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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปนหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมนํารอง 5 แหงท่ีไดนําเอาแนวคิด
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco-industrial Town) มาใช ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความสอดคลองความเปนไปไดทาง
เทคโนโลยี ดวยการลดการใชทรัพยากรและพลังงานหรือการใชทรัพยากรและพลังงานใหคุมคา และลด
การปลดปลอยของเสียใหเหลือนอยท่ีสุด พรอมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนไดรับการ
ยอมรับจากชุมชน โดยไดมีการจัดทํา “แผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ข้ึนเพ่ือใชปฏิบัติมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 และไดรับการประเมินผลรับรองการเปน
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดับ Eco Champion แลว โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดใน 5 มิติ 22 ดาน

แมวานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจะสามารถดําเนินการตามแผนแมบทฯ จนถือไดวาประสบ
ความสําเร็จระดับหนึ่งแลว แตก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายบางอยาง โดยเฉพาะการขาดการทํางานเชื่อม
ประสานการทํางานกันท้ังระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) กลุมแรงงาน และภาคประชาสังคม
ทําใหเกิดความไมไววางใจตอการทํางานของการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน อาทิ เรื่องการ
จัดการขยะ  การลักลอบปลอยน้ําเสียของโรงงาน ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูใชแรงงาน
สงผลใหเกิดชองวางการสื่อสารระหวางการนิคมฯ กับทองถ่ินในเรื่องของการมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ

วัตถุประสงคของโครงการ 4 ดานคือ
1) ศึกษาและปรับปรุงแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

จังหวัดลําพูน ท่ีนําไปสูการพัฒนารูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

2) เพ่ือพัฒนารูปแบบความรวมมือในการจัดองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีเมืองลําพูน
สําหรับระบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีภายใตกรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและเรื่องการ
พัฒนาท่ียั่งยืนใหไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

3) เพ่ือศึกษาและทบทวนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ
บนพ้ืนฐานแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน

4) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน และสังเคราะหเงื่อนไขและปจจัยในการผลักดันใหเกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยสราง
กระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
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สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาและปรับปรุงแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
1.1 การทบทวนแนวคิดตางประเทศ
1) แนวคิดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีรากฐานท่ีมาจากหลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืน

(Sustainable development) ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาประเทศใหมีการเจริญเติบโตอยางสมดุลกันสาม
ดานคือ 1) การเติบโตท่ีแขงขันได (Competitive growth) 2) การเติบโตสีเขียว (Green growth) ท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และ 3) การเติบโตท่ีครอบคลุม (Inclusive growth) การพัฒนาท่ียั่งยืนยังควรท่ี
จะตองวางอยูบนพ้ืนฐานของการมีธรรมาภิบาล (Good governance) อีกดวย ซึ่งประกอบดวยลักษณะ 6
ประการ ไดแก การมีสวนรวม (Participation) นิติธรรม (Rule of law) ความโปรงใส (Transparency)
การตอบสนอง (Responsiveness) การมุงตามฉันทามติ (Consensus oriented) ความเสมอภาคและ
ครอบคลุม (Equity and inclusiveness) ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and
efficiency) และความมีพันธะการรับผิด (Accountability)

2) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial ecology) เปนการออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหมีลักษณะ
เลียนแบบจากระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยกัน (symbiosis) อันเปนการท่ีสิ่งมีชีวิตท่ี
แตกตางกันแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ พลังงาน หรือขอมูล ในลักษณะท่ีตางไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน
(mutualism) สําหรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Econ Industrial Town) ใชแนวคิดอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศมาพัฒนาตอยอดเพ่ือใหเหมาะสมกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทยโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน ตลอดจนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
เปนสําคัญ โดยมุงเนนการพัฒนาใน 5 มิติ ไดแก มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม และ
มิติการบริหารจัดการ เพ่ือใหมีการคํานึงถึงการปฏิสัมพันธกับชุมชนและเมืองภายนอก แผนแมบทการ
ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงไดมีการแยกแยะแนวคิดดังกลาวให
ละเอียดข้ึนเปน 3 ระดับ คือ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Town) และเมืองนิเวศ (Eco Town)

3) ประโยชนของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีอยางนอย 3 ดานคือ 1) ประโยชนดานสิ่งแวดลอม โดยชวย
ลดการใชวัตถุดิบใหม ลดการปลอยของเสีย มลพิษ และการท้ิงวัสดุเหลือใช 2) ประโยชนทางเศรษฐกิจท่ี
เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน โดยชวยใหมีการลดตนทุนวัตถุดิบและพลังงาน ลดตนทุนการ
จัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม ลดตนทุนการขนสง เสริมสรางภาพลักษณองคกร และเพ่ิมศักยภาพทาง
การตลาด และ 3) ประโยชนดานสังคม โดยชวยเพ่ิมการจางงาน และเพ่ิมความรวมมือและการมีสวนรวม

4) สําหรับการพัฒนาระบบองคกรและระบบการจัดการเพ่ือใหบรรลุตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เนื่องจากพ้ืนฐานความคิดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มิไดวางอยูบนฐานระบบราชการและ
บทบัญญัติของกฎหมายของรัฐ ดังนั้นจึงไมมีสภาพบังคับเหมือนกับกฎหมาย ความสําเร็จเริ่มตนท่ีความคิด
ในการสรางความรวมมือเพ่ือจัดกระบวนการโดยใหความสําคัญของภาคสวนตางๆท่ีจะสานพลังกัน หัวใจ
ของความสําเร็จในการพัฒนาไปสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของแตละประเทศคือการกําหนดนโยบายท่ี



ค

ชัดเจน สรางความรวมมือเชิงเครือขาย การสรางกลไกลบังคับเชิงกฎหมายและการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการเปดโอกาสใหเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางเปนระบบและตอเนื่อง

5) ประสบการณของตางประเทศเรื่องการพัฒนาระบบองคกรและการจัดการสรุปไดวามีลักษณะรวม
กันดังตอไปนี้ คือ 1) การจัดองคกรและพัฒนาเปนเครือขายความรวมมือ 2) การกําหนดเจตจํานงและการ
สรางนโยบายท่ีชัดเจน 3) การสรางระบบการติดตามตรวจสอบ การประเมิน 4) การพัฒนากฎระเบียบ
กฎหมายท่ีเปนอุปสรรคและผลักดันกฎระเบียบใหมท่ีสงเสริมและสนับสนุนอยางชัดเจน
1.2 การวิเคราะหแผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ
1) วัตถุประสงคของแผนแมบทฯ มีสองประการคือ 1) เพ่ือจัดทําแผนแมบทการยกระดับนิคม

อุตสาหกรรมนํารองสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีนําไปใชเปนกรอบทิศทางและแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีนํารองใหเกิดผลเปนรูปธรรมจากการสรางความรวมมือและเครือขายการพัฒนาของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ และ 2) เพ่ือใหเกิดสังคมแหงความรวมมือ และสังคมแหงความไววางใจในการรวมกันพัฒนา
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ซึ่งมีขอนาสังเกตวา นอกจากตองการท่ีจะยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสูรูปแบบ
ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแลว ยังเนนท่ี ความรวมมือ (cooperation) และความไววางใจกัน (trust)
ระหวางผูประกอบการ ผูบริหารนิคม และชุมชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมดวย

2) เงื่อนไขท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการมุงสู เ มืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดแก
2.1) ผูประกอบการภายในนิคมมีความตระหนักถึงประโยชนของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 2.2) ผูมี
สวนไดสวนเสียท้ังหมดจะตองใหความรวมมือและความไววางใจกัน 2.3) มีความตระหนักในการแบงปน
ขอมูลสารสนเทศ 2.4) ตองมีความตระหนักและยอมรับแนวทางของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางกวางขวาง
2.5) มีการวางกรอบนโยบายและการกํากับดูแล และ 2.6) มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร และเครื่องมือ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ีชวยกระตุนการเปลี่ยนแปลง

3) ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีไทยยังขาด ไดแก
3.1) ผูประกอบการท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรม ยังขาดความตระหนักถึงประโยชนของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
3.2) ขาดการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรดานศักยภาพกระบวนการของการนําเอาผลิตผล
พลอยได หรือกากของเสียไปใชเปนวัตถุดิบ 3.3) ขาดผูนําการเปลี่ยนแปลง 3.4) ขาดความตระหนักและ
ยอมรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) ท้ังระดับรัฐบาลกลางและทองถ่ิน 3.5)
ขาดความรวมมือ และความไววางใจกัน และ 3.6) ขาดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรฐานตางๆ ใน
การจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม

4) ประเด็นท่ีแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศควรจะมีเพ่ิมเติม ไดแก 4.1) ควรจัดทําการศึกษา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการผลิต รวมท้ังศักยภาพของการแลกเปลี่ยนของเสียเปนวัตถุดิบเพ่ือให
สามารถนํามาสรุปถึงศักยภาพของการแลกเปลี่ยนพ่ึงพาอาศัยท่ีควรทําการพัฒนาใหเกิดข้ึนตอไป
4.2) การจัดกระบวนการถายทอดองคความรูจากผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยใชกรณีศึกษาท่ีไดประสบ
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ความสําเร็จแลว เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และกระตุนใหเกิดโอกาสในการสรางเครือขาย 4.3) รัฐบาลควร
ทําการออกกฎหมายท่ีมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมได สวนในระดับนิคม
อุตสาหกรรม ควรมีการใชมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมใหผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือสราง
แรงจูงใจการใหขอมูลท่ีจําเปนตอการปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 4.4) เพ่ิมกระบวนการ
เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมใหมากข้ึน และ 4.5) สรางกระบวนการท่ีจะ
ชวยบมเพาะความรวมมือและความไววางใจกันระหวางผูประกอบการ ผูบริหารการนิคมอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนท่ีอยูภายนอกใหเกิดข้ึนจริง ดวยการประยุกตใชแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร กับการสรางทุนทางสังคม
ซึ่งประกอบดวยหลักธรรม 3 ประการคือ พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 และ สังคหวัตถุ 4

