในนิคมฯ เช่น การแลกเปล่ียนของ
เสียเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงไม่เพียงพอและอาจมีข้อจ  ากัดในเร่ืองของประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช้ในแต่ละ
โรงงาน เป็นตน้ จึงสามารถด าเนินการไดเ้พียงบางส่วน ไม่สามารถส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายท่ีดีได ้

ขอ้เสนอแนะในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื บริษทัดงักล่าวไดเ้สนอแนะดงัน้ี  

 1) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้และมีศกัยภาพขบัเคล่ือนการพฒันายกระดบั
นิคมเชิงนิเวศ โดยมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินการอยา่งจริงจงั  

 2) บุคลากรภายในนิคมฯ บางชัน ต้องมีการท างานเป็นทีม และการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อการเกิดเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 3) รัฐบาลจะต้องมีนโยบายท่ีเข้มแข็ง โดยการก าหนดมาตรการ 
(command & control)  หรือมีนโยบาย ออกแบบหรือก าหนดพ้ืนท่ีในการพฒันาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ   

 4) สร้างความรู้และความเขา้ใจกับทุกๆส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ในเร่ืองของ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เพื่อก่อใหก้ารด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน    

4) ผูป้ระกอบการพลาสติกและหนงัเทียม 
ผูป้ระกอบการท่ีใหข้อ้มลูเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบัการดา้ยและ

แถบยางยดืรองเทา้ มีจ  านวนคนงาน 649 คน ผูถื้อหุน้เป็นของคนไทย   
การรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษทั

ดงักล่าวพบว่า ทางบริษทัไมท่ราบถึงการด าเนินการเร่ืองพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคม
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ฯ เน่ืองจากทางนิคมฯไม่ได้มีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนส าหรับการด าเนินการของโรงงาน  
อยา่งไรก็ตามบริษทัดงักล่าวไดมี้การด าเนินการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 
ISO 14001 โดยใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน อีกทั้งปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นโรงงานเก่า  จึงมีขอ้จ  ากดัส าหรับการออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ซ่ึง
ท าให้ด  าเนินการไดเ้พียงเปล่ียนแปลงเล็กน้อย เช่น การเปล่ียนหลอดไฟมาใชเ้ป็นหลอดแอลอีดี 
(LED)  และ 2)  การมีส่วนร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในเชิงการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั  เพียงการเปิด
โอกาสใหชุ้มชน และหน่วยงานภาครัฐเขา้มารับทราบถึงกระบวนการด าเนินงานของบริษทัเท่านั้น 

หากพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศบริษัทดงักล่าวพบว่า 1)  นิคมฯ บางชันอยู่ในช่วงเปล่ียน
ผูอ้  านวยการ จึงอาจท าให้ขาดผูน้  าในการขับเคล่ือนกระบวนการด าเนินงานต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) การส่ือสารท่ีชดัเจน ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการพฒันายกระดบั จึง
ควรมีการก าหนดแนวทางส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจนเพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการพฒันา
อย่างเป็นรูปธรรม  และควรมีการให้ความรู้และท าความเข้าใจกับประชาชนและผูท่ี้เก่ียวข้อง
ภายนอกนิคมฯ  เร่ืองของบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีดียิง่ข้ึน 

5) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม   
ผูป้ระกอบการท่ีใหข้อ้มลูเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิตขนม

ปัง  มีจ  านวนคนงาน 194  คน ผูถื้อหุ้นเป็นคนไทย ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดท้ราบถึงการด าเนินการ
พฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  แต่ไม่ไดท้  าความเขา้ใจในกระบวนการ
และขอ้ก  าหนดต่างๆอยา่งลึกซ้ึง โดยทางบริษทัมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมตามท่ีทางนิคมฯขอความ
ร่วมมือ ซ่ึงในปีน้ีไดมี้การร่วมโครงการผลิตอาหารสตัวจ์ากเศษขนมปังหรือสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  
และน าไปปรุงใหม่เพื่อเป็นอาหารปลาตามวดัต่างๆ ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว
มุง่เนน้ในเร่ือง 1) การจดัการมลพิษโดยจะก ากบัดูแลและจดัการก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  2) 
การแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในการลดการใชพ้ลงังานและลดมลพษิ  
ซ่ึงปัจจุบนัไดใ้ชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต 3) กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีฝ่ายท่ี
ดูแลโดยเฉพาะและมีการจดักิจกรรมเพื่อสงัคมทุกปี   

จากการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าวพบว่า  บริษทัมีจุดแข็งในเร่ืองของ
กระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน เน่ืองจากกล่ินท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตเป็น
กล่ินหอมจึงไม่มีขอ้ร้องเรียนจากชุมชนในเร่ืองมลพิษอากาศ และในเร่ืองของน ้ าเสียไดมี้การน าน ้ าท่ี
บ าบดัแลว้กลบัมาใชใ้หม่ในโรงงาน อยา่งไรก็ตามบริษทัดงักล่าวยงัมีจุดอ่อนส าหรับการด าเนินงาน
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ไดแ้ก่  ความมุ่งมัน่และใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานยงัมีนอ้ย  เน่ืองจากพนักงานจะ
มุ่งเนน้ท างานท่ีไดรั้บผดิชอบเป็นหลกั  จึงมีโอกาสท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคมดว้ยตนเองนอ้ยมาก แต่ทางบริษทัไดพ้ยายามปลกูฝังใหพ้นกังานมีความตระหนกัในเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  โดยมุ่งเนน้การด าเนินการของบริษทัไม่ใหก้ระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนั สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
บริษทัดงักล่าวพบว่า  ยงัขาดการสนับสนุนเร่ืองงบประมาณจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยบริษทัดงักล่าวไดเ้สนอแนะแนวทางส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยการปลูกฝัง
และสร้างความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมใหแ้ก่บุคลากรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

6) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ 
ผูป้ระกอบการท่ีให้ข้อมูลเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต  

ขนส่ง  และบริการตอกเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง มีจ  านวนคนงาน 110 คน ผูถื้อหุ้นเป็นคนไทย ซ่ึง
บริษทัดงักล่าวไดท้ราบถึงการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
และรายละเอียดท่ีจะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดใน 5 มิติ 22 ดา้น แต่ไม่ไดท้  าความเข้าใจใน
กระบวนการอยา่งลึกซ้ึง บริษทัไดใ้หค้วามร่วมมือกบันิคมฯ อย่างเต็มท่ีโดยการเขา้ร่วมประชุมทุก
คร้ัง  การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้ม  และโครงการต่างๆ และด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามท่ี
กฎหมายก าหนดโดยให้ความส าคญักบัการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตได้แก่ กาก
อุตสาหกรรม และน ้ าท้ิง นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัมลภาวะเร่ืองเสียงและฝุ่ นดว้ย โดยหาวิธี
จดัการกบัตน้ทางการเกิดมลพิษ ทางผา่น ตลอดจนการป้องกนัเพื่อใหเ้กิดผลกระทบกบัชุมชนและผู ้
ท่ีอยู่ภายนอกโรงงานน้อยท่ีสุด  นอกจากน้ีบริษัทดังกล่าวได้วางแผนในการจัดท ามาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัคู่คา้และสงัคม     

จากการด าเนินการของบริษทัพบว่ามีจุดอ่อนคือ 1)  การเป็นโรงงานขนาด
เล็กตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินงานเร่ืองต่างๆ ดว้ยขอ้จ ากดัของงบประมาณและบุคคลกร 2)  ข้อ
ร้องเรียนจากการขนส่งวตัถุดิบในการผลิตอันก่อให้เกิดฝุ่ นและเศษวัตถุดิบตกหล่น ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ทางบริษัทจึงได้แก้ปัญหาโดยการจัดการกับพ้ืนท่ีกองวตัถุดิบให้
เรียบร้อยก่อนถึงเวลาท างาน 3)  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเฉพาะดา้น อีกทั้งในเร่ืองการให้
ความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานยงัมีนอ้ย เน่ืองจากพนักงานจะมุ่งเน้นท างานประจ าท่ีได้
รับผดิชอบเป็นหลกัมากกว่า  จึงท าใหย้งัไม่สามารถด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษทัดงักล่าวพบว่า 1)  โรงงานยงัไม่เขา้ใจเร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และไม่ทราบบทบาทท่ีชดัเจน 2)  ผูบ้ริหารของบริษทัต่างๆยงัไม่มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงาน
เท่าท่ีควร อนัเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมกบันิคมฯและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมเป็นเพียงระดบัพนักงานไม่มีอ  านาจในการตดัสินใจและก าหนดแนวทางต่างๆ
ของบริษทัได ้ จึงไม่ก่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรม 3)  ขาดแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีชดัเจนส าหรับผูป้ระกอบการในนิคมเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพฒันายกระดบันิคมฯสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บางชนั  ซ่ึงควรมีการพฒันาโดยการสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเขม้แข็ง อีกทั้งควรส่งเสริมและฝึกอบรมในเร่ืองของอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศให้กับผูป้ระกอบการในนิคมฯ เพื่อสร้างบุคลากรส าหรับการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เก่ียวกบัการพฒันา
ยกระดับนิคมฯ บางชันสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสรุปได้ว่า  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่รับรู้
เก่ียวกบัขอ้ก  าหนดและการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
จากการเข้าร่วมประชุมกับส านักงานนิคมฯ บางชัน  และเข้าใจถึงความส าคัญของการพัฒนา
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมเชิงนิเวศว่าเป็นการพฒันาท่ีสามรถท าใหภ้าคอุตสาหกรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  และ
สงัคม  อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข  แต่อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการยงัไม่มีการก าหนดนโยบายเพื่อ
ตอบสนองนโยบายการพฒันายกระดบัฯของนิคมฯ บางชนัอยา่งชดัเจน  เน่ืองจากผูป้ระกอบการมี
การด าเนินการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคมภายในบริษัทภายใต้นโยบายหลกัของบริษัท  
อย่างไรก็ตามนโยบายเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  และความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีบริษทัต่างๆ 
ด าเนินการอยูม่ีความสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันายกระดบัฯของนิคมฯ บางชนัอยู่แลว้  จาก
การด าเนินงานของผูป้ระกอบการพบว่ามีปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญคือ ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ  ความรู้ ความเขา้ใจ และความร่วมมือของบุคลากร  ขาดความชดัเจนและประสิทธิภาพ
ของการบริหารจดัการ  โดยเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขดงัน้ี 

 1) ดา้นงบประมาณ  ควรมีการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับการด าเนินการแก่ผูป้ระกอบการ และควรจดัท าฐานขอ้มลูส าหรับประสิทธิผลดา้น
การเงินไดรั้บจากการด าเนินเนินการ ตวัอยา่งเช่น การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดเ์พื่อค  านวณ
ค่าใช้จ่ายท่ีสามารถลดลงได้ อีกทั้ งควรจัดให้มีสิทธิประโยชน์จากการด าเนินการในเร่ือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสนใจในการด าเนินการมากข้ึน เช่น 
การลดหยอ่นภาษี เป็นตน้ 
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 2) ดา้นบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรทั้งในส่วนของนิคมฯ บางชนัและผูป้ระกอบ  
ยงัมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการพฒันายกระดับนิคมฯสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไม่
เพียงพอ จึงควรมีการส่งเสริมหรืออบรมในเร่ืองดงักล่าวมากข้ึน  เพ่ือก่อใหเ้กิดการประสิทธิภาพใน
การยกระดบัฯมากข้ึน 

 3)  ดา้นบริหารจดัการ ส านกังานนิคมฯ บางชนัควรมีการก าหนดขั้นตอนท่ีชดัเจน 
(Road Map) ส าหรับผูป้ระกอบการและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และควรส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ
ถึงบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างทั่วถึง  นอกจากน้ีผูบ้ริหารทุกระดับควรมีความมุ่งมัน่ในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชันสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็น
รูปธรรม   

 4) ดา้นการมีส่วนร่วม  นิคมฯ บางชนั สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีใหค้วามร่วมมือในทุกกระบวนการด าเนินงานและการแลกเปล่ียนความคิด  เพื่อเกิด
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนายกระดับ นิคมฯ บางชันสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

4.1.2.3  ผูแ้ทนหน่วยงานเครือข่าย  ไดแ้ก่ หน่วยงานส่วนกลาง 1 แห่ง   คือ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2  แห่ง  คือ ส านกังานเขตมีนบุรี  
และส านกังานเขตคนันายาว 

 1)  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จากการสมัภาษณ์คณะท างานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ สามารถสรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์  ดงัน้ี   

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีแนวคิดในการบริหาร
จดัการนิคมอุตสาหกรรมใหเ้ป็นท่ียอมรับของภาคส่วนมากข้ึน จึงเกิดแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ คือนิคมอุตสาหกรรมท่ีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างย ัง่ยืน  มีการใช้
ทรัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า ไดก้  าหนดวิสยัทศัน์และตั้งเป้าหมายในการพฒันานิคมให้เป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเร่ิมต้นในปี 2553  มีการก าหนดหน่วยงานท่ีดูแล คือ กองการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื   

กนอ. มีบทบาทในการผลกัดันนิคมฯต่างๆให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ โดยมีการจดัท าแผนแม่บท ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท และประเมินการพฒันายกระดบัสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในส่วนของ นิคมฯ บางชนัซ่ึงเป็นนิคมฯ เก่าอาจด าเนินการ
พฒันาไดไ้ม่มากนกั เน่ืองจากมีขอ้จ  ากดัในเร่ืองของพ้ืนท่ีและโครงสร้างต่างๆ อาจท าให้ไม่คุม้ค่า
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ต่อการลุงทุน แต่หากจะพฒันาใหดี้ข้ึนควรมีการจดัการ 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ในโรงงาน คือการ
ด าเนินการต่างๆ ภายในโรงงาน และส่วนท่ี 2 นอกโรงงาน คือ สาธารณูปโภคต่างๆ ซ่ึงในการ
พฒันายกระดบันิคมฯในระยะเร่ิมตน้ ควรดึงจุดเด่นท่ีด าเนินการภายในโรงงานมาแสดงให้เห็น
ชดัเจน เน่ืองจากโรงงานเป็นส่วนหลกัในการพฒันายกระดบันิคมฯ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการ
วิเคราะห์ความคุม้ทุนในการด าเนินงานต่างๆ อีกทั้งตอ้งมีการส่ือสารท่ีดีภายในนิคมฯ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือระหว่างส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ภาพรวมปัญหาอุปสรรคส าหรับการพัฒนายกระดับนิคมฯ  สู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ ความไม่ชัดเจนในเร่ืองของประสิทธิภาพ (efficiency) กล่าวคือการ
ด าเนินงานเร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยงัไม่สามารถแสดงออกมาเป็นตวัเลขท่ีชดัเจนได ้ซ่ึงเกิดจาก
ปัญหาในเร่ืองความเช่ือมัน่ต่อการเปิดเผยขอ้มลู 

ทั้งน้ีกนอ.ไดเ้สนอแนวทางการพฒันายกระดบันิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  ดงัน้ี  

 1) ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน ตอ้งมีความมุ่งมัน่และ
ด าเนินงานตามแผนและเป้าหมายท่ีวางไวใ้ห้อย่างครบถว้นและท าให้ดีท่ีสุด  ซ่ึงอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการท าใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม  เน่ืองจากประเทศไทยยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้การด าเนินการ
ดา้นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 2) มีการแสดงใหเ้ห็นถึงถึงประสิทธิผลจาการท างาน หรือกรณีศึกษา
ท่ีแสดงถึงความส าเร็จจากการด าเนินงานอยา่งชดัเจน เช่น การแสดงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ  (Eco 
efficiency) เป็นตวัเลขท่ีชดัเจนและประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการมีการ
ด าเนินการมากข้ึน 

2)  หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตคนันายาว และส านักงานเขตมีน

บุรีในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถสรุปขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงัน้ี   

หน่วยงานท่ีท าหน้า ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการพัฒนาและยกระดับนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศคือ ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล โดยมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อรับฟัง
ขอ้มูล  ขอ้ก  าหนด และผลของการด าเนินการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั สถานประกอบการ สถาบนัการศึกษา และผูน้  าชุมชนโดยรอบ
นิคมฯ นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีของส านกังานเขตมีหนา้ท่ีก  ากบัดูแลสาธารณูปโภคต่างๆ ในพ้ืนท่ีนิคม
ฯ บางชนัท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของส านกัเขต รวมทั้งมีหนา้ท่ีก  ากบัดูและและตรวจเยี่ยมการ
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จดัการส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัภายในโรงงานร่วมกับตัวแทนชุมชน เพื่อรับทราบถึงการ
ด าเนินงานของโรงงานและสร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงงาน  

จุดเด่นของการพฒันา ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีมากระหว่างนิคมฯ บางชนั
และชุมชนโดยรอบ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัและง่ายต่อการด าเนินการพฒันาในดา้น
ต่างๆ  อีกทั้งยงัมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นมลพิษทาง
น ้ า มลพิษทางอากาศ และดา้นคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงท าให้ชุมชนและนิคมฯอยู่ร่วมกนั
ไดอ้ยา่งสงบสุข   

ซ่ึงทางส านักงานเขตเห็นว่าควรรักษาความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัน้ีไว ้
และร่วมมือกนัด าเนินการพฒันาอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อยกระดบัการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศอยา่งต่อเน่ือง 

4.1.2.4  ผูน้  าชุมชน  โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชนั มีจ  านวน 5 ชุมชน ไดแ้ก่         
1) ชุมชนเกาะจวน 2) ชุมชนรามอินทราเนรมิต 3) ชุมชนบางชนัพฒันา  4) ชุมชนเคหะบางชนั  
และ 5) ชุมชนริมคลองหลอแหล   

จากการสมัภาษณ์ผูน้  าชุมชนทั้ง 5 ชุมชนเก่ียวกบัการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบว่า เมื่อสิบปีท่ีผา่นมาชุมชนไดรั้บผลกระทบจากนิคมฯ บาง
ชนัในประเด็นเร่ืองมลพิษไม่ว่าจะเป็นเร่ืองฝุ่ น กล่ิน เสียง และน ้ าเสีย ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2549 ภายใตก้ารบริหารงานของคุณสุรพนัธ ์ ดอก
จนัทร์ ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการนิคมฯ บางชนัในขณะนั้น ไดเ้ปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานภายในนิคมฯ ใหชุ้มชนเขา้ไปรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน
ของนิคมฯ และผูป้ระกอบการต่างๆ ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดในเร่ือง
ของมลพิษและมลภาวะต่างๆ ท าให้สามารถลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากนิคมฯ บางชนัได ้ จนถึง
ประมาณปี พ.ศ.2551 ชุมชนก็ไม่ไดรั้บผลกระทบจากนิคมฯ บางชนัอีกจนถึงปัจจุบนั  อีกทั้งยงัเป็น
การสร้างความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหว่างชุมชนและนิคมฯภายใต้การด าเนินโครงการต่างๆ
ร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานยกระดับ นิคมฯ บางชัน สู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ การเป็นคณะกรรมการก ากบัดูแลนิคมฯ/คณะกรรมการความร่วมมือ
ในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดบันิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) โดย
มีบทบาทในการเขา้ไปตรวจสอบโรงงานและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อสร้างการความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนิคมฯ บางชนัและชุมชนโดยรอบ ซ่ึงพบว่า
ชุมชนและนิคมฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยผูน้  าชุมชนไดย้ืดหลกัการพึ่งพาอาศยักนัในการ
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ท างานร่วมกบันิคมฯ เมื่อมีการขอความร่วมมือจากชุมชนชุมชนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และ
หากมีการขอความสนบัสนุนจากนิคมฯ ในเร่ืองของการพฒันาคุณภาพชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนทางนิคมฯ บางชนัก็ใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีพร้อมทั้งมีการประสานงานกบัโรงงานและ
หน่วยงานต่างๆดว้ย อาทิเช่น โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนบางชนัพฒันา ซ่ึงเดิมประชาชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เม่ือเกิดนิคมอุตสาหกรรมบางชนัข้ึนจึงท าให้ประชาชนวยัหนุ่มสาว
ส่วนใหญ่เขา้ไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เหลือแต่วยัชราท่ีไม่สามารถเขา้ไปท างาน
ในโรงงานได้อีกทั้งไม่มีก  าลงัพอส าหรับท าเกษตรกรรม นิคมฯ บางชนัจึงเกิดแนวคิดในการ
ส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชนท่ีไม่ไดท้  างานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนในการ
เล้ียงเป็ด เล้ียงปลา เล้ียงไก่ การผลิตอาหารสัตวจ์ากวตัถุดิบท่ีไดจ้ากโรงงานในนิคมฯ และผลิต
กระเป๋าเคร่ืองใชต่้างๆจากสายรัดในโรงงาน ดงัภาพท่ี 4.1 – ภาพท่ี 4.3 รวมถึงโครงการดา้นการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม โดยการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพในการบ าบดัน ้ าเสียในชุมชน อีกทั้งโครงการเพื่อสังคม
ในโอกาสวนัส าคญัต่างๆ นอกจากน้ีมีการสนับสนุนงบประมาณในการก่อตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมและดูแลเยาวชนในชุมชน ระหว่างท่ีผูป้กครองตอ้งท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ดงั
ภาพท่ี 4.4 ซ่ึงสามารถสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีและความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชนได ้

ซ่ึงจากการด าเนินการพบว่าผูน้  าชุมชนทุกชุมชนรับรู้ถึงขอ้ก  าหนด  แนวทาง และ
เขา้ใจในหลกัการของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการเขา้ร่วมประชุมกบันิคมฯ บางชนัและการ
เขา้ร่วมสมัมนาในการสร้างเครือข่ายสีเขียว (Green Network) ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยจัดข้ึน โดยผูน้  าชุมชนมีความเช่ือมั่นในระดับสูงต่อนิคมฯ บางชันว่าสามารถจะพัฒนา
ยกระดบันิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ และเช่ือมัน่ว่าจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อนิคมฯ 
บางชนั ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนไดอ้ย่างแน่นอน แต่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงส่ิงท่ีชุมชนให้ความส าคญัและตอ้งการการสนับสนุนจากทางนิคมฯ คือ การ
พฒันาในเร่ืองคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตของเด็ก  
เยาวชน และผูสู้งอาย ุ
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ภาพที่ 4.1 การเล้ียงเป็ดในชุมชนโดยรอบนิคมฯ บางชนั 
 

 

ภาพที่ 4.2 วตัถุดิบจากโรงงานส าหรับการผลิตอาหารสตัวใ์นชุมชน 
 

 

ภาพที่ 4.3 อาหารสตัวท่ี์ทดลองผลิตในชุมชนบางชนัพฒันา 
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ภาพที่ 4.4 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ชุมชนบางชนัพฒันา 

 
 จากการสัมภาษณ์ผูน้  าชุมชนโดยรอบนิคมฯ ไดเ้สนอแนะแนวทางการ

พฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี   
 1) ควรมีการส่ือสารกบัชุมชนเก่ียวกับแนวคิดและประโยชน์ของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานส่วนใหญ่คือ 
ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเท่านั้น หากจะก่อให้เกิดความย ัง่ยืนควรมีการส่ือสารกบั
ประชาชนในชุมชนใหท้ัว่ถึง   
 2) ควรด าเนินการโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและทั่วถึงทุกชุมชน  
เพราะบางชุมชนยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากนิคมฯ มากนกั  
 3) ผูบ้ริหารของผูป้ระกอบการควรเข้าร่วมประชุมกับทางนิคมฯ ด้วย
ตนเอง เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม  เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมกัเป็นพนักงาน
ระดับปฏิบัติงานหรือหัวหน้างาน  ซ่ึงไม่มีอ  านาจในการตัดสินใจหรือขับเคล่ือนให้เกิดการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   
 4) ควรวางแผนการด าเนินงานพัฒนาภายในนิคมฯ  ให้ดีก่อนท่ีจะมี
โครงการต่างๆร่วมกับชุมชน  เพ่ือสร้างความภาพลกัษณ์ท่ีดีและความเช่ือมัน่ต่อชุมชนอนัจะ
ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกบัชุมชนไดดี้ยิง่ข้ึน   
 5) มีการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินการ  ด้วยหลกัท่ีว่า “ช่วยกันติ  
ช่วยกนัก่อ”  เพื่อใหท้ราบถึงผลท่ีไดด้  าเนินการและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข  อนัจะก่อให้เกิดการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
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 6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แข็งระหว่างส านกังานนิคมฯ บางชนั 
ผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชน โดยทุกส่วนตอ้งมีความมุ่งมัน่และด าเนินการอย่าง
จริงจงั  

 จากการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในประเด็นเก่ียวกบั
แนวคิด ความเขา้ใจ การด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินการพฒันานิคมฯ บางชนั สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปประเด็น
ส าคญั 
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ตารางที่ 4.1 สรุปประเด็นสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มส านกังานการนิคมฯ บางชนั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็น นิคมฯ บางชัน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กนอ . ส านักงานเขต 

การรับรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

รับรู้และเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเพื่อประสานงานและ
ส่ือสารเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

หน่วยงานกลางมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดี  แต่
ไม่ไดท้  าความเขา้ใจลึกซ้ึง   

รับรู้จากการเขา้ประชุมแต่ไม่ไดท้  า
ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 

ประเดน็ที่ใหค้วามสนใจ/ 
ขอ้กงัวล 

ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจาก ผลจากการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งเป็น
รูปธรรม 

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

การด าเนินงาน  
 

-ก าหนดนโยบาย 
-ด าเนินงานตามขอ้ก  าหนด 
-ประสานงาน 
-จดัท าฐานขอ้มูล 

- จดัท าแผนแม่บท   
-ประเมินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ก ากบัดูแลนิคมฯและโรงงานให้
เป็นไปตามระเบียบ 

การมีส่วนร่วมกบันิคมฯใน
การพฒันาฯ 

เป็นหน่วยกลางในการพฒันาและประสานงาน - ผลกัดนัและตรวจประเมินการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามขอ้ก  าหนด 

ร่วมประชุมและรับทราบการ
ด าเนินงาน 

จุดแขง็และจุดอ่อน 
 

จุดแขง็ :  
จดัการไดง่้ายตามระบบ ISO 14001 
จุดอ่อน :  
นิคมฯเก่าและความร่วมมือของบุคลากรนอ้ย 

จุดอ่อน  
พื้นท่ีและโครงสร้างต่างๆ 

จุดแขง็ 
มีความ 
สัมพนัธ์ที่ดีมากระหว่างชุมชน 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)  

 
 

 

 

 

 

  

ประเด็น นิคมฯ บางชัน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กนอ . ส านักงานเขต 

ปัญหาและอุปสรรคส าหรับ
การพฒันายกระดบันิคมฯ 

-ความรู้  ความร่วมมือ และจิตส านึกของบุคลากร ประสิทธิภาพที่ชดัเจนจากการด าเนินงาน 
ความเช่ือมัน่ต่อการเปิดเผยขอ้มูลของโรงงาน  

- 

ขอ้เสนอแนะ -สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรใหเ้ขม็แข็ง 
-มุ่งมัน่ในการด าเนินงาน 
 -มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

- ตอ้งมีความมุ่งมัน่และด าเนินงานตามแผนและ
เป้าหมาย 
-ควรมีการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลและ
ความส าเร็จจากการด าเนินงานอยา่งชดัเจน   

-คงไวค้วามสัมพนัธ์อนัดี 
-ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 



 

 92 

ตารางที่ 4.2 สรุปประเด็นสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มสถานประกอบการ ในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็น 

สถานประกอบการ 

ยานยนต์ 
เคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
ปุ๋ ย  สี และเคมีภัณฑ์ 

พลาสติกและหนัง
เทียม 

อาหารและเคร่ืองดื่ม อ่ืนๆ 

ประเดน็ที่ให้
ความสนใจ/ 
ขอ้กงัวล 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และพลงังาน 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

การด าเนินงาน  
 

ตามระบบ ISO 14001 ตามนโยบายหลกัของ
บริษทัแม่ และระบบ 
ISO 14001 

ตามนโยบายหลกัของ
บริษทัแม่ /ISO 14001 
/ CSR 

ตามระบบ ISO 
14001 
 

จดัการมลพิษก่อน
ปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
-แสวงหาเทคโนโลยี
ใหม่ 
-กิจกรรมเพื่อสังคม 

-ตามกฎหมาย  
-มีแผนจดัท า มอก. 
และ ISO 14001 
 

การมีส่วน
ร่วมกบันิคมฯ
ในการพฒันาฯ 
 

คณะกรรมการ Eco 
Team/ SHE Club และ
ร่วมโครงการต่างๆ 

ร่วมประชุมและร่วม
โครงการต่างๆ  

ร่วมประชุมและร่วม
โครงการต่างๆ  

ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปมี
ส่วนร่วมกบันิคมฯ 

ร่วมประชุมร่วม
โครงการต่าง และ
สนบัสนุนวตัถุดิบ 

ร่วมประชุมและ
ร่วมโครงการต่างๆ  
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ประเด็น 

สถานประกอบการ 

ยานยนต์ 
เคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ปุ๋ ย  สี และเคมีภัณฑ์ 

พลาสติกและหนัง
เทียม 

อาหารและเคร่ืองดื่ม อ่ืนๆ 

จุดแขง็และ
จุดอ่อน 
ปัญหาและ
อุปสรรค
ส าหรับการ
พฒันายกระดบั
นิคม 

จุดแขง็ :  
-จดัการไดง่้ายตาม
ระบบ ISO 14001 
จุดอ่อน: 
- กระบวนการผลิต  
- ความร่วมมือของ
บุคลากร 

จุดแขง็: 
นโยบายหลกัของบริษทั
เนน้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

จุดแขง็ : 
-นโยบายผูบ้ริหารจุดอ่อน : 
-ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร
ระดบักลาง 
-ความชดัเจนของนโยบาย 

จุดอ่อน :โรงงานเก่า
การมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย 
 

จุดแขง็ :  
กระบวนการผลิตไม่
เกิดกลิ่น 
จุดอ่อน : 
-ความมุ่งมัน่ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของ
พนกังาน 

จุดอ่อน :  
- โรงงานขนาด
เลก็ 
- ขาดบุคลกรที่มี
ความรู้ 
- มีขอ้ร้องเรียน  

ปัญหา
อุปสรรค
ส าหรับการ
พฒันา 
ยกระดบั 

-ความไม่ชดัเจนของ
งบประมาณที่ลดลง  
-ความรู้ของบุคลากร 
 

-ไม่มีฐานขอ้มูล
ประสิทธิภาพเป็นตวัเลข
ชดัเจน 
- ความไม่ต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงาน 

- ปัจจยัการผลิตไม่เพียงพอ
ส าหรับการแลกเปลี่ยน 

- นิคมฯอยูใ่นช่วง
เปลี่ยนผูบ้ริหาร 
- การส่ือสารแนวทาง
ปฏิบติัชดัเจน 
 

- ขาดการสนบัสนุน
งบประมาณ 

- ความรู้ความ
เขา้ใจ
ผูป้ระกอบการ 
- ขาดแนวทาง
ปฏิบติั 
ที่ชดัเจน 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ประเด็น 

สถานประกอบการ 

ยานยนต์ 
เคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ปุ๋ ย  สี และเคมีภัณฑ์ 

พลาสติกและหนัง
เทียม 

อาหารและเคร่ืองดื่ม อ่ืนๆ 

ขอ้เสนอแนะ -ความมุ่งมัน่ของ
ผูบ้ริหาร 
-การสนบัสนุน
งบประมาณ 
-ความรู้ความเขา้ใจ
ของบุคลากร 

-ส่งเสริมความรู้
บุคลากร 
-สร้างความมุ่งมัน่ของ
บุคลากร 
-เนน้มิติกายภาพเป็น
อนัดบัแรก 
-สนบัสนุนเคร่ืองมือ 
-ใหสิ้ทธิประโยชน์ 

-ความมุ่งมัน่และศกัยภาพ
ของผูบ้ริหาร 
-มีการท างานเป็นทีม 
-รัฐบาลตอ้งเขา้มาก ากบั
ดูแล และด าเนินการอยา่ง
จริงจงั 
-สร้างความรู้และความ
เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
-พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

-ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานของผูมี้
ส่วนเกี่ยวขอ้งและ
ส่ือสารใหช้ดัเจน 
-ส่งเสริมความรู้และ
ความเขา้ใจของผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง 

-สร้างความ
ตระหนกัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมใหก้บั
บุคลากร 

-ส่งเสริมความรู้
และความเขา้ใจ
ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
-ผูบ้ริหารควร
เขา้ร่วมประชุม
กบัทางนิคมฯ
ดว้ยตนเอง 
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ตารางที่ 4.3 สรุปประเด็นสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มชุมชนโดยรอบ ในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็น 
ชุมชนโดยรอบนิคมฯ  

รามอินทราเนรมิต บางชันพัฒนา เคหะบางชัน ริมคลองหลอแหล เกาะจวน 

ประเดน็ที่ใหค้วาม
สนใจ/ขอ้กงัวล 

คุณภาพชีวิตของชุมชน คุณภาพชีวิตของชุมชน คุณภาพชีวิตของชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้มและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

การด าเนินงาน  
 

ตรวจสอบโรงงานและ
ร่วมเสนอแนะ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในที่ประชุม 

ตรวจสอบโรงงานและร่วม
เสนอแนะ  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในที่ประชุม 

ร่วมเสนอแนะ  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในที่ประชุม 

ตรวจสอบโรงงานและร่วม
เสนอแนะ  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในที่ประชุม 

ตรวจสอบโรงงานและ
ร่วมเสนอแนะ  
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในที่ประชุม 

การมีส่วนร่วมกบั
นิคมฯในการ
พฒันาฯ 
 

ร่วมประชุม/โครงการ
ต่างๆ และเป็น
คณะกรรมการ Eco 
Network   

ร่วมประชุม/โครงการ
ต่างๆ และเป็น
คณะกรรมการ Eco 
Network   

ร่วมประชุม/โครงการต่างๆ 
และเป็นคณะกรรมการ Eco 
Network   

 

ร่วมประชุม/โครงการต่างๆ 
และเป็นคณะกรรมการ Eco 
Network   

 

ร่วมประชุม/โครงการ
ต่างๆ และเป็น
คณะกรรมการ Eco 
Network   
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ชุมชนโดยรอบนิคมฯ  

รามอินทราเนรมิต บางชันพัฒนา เคหะบางชัน ริมคลองหลอแหล เกาะจวน 

จุดแขง็และ
จุดอ่อน 
ปัญหาและ
อุปสรรคส าหรับ
การพฒันา
ยกระดบันิคม 

จุดแขง็ 
- มีความเช่ือมัน่ต่อนิคมฯ  
- ผูน้  าชุมชนร่วมมือกนั 
จุดอ่อน 
- ผูบ้ริหารของสถาน
ประกอบการยงัไม่มีความ
มุ่งมัน่มากนกั 

จุดแขง็ 
- มีความเช่ือมัน่ต่อนิคมฯ  
- มีความสัมพนัธ์ที่ใกลชิ้ด
กบันิคมฯ  
จุดอ่อน 
- 

จุดแขง็ 
- 
จุดอ่อน 
- ประชาชนยงัไม่มีความรู้เร่ือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- โครงการต่างๆ ยงัไม่ทัว่ถึง 
 

จุดแขง็ 
- มีความเช่ือมัน่ต่อนิคมฯ 
- มีความสัมพนัธ์ที่ใกลชิ้ด
กบันิคมฯ 
จุดอ่อน 
- ประชาชนในชุมชนยงัไม่
มีส่วนร่วมมากนกั 

จุดแขง็ 
- มีความเช่ือมัน่ต่อนิคมฯ 
- มีความสัมพนัธ์ที่ใกลชิ้ด
กบันิคมฯ 
จุดอ่อน 
- งบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ มี
จ ากดั 

ขอ้เสนอแนะ -ควรมีการส่ือสารกบัชุมชน
มากข้ึน   
-ผูบ้ริหารของผูป้ระกอบการ
ควรร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
-ควรวางแผนการด าเนินงาน
พฒันาก่อนมีโครงการต่างๆ
ร่วมกนั 
- “ช่วยกนัติ  ช่วยกนัก่อ”   

-ควรวางแผนการ
ด าเนินงานพฒันาก่อนมี
โครงการต่างๆร่วมกนั 
-สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เขม้แข็ง 

-ควรมีการส่ือสารกบัชุมชน
มากข้ึน   
-ควรวางแผนการด าเนินงาน
พฒันาก่อนมีโครงการต่างๆ
ร่วมกนั 
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่
เขม้แขง็ 
  

-ผูบ้ริหารของ
ผูป้ระกอบการควรเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง 
-สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เขม้แข็ง 

-ควรมีการส่ือสารกบั
ชุมชนมากข้ึน   
-ผูบ้ริหารของ
ผูป้ระกอบการควรเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง 
-สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เขม้แข็ง 



97 

4.2 การวเิคราะห์ประสิทธิผลการด าเนินงานและปัจจยัความส าเร็จในการพฒันา
ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Town) 

 
4.2.1 ประสิทธิผลของการด าเนนิงานยกระดบันิคมอุตสาหกรรมเพือ่พฒันาเป็นเมอืง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
จากการศึกษารายงานการตรวจประเมินเพื่อใหก้ารรับรองการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ” ในระดบั Eco – Champion ของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ประจ าปี 2556 ซ่ึงไดรั้บการตรวจ
ประเมินเมื่อวนัท่ี 19  สิงหาคม 2556 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถวิเคราะห์
ประสิทธิผลของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดยวดัประสิทธิผลจากความสามารถของ
องคก์รในการบรรลุเป้าหมาย (The Goal – Attainment Approach)  ตามเกณฑ์การประเมินการเป็น 
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดบั Eco – Champion ไดด้งัน้ี   

 1)  ประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายในเกณฑส่์วนท่ี 1  
 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีตั้งข้ึนส าหรับแสดงถึงความพร้อมในการกา้วเขา้สู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบว่านิคมอุตสาหกรรมบางชนัผา่นทุกขอ้ก  าหนดขั้นตน้ ดงัน้ี 

(1) มีการก าหนดนโยบายการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแนวคิดหลกั
การเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555 

(2) มีการจดัตั้งคณะท างาน Eco (Eco Team) และคณะท างานเครือข่าย Eco (Eco 
Network) พร้อมทั้งมีการจดัประชุม Eco (Eco Forum) ในการด าเนินการ
พฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(3) มีการด าเนินระบบการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 
14001 ให้การรับรองโดย บริษทั Moody ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2555 ซ่ึงจะ
หมดอายวุนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 (ขณะท าการศึกษาทางนิคมฯ บางชนัมีการ
ด าเนินการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อขอรับรองระบบในปีถดัไป) 

 2)  ประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายในเกณฑส่์วนท่ี 2  
 ซ่ึงเป็นเกณฑท์ั้งหมด 6 ขอ้ ดว้ยการพิจารณาความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยนิคมฯ 

ไม่แยง่ชิงทรัพยากร ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อมลพิษ ไม่สร้างความวิตกกงัวลดา้นความปลอดภยั
ใหก้บัชุมชน และไม่ท าลายคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ พบว่านิคมอุตสาหกรรมบางชนัผ่านเกณฑ์
ขอ้บงัคบัทั้ง 6 ขอ้ ดงัน้ี 

(1) ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการใชน้ ้ า 
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(2) ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการใชพ้ลงังาน 
(3) ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการปล่อยน ้ าเสีย 
(4) ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการลกัลอบท้ิงกากของเสีย 
(5) มีการรายงานผลเร่ืองร้องเรียนต่อกนอ.ทุกเดือน 
(6) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีการซ้อมแผน

ร่วมกบั บจก.โตโยอ๊ิงค ์(ประเทศไทย) โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สถานีต ารวจ ส านักงานเขต 
และชุมชน 

 3)  ประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายในเกณฑส่์วนท่ี 3 
 ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์แสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการยกระดบัการพฒันานิคมอุตสาหกรรม
มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco-Champion โดยจะตอ้งผ่านเกณฑ์ทั้ง 47 ค่าเป้าหมาย
ใน 5 มิติ 22 ดา้น พบว่านิคมอุตสาหกรรมบางชนัผา่นเกณฑ์ส่วนน้ีโดยมีคะแนน 183 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 201 คะแนน ซ่ึงแต่ละมิติมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1)  มิติกายภาพ มีคะแนนเต็ม 37 คะแนน ซ่ึงผลการประเมินไดค้ะแนนเต็มทุกค่า
เป้าหมายโดยพฒันาระบบสาธารณูปโภคใหม้ีสภาพดี มีความปลอดภยัต่อการใชง้านอย่างต่อเน่ือง 
แมว้่าจะมีขอ้จ  ากดัของพ้ืนท่ี 

 (2)  มิติเศรษฐกิจ มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซ่ึงผลการประเมินไดค้ะแนนเต็มทุกค่า
เป้าหมาย  โดยมีการจดัเก็บและจดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจทั้ง 3 ดา้น  ไดแ้ก่  เศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และ เศรษฐกิจชุมชน ไดค้รอบคลุมและครบถว้น 

 (3)  มิติส่ิงแวดลอ้ม  มีคะแนนเต็ม 76 คะแนน ซ่ึงผลการประเมินได ้64 คะแนน 
ซ่ึงการติดตามเฝ้าระวงัคุณภาพน ้ าเป็นส่ิงท่ีนิคมฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากนิคมฯ ไม่มี
ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง และมีท่ีตั้งอยูก่ลางแหล่งชุมชนและอยูใ่กลแ้หล่งน ้ าสาธารณะ จึงมีการ
ก ากับดูและน ้ าท้ิงจากโรงงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และติดตามเฝ้าระวงั
คุณภาพน ้ าท้ิงจากนิคมฯ อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีการจดัท าฐานขอ้มูลสารเคมีของโรงงานเพ่ือ
ใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรับด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและสุขภาพของชุมชน ตลอดจนมีการก ากบัดู
และใหโ้รงงานปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆอยา่งครบถว้น  

 ในส่วนของเป้าหมายท่ียงัไม่ไดค้ะแนนเต็ม ไดแ้ก่  ขอ้มูลผูป้ระกอบการท่ีมี
การผลิต/บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Eco – Product/Eco-Service)  ขอ้มูลผูป้ระกอบการท่ีมี
การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Purchasing) การติดตามขอ้มูลชนิดและปริมาณ
กากของเสีย หลกัฐานแสดงผลปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ
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โรงงาน ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆในการเฝ้าระวงัสุขภาพชุมชน และจ านวนรูปแบบของ
เครือข่ายท่ีก่อใหเ้กิดการเก้ือกลูของภาคอุตสาหกรรม (Sharing resources/Activities)   

 (4)  มิติดา้นสังคม มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซ่ึงผลการประเมินได ้23 ซ่ึงนิคมฯ 
มุ่งมัน่ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนกังานและชุมชนโดยด าเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม
สีขาว และเป็นนิคมฯ แห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง ตลอดจนสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของโครงการให้ความรู้ การดูและสุขภาพ และกิจกรรม CSR ต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจต่อกนั 

 ในส่วนของเป้าหมายท่ียงัไม่ไดค้ะแนนเต็มไดแ้ก่   การพฒันาบุคลากรของ
นิคมฯในดา้นการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ความเป็นจิตอาสา การเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัชีวิต  และการดูและสุขภาพใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะความเส่ียง      

 (5)  มิติดา้นการบริหารจดัการ มีคะแนนเต็ม 38 คะแนน ซ่ึงผลการประเมินได ้34 
คะแนน นิคมฯไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก ากบัดูแลนิคมฯ รวมถึงมีการ
เผยแพร่ขอ้มลูการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของนิคมฯ ต่อสาธารณชน ผา่นช่องทางต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อการประกอบการของนิคมฯ ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความมุ่งมัน่ใน
การยกระดบันิคมฯ บางชนั สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ในส่วนของเป้าหมายท่ียงัไม่ไดค้ะแนนเต็มได้แก่  1) การมีระบบเฝ้าระวงั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่างมีส่วนร่วม และ 2) การจดัล  าดบัโรงงานในนิคมฯเพื่อตรวจสอบและเฝ้า
ระวงัดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นจึงควรสร้างการเฝ้าระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยผูมี้
ส่วนไดเ้สียมากยิง่ข้ึน  และตรวจสอบโรงงานในนิคมอยา่งสม ่าเสมอและครอบคลุม 

 
4.2.2 ปัจจยัความส าเร็จในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชันสู่การรับรองเป็น

เมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศในระดับ Eco – Champion 

จากการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างผูม้ีส่วนไดเ้สีย การสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ี และ
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าปัจจยัท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียให้ความส าคญัและด าเนินการเพื่อการ
พฒันายกระดบัในล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการพฒันานิคมฯ บางชนัสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือเพ่ือยกระดบั
นิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงด าเนินงานร่วมกนัระหว่าง 1) ส านักงานการนิคมฯ 
บางชนั  2) ผูป้ระกอบการในนิคมฯ บางชนั 3) ชุมชน และ 4) ส านักงานเขตมีนบุรีและคนันายาว  
และการใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการพฒันาใหม้ีความต่อเน่ืองในกิจกรรมต่างๆ  ปัจจยัท่ีส าคญั
ล  าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ การส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจในการพฒันานิคมฯร่วมกนัระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
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และปัจจยัส าคญัล  าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในนิคมฯ/สถานประกอบการ และผูน้  า
ชุมชน เพื่อการผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัตามของบุคลากรส่วนอ่ืนๆ 2) ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อขบัเคล่ือนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 3) จ านวน
ขอ้ร้องเรียน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการจัดการอุตสาหกรรม ซ่ึงจากการ
ด าเนินการท่ีผา่นมาของนิคมฯ บางชนัพบว่ามีขอ้ร้องเรียนนอ้ยมากหากเทียบกนักบัการด าเนินงาน
เมื่อปี พ.ศ. 2551 และ 4) การเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานของผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัใน
การจดัท าฐานขอ้มลูตามขอ้ก าหนดของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดยสามารถสรุปปัจจยั
แห่งความส าเร็จท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินการของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ดงัตารางท่ี 4.4 ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัผลการตรวจประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในมิติดา้นการบริหาร
จดัการและมิติดา้นสงัคม เก่ียวกบัประเด็นการมีส่วนร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในการก ากบัดูแลนิคมฯ 
ท าใหเ้กิดความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจต่อกนั  

 
ตารางที่ 4.4 ปัจจยัความส าเร็จในการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชันสู่เมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย* 

1 2 3 4 5 
1.การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย      
2.การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง      

3.การส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจในการด าเนินการ      

4. ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร/ผูน้  า      
5.ความรู้และความสามารถของบุคลากร      
6. จ านวนขอ้ร้องเรียน      

7.การเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ      

8.การสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง      

9.การท างานเป็นทีมที่ดีของการนิคมฯ      
10. นโยบายที่ชดัเจน      
11. แนวทางปฏิบติัส าหรับผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง      

12. ความมุ่งมัน่และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ร      

13.ความชดัเจนเร่ืองขอ้มูลประสิทธิภาพจากการด าเนินงาน      
 

หมายเหตุ: 1 = ส านกังานนิคมฯ บางชนั   2 = ผูป้ระกอบการ  3 = หน่วยงานทอ้งถิ่น   4 = กนอ.   5 = ชุมชน 
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4.3 แนวทางการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 

 
ในการวิเคราะห์แนวทางเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มของการ

พฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยมีขอบเขตการวิเคราะห์คือในนิคม
อุตสาหกรรมบางชนั และชุมชนโดยรอบนิคมฯ ดว้ยหลกัการ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์หา
แนวทางการพฒันาดว้ยหลกัการ TOWS Matrix Analysis ไดด้ั้งน้ี 