2. การพัฒนากลไกเชิงสถาบันและขอเสนอแนะรูปแบบองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเมืองลําพูน
ภายใตกรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

แมวานิคมอุตสาหกรรมจะไดมีการจัดทําแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมีการนําเอา
แผนแมบทดังกลาวไปปรับใชกับนิคมอุตสาหกรรมตางๆ แลว แตการท่ีจะบรรลุเปาหมายการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางแทจริง มีความจําเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากภาคสวนตางๆ อีกหลาย
ดาน ดังนี้

1) จะตองมีการปรับปรุงระบบใหเอ้ือตอการมีสวนรวมของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในดาน
ของการออกแบบแผนแมบท การติดตามผลของการดําเนินงานตามแผน การรับรูขาวสารขอมูลการจัดการ
ปญหาขอกังวลตางๆ ของชุมชน โดยเฉพาะดานการจัดการสารเคมีท่ีมีพิษและมลพิษตางๆ ท้ังในดานของ
การดําเนินงานตามปกติ และเม่ือเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือใหชุมชนเกิดความไววางใจวาปญหาดังกลาวไดมีการ
แกไขลุลวงไปจริง ซึ่งอาจทําดวยการเพ่ิมเติมการมีตัวแทนของชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแผน
และติดตามการดําเนินการดังกลาว

2) จะตองมีความรวมมือกันระหวางนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดในดานของนโยบาย
มาตรการ และการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมท้ังท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรมและภายนอกนิคม
อุตสาหกรรมและอยูในพ้ืนท่ีของชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม ในการจัดการปญหาผลกระทบดานมลพิษ
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหสอดคลองและเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากชุดงานวิจัยนี้ไดพบวาปญหาสุขภาพของ
คนในชุมชนหลายแหงรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม เกิดข้ึนจากโรงงานขนาดเล็กท่ีเล็ดลอดการกํากับดูแล

3) ชุมชนจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบและติดตามโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีจะมาขอตออายุใบอนุญาตวามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกตองหรือไม
เปนสาเหตุของการเจ็บปวยของสมาชิกของชุมชนหรือไม ซึ่งสามารถท่ีจะทําไดโดยอาศัยเครื่องมือระบาด
วิทยาภาคประชาชนซึ่งทําใหชุมชนสามารถสํารวจและติดตามปญหาดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับสิ่งคุกคาม
จากโรงงานอุตสาหกรรมไดดวยตนเอง

4) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดสรรผลประโยชนทางดานภาษีท่ีกลับมาสูชุมชนซึ่งปจจุบัน
ใหเฉพาะกับชุมชนท่ีติดกับนิคมอุตสาหกรรมเทานั้น ควรใหมีการจัดสรรแกชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม
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ตามระยะทาง เชน ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากนิคมอุตสาหกรรมเพราะผลกระทบตางๆ นั้น มิไดมีการกระจาย
ตัวตามการแบงพ้ืนท่ีทางการปกครอง ตําบลท่ีอยูใกลเคียงถัดออกไปก็ไดรับผลกระทบดวย ท้ังจากมลพิษ
ทางอากาศ ทางน้ํา ท่ีแพรไปได หรือไดรับผลกระทบทางออม จากการเติบโตของหอพักซึ่งสรางมลพิษขยะ
และน้ําเสียชุมชน ปญหาการจราจรติดขัด เปนตน

5) ผลประโยชนจากเงินภาษีดังกลาวอาจนํามาจัดสรรใหกับการสรางทักษะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) ในการประเมินโรงงานตางๆ เม่ือ อปท.จําเปนตองทําการประเมินเพ่ือใหหรือตอใบอนุญาต
โรงงานตางๆ เหลานั้น หรือนํามาสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ิน เชน การสนับสนุน
กิจกรรมดานระบาดวิทยาภาคประชาชน การจัดการปญหาการจราจร หรือขยะและน้ําเสียชุมชน เปนตน

3. ขอเสนอการปรับปรุงตัวช้ีวัดท่ีนําไปสูการพัฒนารูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
1) ขอสังเกตท่ัวไปเก่ียวกับตัวชี้วัดของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ประกอบดวย

5 มิติ 22 ดาน มีดังนี้ 1) มีตัวชี้วัดครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีการนําเอามาตรฐานสากล เชน ISO มาใชเปน
เกณฑ 2) ตัวชี้วัดสวนใหญเปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เนนระดับของการมีอยูของแผนงานตางๆ ท่ีควรจะมีเพ่ือ
รองรับความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในดานตางๆ ควรจะตองมีระบบการประเมินผลของแผนงาน
เพ่ือนํามาประเมินขอผิดพลาดและนํามาปรับปรุงใหดีข้ึน 3) ระบบการใหคะแนน จะมีระดับคะแนนอยู 3
ระดับ คือ 1 คะแนน 3 คะแนน และ 5 คะแนน การท่ีจะไดรับการจัดอันดับเปน Eco-Champion เปน
เรื่องท่ีทําไดไมยากนัก ซึ่งควรท่ีจะตองมีการปรับเกณฑสัดสวน เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามกรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 4) ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ควรเพ่ิมรายละเอียดมากข้ึน 5) ตัวชี้วัดในดานเศรษฐกิจเนนท่ีการ
จัดทําระบบขอมูลดานเศรษฐกิจ โดยไมไดวัดตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับคนในชุมชน 6) การสื่อสาร/
เผยแพรขอมูล ใหกับชุมชนภายนอกนิคมอุตสาหกรรมยังไมดีพอ จึงยังคงมีความไมแนใจเก่ียวกับปญหา
ดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะเกิดมาจากนิคมอุตสาหกรรม เชน ปญหามลพิษน้ําใตดิน 7) ไมไดมีการขยายผล
การบังคับใชตัวชี้วัดตางๆ เหลานี้ในระดับจังหวัด ซึ่งมีพ้ืนท่ีครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคม
อุตสาหกรรม 8) อาจจะตองมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหโรงงานรวมใหขอมูล

2) ขอเสนอตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดแก ดานสิ่งแวดลอม ควรเพ่ิมคามลพิษทาง
อากาศท่ีแสดงปริมาณเปนรายมลพิษ เชน PM10 SOx NOx คามลพิษทางน้ําประเภทโลหะหนักท่ีแสดง
ปริมาณเปนรายมลพิษท่ีสําคัญ มีการเผยแพรขอมูลดานมลพิษใหกับชุมชนไดรับทราบ นับจํานวนกิจกรรม
ใหความรูความเขาใจดานมลพิษกับชุมชน คํานวณมูลคาการใชน้ําตอมูลคาการผลิตท้ังหมดของนิคม
อุตสาหกรรม มูลคาการใชไฟฟาตอมูลคาการผลิตท้ังหมดของนิคมอุตสาหกรรม มูลคาการใชเชื้อเพลิงตอ
มูลคาการผลิตท้ังหมดของนิคมอุตสาหกรรม
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4. การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะหแผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

สูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพบวา เงื่อนไขท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการมุงสูเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ไดแก ความตระหนักถึงประโยชนของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของผูประกอบการภายใน
นิคมอุตสาหกรรม ความรวมมือและความไววางใจกันของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด ความตระหนักในการ
แบงปนขอมูลสารสนเทศ การวางกรอบนโยบายและการกํากับดูแลท่ีดี และตองมีเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรและเครื่องมือมาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ีชวยกระตุนการเปลี่ยนแปลง

อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้พบวาผูประกอบการท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรมยังขาดความตระหนักถึง
ประโยชนของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน ขาดการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรดานศักยภาพ
กระบวนการของการนําเอาผลิตผลพลอยได หรือกากของเสียไปใชเปนวัตถุดิบ ขาดผูนําการเปลี่ยนแปลง
ขาดความไววางใจกัน และขาดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรฐานตางๆ ในการจัดการกับปญหา
สิ่งแวดลอม ดังนั้นเพ่ือใหการขับเคลื่อนการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประสบความสําเร็จอยางจริงจัง
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองแกปญหาดังกลาวขางตน
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The Northern Region Industrial Estate (NRIE) of the Industrial Estate Authority of
Thailand (IEAT) is one of the pilot projects that employed the concept of Eco-industrial
Town (EIT).  The main idea is derived from the sustainable development principle.  The
EIT has been designed such that many factories can mutually gain from the exchange of
their materials, wastes, and energy. Their production and transaction process also take in
to account of the health safety and the near by community welfare while maintaining
the environmental quality and utilizing resources in a sustainable fashion. The EIT in
Thailand stills lack many key success factors. For instance, there is insufficient awareness
of industrial symbiosis potential among the firms in the NRIE. There is need for identifying
the champion that will lead the changes. There is lack of corporation and trust between
the EIT and the adjacent communities. And the economic instrument to cope with the
environment problems is still not available. These are the main improvement that needs
to be added in the new master plan for the NRIE. The new master plan should also
improve some of the KPI that is used for the performance assessment. The amended KPI
should have more quantitative indicators that should be adjusted to be more stringent
after a certain appropriate period of time. There should be also some incentive scheme
added by the IEAT to stimulate the willingness of the firm to share information necessary
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for the calculation of the quantitative indicator. There should be some law and
institutional improvement to help the adjacent communities that suffer form the impact
of the NRIE operation.