 
4.3.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการพฒันา

ยกระดับนิคมฯ บางชันสู่เมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ ด้วยหลกัการ SWOT Analysis  
 จากการศึกษาดว้ย 1) เอกสารผลการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองนิคมอุตสาหกรรม         
บางชนั เป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดบั Eco – Champion โดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  2) การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างผูม้ีส่วนไดเ้สียในการพฒันายกระดบันิคมฯ 
บางชนั สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ 3) การสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยใช้หลกั 
SWOT Analysis  เพื่อพิจารณาสถานะ สภาพปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการแกไ้ขเพื่อน าไปสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื โดยขอบเขตในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
จะใชรู้ปแบบ 4 M Analysis ซ่ึงประกอบดว้ย 1) บุคลากร (Man)  2) งบประมาณ (Money)  3) วสัดุ 
(Material)  4) การบริหารจดัการ (Management) และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยใช้
หลกัการ PEST Analysis  ประกอบดว้ย  1) การเมือง (Political Component)  2) เศรษฐกิจ 
(Economic Component)  3)  สังคมและวฒันธรรม (Socio cultural Component)  4)  เทคโนโลย ี
(Technology Component) โดยเช่ือมโยงกบัมิติการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  5 มิติ  ไดแ้ก่  1) 
มิติดา้นกายภาพ  2) มิติดา้นเศรษฐกิจ  3) มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม  4) มิติดา้นสงัคม และ 5) มิติดา้นการ
บริหารจดัการ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.3.2.1 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการพฒันา ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชรู้ปแบบ  
4 M  Analysis  วิเคราะห์ให้เช่ือมโยงกบัมิติการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติ  พบ
ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนดงัต่อไปน้ี  
 



102 

 1)  ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง (Strength)  ของการพฒันายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนั สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

  (S1) มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนโดยรอบ  นิคมฯและผูป้ระกอบการ
ไดม้ีโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมฯ  ตวัอย่างเช่น โครงการ
ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนโดยใช้วสัดุหรือส่ิงของเหลือใชจ้ากกระบวนผลิต  เช่น การสาย
พลาสติกท่ีใช้รัดสินคา้ น ามาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองสานเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ การน าเศษบะหมี่ก่ึง
ส าเร็จรูปและเศษขนมปัง น ามาผลิตเป็นอาหารสตัว ์  

  (S2) มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco Efficiency) ซ่ึงเป็น
การเพ่ิมการผลิตสินคา้และบริการโดยการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดของเสีย
และมลพิษน้อยท่ีสุด โดยโรงงานมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและท ารายงานส่งให้กับนิคมฯ ท าให้
ทราบถึงสถานะและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน 

  (S3) ผูป้ระกอบการมีการจัดการส่ิงแวดลอ้มโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดมลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิต 
ตวัอย่างเช่น การน าน ้ าจากระบบการผลิตกลบัมาใชซ้ ้ า การเพ่ิมอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการลด
มลพิษทางเสียง เป็นตน้   

  (S4) มีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001  ทั้งใน
นิคมฯ บางชนั และสถานประกอบการบางแห่ง เป็นความมุ่งมัน่ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดต้าม
มาตรฐานสากลและมุ่งเนน้การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

  (S5) ชุมชนมีความต่ืนตวัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงชุมชนโดยรอบนิคมฯ 
บางชัน จ  านวน 5 ชุมชน  ตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน เช่น ปัญหาเร่ืองฝุ่ นละออง น ้ าเสีย เป็นโดยผูน้  าชุมชนร้องขอให้มีการปรับปรุง
แกไ้ข ซ่ึงทางนิคมฯและผูป้ระกอบการไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

  (S6) ชุมชนและนิคมฯ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากนิคม
ฯ ตั้งอยูใ่นเขตชุมชน  จึงมีการสร้างความร่วมมือในการบริหารจดัการนิคมฯ ดว้ยการให้ผูน้  าชุมชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร  

  (S7) มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานดา้น CSR มีสนับสนุน
การท ากิจกรรมต่างๆของชุมชน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหดี้ข้ึน   

  (S8) ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของนิคมฯ และมีความ
เช่ือมัน่ในการพฒันา เน่ืองจากเห็นถึงความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานของนิคมฯและผูป้ระกอบการ 
และไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้กิดความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
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  (S9) มีความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนิคมฯและชุมชนโดยรอบ นิคมฯ 
และสถานประกอบการใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของชุมชน ท าใหเ้กิดความ
เช่ือมัน่และความสมัพนัธท่ี์ดีในการพฒันายกระดบันิคมฯสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  (S10) ไดรั้บการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาว เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยการสนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงานในนิคมฯ
และชุมชนใหม้ีสุขภาพดีปลอดจากการใชส้ารเสพติด   

  (S11) มีการก ากบัดูแลโรงงานดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ภายใต้
การก ากบัดูแลของนิคมฯ บางชนั ส านักงานเขต และชุมชน ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  (S12) มีการจัดอบรม/สัมมนาด้านการจัดการส่ิงแวดลอ้ม  ให้กับ
พนักงานของการนิคมฯ และบุคลากรของสถานประกอบการเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และ
ความสามารถในการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติต่างๆ  
 2)  ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (Weakness)  ของการพฒันายกระดบันิคม
อุตสาหกรรมบางชนั สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

   
(W1) เป็นนิคมอุตสาหกรรมเก่า เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็นนิคม

อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 339 ลงวนัท่ี 
13 ธนัวาคม 2515 จึงมีขอ้จ  ากดัดา้นพ้ืนท่ีและการรองรับเทคโนโลยใีหม่ๆ 

  (W2) ประชาชนยงัไม่สนใจในการฝึกอาชีพมากนกั เน่ืองจากในการฝึก
อาชีพบางโครงการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางและการฝึก 

  (W3) นิคมฯไม่มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง เน่ืองจากไม่มีการวางผงั
และก่อสร้างตามเกณฑ์ก  าหนด โดยน ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตจะมีการบ าบดัน ้ าเสียดว้ย
ระบบบ าบดัของแต่ละโรงงาน อาจเป็นผลใหเ้กิดการปนเป้ือนน ้ าเสียสู่แหล่งน ้ าหากไม่มีการก ากบั
ดูแลท่ีดี 

  (W4) ปริมาณของเสียไม่เพียงพอต่อการแลกเปล่ียนระหว่างสถาน
ประกอบการ (waste exchange) เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมบางชันมีขนาดเล็กและสถาน
ประกอบการไม่มีปริมาณของเสียท่ีสามารถเกิดการแลกเปล่ียนระหว่างอุตสาหกรรมได ้ 

  (W5) ไม่มีความต่อเน่ืองของการด าเนินโครงการดา้น CSR   การด าเนิน
โครงการไม่มีความต่อเน่ืองในเน้ือหาและความครอบคลุมในพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบ 
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  (W6) ประชาชนยงัขาดความรู้และความเขา้ใจต่อการพฒันา  เน่ืองจาก
เร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแนวคิดใหม่ในการพฒันาอุตสาหกรรมและยงัไม่มีการส่ือสารเพื่อท า
ความเขา้ใจแก่ประชาชนอยา่งชดัเจน 

  (W7) บุคลากรบางส่วนของนิคมฯขาดความรู้และความเข้าใจเร่ือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เน่ืองจากนิคมฯ มีบุคลาการด าเนินเฉพาะดา้นจ ากดั จึงท าใหบุ้คลากรท่ีไม่ได้
รับผดิชอบหนา้ท่ีน้ีโดยตรงยงัขาดความรู้และความเขา้ใจ นอกจากน้ีบุคลากรส่วนหน่ึงไม่มีแรงจงูใจ
ในการเรียนรู้แนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

  (W8) บุคลากรของนิคมฯ ไม่เพียงพอ เน่ืองจากนิคมฯ บางชนัมีบุคลา
การท่ีด าเนินการด้านการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างจ  ากดั จึงท าให้บุคลากรส าหรับด าเนินงานไม่
เพียงพอต่อภาระงานท่ีมี 

  (W9) ผูบ้ริหารส่วนของผูป้ระกอบการขาดความมุ่งมัน่ในการพฒันา 
คณะกรรมการท่ีร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็นระดบัหวัหนา้งานหรือปฏิบติัการ จึงท าให้ไม่สามารถ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม อีกทั้งการด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศไม่สามารถแสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งชดัเจน  

  (W10)  พนักงานในสถานประกอบการยงัให้ความร่วมมือไม่มากนัก 
เน่ืองจากพนกังานยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยงัไม่เกิด
จิตสาธารณะดา้นส่ิงแวดลอ้มมากนกั 

  (W11)  นิคมฯไม่มีแนวทางการด าเนินงานพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ท่ีชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับสถานประกอบการ จึงท าให้ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย 

  (W12)  สถานประกอบการขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองดว้ยการด าเนินการพฒันาจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณจึงท าให้สถาน
ประกอบการขาดความมุ่งมัน่เน่ืองจากไม่ตอ้งการเพ่ิมตน้ทุนในการด าเนินการ  

  (W13)  สถานประกอบการขาดแรงจูงใจดา้นผลตอบแทนทางการเงินท่ี
เป็นตวัเลขชดัเจน ท าใหไ้ม่เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานของสถานประกอบการ  
  (W14)  สถานประกอบการไม่เปิดเผยขอ้มลูในการด าเนินงาน ขอ้มลูท่ีการ
นิคมฯจดัท าฐานขอ้มลูส าหรับการพฒันานั้นเก่ียวกบัผลการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการ จึง
ยงัไม่เกิดความเช่ือมัน่ต่อการเปิดเผยขอ้มลู จากประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนา
ยกระดบันิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.5  
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ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนั
สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มิติการเป็น 
เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

กายภาพ - (W1) เป็นนิคมอุตสาหกรรมเก่า 
เศรษฐกิจ (S1) มีการส่งเสริมอาชีพใหชุ้มชนโดยรอบ (W2) ประชาชนยงัไม่สนใจในการฝึก

อาชีพมากนกั 
ส่ิงแวดลอ้ม (S2) มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ  

(S3) ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(S4) จดัท าระบบ ISO 14001 

(W3) นิคมฯไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสีย
ส่วนกลาง 
(W4) ปริมาณของเสียไม่เพียงพอต่อการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสถานประกอบการ  

สังคม (S5) ชุมชนมีความต่ืนตวัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(S6) ชุมชนและนิคมฯ มีความสัมพนัธ์กนั
ใกลชิ้ด 
(S7) นิคมฯ มีการจดัสรรงบประมาณ CSR  
(S8) ชุมชนพึงพอใจและเช่ือมัน่ในการพฒันา
ของนิคมฯ 
(S9) ไดรั้บการรับรองนิคมอุตสาหกรรมสีขาว 

(W5) ไม่มีความต่อเน่ืองของการด าเนิน
โครงการดา้น CSR   
(W6) ประชาชนยงัขาดความรู้และความ
เขา้ใจต่อการพฒันา 
(W7) บุคลากรบางส่วนของนิคมฯขาด
ความรู้และความเขา้ใจเร่ืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

การบริหารจดัการ (S10) มีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ 
(S11) มีการก  ากบัดูแลโรงงานใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย 
(S12) มีการจดัอบรม/สัมมนาดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(W8) บุคลากรของนิคมฯ ไม่เพียงพอ 
(W9) ผูบ้ริหารส่วนของผูป้ระกอบการ
ขาดความมุ่งมัน่ในการพฒันา 
(W10) พนกังานในสถานประกอบการ
ยงัใหค้วามร่วมมือไม่มากนกั 
(W11) นิคมฯไม่มีแนวทางการด าเนินงาน
พฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ชดัเจน 
(W12) สถานประกอบการขาดการ
สนบัสนุนงบประมาณ 
 (W13) สถานประกอบการขาดแรงจูงใจ
ดา้นผลตอบแทนทางการเงิน 
 (W14) สถานประกอบการไม่เปิดเผย
ขอ้มูลในการด าเนินงาน 
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 4.3.2.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   
 ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของการพฒันา  โดยใชห้ลกัการ PEST Analysis 
โดยมีความเช่ือมโยงกบัมิติการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  5 มิติ  พบประเด็นท่ีเป็นโอกาสและ
อุปสรรค ดงัน้ี 
 1)  ประเด็นท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) ของการพฒันายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนั สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

 (O1) การจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้มช่วยลดการกีดกันทาง
การคา้ใหผู้ป้ระกอบการ เน่ืองจากปัจจุบนัในธุรกิจมีขอ้ตกลงระหว่างการคา้เก่ียวกบัการไดรั้บการ
รับรองระบบต่างๆซ่ึงการไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 
เป็นหน่ึงในขอ้ตกลงดงักล่าว 

 (O2) สงัคมให้ความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ถือเป็นโอกาสท่ีดี
ส าหรับสร้างความเช่ือมัน่และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อสังคมและชุมชนโดยรอบอนั
ก่อใหเ้กิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 (O3) มีความก้าวหน้าทางการวิจัยเ ก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม  
สามารถน ามาบูรณาการและประยุกต์ใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตและการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มภายในนิคมฯ อีกทั้งสร้างความน่าเช่ือถือหากมีการด าเนินการตามหลกัวิชาการต่างๆ  

 (O4) การพฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
แก่นิคมฯ ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานภายใตนิ้คมฯอนัก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างนิคมฯ และชุมชนโดยรอบ 

 (O5) มีการก าหนดเร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นยุทธศาสตร์ในการ
พฒันาของประเทศ  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
ระดบัประเทศ ท าใหเ้กิดแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจนในระดบัอ่ืนๆต่อไป 

 (O6) มีการขับเคล่ือนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ
นโยบายและระดบัปฏิบติัการ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่และความร่วมมือในการพฒันาในทุก
ระดบัท าใหเ้กิดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  



107 

 2) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค (Threats) ของการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนั สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

  
 (T1) การปล่อยน ้ าเสียจากหมู่บ้านจัดสรรท่ีอยู่ต้นน ้ าลงสู่แหล่งน ้ า

สาธารณะท่ีไหลผ่านนิคมฯ เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิดของน ้ าเสียซ่ึงจะท าให้เกิดการ
ร้องเรียนและลดความเช่ือมัน่แก่นิคมฯได ้

 (T2) มีประชากรแฝงในพ้ืนท่ีท าให้บริหารและส่ือสารไม่ทัว่ถึง เมื่อมี
กิจกรรมของชุมชนจึงยงัไม่ใหค้วามร่วมมือมากนกั 

 (T3) ภาพลกัษณ์ของภาคอุตสาหกรรมถูกมองในแง่ลบ  ท าให้ยากต่อ
การพฒันาภาพลกัษณ์ท่ีดีและสร้างความเช่ือมัน่ต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มในภาคอุตสาหกรรม 

 (T4) การพฒันาในภาพรวมของประเทศอยู่ในระยะเร่ิมตน้ ซ่ึงอยู่ใน
ขั้นตอนการจดัท าแผนแม่บทในการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงท าให้แนวทางในการพฒันายงั
ไม่มีความชดัเจน 

 (T5) การทบัซอ้นกันของแนวคิดและหน่วยงานท่ีก  ากบัดูแลเก่ียวกับ
การพฒันาอุตสาหกรรม เกิดความไม่เขา้ใจและไม่ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินการพฒันา
เน่ืองจากเขา้ใจว่าไดด้  าเนินการในส่วนอ่ืนๆภายใตข้อ้ก  าหนดของหน่วยงานใดไปแลว้  

 
 จากประเด็นท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคในการพฒันายกระดบันิคมฯ สู่

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มิติการเป็น 
เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

กายภาพ - - 
เศรษฐกิจ (O1) การจดัท าระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มช่วยลดการกีดกนัทางการคา้ให้
ผูป้ระกอบการ 

- 

ส่ิงแวดลอ้ม (O2) สังคมใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มากข้ึน 
(O3) มีความกา้วหนา้ทางการวิจยัเกี่ยวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(T1) การปล่อยน ้าเสียจากหมู่บา้นจดัสรรท่ี
อยูต่น้น ้าลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะท่ีไหลผ่าน
นิคมฯ ท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดว่าเกิดจาก              
นิคมฯ 

สังคม (O4การพฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศช่วยสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีแก่นิคมฯ 

 
 

(T2) มีประชากรแฝงในพื้นท่ีท าใหบ้ริหาร
และส่ือสารไม่ทัว่ถึง 
(T3) ภาพลกัษณ์ของภาค 
อุตสาหกรรมถูกมองในแง่ลบ 

การบริหารจดัการ (O5) มีการก  าหนดเร่ืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาของ
ประเทศ 
(O6) มีการขบัเคลื่อนการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบันโยบาย
และระดบัปฏิบติัการ 

(T4) การพฒันาในภาพรวมของประเทศอยู่
ในระยะเร่ิมตน้ 
(T5) การทบัซ้อนกนัของแนวคิดและ
หน่วยงานก ากบัดูแลเกี่ยวกบัการพฒันา
อุตสาหกรรม ท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจใน
การด าเนินการ 

 
4.3.2 การวเิคราะห์ประเดน็ยุทธศาสตร์ของการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชัน

สู่อุตสาหกรรมเชิงนเิวศอย่างยัง่ยนืด้วย TOWS Matrix Analysis 
การวิเคราะห์กลยุทธ์ดว้ย TOWS Matrix Analysis จะท าให้เห็นความสัมพนัธ์ของ

สภาพแวดลอ้มในแต่ละดา้นเด่นชดัข้ึน ก่อใหเ้กิดกลยทุธใ์นการพฒันาเบ้ืองตน้ ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.5 ซ่ึงสามารถจัดกลุ่มกลยุทธ์ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ตามหลักการ Sustainable Balanced 
Scorecards (SBSC) ซ่ึงเป็นการบูรณาการด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมเข้ากับมุมมอง  BSC 
ประกอบดว้ย 1) มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา 2) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 3) มุมมอง
ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินการ และ 4) มุมมองดา้นสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม แสดงถึง
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ความสมัพนัธข์องสภาพแวดลอ้มในแต่ละดา้นของการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศก่อใหเ้กิดกลยทุธเ์บ้ืองตน้ ดงัน้ี   
 1)  กลยทุธเ์ชิงรุก (SO) เป็นกลยุทธ์ท่ีน าเอาประโยชน์จากจุดแข็งภายในองค์กรไป
รวมกบั โอกาสท่ีดีจากภายนอกท่ีเอ้ืออ  านวยใหก้บัองคก์ร มี 5 ประเด็น ดงัน้ี  

 (1) สร้างแรงจูงใจดา้นเศรษฐกิจ/การเงินแก่ผูป้ระกอบการ  (O1,S2,S3,S4)  
 (2) น าความรู้และเทคโนโลยมีาปรับปรุงในกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ให้

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (O3,S2,S3,S4)  
 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (O2,S5,S6,S12)  
 (4) สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม (O4,S1,S7,S8,S9,S10)  
 (5) ก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและด าเนินการด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง

ต่อเน่ือง (O5,O6,S4,S6,S7,S9,S12,S13,S14  
 2)  กลยทุธเ์ชิงพฒันา (WO) เป็นกลยุทธ์ท่ีน าเอาโอกาสจากภายนอก มาลดจุดอ่อน
ขององคก์รท าใหเ้ป็นจุดแข็งท่ีนามาใชป้ระโยชน์ใหก้บัองคก์รได ้มี 5 ประเด็น ดงัน้ี  

 (1) ผลักดันผูป้ระกอบการให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนามากข้ึน
(O1,O2,W4,W9,W10,W12,W13,W14)  

 (2) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเน่ืองและเป็นประโยชน์ตามความ
ตอ้งการของชุมชน (O2,O4,W2,W5)  

 (3) น าความรู้และเทคโนโลยมีาพฒันานิคมฯให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน (O3,W1,W3,W4)  

 (4) มุ่ งมั่นด า เ นินการตามนโยบายการพัฒนา อุตสาหกรรม เชิง นิ เวศ 
(O5,W11,W12)  

 (5) พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทุกภาคส่วน (O6,W6,W7,W8)  
 3)  กลยุทธ์เชิงรับ (ST) เป็นกลยุทธ์ท่ีน าประโยชน์จากจุดแข็งภายในองค์กรไปลด
หรือ หลีกเล่ียงอุปสรรคจากภายนอกองคก์ร มี 6 ประเด็น ดงัน้ี 

 (1) เฝ้าระวงัและแจง้เตือนดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชม (T1,S6,S7,S10)  
 (2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง (T2,S2,S7,S8,S11) 
 (3) พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม (T3,S2,S3,S4) 
 (4) ก ากบัดูและใหโ้รงงานด าเนินการตามกฎหมาย (T3,S11) 
 (5) สร้างความร่วมมือและพฒันาศกัยภาพผูม้ีส่วนไดเ้สีย (T4,S5,S6,S8,S12) 



110 

 (6) สร้างความชดัเจนของแนวทางการด าเนินงานร่วมกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   
(T5,T6,S10,S12) 
 4)  กลยุทธ์เชิงถอย (WT) เป็นกลยุทธ์ท่ีน าจุดอ่อนจากภายในองค์กรและอุปสรรค
หรอภยัคุกคามจากภายนอกมารวมกนั เพ่ือลดทอนหลีกเล่ียงปัญหาทั้งสองท่ีเกิดข้ึน ท าให้องค์กร
เขม้แข็งข้ึน มี 3 ประเด็น ดงัน้ี 

 (1) ตรวจวดัคุณภาพน ้ าในล ารางสาธารณะท่ีไหลผ่านิคมฯและน ้ าเสียท่ีปล่อย
ออกจากโรงงาน (T1,T3,W1,W3) 

 (2) เสริมสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการพฒันา
ยกระดบั (T4,W6,W10,W14) 

 (3) อบรมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (T4,W7,W8,W10) 
 (4) ก าหนดแนวทางปฏิบติัใหช้ดัเจน (T5,T6,W11) 
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ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ประเดน็กลยทุธก์ารพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดว้ย TOWS Matrix 

 ประเดน็ที่เป็นโอกาส (O) ประเดน็ที่เป็นอุปสรรค (T) 

ปร
ะเด

น็ท
ี่เป็
นจุ

ดแ
ขง็
 (S

) 

กลยทุธ์เชิงรุก (SO) 
1. สร้างแรงจูงใจดา้นเศรษฐกิจ/การเงินแก่ 
     ผูป้ระกอบการ  (O1,S2,S3,S4,) 
2. น าความรู้และเทคโนโลยมีาปรับปรุงใน 
     กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรกบั 
     ส่ิงแวดลอ้ม (O3,S2,S3,S4) 
3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
 (O2,S5,S6,S12)  
4. สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีต่อสังคม  
  (O4,S1,S7,S8,S9,S10) 
5. ก าหนดนโยบายที่ชดัเจนและด าเนินการดา้น 
     อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งต่อเน่ือง  
    (O5,O6,S4,S6,S7,S9,S12,S13,S14) 

กลยทุธ์เชิงพฒันา (ST) 
1.  ผลกัดนัผูป้ระกอบการใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการ 
     พฒันามากข้ึน (O1,O2,W4,W9,W10,W12,W13,W14) 
2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองและเป็น 
     ประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชน
(O2,O4,W2,W5) 
3.  น าความรู้และเทคโนโลยมีาพฒันานิคมฯใหเ้ป็นเมือง  
    อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 (O3,W1,W3,W4) 
4.  มุ่งมัน่ด  าเนินการตามนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรม   
     เชิงนิเวศ (O5,W11,W12) 
5.  พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทุกภาคส่วน    
     (O6,W6,W7,W8) 

ปร
ะเด

น็ท
ี่เป็
นจุ

ดอ
่อน

 (W
) 

กลยทุธ์เชิงรับ (WO) 
1. เฝ้าระวงัและแจง้เตือนดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชม  
    (T1,S6,S7,S10) 
2.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
    (T2,S2,S7,S8,S11) 
3.  พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช ้  
     เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี เ ป็ น มิ ต ร กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 
 (T3,S2,S3,S4) 
4.  ก ากบัดูและใหโ้รงงานด าเนินการตามกฎหมาย  
    (T3,S11) 
5.  สร้างความร่วมมือและพฒันาศกัยภาพผูมี้ส่วนได ้
     เสีย (T4,S5,S6,S8,S12) 
6.  สร้างความชดัเจนของแนวทางการด าเนินงาน 
     ร่วมกบัองคก์รที่เกี่ยวขอ้ง (T5,S10,S12) 

กลยทุธ์เชิงถอย (WT) 
1.  ตรวจวดัคุณภาพน ้าในล ารางสาธารณะท่ีไหลผ่านิคมฯ   
     และน ้าเสียท่ีปล่อยออกจากโรงงาน (T1,T3,W1,W3) 
2.  เสริมสร้างความเขา้ใจกบัภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการ   
     ด าเนินการพฒันายกระดบั (T4,W6,W10,W14) 
3.  อบรมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
    (T4,W7,W8,W10) 
4.  ก าหนดแนวทางปฏิบติัใหช้ดัเจน (T5,T6,W11) 
 
 

 
 จากการวิเคราะห์กลยุทธ์การพฒันานิคมฯ บางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศดว้ย TOWS Matrix  ทั้ง 4 กลยทุธท่ี์กล่าวขา้งตน้ สามารถน าประเด็นต่างๆท่ีสอดคลอ้งกนัมา
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จดักลุ่มและเสนอแนะเป็นประเด็นกลยุทธ์หลกัภายใต ้4 มุมมองของ SBSC ท่ีส าคญัได ้6 กลยุทธ ์
ดงัต่อไปน้ี 

 
 กลยุทธ์ท่ี 1 การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมุ่งมัน่

ด  าเนินการ เพื่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 กลยุทธ์ท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรของนิคมฯ สถานประกอบการ และ

ชุมชน ด้วยการฝึกอบรมและการเรียนรู้เร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
ก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา 

 กลยุทธ์ท่ี 3 การก ากับดูแลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามข้อกฎหมาย และส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั จากความมุ่งมัน่และความต่ืนตวัดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน มา
สนบัสนุนและส่งเสริมการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มร่วมกนัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 กลยุทธ์ท่ี 4 การน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการเกิด
ประสิทธิภาพในกระบวนการด าเนินงานมากยิง่ข้ึน 

 กลยทุธท่ี์ 5 การส่งเสริมความเขา้ใจและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
ดว้ยการส่ือสารถึงแนวทางการด าเนินการพฒันาและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

 กลยทุธท่ี์ 6 การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของนิคมอุตสาหกรรมบางชนัต่อสังคม ดว้ยการ
ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินการพฒันายกระดบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่าน
กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ือต่างๆและการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนิคมฯ บางชนัและ
ชุมชน  
 สามารถก าหนดวตัถุประสงคข์องกลยทุธแ์ละความสมัพนัธร์ะหว่างผลลพัธ์ตอ้งการ
กบัมุมมอง SBSC  ไดด้งัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8 วตัถุประสงคข์องกลยทุธก์ารพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

กลยทุธ์ วัตถุประสงค์ของกลยทุธ์ 
ความสอดคล้องกับ
มุมมอง SBSC 

1.ก าหนดนโยบายที่ชดัเจนร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งและมุ่งมัน่
ด  าเนินการ  

เพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์ของประเทศ เละ
สร้างแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศส าหรับส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียได้
อยา่งชดัเจน  

มุมมองดา้นกระบวนการ
ภายใน 

2.พฒันาศกัยภาพของบุคลากรของ
นิคมฯ สถานประกอบการ และชุมชน 

เพื่อสร้างความเขา้ใจและพฒันา
ความสามารถของบุคลากรใหพ้ร้อมส าหรับ
การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุมมองดา้นการเรียนรู้
และพฒันา 

3.ก ากบัดูแลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตาม
ขอ้กฎหมาย และส่งเสริมใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั 

เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศและ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

มุมมองดา้นกระบวนการ
ภายใน 

4.น าองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ
มาช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศและลด
ขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

มุมมองดา้น
ประสิทธิภาพการ

ด าเนินการ 
5.ส่งเสริมความเขา้ใจและสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เพื่อสร้างความมุ่งมัน่ในการพฒันาและสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียให้
มีใหถ้ึงความส าคญัในการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุมมองดา้นกระบวนการ
ภายใน 

6.ส ร้ า งภ าพลัก ษ ณ์ที่ ดี ข อ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมบางชนัต่อสังคม  

เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัน้ีต่อสังคมและชุมชน
โดยรอบ  

มุมมองดา้นชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 
4.3.3 แผนทีก่ลยทุธ์ (Strategy Map) ส าหรับการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็น

เมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศอย่างยัง่ยนื 
 จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ขา้งตน้ เพื่อการส่ือสารให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานมี
ความเข้าใจถึงภาพรวมของแนวทางการด าเนินการพัฒนายกระดับ นิคมฯ บางชัน สู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน  ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางการพฒันาดว้ยแผนท่ีกล
ยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของกลยุทธ์ต่างๆ โดยก าหนด
มุมมองในการพฒันาเพื่อส่งผลสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรใน 4 มุมมอง  ตาม
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หลกัการ Sustainable Balanced Scorecards (SBSC) รายละเอียดดังภาพท่ี 4.7 โดยการก าหนด
วิสยัทศัน์ในการด าเนินการคือ “เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีดุลภาพและความย ัง่ยืนทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต เพ่ือสมรรถนะการแข่งขนัในระดบัสากล” 
มุ่งเนน้การด าเนินการตามขอ้ก าหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ดา้น ตามล าดบั
ดงัน้ี 

 1) พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ีความรู้และความสามารถในการพฒันาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างนิคมฯ สถานประกอบการ บุคลากร ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2) วางแผนและก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนโดยมุ่งเน้นการจัดการส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมซ่ึงเป็นประเด็นท่ีผูม้ี ส่วนได้เสียให้ความส าคัญ ภายใต้ข้อก  าหนดของการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 3) สร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลตอบแทนดา้นการเงิน โดยใชโ้อกาสจากงานวิจยัและความรู้ดา้นวิชาการเพ่ือ
สร้างฐานขอ้มลูดงักล่าว รวมทั้งปรับปรุงและพฒันาโดยมุ่งเนน้ให้เกิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (eco-
efficiency) ดว้ยความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อใหม้ีกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 4) ก ากับดูแลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมาย ภายใต้การก ากบัดูแลของนิคมฯ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชน  

 5) ส่งเสริมการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆร่วมกบันิคมฯ เช่น การร่วม
วางแผนด าเนินงาน การตรวจสอบ และการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 6) เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อสังคม
และชุมชนโดยรอบ โดยด าเนินการไดต้ามนโยบายท่ีก  าหนด จนเกิดความเขา้ใจและความสัมพนัธ์
อนัดีระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงมีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของสงัคมท่ีดี 
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ภาพที่ 4.5 แผนท่ีกลยทุธ ์(Strategy Map) ของการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
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วิสัยทัศน์  :  “เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีดุลยภาพและความยัง่ยนืทางดา้น 
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะการแข่งขนัในระดบัสากล” 

 

พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
ใหพ้ร้อมต่อการด าเนินการ 

สร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่าง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

สร้างแรงจูงใจ 
แก่สถาน

ประกอบการ 

ปรับปรุง 
กระบวนการผลิต 
และผลิตภณัฑ์ 
ดว้ยเทคโนโลย ี

มุ่งเนน้ก  ากบัดูแล
และบริหารจดัการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สร้างการมี
ส่วนร่วม
ภายใน 
นิคมฯ 

ก าหนด
นโยบายและ

ส่ือสารแนวทาง
ใหช้ดัเจน 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ไดรั้บการรับรองเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระดบัท่ีสูงข้ึน 

คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

ลดใชพ้ลงังาน 

ลดตน้ทุนการผลิต 

ลดการใชท้รัพยากร 

ลดมลพิษ 

ประชาชนในชุมชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ไม่มีขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เพิ่มอายผุลิตภณัฑ์ 