Keywords: The Northern Region Industrial, Estate Eco Industrial Town, indicators, good
governance
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ

ท่ีผานมา การพัฒนาประเทศไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนภาคหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนตางๆ อาทิ การสรางแรงจูงใจเพ่ือตั้งฐาน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ   ผลของการพัฒนาทางอุตสาหกรรม นอกจากจะทําใหเกิดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ มีการจางงาน แตก็ไดสงผลกระทบตอปญหาดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพอยาง
กวางขวางตอชุมชน

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เปนตัวอยางหนึ่งของปญหาผลกระทบจากนโยบายการ
พัฒนาท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายกระจายการพัฒนาความเจริญไปสูภูมิภาคโดยใชอุตสาหกรรมเปนตัวนํา โดย
ไมคํานึงถึงศักยภาพและความพรอมรับมือของชุมชนท่ีจะตองเผชิญกับสภาวะการมีอุตสาหกรรมเขามา
แทรกซึมในวิถีชีวิตชุมชน สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมไดลงพ้ืนท่ีศึกษานิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน1 โดยทําการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีและจัดประชุมสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย
อาทิ ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบลในบริเวณรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม กลุมผูใชแรงงาน พบวา การ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูนในปจจุบันชุมชนบริเวณ
รอบๆของนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ยังคงไดรับผลกระทบในหลายดานท้ังปญหาน้ําท้ิงจากนิคมฯ  การ
จัดการขยะและกากของเสียจากอุตสาหกรรม รวมท้ังปญหาผลกระทบในดานสังคม ผลกระทบดานสุขภาพ
ของแรงงาน ฯลฯ นอกจากนีข้อสังเกตท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีศึกษา พบวาการนิคมอุตสาหกรรมฯ จ.ลําพูน ท่ี
แมจะมียุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีฯ ตามนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ แตยังไมสามารถไป
ถึงเปาหมายท่ีกําหนดไดเนื่องดวยยังขาดการทํางานเชื่อมประสานการทํางานกันท้ังระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน(อปท.) กลุมแรงงาน  และภาคประชาสังคม ทําใหเกิดความไมไววางใจตอการทํางานของการ
นิคมฯลําพูน อาทิ เรื่องการจัดการขยะ  การลักลอบปลอยน้ําเสียของโรงงาน ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูใชแรงงาน สงผลใหเกิดชองวางการสื่อสารระหวางการนิคมฯ กับทองถ่ินในเรื่องของการมี
สวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ ซึ่งสอดรับตามผลการศึกษาของสถาบันธรรมรัฐฯ2 ใน
โครงการธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอมท่ีผานมา ในประเด็นท่ี
ระบุไวถึงการทํางานของหนวยงานระดับทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานปฏิบัติ วาจะมีลักษณะการทํางานของ

1การลงพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
2สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ (2546) โครงการธรรมาภิบาลและการมีสวนของประชาชนในการจัดการดานส่ิงแวดลอม ระยะที่หนึ่ง และ
ระยะที่สอง.สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม.เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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แผนงานโครงการท่ีมาจากสวนกลางท่ีลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี มักจะทําใหหนวยงานในระดับทองถ่ินขาดการมี
สวนรวมและขาดความเขาใจในนโยบายและแผนงานโครงการนั้นๆ แมวาในปจจุบันผูทําหนาท่ีกําหนด
นโยบายจะมีความพยายามสรางกลไกการทํางานแบบบูรณาการในเชิงพ้ืนท่ีก็ตาม แตกลไกดังกลาวยังเปน
กลไกและเครื่องมือการบริหารท่ีสนองนโยบายการพัฒนาจากสวนกลางเปนสําคัญ ซึ่งไมเพียงพอและยัง
ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนงานโครงการอาจจะไมไดสนองความตองการของคนในพ้ืนท่ีโดยตรง
ประกอบกับในพ้ืนท่ียังมีกลไกการบริหารของทองถ่ินอยู แตยังไมไดรับการเสริมสรางศักยภาพเทาท่ีควร
การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ประเด็นปญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี หนวยงานภาครัฐในทุก
ระดับมักจะขาดการสื่อสาร สรางความเขาใจในขอมูลท่ีถูกตองกับชุมชนในพ้ืนท่ี ซึ่งกอใหเกิดความ
หวาดระแวงและไมไววางใจ

ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ไดเกิดแนวคิดการพัฒนา “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
(Eco-industrial Town) ข้ึน  เพ่ือเปนรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานความสมดุลของ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม ความสอดคลองกับกฎหมาย และความเปนไปไดทางเทคโนโลยี ดวยการลด
การใชทรัพยากรและพลังงานหรือการใชทรัพยากรและพลังงานใหคุมคา และลดการปลดปลอยของเสียให
เหลือนอยท่ีสุด พรอมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนไดรับการยอมรับจากชุมชน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสิ่งแวดลอมโดยรอบและโดยรวม ดวยหลักการความรวมมือพ่ึงพากันของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหนวยงานรัฐทองถ่ิน และชุมชน เพ่ือมุงสูประโยชน
สวนรวมรวมกัน

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปนแนวคิดท่ีใชหลักการออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหมีลักษณะ
คลายระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ ดวยหลักการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
เปนสําคัญ ปจจุบันมีหลายประเทศนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ยั่งยืน โดยมีกลยุทธ นโยบายและแผนการพัฒนาท่ีแตกตางกันข้ึนกับบริบทของประเทศนั้น อาทิ แนวคิด
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของธนาคารโลก ท่ีเรียกวา Eco Cities2 ท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมจากการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยคํานึงถึงทุกภาคสวน
นอกจากนี้ยังมีตัวอยางของประเทศเดนมารก ท่ีสรางวงจรหรือเครือขายการแลกเปลี่ยนพลังงานในระหวาง
ผูประกอบการดวยกันและระหวางชุมชนโดยรอบ ภายใตแรงผลักดันของการลดตนทุนโดยการแสวงหา
รายไดจากผลผลิตของเสีย กระท่ังประชาชนและผูบริหารเมืองตระหนักถึงผลประโยชนทางสภาพแวดลอม
ประเทศสวีเดน ท่ีใชหลักการ The Hammarby Model โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตรทางเทคโนโลยี 3 ประการ ไดแก การผลิตและใชพลังงาน การบริหารจัดการขยะและของเสีย
และการบริหารจัดการน้ํา เยอรมัน ท่ีเนนการสรางระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร (Circular Economy)
โดยมองผานกระบวนการพัฒนาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการของเสีย ขณะท่ีญี่ปุนท่ีมีแนวคิดตาม
หลักการมุงเนนการมีของเสียเปนศูนย (Towards Zero Waste) เนนการปลอยมลพิษตามหลัก 3Rs
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รวมถึงประเทศจีนท่ีมีนโยบายเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร ท่ีมีการใชประโยชนจากทรัพยากรและพลังงานอยางเหมาะสมและเปนวงจรปด3 เปนตน

โดยสรุปแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีประเทศตางๆ นํามาประยุกตใชนั้นไดมีท้ัง
แนวคิดของการพัฒนาท่ีมองผานแนวคิดการมีสวนรวมของสังคม การสรางระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร
การลดการใชพลังงาน และของเสียตามหลัก 3Rs การใชทรัพยากรรวมกันท่ีเกิดจากความตระหนักของ
สาธารณชนตอการใชทรัพยากรและการประกอบการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีมากข้ึน โดยยึดหลักการ
พัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือใหเกิดสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมตามบริบทของประเทศนั้น

ปจจุบันประเทศไทยไดกําหนดให “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เปนหนึ่งในยุทธศาสตรของ
ประเทศ พ.ศ.2556-2561 คือยุทธศาสตรวาดวยการเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)
โดยมีประเด็นหลัก คือ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (กนอ.)4 เปนหนวยงานแรกท่ีไดพยายามนําแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาปฏิบัติ
ดวยการดําเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเครือขายโดยนําแนวคิดหลักการเชิงนิเวศ
อันหมายถึงนิเวศวิทยา (Ecology) และเศรษฐกิจ (Economy) มาประยุกตใช โดยมีขอบเขตของการเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดแก

ระดับโรงงาน จะเขาสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ระดับ GI 1 – GI 5
ตามเกณฑของกระทรวงอุตสาหกรรม

ระดับนิคมอุตสาหกรรม จะพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีดวยความรวมมือกับเครือขายท้ังโรงงาน ชุมชน และ
หนวยงานสวนทองถ่ินเปน “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือขาย” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
(Eco Industrial Estate & Networks)

ระดับทองถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู จะพัฒนาในดานตางๆ ของ
ทองถ่ิน ควบคูกันไปกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหลักในการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถ่ินนั้นๆ
สูการเปน “เมืองนาอยู คูอุตสาหกรรม” (Eco Industrial Town)

ระดับจังหวัด จะตองพัฒนาในทุกๆ ภาคสวนใหเขาสูความยั่งยืน ไดแก เกษตรยั่งยืน ประมงยั่งยืน
ทองเท่ียวยั่งยืน และอุตสาหกรรมยั่งยืน เปนตน เพ่ือเปน “เมืองนาอยู เมืองยั่งยืน” (Eco City)

โดย กนอ.กําหนดเปาหมายยกระดับนิคมอุตสาหกรรม 15 แหง เขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ภายในป พ.ศ. 2557 และนิคมอุตสาหกรรมท่ีเปดดําเนินงานแลวท้ังหมดจะเขาสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการจัดทําแผนแมบท และเริ่มดําเนินงานตามแผนแมบท ภายในป พ.ศ.2562
โดยนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ไดถูกกําหนดใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศเชนเดียวกัน

นอกจากนี้ กนอ. ยังไดพัฒนาตัวชี้วัดท่ีนํามาสูการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 9 แผน ประกอบดวย กระบวนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ศึกษา/

3 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2553) แผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ( Eco
Industrial Estate & Networks).
4 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2555) ขอกําหนดคุณลักษณะและเกณฑตัวชี้วัดการเปน “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
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สํารวจสถานภาพปจจุบันของนิคมฯ เปรียบเทียบสถานภาพกับตัวชี้วัด สกัด 5 ดาน (มิติสิ่งแวดลอม 3
ดานและมิติอ่ืน 2 ดาน) เพ่ือเปนทิศทางการพัฒนายกระดับนิคมฯ อยางตอเนื่องและยั่งยืน ศึกษาความ
ตองการของผูมีสวนได-สวนเสียโดยกระบวนการมีสวนรวม สรุปสถานภาพ ศักยภาพในการพัฒนาและ
ความสอดคลองกับความตองการของภาคสวนตางๆ กับ Road Map 5 ดานของการพัฒนา สรุปประเด็น
พัฒนาใน 5 ดานพรอมกลยุทธ และเปาหมาย แผนแมบท 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และ สุดทายคือ
การรับฟงความคิดเห็น/จัดทําแผนแมบท

อยางไรก็ตาม การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนใหสามารถเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จําเปนตองอาศัยกลไกการจัดการโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล เพราะจากผล
การศึกษาของสถาบันธรรมรัฐฯ ท่ีไดดําเนินงานวิจัย5 ในพ้ืนท่ีรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดลําพูน พบวา นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยท่ีผานมา มีการแยกสวนระหวางนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกับนโยบายสิ่งแวดลอม ประกอบกับการขาดธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมในระดับพ้ืนท่ี ดังนั้นหากนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะพัฒนาใหเกิดข้ึนไดนั้น สิ่งสําคัญคือการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขาใจของชุมชน อันจะชวยใหเกิดกระบวนการพัฒนารูปแบบความ
รวมมือในระดับองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเมืองลําพูนใหไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยเฉพาะการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจะเปนองคกรสําคัญท่ีจะตองเขาใจและพัฒนาศักยภาพไป
พรอมกับการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม โดยกําหนดเปาหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีไดเขามา
มีบทบาทรวมแกไขปญหาและผลักดันนโยบายท่ีใหความสําคัญตอปญหาและผลกระทบจากนิคม
อุตสาหกรรม เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีอํานาจและหนาท่ีหลายดานท่ีเก่ียวของกับการจัดการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน แตยังขาดขีดความสามารถและศักยภาพในการดําเนินงานท่ีเพียงพอ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดทําตัวชี้วัดตามแผนแมบทในประเด็นการสรุปสถานภาพ ศักยภาพในการพัฒนาและความ
สอดคลองกับความตองการของภาคสวนตางๆ กับ Road Map 5 ดานของการพัฒนา ตามทิศทางการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพ่ือศึกษาและปรับปรุงแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ท่ีนําไปสูการพัฒนารูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม และสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

1.2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบความรวมมือในการจัดองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีเมืองลําพูน
(Lumpoon’s communities and local governments Model) สําหรับระบบการบริหารจัดการเขต

5 อางแลวใน สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ (2546)
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พ้ืนท่ีภายใตกรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนใหไปสูความเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1.2.3 เพ่ือศึกษาและทบทวนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหมีความเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ บนพ้ืนฐานแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน

1.2.4 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดลําพูน และสังเคราะหเงื่อนไขและปจจัยในการผลักดันใหเกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยสราง
กระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

1.3 กจิกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอ

วัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.เพื่อศึกษาและ
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น
แ ม บ ท เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิง
นิ เ ว ศ ข อ ง นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน ที่นํ า ไปสู
การพัฒนารูปแบบ
เมืองอุตสาหกรรม
เ ชิ ง นิ เ ว ศ ที่
เหมาะสม และ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

1.ศึกษาเอกสารการดําเนินงานเร่ืองเมือง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม นิ เ ว ศ ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ ใ น
ตางประเทศ
2.จัดประชุมกลุมเฉพาะหัวขอ “แนวคิดเร่ือง
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” จํานวน 2 คร้ัง
ดังนี้
คร้ังที่  1 กลุมนักวิชาการและหนวยงาน
ภาครัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค และใน จ.
ลําพูน
คร้ังที่ 2 ภาคประชาชน องคกรพัฒนา
เอกชน กลุมภาคธุรกิจ ผูประกอบการใน
นิคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3 .จั ดประชุมกลุ ม เ ฉพาะ หัวข อ “กา ร
ปรับปรุงแผนแมบทอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน”
กับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนจํานวน 2
คร้ัง
4. วิ เ ค ร าะห แ ล ะป รับ ป รุ ง แผนแม บท
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ที่นําไปสูการพัฒนา
รูปแบบเมือง อุตสาหกรรม เชิ งนิ เวศที่
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่

เดือน 1-3

เดือน 4-6

เดือน 7-9

เดือน
10-12

1.ผลการทบทวนเอกสารการ
ดํ า เ นิ น ง า น เ ร่ื อ ง เ มื อ ง
อุตสาหกรรมนิเวศของไทย
และในตางประเทศ
2.สรุปผลการประชุมไดแก
2 . 1 ค ว า ม เ ข า ใ จ ร ว ม กั น
เก่ียวกับแนวคิดเ ร่ืองเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2.2 ขอเสนอเ ก่ียวกับการ
กําหนดรูปแบบ สาระสําคัญ
ของเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
3.ขอมูลผลการศึกษาเก่ียวกับ
ผ ล ข อ ง ก า ร พั ฒ น า นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ค เ ห นื อ
จังหวัดลําพูน ดังนี้
-แนวคิดและรูปแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ บน
พื้ น ฐ า น ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน
-การเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุ มชน
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วัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และนิคมอุตสาหกรรม
4 . ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น แ ม บ ท
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ค เ ห นื อ
จังหวัดลําพูน

2. เ พื่ อ พั ฒ น า
รู ป แ บ บ ค ว า ม
รวมมือในการจัด
องคกรที่เหมาะสม
กับสภาพของพื้นที่
เ มื อ ง ลํ า พู น
(Lumpoon’s
Communities
and local
governments
Model) สําหรับ
ระบบการบริหาร
จัดการเขตพื้นที่
ภ า ย ใ ต ก ร อ บ
แนวคิดเร่ือง
ธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมและ
เร่ืองการพัฒนาที่
ยั่งยืนใหไปสูความ
เปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ

1 . ท บ ท ว น แ ล ะ ศึ ก ษ า ร ว ม ถึ ง ส รุ ป
ประสบการณจากบางประเทศ  เก่ียวกับการ
พัฒนาระบบองคการและการจัดการใหไปสู
ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco
Industrial Town)
2 . สํ า ร ว จ ส ถ า น ภ า พ ป จ จุ บั น ข อ ง
องคประกอบพื้นฐานสําคัญทางดานกายภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอม และการ
บริหารจัดการองคกรของสภาพพื้นที่เมือง
ลําพูน ภายใตกรอบแนวคิดเร่ืองธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดลอมโดยวิธีสัมภาษณเชิงลึก
3.จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจเปาหมาย
การดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสียภายใตการมี
ธรรมาภิบาล
4. จัดประชุมกลุมเฉพาะหัวขอ “การเสริม
สรางการบริหารจัดการองคกรที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่เมืองลําพูนโดยใชหลักเกณฑ
ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใต
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 2 คร้ัง ดังนี้

คร้ังที่  1 กลุมนักวิชาการและหนวยงาน
ภาครัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค และใน จ.
ลําพูน
คร้ังที่  2 ภาคประชาชน องคกรพัฒนา
เอกชน กลุมภาคธุรกิจ ผูประกอบการใน
นิคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เดือน1-3

เดือน 4-6

เดือน 2

เดือน 7-9

1.ผลการทบทวนเอกสารและ
สรุปประสบการณ การพัฒนา
ระบบองคกรและการจัดการ
ไ ป สู ค ว า ม เ ป น เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2.ผลการสํารวจสถานภาพ
ปจจุบันภายใตองคประกอบ
พื้นฐานสําคัญทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และการบริหารจัดการของ
สภาพพื้นที่เมืองลําพูนภายใต
กรอบแนวคิดเร่ืองธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดลอม
3.กลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่
เมืองลําพูน มีความเขาใจและ
เปาหมายสําคัญรวมกันในการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการ
พื้ น ที เ มื อ ง ลํ า พู น ภ า ย ใ ต
แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล
4.สรุปผลการประชุมไดแก
4.1 ความเขาใจรวมกันดาน
การเสริมสราง การบริหาร
จั ด ก า ร อ ง ค ก ร ภ า ย ใ ต
กระบวนการมีสวนรวม
4.2 ขอเสนอเก่ียวกับรูปแบบ
การจัดการองคกรที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่
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วัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ
5. วิเคราะหและสรุปผลการจัดการองคกรที่
เหมาะสม โดยใชเกณฑมาตรฐานความเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในทางดาน
กายภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม  ดาน
สิ่งแวดลอมและดานการบริหารจัดการ
ภายใตหลักธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม

เดือน
10-12

5.ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ
ข อ เสนอการจั ดองค ก รที่
เหมาะสม

3.เพื่อศึกษาและ
ทบทวนตั วชี้ วั ด
เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศใหมีความ
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
หลักวิชาการ บน
พื้ น ฐ านแนว คิ ด
เร่ืองธรรมาภิบาล
และการพัฒนาที่
ยั่งยืน