เพิ่มการรีไซเคิล 

มีความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง 
นิคมฯและชุมชน 

นิคมฯมีภาพลกัษณ์ที่ดี 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

การศึกษาแนวทางการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง
ย ัง่ยนื มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงานและความส าเร็จในการพฒันายกระดบั
นิคมอุตสาหกรรมบางชนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  ตามขอ้ก าหนด
คุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และศึกษาปัจจยั
ความส าเร็จของการด าเนินงานยกระดบันิคมอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Industrial Town)  ของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืน โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย
การศึกษาขอ้มลูแบบปฐมภูมิ คือ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร/
พนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั สถานประกอบการ คณะท างานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เจา้หน้าท่ีส านักงานเขตมีนบุรีและเขตคนันายาว และ
ผูน้  าชุมชนโดยรอบ  รวมทั้ งศึกษาข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้อง โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศดว้ย SWOT Analysis และเสนอกลยทุธใ์นการ
พฒันาดว้ย TOWS Matrix Analysis และ Sustainable Balance Scorecards (SBSC) รวมทั้งน าเสนอ
แนวทางการพฒันาดว้ยแผนท่ีกลยทุธ ์(Strategy Map) ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
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5.1 สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 
 

5.1.1 การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

 จากศึกษาและรวบรวมขอ้มลูการด าเนินการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบว่า นิคมฯ บางชันเป็นนิคมฯ น าร่องในการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการจดัท าขอ้ก  าหนดและแผนแม่บทในการพฒันาในปี พ.ศ. 2555 และไดรั้บ
การรับรองใหเ้ป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปี พ.ศ. 2556 ตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด าเนินการโดยการบริหารงานร่วมกันระหว่างผูม้ีส่วนได้เสีย อนั
ประกอบด้วย 1)   ผูบ้ ริหารส านักงานนิคมบางชัน 2)   เจ้าหน้าท่ีส านักงานนิคมบางชัน 3)  
ผูป้ระกอบการภายในนิคมฯ 4)  ผูน้  าชุมชนโดยรอบ และ 5)  ส านักงานเขตมีนบุรีและคนันายาว 
ภายใต้การแต่งตั้งคณะท างานพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
คณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางชันสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงขอ้ดีในการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คือกรรมการจะน า
ความความรู้หรือประสบการณ์มาใชด้  าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และความตอ้งการของแต่
ละฝ่ายจะถกูน ามาพิจารณาร่วมกนั หากปฏิบติัตามนโยบายก็มีแนวโน้มว่าจะประสบความส าเร็จ
และเกิดความเขา้อกเขา้ใจกนั (วนัชยั มีชาติ, 2557)   

ซ่ึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจากการเขา้ร่วมประชุม/หารือในการด าเนินงานของนิคมฯ โดยกลุ่มท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งลึกซ่ึงไดแ้ก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่วยงานใน
การริเร่ิมแนวคิดและก าหนดเกณฑก์ารด าเนินการพฒันา  และส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางชนัท่ี
เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันา ในขณะท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆรับรู้และเขา้ใจเพียงแนวคิดหลกั
เท่านั้นแต่ไม่ไดเ้ขา้ใจถึงขอ้ก  าหนดและเกณฑ์ต่าง ๆ โดยประเด็นท่ีนิคมอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการให้ความส าคัญได้แก่ การจัดการส่ิงแวดลอ้มและสังคม ซ่ึงนิคมฯด าเนินการตาม
นโยบายและขอ้ก าหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และในส่วนของสถานประกอบการได้
มุง่ด  าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 แต่ไม่ไดเ้ป็นการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการ
พฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ นอกจากน้ี กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆไดใ้ห้ความส าคญักบั
การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเด็นท่ีต่างกนั โดยกนอ. มุ่งเน้นการแสดงถึงผลตอบแทน
จากการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการร่วมด าเนินการ 
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ในขณะท่ีส านักงานเขตให้ความส าคัญในประเด็นของการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวข้องเพื่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินการท่ีดียิ่งข้ึน ส่วนชุมชนให้ความส าคญัเร่ืองของคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน และโดยการเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการด าเนินงานของ
โรงงาน  

 
5.1.2 ประสิทธิผลและปัจจยัความส าเร็จของการด าเนินงานยกระดับนิคมอุตสาหกรรม

บางชันเพือ่พฒันาเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 จากการประเมินประสิทธิผลจากความสามารถขององค์กรในการบรรลุเป้าหมาย (The 
Goal-Attainment Approach) ตามเกณฑก์ารประเมินการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดบั 
Eco-Champion จากเกณฑก์ารประเมิน 3 ส่วน สามารถสรุปประเด็นไดด้งัน้ี 

เกณฑท่ี์ 1 ซ่ึงตั้งข้ึนส าหรับแสดงถึงความพร้อมในการกา้วเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  พบว่านิคมอุตสาหกรรมบางชนัผ่านทุกขอ้ โดยมีการก าหนดนโยบายการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดตั้ งคณะท างาน Eco (Eco Team) และคณะท างานเครือข่าย Eco                  
(Eco Network) พร้อมทั้งมีการจดัประชุม Eco (Eco Forum) และด าเนินระบบการบริหารจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001  

เกณฑท่ี์ 2 เป็นเกณฑก์ารพิจารณาความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยนิคมฯ ไม่แยง่ชิงทรัพยากร 
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อมลพิษ ไม่สร้างความวิตกกงัวลดา้นความปลอดภยัใหก้บัชุมชน และไม่
ท าลายคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ พบว่านิคมอุตสาหกรรมบางชนัผา่นเกณฑข์อ้บงัคบัทั้งหมด โดย
นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ไม่มีข้อร้องเรียนการใชน้ ้ า การใช้พลงังาน การปล่อยน ้ าเสีย และการ
ลกัลอบท้ิงกากของเสีย นอกจากน้ียงัมีการรายงานผลเร่ืองร้องเรียนต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยทุกเดือนและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโตภ้าวะฉุกเฉินร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

เกณฑท่ี์ 3 เป็นเกณฑท่ี์แสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการยกระดบัการพฒันานิคมอุตสาหกรรมมุ่ง
สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco – Champion โดยจะตอ้งผา่นเกณฑท์ั้ง 47 ค่าเป้าหมายใน 
5 มิติ 22 ดา้น พบว่านิคมอุตสาหกรรมบางชนัประเมินไดค้ะแนน 183 คะแนน จากคะแนนเต็ม 201 
คะแนน สรุปไดด้งัน้ี 

1)  มิติกายภาพ มีการพฒันาระบบสาธารณูปโภคให้มีสภาพดี มีความปลอดภยั
ต่อการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง แมว้่าจะมีขอ้จ  ากดัของพ้ืนท่ี   

2) มิติด้านเศรษฐกิจมีการจดัเก็บและจัดท าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจได้
ครอบคลุมและครบถว้น  
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3) มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม นิคมฯให้ความส าคญักบัการติดตามเฝ้าระวงัคุณภาพน ้ า 
เน่ืองจากนิคมฯ ไม่มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง และมีท่ีตั้งอยูก่ลางแหล่งชุมชนและอยู่ใกลแ้หล่ง
น ้ าสาธารณะ จึงมีการก ากับดูและน ้ าท้ิงจากโรงงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
นอกจากน้ียงัมีการจดัท าฐานขอ้มูลสารเคมีของโรงงานเพื่อใชเ้ป็นข้อมูลส าหรับด าเนินงานดา้น
ความปลอดภยัและสุขภาพของชุมชน ตลอดจนมีการก ากบัดูและให้โรงงานปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามประเด็นของการรวบรวมข้อมูล จาก
ผูป้ระกอบการในการจัดการส่ิงแวดลอ้มในด้านต่างๆ และการประสานขอ้มูลกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนของนิคมฯในการสร้างความเช่ือมัน่ต่อการเกิดเผยขอ้มูล นิคมฯ 
ควรสร้างความเช่ือมัน่ในส่วนน้ีให้เพ่ิมมากข้ึน เพื่อให้เกิดความไวใ้จและเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
รวมทั้งก่อใหเ้กิดการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัของภาคอุตสาหกรรม (Sharing resources/activities) ซ่ึง
จะช่วยแกข้อ้จ  ากดัเร่ืองประเภทและขนาดของอุตสาหกรรมท่ีไม่เพียงพอส าหรับการแลกเปล่ียนของ
เสีย การแกปั้ญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเสาวนีย ์ วิริยะอ  าไพวงศ ์ (2545)  ท่ีพบว่า
ระดบัการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเร่ืองนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศข้ึนอยูก่บันิคมอุตสาหกรรมและ
กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในการด าเนินการใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีก  าหนด   

4) มิติดา้นสงัคม นิคมฯ มุ่งมัน่ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานและ
ชุมชนโดยด าเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาว และเป็นนิคมฯ แห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บ
การรับรอง ตลอดจนสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของโครงการใหค้วามรู้ การดูแล
สุขภาพ และกิจกรรม CSR ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจต่อกนั อย่างไรก็ตาม
ยงัพบขอ้จ ากดัเร่ืองบุคลากรท่ีไม่เพียงพอและไม่มีความรู้ ความเขา้ใจและความมุ่งมัน่ในการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนั้นจึงควรมีการพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆโดยเฉพาะด้านจิตอาสา 
เพ่ือใหต้ระหนกัและเห็นความส าคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีศกัยภาพส าหรับการด าเนินการ
พฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากยิ่งข้ึน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Patala, et.al (2014) พบว่าผู ้
ก  าหนดนโยบายและผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งตระหนักถึงกลไกต่างๆทั้งหมดระหว่างเครือข่ายของ
องค์กร และสร้างความร่วมมือขององค์กรเพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  รวมไปถึงการประสาน
ความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรในการส่งเสริมความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยในการจดัการ
เครือข่ายแต่ละองคก์รจะมีรูปแบบท่ีเตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บับริบทขององคก์ร 

5) มิติดา้นการบริหารจดัการ มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก ากบั
ดูแลนิคมฯ รวมถึงมีการเผยแพร่ขอ้มูลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของนิคมฯ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อการประกอบการของนิคมฯ ซ่ึงเป็น
การแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการยกระดบันิคมฯ บางชนั สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม
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ประเด็นของการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการตรวจสอบและเฝ้าระวงัดา้นความปลอดภยั
และส่ิงแวดลอ้ม (Safety and Environmental Audit) ซ่ึงควรน าจุดแข็งในเร่ืองของความสมัพนัธแ์ละ
ความร่วมมืออนัดีระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียมาพฒันาการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายของขอ้ก  าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนั ดว้ยขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างผู ้มี ส่วนได้เสียและศึกษาผลการตรวจประเมินการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบว่าปัจจัยท่ีท าให้นิคมฯ บางชันได้รับการรับรองการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco-champion  มีดงัน้ี   

1) การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสีย ซ่ึงการพฒันานิคมฯ บางชัน มีการร่วม
ตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ในระดับการมีส่วนร่วมท่ีเรียกว่า 
Delegated Power (จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์,2555) โดยประชาชนมีสิทธิในการแลกเปล่ียนกบัผูม้ีอ  านาจ
ตดัสินใจ และสามารถเขา้ร่วมตรวจสอบและติดตาม ผลการด าเนินการกิจกรรมต่างๆภายในนิคมฯ
ได ้  

2) การพฒันาอย่างต่อเน่ืองของกิจกรรมต่างๆ ของนิคมฯ ท่ีด  าเนินการร่วมกับ
ชุมชน เพื่อสร้างการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนและนิคมฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
Panyathanakun et.al (2013) ในศึกษาการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือท่ีมีจุดแข็งโดดเด่นท่ีสุดเร่ืองของการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรม CSR โดยถือว่า
ชุมชนเป็นจุดเร่ิมต้นของการออกแบบนิคมฯเชิงนิเวศ อีกทั้ งชุมชนยงัให้ความส าคัญด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม จึงมีส่วนช่วยในการเฝ้าระวงัและก ากบัดูแลโดยรอบนิคมฯ  

3) การส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจในการด าเนินการ ซ่ึงพิพฒัน์ นนทนาธรรณ์ 
(2553) กล่าวว่ามีความส าคญัอยา่งยิง่โดยการส่ือสารท่ีดีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลย ี
ช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ และเพ่ิมนวตักรรม รวมทั้งสร้างความน่าเช่ือถือและส่งเสริมให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ซ่ึงทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญักบัการสร้างความเขา้ใจแต่อย่างไรก็ตาม
การพฒันานิคมฯ บางชนัยงัคงตอ้งพฒันาการส่ือสารใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

4) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงผูบ้ริหารนิคม
ฯ บางชนั มีความมุ่งมัน่ในการพฒันา ซ่ึงลกัษณะของผูน้  าท่ีดี สามารถชกัน าใหผู้อ่ื้นท าตามไดจ้ะท า
ใหเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้แต่อยา่งไรก็ตามนิคมฯ บางชนัตอ้ง
เสริมสร้างความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารสถานประกอบการให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ
ทางเศรษฐศาสตร์ 
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5) ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนานิคมฯ 
เน่ืองจากบุคลากร คือ ทุนมนุษย ์ซ่ึงทฤษฎีดา้นมนุษย  ์อธิบายว่า ทุนมนุษยส์ามารถช่วยให้องค์การ
ประสบความส าเร็จ (ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล, 2554) ดังนั้นบุคลากรจึงต้องมีความรู้เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมีความสามารถในการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จได ้ 

6) จ านวนขอ้ร้องเรียน โดยนิคมฯ บางชนัมีจ  านวนขอ้ร้องเรียนจ านวนน้อยมาก 
ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพขององคก์ารและมีผลต่อความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ โดยนิคมฯ บาง
ชันได้ท าความเข้าใจและรับรู้ถึงประเด็นท่ีชุมชนให้ความส าคัญ เช่นเดียวกันกับการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมฯ ภาคเหนือของ (Panyathanakun et.al, 2013) ท่ีมีการท าความเขา้ใจ
ถึงข้อกังวลของชุมชนร่วมกัน โดยมีการจัดประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผูม้ีส่วนได้เสีย 
เช่นเดียวกบัการศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมฯ มาบตาพุดของ
สมชาย มุย้จีน ท่ีพบว่าสถานประกอบการจะตอ้งด าเนินการโดยก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยท่ีสุดเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ขององคก์ารต่อสงัคม  

7) การเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
จดัท าฐานขอ้มลูตามขอ้ก าหนดของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แต่เน่ืองจากปัจจุบนันิคมฯ 
ยงัมีจุดอ่อนในการเปิดเผยขอ้มลู จึงควรมีการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจในการด าเนินการ อนัจะ
สร้างความน่าเช่ือถือและส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัส าหรับการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูได ้ 
 

5.1.3 แนวทางการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชันสู่การเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อย่างยัง่ยนื 

 จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มลู สามารถวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกดว้ย SWOT 
Analysis ซ่ึงท าให้ทราบประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค  ของการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมบางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติต่างๆ ไดด้งัน้ี 

  5.1.3.1  การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน 
 1)  มิติดา้นกายภาพไม่มีประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง ส่วนประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน

ไดแ้ก่ การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเก่า 
 2)  มิติดา้นเศรษฐกิจ ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งไดแ้ก่ มีการส่งเสริมอาชีพให้

ชุมชนโดยรอบ  ส่วนประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนไดแ้ก่ ประชาชนยงัไม่สนใจในการฝึกอาชีพมากนกั 
 3)  มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งได้แก่ 1)  มีการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco Efficiency) 2)  ผูป้ระกอบการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ 3)  จดัท าระบบ ISO 14001 ส่วนประเด็นท่ีเป็น
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จุดอ่อนไดแ้ก่ 1)  นิคมฯไม่มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง และ 2)  ปริมาณของเสียไม่เพียงพอต่อ
การแลกเปล่ียนระหว่างสถานประกอบการ (waste exchange) 

 4)  มิติดา้นสงัคม ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง ไดแ้ก่ 1)  ชุมชนมีความต่ืนตวัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 2)  ชุมชนและนิคมฯมีความสมัพนัธก์นัใกลชิ้ด 3)  นิคมฯ มีการจดัสรรงบประมาณดา้น 
CSR 4)  ชุมชนพึงพอใจและเช่ือมัน่ในการพฒันาของนิคม และ 5)  ไดรั้บการรับรองเป็นนิคม
อุตสาหกรรมสีขาว วนประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนไดแ้ก่ 1)  ไม่มีความต่อเน่ืองของการด าเนินโครงการ
ดา้น CSR  2)  ประชาชนยงัขาดความรู้และความเขา้ใจต่อการพฒันา และ 3)  บุคลากรบางส่วนของ
นิคมฯขาดความรู้และความเขา้ใจเร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 5)  มิติดา้นการบริหารจดัการ ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งไดแ้ก่  1) มีผูม้ีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 2) มีการก ากบัดูแลโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  และ 3) มี
การจดัอบรม/สมัมนาดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
  5.1.3.2  การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก 
 1)  มิติดา้นกายภาพ ไม่มีประเด็นท่ีเป็นโอกาส และอุปสรรคส าหรับการ
พฒันา  
 2)  มิติด้านเศรษฐกิจ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส ได้แก่ การจดัท าระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มช่วยลดการกีดกนัทางการคา้ใหผู้ป้ระกอบการ และไม่มีประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค  

3)  มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นท่ีเป็นโอกาส ไดแ้ก่ 1)  สงัคมใหค้วามส าคญั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และ 2)  มีความกา้วหนา้ทางการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ส่วน
ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ได้แก่ การปล่อยน ้ าเสียจากหมู่บ้านจัดสรรท่ีอยู่ต้นน ้ าลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไหลผา่นนิคมฯ ท าใหเ้กิดการเขา้ใจผดิว่าเกิดจากนิคมฯ  
 4)  มิติด้านสังคม ประเด็นท่ีเป็นโอกาส ได้แก่  การพฒันาเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่นิคมฯ ส่วนประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ 1) มี
ประชากรแฝงในพ้ืนท่ีท าใหบ้ริหารและส่ือสารไม่ทัว่ถึง และ 2)  ภาพลกัษณ์ของภาคอุตสาหกรรม
ถกูมองในแง่ลบ 

 5)  มิติดา้นการบริหารจดัการ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส ไดแ้ก่ 1) มีการก าหนด
เร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาของประเทศ  และ 2) มีการขบัเคล่ือนการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ  ส่วนประเด็นท่ีเป็น
อุปสรรค ไดแ้ก่ 1) การพฒันาในภาพรวมของประเทศอยู่ในระยะเร่ิมตน้  และ 2) การทบัซอ้นกนั
ของแนวคิดและหน่วยงานก ากบัดูแลเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความไม่เขา้ใจใน
การด าเนินการ 
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 จากปัจจัยภายในและภายนอกข้างตน้ สามารถเสนอแนะกลยุทธ์จากการ
วิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัการ SBSC เพื่อการพฒันานิคมฯ บางชนัสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนืภายใต ้4 มุมมอง ตามหลกัการ SBSC เสนอแนะเป็น
ประเด็นกลยทุธห์ลกัท่ีส าคญั 6 กลยทุธด์งัต่อไปน้ี 

 กลยทุธท่ี์ 1 การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
มุ่งมัน่ด  าเนินการ 

 กลยทุธท่ี์ 2 การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรของนิคมฯ สถานประกอบการ 
และชุมชน 

 กลยทุธท่ี์ 3 การก ากบัดูแลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามขอ้กฎหมาย และส่งเสริม
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั 

 กลยุทธ์ท่ี 4 การน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยปรับปรุง
กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 กลยทุธท่ี์ 5 การส่งเสริมความเขา้ใจและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย 

 กลยทุธท่ี์ 6 การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของนิคมอุตสาหกรรมบางชนัต่อสงัคม  
 จากกลยุทธ์ข้างต้น สามารถด าเนินการโดยเร่ิมต้นจากการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการนิคมฯ บางชนั สถาน
ประกอบการ และชุมชน  เพื่อเป็นก าลงัส าคัญในการขับเคล่ือนการพฒันาให้ก้าวต่อไป  การ
ปรับปรุงและพฒันาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco – efficiency) ด้วยความรู้และ
เทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือใหมี้กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การก ากบัดูแล
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมาย  ส่งเสริมการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเฝ้า
ระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ซ่ึงแนวทางดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกบัแนวทางการพฒันา
จงัหวดัระยองสู่เมืองนิเวศเศรษฐกิจของ กิตติกร จามรดุสิต (2555) ดว้ยหลกัการประสิทธิภาพเชิง
นิเวศ ในการก่อให้เกิด กระบวนการและผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Development of Eco – 
Product and Process) การวางแผนจงัหวดัเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Development of Eco – Planning) และ
การสร้างความ ตระหนกัในเร่ืองเชิงนิเวศเศรษฐกิจแก่คนในชุมชน (Development of Eco-People)  
นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับการแนวทางกาพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญ่ีปุ่น 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,2553: 25) โดยรัฐบาลญ่ีปุ่นเร่ิมตน้
ด าเนินงานจากการใชก้ารส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานความมุ่งมัน่ในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงท า
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ใหเ้กิดความร่วมมือในการขบัเคล่ือนระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน อีกทั้งยงัมีกฎระเบียบท่ีเขม้งวด
ในการปรับตวัเขา้สู่สังคมท่ีมีการใชว้สัดุอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นการใชเ้ทคโนโลยีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาท่ีได ้ผูว้ิจยัไดน้ ามาจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะต่อนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
โดยแบ่งขอ้เสนอแนะเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) สร้างความร่วมมือกนัในการขบัเคล่ือนการด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระหว่างรัฐบาล นิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
ในการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายในการด าเนินท่ีชดัเจนในทุกระดบั  
 2) มีการจดัสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแก่
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  3) ก าหนดสิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบการในการด า เ นินการด้าน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น การลดหย่อนภาษี การยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการพฒันาใหแ้ก่สถานประกอบการอยา่งเป็นเป็นรูปธรรม 
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะการน าไปปฏบิัต ิ
 1)  มุ่งเนน้การด าเนินพฒันาโดยการปรับปรุงประเด็นท่ียงัไม่ไดค้ะแนนเต็มในการ

ตรวจประเมินตามขอ้ก  าหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติดา้นส่ิงแวดลม้ มิติดา้นสงัคม 
และมิติดา้นการบริหารจดัการ เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการพฒันาและไดรั้บการรับรองเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 2) มุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพบุคลากรทั้งในส่วนของนิคมฯและสถานประกอบการให้
มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถด าเนินการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นควรสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็นถึง
ความส าคญัของการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 3) สร้างการมีส่วนร่วมโดยเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย อาจจะประยุกต์ใช้
หลกัการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนหรือองค์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และความเขา้ใจ รวมถึงการขยายขอบเขตการพฒันาโดยสามารถเช่ือมโยงกบัการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมบางชนัไดโ้ดยง่าย  

 4) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนและส่ือสารให้ทั่วถึงแก่บุคลกร สถาน
ประกอบการ และชุมชน โดยก าหนดบทบาทและแนวทางการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน 

 5) ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแกไ้ขตามปัญหาท่ีพบอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1) ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการด าเนินการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เช่น การลดตน้ทุนจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การลดปริมาณ
มลพิษต่างๆ ในรูปของการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนไดอ้อกไซด ์หรือการศึกษาวฏัจกัรชีวิตของ
การด าเนินงานภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลท่ีจะได้รับจากการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ 
 2) ขยายผลการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และต่อยอดการพฒันาในพ้ืนท่ี
นิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการและหาแนวทางการปรับปรุงและพฒันา
ร่วมกนั 
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การค านวณหาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุปะสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index  : IOC) 

 
มเีกณฑ์ให้คะแนนดังนี ้   

                                        
การค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
 

 IOC หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ 
 R   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 N หมายถึง  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 

ขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC  อยูใ่นช่วง  0.5 – 1  ขอ้ค  าถามนั้นจึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้ แต่
ถา้หากนอ้ยกว่า 0.5 ขอ้ค าถามนั้นควรมีการปรับปรุงแกไ้ข 
 
 

 
 
 
 

เกณฑ ์ ความหมาย คะแนนท่ีให ้

สอดคลอ้ง 
ปร ะ เ ด็ น สั ม ภ า ษ ณ์ มี ค ว า มสอ ด ค ล้อ ง กั บ
วัตถุประสงค์  เ น้ือหา  และ นิยาม  สามารถ
น าไปใชไ้ด ้                  

+1 

ไม่แน่ใจ 
ประเด็นสัมภาษณ์อาจจะมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์ เน้ือหา  และนิยาม                                       

0 

ไม่สอดคลอ้ง 
ประ เด็นสัมภาษณ์ไม่มี คว ามสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์  เน้ือหา  และนิยาม  ควรปรับปรุง
แกไ้ข 

-1 
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ผลการค านวณหาดัชนีความสอดคล้อง 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 
แปลผล ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

ท่าน
ที่ 4 

ท่าน
ที่ 5 

ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
1. ความเป็นมา  ทิศทางการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของนิคมฯ บางชนัเป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชไ้ด ้

2.  กลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียในการพฒันายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัมีภาคส่วนใดบา้ง  และแต่ละส่วน
มีบทบาทอยา่งไร 

+1 +1 +1 -1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

3. กระบวนการในการด าเนินงานพฒันายกระดบันิคม
ฯ บางชนั  เพื่อเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  มี
ขั้นตอนอยา่งไร   

+1 +1 +1 -1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

4. การนิคมฯ บางชนั  มีการบริหารจดัการอยา่งไร  เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (พนักงาน  ผู ้ประกอบการ  ชุมชน/
หน่วยงานทอ้งถิ่น) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

5.  การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการยกระดบั
นิคมอุตสาหกรรมบางชันเพื่อเข้า สู่การเ ป็นเ มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

+1 +1 +1 -1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

6. ในการประเมินการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ระดบั Eco champion มีประเด็นใดบา้งที่นิคมฯ 
บางชนั ยงัตอ้งมีการพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

7. การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯเขา้สู่การเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เกิดผลกระทบหรือการ
เปลี่ยนแปลงต่อนิคมฯและชุมชนหรือไม่  อยา่งไร   

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

8.  การยกระดบัเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของนิคมอุตสาหกรรมบางชันมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนอยา่งไรในประเดน็ 
     -  การเงิน/ประสิทธิผล   
     -  การบริหารจดัการ 
     -  ปัจจยัภายนอก  
     -   การเรียนรู้และการพฒันา   

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 
แปลผล ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

ท่าน
ที่ 4 

ท่าน
ที่ 5 

9. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
ยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 

+1 +1 +1 -1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

10.  ขอ้เสนอแนะในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง
ย ัง่ยนื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ประเด็นค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
1.  ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บางชันหรือไม่  
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.  ท่านรับรู้และเขา้ใจในขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและ
เกณฑ์ตัวช้ีว ัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
หรือไม่  อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3.  ประเด็นที่องค์กรของท่านให้ความส าคญัในการ
พัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมคืออะไร  เพราะ
อะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4.  องค์กรของท่านได้มีการสนับสนุนการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนกังานหรือไม่ อยา่งไร 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

5.  องค์กรของท่านได้มีการสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้และความสามารถของท่านหรือไม่ อยา่งไร  

-1 +1 +1 -1 +1 0.2 
ตอ้ง 

ปรับปรุง 
6.  องคก์รของท่านมีจุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันา
ยกระดับ นิคมอุ ตส าหกรรมเพื่ อ กา ร เ ป็น เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร  ในประเดน็ 
     -  การเงิน/ประสิทธิผล   
     -  การบริหารจดัการ 
     -  ปัจจยัภายนอก  
    -   การเรียนรู้และการพฒันา   

-1 0 +1 -1 +1 0 
ตอ้ง 

ปรับปรุง 

7. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
ยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 

+1 +1 +1 -1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

8.  ขอ้เสนอแนะในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิง 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 
แปลผล ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

ท่าน
ที่ 4 

ท่าน
ที่ 5 

นิเวศเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง
ย ัง่ยนื 
 
 
ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ   ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน   
1. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บางชนัหรือไม่  
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.  องคก์รของท่านมีนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัเพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายของการนิคมหรือไม่ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3.  ท่านรับรู้และเขา้ใจในขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและ
เกณฑ์ตัวช้ีว ัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
หรือไม่  อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4.  ประเด็นที่องค์กรของท่านให้ความส าคญัในการ
พัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมคืออะไร  เพราะ
อะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

5.  องคก์รของท่านมีการด าเนินการ ตามเกณฑก์ารเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. 5 มิติ  22 ดา้น  
ในประเดน็ใด  อยา่งไร 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

6.  องคก์รของท่านมีจุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันา
ยกระดบันิคมอุตสาหกรรมอยา่งไร   
ในประเดน็ 
     -  การเงิน/ประสิทธิผล   
     -  การบริหารจดัการ 
     -  ปัจจยัภายนอก  
    -   การเรียนรู้และการพฒันา   

-1 +1 +1 -1 +1 0.2 
ตอ้ง 
ปรับปรุง 

7.  การนิคมฯ บางชนัหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมีการ
สนบัสนุนการด าเนินงานของท่านหรือไม่  อยา่งไร 

0 +1 +1 -1 +1 0.4 
ตอ้ง 
ปรับปรุง 

8. ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการมีอะไรบา้ง  และมี
แนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 

+1 +1 0 -1 +1 0.4 
ตอ้ง 
ปรับปรุง 

9.  ขอ้เสนอแนะในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิง -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 
แปลผล ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

ท่าน
ที่ 4 

ท่าน
ที่ 5 

นิเวศเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง
ย ัง่ยนื 
ประเด็นค าถามสัมภาษณ์หน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
1. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บางชนัหรือไม่  
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.  องค์กรของท่านมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3. การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่การ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เกิดผลกระทบหรือ
การเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและชุมชนหรือไม่  อยา่งไร   

0 0 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

4.  การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัมีจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไร  ใน
ประเดน็ 
     -  การเงิน/ประสิทธิผล   
     -  การบริหารจดัการ 
     -  ปัจจยัภายนอก  
    -   การเรียนรู้และการพฒันา   

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

5. ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดับนิคมฯ 
บางชันเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมี
อะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

6. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการพฒันานิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมบางชนัอยา่งไร 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  ที่ต้ังอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
1.  ปัจจุบนัปัญหาที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
(ด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม  สังคม และ
บริหารจดัการ)  ต่อชุมชนของท่านเป็นอย่างไร  อะไร
คือประเดน็ปัญหาที่ท่านใหค้วามส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.  ท่านรู้จักแนวคิดการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศหรือไม่  อยา่งไร 

+1 +1 +1  +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3.  ท่านคิดว่าแนวคิดการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ค่า 

IOC 
แปลผล ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

ท่าน
ที่ 4 

ท่าน
ที่ 5 

นิเวศจะช่วยแกไ้ขปัญหาจากอุตสาหกรรมและพฒันา
ชุมชนของท่านอยา่งไร 
4.  การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัเขา้สู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เกิดผลกระทบ
หรือการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพชีวิตและชุมชนของ
ท่านหรือไม่  อยา่งไร   

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

5.  การนิคมฯ บางชันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
กิจกรรมหรือการด า เนินงานเพื่อสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตของท่านใหดี้ข้ึนหรือไม่  อยา่งไร 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

6.  ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนัหรือไม่  อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

7.  ท่านมีความคิดเห็นและความเช่ือมั่น ต่อการ
ด าเนินงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบางชันหรือไม่  
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

8.  ท่านคิดว่าการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี
นิคมอุตสาหกรรมบางชนัมีจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไร  
ในประเดน็ 
     -  การเงิน/ประสิทธิผล   
     -  การบริหารจดัการ 
     -  ปัจจยัภายนอก  
    -   การเรียนรู้และการพฒันา   

-1 0 +1 +1 +1 0.4 
ตอ้ง 
ปรับปรุง 

9. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการพฒันานิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมบางชนัอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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จากขอ้ค าถามทั้งหมด จ  านวน  42 ขอ้ มีค่า IOC  อยู่ในช่วง 0.5 – 1  จ านวน 36 ขอ้ ซ่ึง
สามารถน าไปใชไ้ด ้ และมีขอ้ค  าถามท่ีมีค่า IOC  ต ่ากว่า  0.5  จ านวน  6 ขอ้โดยผูว้ิจยัไดแ้กไ้ข
ประเด็นค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัน้ี 
ประเด็นค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