1.ศึกษาเอกสารเก่ียวกับตัวชี้วัดเร่ืองเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากแผนแมบทของ
กนอ. ตลอดจนตัวชี้วัดที่เก่ียวของทั้งในและ
ตางประเทศ
2.จัดประชุมกลุมเฉพาะหัวขอ “ตัวชี้วัดเร่ือง
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” จํานวน 2 คร้ัง
ดังนี้
คร้ังที่  1 กลุมนักวิชาการและหนวยงาน
ภาครัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค และใน จ.
ลําพูน
คร้ังที่  2 ภาคประชาชน องคกรพัฒนา
เอกชน กลุมภาคธุรกิจ ผูประกอบการใน
นิคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3.วิเคราะหและปรับปรุงชุดตัวชี้วัดเร่ืองเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูนที่เหมาะสม

เดือน 1-3

เดือน 5-7

เดือน 9-12

1.ผลการทบทวนตัวชี้วัดเร่ือง
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2.ผลการปรับปรุงตัวชี้วัดที่
ส ะ ท อ น ค ว า ม เ ป น เ มื อ ง
อุ ตส าหกรรม เ ชิ ง นิ เ ว ศที่
เ หม า ะส ม  และ ส าม า ร ถ
ป ร ะ เ มิ น ไ ด ทั้ ง ใ น ด า น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล
3 . ชุ ด ตั ว ชี้ วั ด เ ร่ื อ ง เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนิคม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ค เ ห นื อ
จังหวัดลําพูนที่เหมาะสม ทั้งนี้
ผลการคํานวณตัวชี้วัดอาจจะ
ถูกจํา กัดดวยขอมูลที่ยังไม
สามารถจัด เ ก็บไดภายใน
ระยะเวลาของโครงการ

4. เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิ เ ว ศ ข อ ง นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ภาคเหนือ จังหวัด
ลํ า พู น  แ ล ะ
สังเคราะหเงื่อนไข
และปจจัยในการ
ผ ลั ก ดั น ใ ห เ กิ ด
เมืองอุตสาหกรรม

1.จั ดประชุม กับร วม กับตั วแทนชุมชน
ตัวแทนอบต.ในพื้นที่ และเจาหนาที่ของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน และ
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเปนพื้นที่นํารอง
ของการดําเนินงานเร่ืองเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศเพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบและ
นํามาใชเปนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
นิเวศของจังหวัดลําพูน
2. จัดประชุมกับตัวแทนชุมชน ตัวแทนอบต.
และ เจ าหน าที่ ขอ งนิ คม อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน และของนิคม

เดือน
13-14

เดือน
15-16

1.รูปแบบของการดําเนินงาน
เร่ืองเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
2.แ น ว ท า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ขับเคลื่อนใหการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศของ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จ.ลําพูนเกิดผลในทางปฏิบัติ
3. ผลการสังเคราะหเงื่อนไข
และปจจัยในการผลักดันให
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วัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ
เชิงนิเวศ โดยสราง
กระบวนการการมี
สวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย

อุตสาหกรรมอ่ืน เพื่อรวมกันสังเคราะห
เงื่อนไขและปจจัยในการผลักดันใหใหเกิด
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และขยายผลไปยังพื้นที่อ่ืน
3.จัดประชุมนําเสนอผลการศึกษาและ
ข อ เ ส น อ แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง
อุตสาหกรรมนิเวศ กรณีนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
4.วิเคราะหและปรับปรุงขอเสนอจากผลการ
จัดประชุม
5.จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ

เดือน
16-17

เดือน
16-17
เดือน 18

เกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิ ง
นิเวศ เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่
อ่ืนๆ
4. ข อ เ ส น อ แ น ว ท า ง
กระบวนการขับเคลื่อนการ
พัฒนา เมือง อุตสาหกรรม
นิเวศ กรณีนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
5.รางรายงานฉบับสมบูรณ

1.4 ขอบเขตการศึกษา

การวิจัยนี้ มุงเนนการศึกษาการดําเนินงาน เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ โดยใชกรณีศึกษานิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้

1.4.1 แนวคิดการดําเนินงานเก่ียวกับ “เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ” โดยพิจารณารวมกับแผนแมบท
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ แผนการจัดการสิ่งแวดลอมของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดลําพูน และทําการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังใน
และตางประเทศ ในประเด็นคุณลักษณะสําคัญ เงื่อนไขความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรคของการ
ดําเนินงาน

1.4.2 พิจารณามิติทางสังคม เชน ดานผังเมือง เรื่องการแยงชิงทรัพยากร ดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ
เชน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ้ืนท่ีสีเขียว และดานวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน

1.4.3 ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีทางการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และการ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ไดดําเนินการไปแลว โดยนําขอมูลผลการวิจัยของโครงการวิจัย
ยอยของชุดโครงการนี้มาพิจารณาประกอบการสรางตัวชี้วัด

1.4.4 การศึกษาวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ระหวางรูปแบบและตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของชุมชน กับสภาพการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน

1.4.5 ใชกระบวนการ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการขับเคลื่อนใหการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เพ่ือสังเคราะหเงื่อนไขและปจจัยใน
การผลักดันใหเกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
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1.4.6 จัดทําขอเสนอเพ่ือปรับปรุงแผนแมบทอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในดานแนวคิด รูปแบบองคกร
และรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และนิคมอุตสาหกรรม บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย

1.5.1 ศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานเรื่องเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ แนวคิด
การพัฒนา รูปแบบ การบริหารจัดการองคกร ตัวชี้วัดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากแผนแมบทของ
กนอ. ตลอดจนตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศเพ่ือทบทวนแนวคิดในประเด็นคุณลักษณะสําคัญ
เงื่อนไขความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงาน

1.5.2 จัดประชุมทําความเขาใจเปาหมายการดําเนินงานเรื่องเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ แนวคิด การ
พัฒนา รูปแบบ และการจัดการองคกรกับ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ภาควิชาการ และองคกร
พัฒนาเอกชน ภายใตการมีธรรมาภิบาล

1.5.3 จัดประชุมกลุมเฉพาะกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
ภาควิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอผลการทบทวน
แนวคิดการพัฒนาเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การปรับปรุงชุดตัวชี้วัดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ท่ีนําไปสูการปรับปรุงแผนแมบทอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนท่ี
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีหัวขอการประชุมกลุมเฉพาะ ดังนี้

1) การประชุมกลุมเฉพาะหัวขอ “แนวคิดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เพ่ือนําเสนอ
แนวคิดสาระสําคัญเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในตางประเทศ และประเทศไทย และผลการศึกษา
เก่ียวกับผลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งท่ี 1 จัดประชุมกลุมเฉพาะในกลุมนักวิชาการและหนวยงานภาครัฐ ท้ังจาก
สวนกลาง ในพ้ืนท่ี สวนภูมิภาค และใน จ.ลําพูน

- ครั้งท่ี 2 จัดประชุมกลุมเฉพาะกลุมภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน กลุมภาคธุรกิจ
ผูประกอบการในนิคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2) จัดประชุมกลุมเฉพาะหัวขอ “การเสริมสราง การบริหารจัดการองคกรท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีเมืองลําพูนโดยใชหลักเกณฑความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใตหลักธรรมาภิบาล
จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งท่ี 1 จัดประชุมกลุมเฉพาะในกลุมนักวิชาการและหนวยงานภาครัฐท้ังจาก
สวนกลาง ในพ้ืนท่ี สวนภูมิภาค และใน จ.ลําพูน

- ครั้งท่ี 2 จัดประชุมกลุมเฉพาะกลุมภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน กลุมภาคธุรกิจ
ผูประกอบการในนิคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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3) การประชุมกลุมเฉพาะหัวขอ “ตัวชี้วัดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เพ่ือทบทวน
ตัวชี้วัดสูการจัดทําแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกนอ.และอ่ืนๆเพ่ือประกอบการวิเคราะหและ
ปรับปรุงตัวชี้วัดฯท่ีเหมาะสม จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งท่ี 1 จัดประชุมกลุมเฉพาะในกลุมนักวิชาการและหนวยงานภาครัฐท้ังจาก
สวนกลาง ในพ้ืนท่ี สวนภูมิภาค และใน จ.ลําพูน

- ครั้งท่ี 2 จัดประชุมกลุมเฉพาะกลุมภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน กลุมภาคธุรกิจ
ผูประกอบการในนิคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4) การประชุมกลุมเฉพาะหัวขอ “การปรับปรุงแผนแมบทอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน” กับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนท้ังจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาค
ธุรกิจ ภาควิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอขอมูลผล
การศึกษาเก่ียวกับผลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในดานแนวคิดและรูปแบบ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน และการเสริม
ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนิคมอุตสาหกรรม จํานวน 2
ครั้ง

1.5.4 วิเคราะหและปรับปรุงแผนแมบทอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ องคกร ชุดตัวชี้วัดเรื่องเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ท่ีนําไปสูการพัฒนารูปแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

1.5.5 จัดประชุมกับรวมกับตัวแทนชุมชน ตัวแทนอบต.ในพ้ืนท่ี และเจาหนาท่ีของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน และในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเปนพ้ืนท่ีนํารองของการดําเนินงาน
เรื่องเมืองอุตสาหกรรมนิเวศเพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบและนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมนิเวศของจังหวัดลําพูน

1.5.6 จัดประชุมกับตัวแทนชุมชน ตัวแทนอบต. และเจาหนาท่ีของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดลําพูน และของนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือรวมกันสังเคราะหเงื่อนไขและปจจัยในการผลักดันใหให
เกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน

1.5.7 จัดประชุมเ พ่ือนําเสนอผลการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ กรณีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน

1.5.8 วิเคราะหและปรับปรุงขอเสนอจากผลการจัดประชุม
1.5.9 จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ
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1.6 ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับในแตละชวงเวลา

เดือนท่ี ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
เดือนท่ี 1-6 1.ผลการทบทวนเรื่องการดําเนินงานเรื่องเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ และ

ตัวชี้วัดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2.ผลการทบทวนและสรุปประสบการณการพัฒนาระบบองคกรและการ
จัดการไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3.ผลการสํารวจและสรุปสถานภาพปจจุบันภายใตองคประกอบพ้ืนฐาน
สําคัญทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการของ
สภาพพ้ืนท่ีเมืองลําพูนภายใตกรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
4.สรุปผลการประชุม
-ความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวคิดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เปาหมายสําคัญในการดําเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนทีเมืองลําพูนภายใต
แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล
-ขอเสนอเก่ียวกับการกําหนดรูปแบบ สาระสําคัญของเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ

เดือนท่ี 7-12 1.ผลการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศบน
พ้ืนฐานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน และการเสริม
ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
นิคมอุตสาหกรรม
2.ผลการวิเคราะหและปรับปรุงแผนแมบทอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
3. ขอเสนอเก่ียวกับรูปแบบการจัดการองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
รวมถึงแนวทางการเสริมสราง การบริหารจัดการองคกรภายใตกระบวนการ
มีสวนรวม
4. ผลการวิเคราะหและขอเสนอการจัดองคกรท่ีเหมาะสมและขอเสนอ
เก่ียวกับรูปแบบการจัดการองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
5.ผลการปรับปรุงตัวชี้วัดท่ีสะทอนความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ี
เหมาะสม และสามารถประเมินไดท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ธรรมาภิบาล
6.ชุดตัวชี้วัดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดลําพูนท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ผลการคํานวณตัวชี้วัดอาจจะถูกจํากัดดวย
ขอมูลท่ียังไมสามารถจัดเก็บไดภายในระยะเวลาของโครงการ
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เดือนท่ี ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
เดือนท่ี 13-18 1.รูปแบบของการดําเนินงานเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
2. แนวทางกระบวนการขับเคลื่อนใหการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนเกิดผลในทางปฏิบัติ
3.กลุมผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ีเมืองลําพูน มีความเขาใจและเปาหมายสําคัญ
รวมกันในการดําเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนท่ีเมืองลําพูนภายใตแนวคิด
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลการสังเคราะหเงื่อนไขและปจจัยในการผลักดันใหเกิดเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ
5.ขอเสนอแนวทางกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
กรณีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
6.รางรายงานฉบับสมบูรณ

1.7 ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ (Outputs)

1.7.1 แผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ท่ีไดรับการ
ปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของประชาชน และผูมีสวนเก่ียวของในพ้ืนท่ี

1.7.2 รูปแบบความรวมมือในการจัดองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีเมืองลําพูน (Lumpoon’s
communities and local governments Model) สําหรับระบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีภายใต
กรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนใหไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

1.7.3 การปรับปรุงตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ิมเติมมิติ
ดานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน

1.7.4 การปรับปรุงกระบวนการทบทวนจัดทําแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน

1.7.5 ขอสังเคราะหเงื่อนไขและปจจัยในการผลักดันใหเกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือขยายผลไป
ยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน

อาจกลาวไดวา แนวคิดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีรากฐานท่ีมาจากหลักการของการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (Sustainable development) ซึ่งเปนแนวคิดท่ีพัฒนาตอเนื่องมาจากการประชุม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment
and Development: UNCED) หรือท่ีนิยมเรียกวา การประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ซึ่งเกิดข้ึน
ณ กรุงริโอ เดอ จานีโร ประเทศบราซิลในปค.ศ. 1992 World Commission on Environment and
Development (WCED)1 ไดใหนิยามการพัฒนาท่ียั่งยืนไววา คือ “การพัฒนาท่ีบรรลุถึงความตองการใน
ปจจุบัน โดยไมลดทอนความสามารถในการบรรลุความตองการในอนาคต” แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนจึง
ตองเปนแนวทางการพัฒนาประเทศใหมีการเจริญเติบโตอยางสมดุลยกันสามดานคือ 1) การเติบโตท่ี
แขงขันได (Competitive growth) 2) การเติบโตสีเขียว (Green growth) ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และ 3) การเติบโตท่ีครอบคลุม (Inclusive growth) แนวคิดรวบยอดของการพัฒนาท่ียั่งยืนนี้สามารถ
แสดงไดดวยภาพท่ี 2.1

ภาพท่ี 2.1 แนวคิดรวบยอดของการพัฒนาท่ียั่งยืน

1 World Commission on Environment and Development (WCED) “Our Common Future”. 1987.

มีธรรมาภิบาล

Competitive
Growth

Green
Growth

Inclusive
Growth
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รายละเอียดของแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนมีดังตอไปนี้
1) การเติบโตท่ีแขงขันได (Competitive growth) หมายถึง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ ท่ีมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการสะสมทุนประเภทตางๆ ท้ังปจจัยทุน ทุนมนุษย
(human capital) และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท่ีเอ้ือตอการแขงขันกับนานาประเทศในระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหมในระยะยาวได

ดังนั้นนโยบายท่ีสงเสริมการเติบโตท่ีแขงขันไดจึงควรมุงเนนท่ีความสามารถในการแขงขันในระยะ
ยาวแทนท่ีจะเปนเพียงความสามารถในการแขงขันในระยะสั้น ตองมีการสงเสริมการศึกษาแกประชาชนให
มีความพรอมกับศตวรรษท่ี 21 เชน มีความสามารถทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ท่ี
จะชวยในการติดตอสื่อสารกับนานาประเทศ มีทักษะดาน STEM ซึ่งหมายถึงการศึกษาท่ีพัฒนาทักษะของ
ศาสตร 4 สาขาวิชา อันไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร
(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ท้ังยังตองสามารถท่ีจะนําองคความรูท้ังสี่ดานนี้
เชื่อมโยงและประยุกตใชไดกับโลกแหงความเปนจริง

2) การเติบโตสีเขียว (Green growth) หมายถึง การท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยท่ี
ตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีการผลติและการบริโภคสงผลตอสิ่งแวดลอม ตอความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชและสัตว และตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ไปพรอมๆ กันดวย รวมท้ังจะตองมี
การใชทรัพยากรเทาท่ีจําเปน อยางมีประสิทธิภาพ เนนการใชพลังงานสะอาดหรือท่ีพลังงานหมุนเวียน
(renewable energy) ไปทดแทนพลังงานท่ีปลอยมลพิษสูงและท่ีใชแลวหมดไปเชนพลังงานจาก
ปโตรเลียม เปนตน

การเติบโตสีเขียวจึงตองมีลักษณะท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การผลิตท้ังอุตสาหกรรมจะตองมี
กระบวนการผลิตท่ีมีการใชทรัพยากรน้ํา วัตถุดิบ พลังงานท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ลดความสิ้นเปลืองท่ีไม
จําเปน หากเปนไปไดควรเลือกใชพลังงานท่ีสะอาดจากแหลงพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติ เชน
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ไปทดแทนการใชพลังงานท่ีกอใหเกิดมลพิษเชน พลังงานปโตรเลียมหรือ
ถานหิน ซึ่งปลอยกาซเรือนกระจกจํานวนมากท่ีเปนตนเหตุของปญหาความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
กระบวนการผลิตจะตองมีระบบจัดการของเสีย (wastes) เชน ขยะและสารพิษ จนของเสียเหลานั้นมี
ความปลอดภัยเพียงพอจึงจะปลดปลอยออกไปสูภายนอกได หม่ันตรวจสอบระบบการผลิตใหมีความ
ปลอดภัยแกพนักงานท่ีเก่ียวของ และปองกันหรือลดความเสี่ยงของการผลิตตอชุมชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบ
เชน มีระบบปองกันการรั่วไหลของสารเคมีท่ีเปนอันตรายไมใหออกไปสูสิ่งแวดลอมภายนอก นอกจากนี้ยัง
ควรท่ีจะหม่ันแสวงหาหนทางในการท่ีจะใชของเสียเหลานั้นใหกลายเปนวัตถุดิบท่ีปอนใหกับกระบวนการ
ผลิตอ่ืนๆ ในลักษณะท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน (symbiosis) ท้ังระหวางอุตสาหกรรมกันเอง และระหวาง
อุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมหรือกับครัวเรือนภายนอก

สําหรับกระบวนการผลิตทางการเกษตรก็ควรหลีกเลี่ยงการใชพันธุพืชหรือสัตวท่ีอาจสงผลตอ
ความสมดุลทางธรรมชาติ เชนพืชหรือสัตวท่ีไมมีศัตรูทางธรรมชาติ กระบวนการผลิตจะตองไมใชสารเคมี
ในระดับท่ีเปนโทษตอสิ่งแวดลอม ตอความหลากหลายทางชีวภาพและสมดุลทางธรรมชาติของพืชและสัตว
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ท่ีเก้ือกูลกัน หรือจนเปนโทษตอสุขภาพท้ังของเกษตรกรเองหรือตอผูบริโภค มีการจัดการกับสารเคมีไมให
ตกคางในดินและน้ําจนเปนอันตราย กระบวนการผลิตตองไมใชทรัพยากรโดยสิ้นเปลืองหรือไมยั่งยืน เชน
มีการใชทรัพยากรน้ําอยางประหยัด ไมบุกรุกทําลายปาท่ีเปนแหลงตนน้ําและแหลงรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไมทําการเกษตรบนท่ีลาดชันท่ีทําใหเกิดการกัดเซาะทําลายของผิวดิน หรือทําไรเลื่อนลอย ไม
เตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกดวยการเผาซึ่งเปนสาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจก หมอกควัน และไฟปา