ขอ้ 5.  องค์กรของท่านไดม้ีการสนับสนุนการพฒันาความรู้และความสามารถของท่าน
หรือไม่ อยา่งไร   

แกไ้ขเป็น การนิคมฯ บางชนัไดม้ีการสนับสนุนการพฒันาความรู้และความสามารถของ
พนกังานในเร่ืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 

ขอ้ 6.  องคก์รของท่านมีจุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างไร  ในประเด็น  ต่อไปน้ี  1) การเงิน/ประสิทธิผล 2) การ
บริหารจดัการ  3) ปัจจยัภายนอก  4) การเรียนรู้และการพฒันา   
  แก้ไขเป็น  การยกระดับเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคม
อุตสาหกรรมบางชนัมีจุดแข็งและจุดอ่อนอยา่งไรในประเด็น  1) งบประมาณ (ค่าใชจ่้าย,รายได)้ 2) 
กาบริหารจดัการ  3) การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  4) การส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันา 
 
ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ   ในพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

ขอ้ 6.  องคก์รของท่านมีจุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างไร  ในประเด็น  ต่อไปน้ี  1) การเงิน/ประสิทธิผล 2) การ
บริหารจดัการ  3) ปัจจยัภายนอก  4) การเรียนรู้และการพฒันา   
  แก้ไขเป็น  องค์กรของท่านมีจุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมอยา่งไร  ในประเด็นต่อไปน้ี  1) งบประมาณ (ค่าใชจ่้าย,รายได)้ 2) กาบริหารจดัการ  
3) การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  4) การส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันา 

ขอ้ 7.  การนิคมฯ บางชนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการสนบัสนุนการด าเนินงานของท่าน
หรือไม่  อยา่งไร 
  แก้ไขเป็น   การนิคมฯ บางชนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการสนับสนุนการ
ด าเนินงานดา้นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของท่านหรือไม่  อยา่งไร 

ขอ้ 8. ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 
  แกไ้ขเป็น   ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร   
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ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  ที่ตั้งอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ขอ้ 8.  ท่านคิดว่าการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนัมี

จุดอ่อนและจุดแข็งอยา่งไร  ในประเด็น ต่อไปน้ี  1) การเงิน/ประสิทธิผล 2) การบริหารจดัการ  3) 
ปัจจยัภายนอก  4) การเรียนรู้และการพฒันา   
  แกไ้ขเป็น   ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 
เร่ือง  แนวทางการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  อย่างยัง่ยนื  

: กรณศึีกษานิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 

แบบสมัภาษณ์น้ีจดัท าข้ึนเพ่ือสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันายกระดบั
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  เพื่อศึกษารายละเอียดของนโยบาย  
ระบบและขั้นตอนการด าเนินงาน  ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ ในการ
พฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัเพ่ือเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วน
หน่ึงของวิทยานิพนธ ์ หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัปริญญาโท  คณะบริหารการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ศึกษาถึงข้อก  าหนด  คุณลกัษณะ  และแนวทางการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สถานะความสัมพนัธ์ในมิติ
ต่างๆตามเกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมส าหรับบริบทของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  
เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้ม  และสงัคม  ผูว้ิจยั
จึงไดจ้ดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีข้ึน  เพ่ือใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือน า
ขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ผูว้ิจยัขอรับรองว่า  ขอ้มลูต่างๆท่ีปรากฏในแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั  
หากท่านมีค าถามหรือข้อสงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี  กรุณาช้ีแนะผูว้ิจัยในส่วน
สุดทา้ยต่อไป 
 
          ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 
                นางสาวกนกกาญจน์       นอ้ยนาช 
                นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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วนัท่ีสมัภาษณ์ ………/.………/………    เวลา ……………………….น. 

ผูใ้หส้มัภาษณ์…………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………… 
1. นโยบายและเป้าหมายของการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บางชนัเป็น

อยา่งไร 

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

2. ประเด็นท่ีการนิคมฯ บางชนัใหค้วามส าคญัในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ คืออะไร  เพราะอะไร 

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

3. กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัมีภาคส่วนใดบา้ง  และ

แต่ละส่วนมีบทบาทอยา่งไร   

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. กระบวนการในการด าเนินงานพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนั  เพื่อเป็น “เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ”  มีขั้นตอนอยา่งไร   

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

5. การนิคมฯ บางชนั  มกีารบริหารจดัการอยา่งไร  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการต่อผูม้ีส่วน
ไดเ้สียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

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

6. การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียในการยกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัเพื่อเขา้สู่การ

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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7. ในการประเมินการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดบั Eco champion มีประเด็น

ใดบา้งท่ีนิคมฯ บางชนั ยงัตอ้งมีการพฒันา 

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

8. การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เกิดผล

กระทบหรือการเปล่ียนแปลงต่อนิคมฯและชุมชนหรือไม่  อยา่งไร   

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

9. การยกระดบัเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมบางชนัมจุีด

แข็งและจุดอ่อนอยา่งไรในประเด็น 

      -  งบประมาณ (ค่าใชจ่้าย,รายได)้  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      -  การบริหารจดัการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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      -  ปัจจยัภายนอก (การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      -   การส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันา   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 

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

11.  ขอ้เสนอแนะในการท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืของการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีประการ

ใดบา้ง 

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

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 
เร่ือง  แนวทางการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  อย่างยัง่ยนื  

: กรณศึีกษานิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 

แบบสมัภาษณ์น้ีจดัท าข้ึนเพ่ือสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันายกระดบั
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  เพื่อศึกษารายละเอียดของนโยบาย  
ระบบและขั้นตอนการด าเนินงาน  ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ ในการ
พฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัเพ่ือเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วน
หน่ึงของวิทยานิพนธ ์ หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัปริญญาโท  คณะบริหารการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาถึงข้อก  าหนด  คุณลกัษณะ  และแนวทางการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สถานะความสัมพนัธ์ในมิติ
ต่างๆตามเกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมส าหรับบริบทของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  
เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้ม  และสงัคม  ผูว้ิจยั
จึงไดจ้ดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีข้ึน  เพ่ือใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือน า
ขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ผูว้ิจยัขอรับรองว่า  ขอ้มลูต่างๆท่ีปรากฏในแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั  
หากท่านมีค าถามหรือข้อสงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี  กรุณาช้ีแนะผูว้ิจัยในส่วน
สุดทา้ยต่อไป 
 
 
          ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 
                นางสาวกนกกาญจน์       นอ้ยนาช 
                นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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วนัท่ีสมัภาษณ์ ………/.………/………    เวลา ……………………….น. 

ผูใ้หส้มัภาษณ์…………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………… 
1. นโยบายและเป้าหมายของการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บางชนัเป็น

อยา่งไร 

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

2. ประเด็นท่ีการนิคมฯ บางชนัใหค้วามส าคญัในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ คืออะไร  เพราะอะไร 

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

3. กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัมีภาคส่วนใดบา้ง  และ

แต่ละส่วนมีบทบาทอยา่งไร   

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. กระบวนการในการด าเนินงานพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนั  เพื่อเป็น “เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ”  มีขั้นตอนอยา่งไร   

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

5. การนิคมฯ บางชนั  มกีารบริหารจดัการอยา่งไร  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการต่อผูม้ีส่วน
ไดเ้สียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

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

6. การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียในการยกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัเพื่อเขา้สู่การ

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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7. ในการประเมินการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดบั Eco champion มีประเด็น

ใดบา้งท่ีนิคมฯ บางชนั ยงัตอ้งมีการพฒันา 

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

8. การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เกิดผล

กระทบหรือการเปล่ียนแปลงต่อนิคมฯและชุมชนหรือไม่  อยา่งไร   

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

9. การยกระดบัเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมบางชนัมจุีด

แข็งและจุดอ่อนอยา่งไรในประเด็น 

      -  งบประมาณ (ค่าใชจ่้าย,รายได)้  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      -  การบริหารจดัการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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      -  ปัจจยัภายนอก (การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      -   การส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันา   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

11.  ขอ้เสนอแนะในการท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืของการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีประการ

ใดบา้ง 

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

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 
เร่ือง  แนวทางการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  อย่างยัง่ยนื  

: กรณศึีกษานิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 

แบบสัมภาษณ์น้ีจดัท าข้ึนเพ่ือสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  
เพ่ือศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการ การมีส่วนร่วม ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค  
พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ ในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัเพ่ือเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ซ่ึงการสมัภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ ์ หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัปริญญา
โท  คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาถึงข้อก  าหนด  คุณลกัษณะ  และแนวทางการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สถานะความสัมพนัธ์ในมิติ
ต่างๆตามเกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมส าหรับบริบทของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  
เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้ม  และสงัคม  ผูว้ิจยั
จึงไดจ้ดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีข้ึน  เพ่ือใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือน า
ขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ผูว้ิจยัขอรับรองว่า  ขอ้มลูต่างๆท่ีปรากฏในแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั  
หากท่านมีค าถามหรือข้อสงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี  กรุณาช้ีแนะผูว้ิจัยในส่วน
สุดทา้ยต่อไป 
 
      ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 
                นางสาวกนกกาญจน์       นอ้ยนาช 
                นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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วนัท่ีสมัภาษณ์ ………/.………/………    เวลา ……………………….น. 

ผูใ้หส้มัภาษณ์…………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………… 
1. องคก์รของท่านมีส่วนร่วมในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ 

บางชนัหรือไม่  อยา่งไร 

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

2. องคก์รของท่านมีนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อนโยบายนิคมอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศของการนิคมฯ บางชนัหรือไม่ อยา่งไร 

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

3. ท่านรับรู้และเขา้ใจในขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศของการนิคมแห่งประเทศไทย  หรือไม่  อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ประเด็นท่ีองคก์รของท่านใหค้วามส าคญัในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมใหเ้ป็น

นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  คืออะไร  เพราะอะไร 

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

5. องคก์รของท่านมีการด าเนินการ ตามเกณฑก์ารเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกนอ. 5 

มิติ  22 ดา้น  ในประเดน็ใด  อยา่งไร 

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

6. *องคก์รของท่านมีจุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมอยา่งไร  ใน

ประเด็น 

         -  งบประมาณ (ค่าใชจ่้าย,รายได)้  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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      -  การบริหารจดัการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      -  ปัจจยัภายนอก (การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      -   การส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันา   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. *การนิคมฯ บางชนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นนิคม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของท่านหรือไม่  อยา่งไร 

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



155 

8. *ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร   

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

9. ขอ้เสนอแนะในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

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

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 
เร่ือง  แนวทางการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  อย่างยัง่ยนื  

: กรณศึีกษานิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 

แบบสมัภาษณ์น้ีจดัท าข้ึนเพ่ือสมัภาษณ์หน่วยงานเครือข่าย  ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ยกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  เพื่อศึกษารายละเอียดของ
ขั้นตอนการด าเนินการ การมีส่วนร่วม ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ ใน
การพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัเพ่ือเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์  หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัปริญญาโท  คณะบริหารการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาถึงข้อก  าหนด  คุณลกัษณะ  และแนวทางการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สถานะความสัมพนัธ์ในมิติ
ต่างๆตามเกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมส าหรับบริบทของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืน  โดยมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  
ส่ิงแวดลอ้ม  และสงัคม  ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีข้ึน  เพ่ือใคร่ขอความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสมัภาษณ์เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ผูว้ิจยัขอรับรองว่า  ขอ้มลูต่างๆท่ีปรากฏในแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั  
หากท่านมีค าถามหรือข้อสงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี  กรุณาช้ีแนะผูว้ิจัยในส่วน
สุดทา้ยต่อไป 
 
          ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 
                นางสาวกนกกาญจน์       นอ้ยนาช 
                นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
วนัท่ีสมัภาษณ์ ………/.………/………    เวลา ……………………….น. 



157 

วนัท่ีสมัภาษณ์ ………/.………/………    เวลา ……………………….น. 

ผูใ้หส้มัภาษณ์…………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………… 
1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศอยา่งไร 

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

2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการพฒันา

ยกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ บางชนัหรือไม่  อยา่งไร 

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

3. ท่านคิดว่าจากการด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ  เกิดผลกระทบหรือการเปล่ียนแปลงต่อสงัคมและชุมชนบริเวณนิคมฯ บางชนั  

อยา่งไร   

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนัมีจุดอ่อนและจุดแข็ง

อยา่งไรบา้ง ในประเด็น 

               -  งบประมาณ (ค่าใชจ่้าย,รายได)้  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      -  การบริหารจดัการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      -  ปัจจยัภายนอก (การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      -   การส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันา   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5.  ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 

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

6. ขอ้เสนอแนะในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

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

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับผู้น าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 
เร่ือง  แนวทางการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  อย่างยัง่ยนื  

: กรณศึีกษานิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 

แบบสมัภาษณ์น้ีจดัท าข้ึนเพ่ือสมัภาษณ์ผูน้  าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  ท่ีมี
ส่วนไดเ้สียกบัการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  
เพ่ือศึกษารายละเอียดของการมีส่วนร่วม ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ 
ในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบางชนัเพ่ือเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์  หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ระดบัปริญญาโท  คณะบริหารการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาถึงข้อก  าหนด  คุณลกัษณะ  และแนวทางการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สถานะความสัมพนัธ์ในมิติ
ต่างๆตามเกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมส าหรับบริบทของนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  
เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้ม  และสงัคม  ผูว้ิจยั
จึงไดจ้ดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีข้ึน  เพ่ือใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือน า
ขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ผูว้ิจยัขอรับรองว่า  ขอ้มลูต่างๆท่ีปรากฏในแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั  
หากท่านมีค าถามหรือข้อสงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี  กรุณาช้ีแนะผูว้ิจัยในส่วน
สุดทา้ยต่อไป 
 
          ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 
                นางสาวกนกกาญจน์       นอ้ยนาช 
                นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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วนัท่ีสมัภาษณ์ ………/.………/………    เวลา ……………………….น. 

ผูใ้หส้มัภาษณ์…………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………… 
1. ปัญหาท่ีเกิดจากนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ต่อชุมชนของท่านเป็นอยา่งไร  และอะไรคือ

ประเด็นปัญหาท่ีท่านใหค้วามส าคญั 

ดา้นกายภาพ   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

ดา้นเศรษฐกิจ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ดา้นสงัคม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ดา้นบริหารจดัการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านรู้จกัแนวคิดการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่  อยา่งไร 

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

3. ท่านคิดว่าแนวคิดการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะช่วยแกไ้ขปัญหาจาก

อุตสาหกรรมและพฒันาชุมชนของท่านอยา่งไร 

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

4. ท่านทราบถึงการด าเนินการในการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัเพื่อเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่  และท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่งไร 

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

5. การด าเนินการพฒันายกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เกิดผล

กระทบหรือการเปล่ียนแปลงต่อคุณภาพชีวิตและชุมชนของท่านหรือไม่  อยา่งไร   

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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6. การนิคมฯ บางชนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อสร้างสงัคม

และคุณภาพชีวติของท่านใหดี้ข้ึนหรือไม่  อยา่งไร 

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

7. ท่านมีความคิดเห็นและความเช่ือมัน่ ต่อการแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และ

ด าเนินงานพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมบางชนัเพื่อเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงหรือไม่  

อยา่งไร 

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

8. *ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการยกระดบันิคมฯ บางชนัเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศมีอะไรบา้ง  และมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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9. ขอ้เสนอแนะในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

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

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพจากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูล 
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การลงพืน้ที่สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนรามอนิทราเนรมติ 
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การลงพืน้ที่สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนบางชันพฒันา 
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การลงพืน้ที่สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนเคหะบางชัน 
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การลงพืน้ที่สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนริมคลองหลอแหล 
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การลงพืน้ที่สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนเกาะจวน 
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สภาพแวดล้อมภายในนิคมอตุสาหกรรมบางชัน 
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