การผลิตท่ีใชฐานทรัพยากรธรรมชาติจะตองคํานึงถึงความยั่งยืนและความปลอดภัยของชุมชน
เชน งดเวนการตัดไมทําลายปา หลีกเลี่ยงการสรางเข่ือนขนาดใหญท่ีจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติในวง
กวางจากน้ําเหนือเข่ือน การประมงก็ควรหลีกเลี่ยงวิธีการท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม
(Illegal, unreported, and unregulated fishing: IUU) ซึ่งทําใหเกิดการประมงจนเกินขนาด
(overfishing) อันเปนสาเหตุสําคัญของการทําลายฐานทรัพยากรพันธุกรรมทางทะเลและขัดแยงกับแนว
ทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลท้ังของประเทศและของโลก เชน การใชอวนลาก (trawl net) อวน
ลอย (drift net) การจับปลาในฤดูวางไข เปนตน  สวนดานการทําเหมืองหรือขุดเจาะน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติ ก็จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของคนงาน กระบวนการผลิตจะตองไมทําใหสภาพของภูมิ
ประเทศ ปาไม ทะเล จนเสื่อมโทรมเกินกวาท่ีธรรมชาติจะรองรับได สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือเปน
อันตรายตอชุมชนโดยรอบและพ้ืนท่ีปลายน้ํา

3) การเติบโตท่ีครอบคลุม (Inclusive growth) หมายถึง การท่ีทุกฝายท่ีเปนผูมีสวนไดสวน
เสีย (stakeholders) ตางมีสถานะเปนหุนสวนของการพัฒนา และมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนด
ทิศทางและรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วแตก็สงผลในการลดความยากจน ดังนั้น
การเติบโตท่ีทุกฝายมีสวนรวมจึงตองมีลักษณะท่ีหลากหลายขามสาขา (broad-based) แทนท่ีจะเนน
ความชํานาญเพียงสาขาจํานวนจํากัด และมีลักษณะท่ีครอบคลุมกําลังแรงงาน (labor force) สวนใหญ
ของประเทศ

ทุกภาคสวนควรท่ีจะไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมแตกตางกันจนเกินไป
การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะตองคํานึงถึงความเทาเทียมทางเพศของชาติพันธุตางๆ  ลดความเหลื่อมล้ําของ
การเขาถึงทรัพยากร โอกาสทางเศรษฐกิจและรายได คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน รัฐจะตองมีการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและบริการสาธารณสุขถวนหนา (universal health care) โดยไมคิดคาใชจายหรือในราคาท่ีไม
สูงเกินไปแกประชาชน

การประกอบธุรกิจจะตองมีกฎเกณฑกํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ไมมีการ
ผูกขาด ยกเวนแตในสาขาท่ีมีความจําเปนเพ่ือความม่ันคงหรือเพ่ือใหเกิดความประหยัดเนื่องจากขนาด ซึ่ง
ในกรณีท่ีมีการผูกขาดจะตองมีกฎหมายกํากับดูแลพฤติกรรมการแขงขันเพ่ือไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภคหรือการใชอํานาจผูกขาดกีดกันหรือเอาเปรียบคูแขงขัน มีการคุมครองผูบริโภคใหไดใชสินคาท่ี
ปลอดภัย ไมทําลายสุขภาพ ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ ไดรับการคุมครองและปองกันจากการคาตมตุน
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นอกเหนือจากความสมดุลของการเติบโตท้ังสามดานแลว การพัฒนาท่ียั่งยืนควรท่ีจะตองวางอยู
บนพ้ืนฐานของการมี ธรรมาภิบาล (Good governance) อีกดวย ซึ่ง UNESCAP ไดใหนิยามของคําวา
การอภิบาล (Governance) ไววา คือ “กระบวนการตัดสินใจ (decision-making) และกระบวนการท่ีการ
ตัดสินใจถูกนําไปปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ”2 และการอภิบาลท่ีดีนั้นจะตองประกอบดวยลักษณะ 6 ประการ (ดู
ภาพท่ี 2.2) ดังนี้คือ3

ภาพท่ี 2.2 แนวคิดรวบยอดของหลักธรรมาภิบาล

1) หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึงการมีสวนรวมของทุกฝายในการตัดสินใจทาง
นโยบายตางๆ ซึ่งอาจจะกระทําโดยตรงหรือโดยออมผานองคกรตัวแทนหรือผูแทนก็ได ขอสังเกตท่ีพึง
ตระหนักดวยก็คือ การใชระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) นั้น ไมไดเปน
การยืนยันวาความกังวลหรือความตองการของคนสวนนอยท่ีมักมีความเปราะบาง (vulnerable) และ
ออนแอท่ีสุดในสังคมจะไดรับการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจทางสังคม

2) หลักนิติธรรม (Rule of law) ธรรมาภิบาลหรือการปกครองท่ีดีนั้นจะตองมีกรอบกฎหมายท่ี
มีความเปนธรรม (fair) ท่ีมีการบังคับใชอยางไมเลือกปฏิบัติ (impartial enforcement) ใหการคุมครอง
ดานสิทธิมนุษยชนโดยถวนหนา โดยเฉพาะกับชนกลุมนอย ซึ่งการบังคับใชกฎหมายอยางไมเลือกปฏิบัติ
ยอมตองการกระบวนการยุติธรรมท่ีเปนอิสระ ไมเลือกปฏิบัติ และไมทุจริต

3) หลักความโปรงใส (Transparency) การตัดสินและการบังคับใชตางๆ จะตองเปนไปตาม
ครรลองของกฎหมายและกติกา ท้ังยังจะตองหมายรวมถึงการมีขอมูลสารสนเทศท่ีเสรีและสามารถเขาถึง
ไดโดยผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการตัดสินและการบังคับใชนั้นๆ นอกจากนี้ขอมูลสารสนเทศดังกลาวยัง
จะตองมีความเพียงพอ และมีอยูในรูปแบบหรือสื่อท่ีเขาใจไดงาย

2 UNESCAP, What is Good Governance? เอกสารออนไลนเขาถึงไดที่ http://www.unescap.org/sites/default/files/good-
governance.pdf
3 สรุปจาก UNESCAP, อางแลว.

การมีสวนรวม
นิติธรรม

ความ
โปรงใส

มีพันธะ
การรับผิด

การ
ตอบสนอง

ความเสมอภาค
และครอบคลุม

มุงตามฉันทมติ

มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

ธรรมาภิบาล
ธรรมรัฐ
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4) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ระบบท่ีมีธรรมาภิบาลจะตองมีกระบวนการและ
ระบบทางสถาบันท่ีพยายามท่ีจะใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล

5) หลักการมุงตามฉันทามติ (Consensus oriented) เนื่องจากสังคมยอมประกอบดวยคนหมู
มากท่ีมีความเห็นท่ีแตกตางหลากหลาย การมีธรรมาภิบาลจึงจําเปนท่ีจะตองมีการประนีประนอม
(mediation) ผลประโยชนตางๆ ทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือใหสามารถไดรับฉันทามติวาสิ่งใดคือประโยชน
สูงสุดของสังคม รวมท้ังฉันทามติของวิธีการในการบรรลุเปาหมายนั้น ธรรมาภิบาลยังเรียกรองใหจะตองมี
ทัศนคติท่ีมีความครอบคลุมและมองการณไกลเก่ียวกับสิ่งท่ีจําเปนตอการพัฒนาท่ียั่งยืนและจะบรรลุ
เปาหมายการพัฒนานี้ไดอยางไรอีกดวย ซึ่งจะเปนไปไดก็ตอเม่ือทุกฝายมีความเขาใจในบริบทเชิง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคมของประชาคมนั้นๆ

6) หลักความเสมอภาคและครอบคลุม (Equity and inclusiveness) ความสงบสุขของสังคม
หนึ่งๆ ยอมจะข้ึนอยูกับการท่ีสมาชิกทุกกลุมของสังคม รูสึกไดวาตนมีสวนไดสวนเสีย และไมไดถูกกีดกัน
ออกจากกระแสหลักของสังคม การใหความม่ันใจแกสมาชิกในสังคมดังกลาวท่ีจะบรรลุไดก็ตอเม่ือ สมาชิก
ทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมท่ีมีความเปราะบาง (most vulnerable) ท่ีสุดของสังคม ตองไดรับโอกาสในการ
พัฒนาและดํารงรักษาความกินดีอยูดขีองตนไว

7) หลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and efficiency) ระบบ
สถาบันและกระบวนการท่ีมีธรรมาภิบาลจะตองสามารถใหผลลัพธท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคม
ไปพรอมๆ กับการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด ซึ่งหลักการนี้ยังตองหมายรวมถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และมีการคุมครองสิ่งแวดลอมไปพรอมกันดวย

8) หลักพันธะการรับผิด (Accountability) พันธะการรับผิด หมายถึง ภาระความรับผิดชอบ
ของผูอภิบาลท่ีจะตองรายงานผลและอธิบายถึงความสมเหตุสมผลของการตัดสินใจของตนตอผูท่ีมอบ
หนาท่ีการอภิบาลนั้นให เชน ผูแทนราษฎรมีพันธะรับผิดตอประชาชนท่ีเลือกเขาเหลานั้นมาเปนตัวแทนใน
การออกกฎหมายหรือตัดสินใจทางนโยบายตางๆ หลักการนี้ถือเปนกุญแจสําคัญอันหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งไมเพียงแตองคกรของภาครัฐเทานั้นท่ีมีพันธะ แมแตองคกรของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมก็ตองมี
พันธะความรับผิดตอสาธารณชนและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ โดยระดับของพันธะความรับผิดนั้นอาจ
แตกตางกันไปบาง แตโดยท่ัวไปแลว องคกรหรือสถาบันหนึ่งๆ ยอมตองมีพันธะรับผิดตอผูท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการกระทําขององคกรและสถาบันนั้นๆ ประเด็นท่ีสําคัญก็คือหลักการนี้จะ
ไมสามารถจะบังคับใชไดเลยหากขาดซึ่งความโปรงใสและนิติธรรม
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2.2 การดําเนินงานเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2.2.1 แนวคิดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของนานาประเทศในยุคปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี

เปาหมาย ไมเพียงเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทานั้น แตตองเปนการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน
(Sustainable development) โดยตองมีการเติบโตอยางบูรณาการท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมควบคูกันไป แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเปนแนวทางหนึ่งท่ีสอดรับกับทิศทางดังกลาว
ซึ่งในหัวขอนี้จะเปนการทบทวนวรรณกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยจะเริ่มตนจากแนวคิดเดิม ท่ีเรียกวา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากนั้นจึงจะกลาวถึงประโยชนตางๆ ของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และสุดทายจะเปน
แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของไทย

1) แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology)4 เปนการออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหมี

ลักษณะเลียนแบบจากระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติท่ีมี การพึ่งพาอาศัยกัน (Symbiosis) อันเปนการท่ี
สิ่งมีชีวิตท่ีแตกตางกันแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ พลังงาน หรือขอมูลในลักษณะท่ีตางไดรับประโยชนซ่ึงกันและกัน
(mutualism) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจึงประกอบดวยการแลกเปลี่ยนระหวางผูผลิตตางอุตสาหกรรม โดยตาง
ทํางานสอดประสานกันเพ่ือใหไดผลประโยชนโดยรวมของกลุมท่ีมากกวาผลรวมแหงผลประโยชนของแต
ละหนวยท่ีมาจากกรณีท่ีตางฝายตางทํากิจกรรมแยกกัน

แนวคิดทางทฤษฎีเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดรับการเสนอเปนครั้งแรกโดย Frosch and
Gallopoulos(1989)5 และมีตัวอยางท่ีเปนตนแบบเกิดข้ึนครั้งแรกท่ีเมืองคาลุนบอรก (Kalundborg)
ประเทศเดนมารก ซึ่งมีพัฒนาการโดยท่ียังไมเปนท่ีรูจักของภายนอก มาตั้งแตทศวรรษ 1970 และเริ่มเปน
ท่ีรูจักกันปทศวรรษ 1980 นิคมอุตสาหกรรมคาลุนบอรก ประกอบดวยโรงกลั่นน้ํามัน โรงไฟฟา โรง
ผลิตยิปซั่ม และโรงงานผลิตยา โดยท่ีประชาชนของเมืองคาลุนบอรกยังสามารถใชน้ํา ท้ังบนดินและใตดิน
น้ําเสีย ไอน้ําและไฟฟา รวมกับทางนิคม รวมท้ังยังมีการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใชซึ่งกลายไปเปนวัตถุดิบ
ของกระบวนการผลิตอ่ืนๆ6 (ดูรายละเอียดการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในภาพท่ี 2.3)

4 อาจมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไปบาง เปน Eco Industrial Estate, Econ Industrial Park, Eco Industrial Network แตก็ลวนมีหลักการที่
คลายกัน คือ เปนนิคมอุตสาหกรรมที่เนนการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมควบคูกันไปดวย ดู Chiu, A.S.F., Yong, G., 2004. On the
industrial ecology potential in Asian developing countries. Journal of Cleaner Production 12, 1037–1045.
5 Frosch RA, Gallopoulos NE. (1989) “Strategies for manufacturing,” Scientific American, 266, pp.144– 152.
6 Chertow, Marian R. (2000) “Industial Symbiosis: Literature and Taxonomy,” Annual Review of Energy and
Environment, 25, pp. 313–337.
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ท่ีมา: http://engineering.dartmouth.edu/~d30345d/courses/engs171/EIPs.pdf

ภาพท่ี 2.3 การพ่ึงพาอาศัยกันและการไหลเวียนของทรัพยากรระหวางโรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของคาลุนบอรก (Kalundborg)

ตอมา Graedel (1995) ใหนิยามของคําวา อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) ไววา
“เปนระบบอุตสาหกรรมท่ีไมแยกตัวเปนเอกเทศจากระบบอ่ืนท่ีอยูแวดลอม แตเปนระบบท่ีทํางานสอด
ประสานรวมกัน เปนระบบท่ีมีทัศนะ (system view) ท่ีแสวงหาการนํากลับมาใชใหมของวัตถุดิบโดยรวม
(total material recycle) อยางเหมาะสม (optimize) เริ่มตั้งแตวัตถุดิบท่ีไมเคยถูกใช (virgin
material) ไปสูวัสดุสําเร็จ สวนประกอบ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีเสื่อมสภาพ และไปจนถึงการกําจัดซากใน
ท่ีสุด โดยปจจัยท่ีจะตองรวมอยูในการพิจารณาการใชอยางเหมาะสม ไดแก ทรพัยากร พลังงาน และทุน”7

จะเห็นไดวาแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขางตน คอนขางท่ีจะเนนท่ีการพ่ึงพิงซึ่งกันและกันของ
อุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน หรือมีลักษณะท่ีเปน Eco-Industrial Park โดยยังไมไดกลาวถึง
ความสัมพันธของนิคมดังกลาวกับชุมชนท่ีอยูรอบนอกของตัวนิคมนัก อยางไรก็ตาม Chertow (2000)
เห็นวาท่ีจริงแลวอุตสาหกรรมเชิงนเิวศสามารถท่ีจะมีความสัมพันธกับสังคมภายนอก และไมจําเปนตองยึด
ติดกับขอบเขตของนิคมอุตสาหกรรมเทานั้น8 และอธิบายเพ่ิมเติมวาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการปฏิบัติใน
3 ระดับคือ (ดูภาพท่ี 2.4 ประกอบ) 1) ระดับหนวยผลิต ซึ่งรวมถึงเรื่องการออกแบบดานสิ่งแวดลอม การ
ปองกันมลพิษ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (eco-efficiency) และบัญชีสีเขียว (green accounting) เปนตน

7 Graedel T, AllenbyB (1995) Industrial Ecology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, p. 9.
8 Chertow (2000) อางแลว หนา 314.



2-8

2) ระดับขามหนวยผลิต ซึ่งเก่ียวของกับอุตสาหกรรมแบบพ่ึงพาอาศัยกัน (industrial symbiosis) และการ
วิเคราะหวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycle analysis) เปนตน และ 3) ระดับภูมิภาคและโลก
จะรวมถึงประเด็นตอไปนี้ เชน การจัดสรรปริมาณการปลอยมลพิษและการหมุนเวียน (budget and
cycle) การศึกษาวงจรหมุนเวียนของวัตถุดิบและพลังงาน (industrial metabolism) การลดการ
พึ่ งพิ ง วัตถุ ดิ บ (dematerialization) และการลดการพึ่ งพิ งพลั ง ง าน ท่ีปล อยคารบอนสู ง
(decarburization) เปนตน

ท่ีมา: Chertow (2000)

ภาพท่ี 2.4 ระดับการปฏิบัติของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2) ประโยชนของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Saikku (2006) ไดสรุปใหเห็นถึงประโยชนทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งสามารถ

สรุปแนวคิดท้ังหมดไดดวยภาพท่ี 2.5 และมีรายละเอียดดังนี้9

9 เขียนขยายความจากแนวคิดของ Saikku, Laura (2006) ECO-INDUSTRIAL PARKS: A background report for the eco-industrial
park project at Rantasalmi, Publications of Regional Council of Etelä-Savo 71:2006
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ท่ีมา: Saikku (2006)

ภาพท่ี 2.5 ประโยชนของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

2.1) ประโยชนทางสิ่งแวดลอม
2.1.1) ลดการใชวัตถุดิบใหม (virgin materials) และพลังงาน ในดานของปจจัยการ

ผลิต (inputs) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตท่ีเนนประสิทธิภาพเชิง
นิเวศ (eco-efficiency) และมีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบผานกระบวนการพ่ึงพาอาศัยกัน (symbiosis) ทําให
มีความตองใชวัตถุดิบใหมนอยลง การแบงปนแหลงพลังงาน หรือกูพลังงานความรอนท่ีเคยปลอยท้ิงมาใช
ใหม (exhaust heat recovery) ทําใหการสกัด (extract) วัตถุดิบและพลังงานจากธรรมชาติลดนอยลง
ใชทรัพยากรนอยลง และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลดลง

2.1.2) ลดการปลอยของเสีย มลพิษ และการท้ิงวัสดุเหลือใช จากกระบวนการผลิตท่ี
เนนประสิทธิภาพเชิงนิเวศ และกระบวนการพ่ึงพาอาศัยกัน ทําใหผลผลิต (outputs) มีการปลอยมลพิษ
ตางๆ และปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลดลง ของเสียและวัสดุเหลือใชไมถูกปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เดิมจะตองทําการบําบัด กําจัดดวยการฝงกลบ หรือปลอยลงในแมน้ําลําคลอง เพราะของเสียและวัสดุ
เหลือใชดังกลาว กลายไปเปนวัตถุดิบของโรงงานอ่ืนๆ ในเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้ ความ
หลากหลายทางชีวภาพรอบๆ นิคมก็จะไดรับการดูแลเอาใจใส
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2.2) ประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน ผลประโยชนท่ีสืบเนื่อง
จากทางสิ่งแวดลอมท่ีกลายเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ไดแก

2.2.1) ลดตนทุนวัตถุดิบและพลังงาน เนื่องจากมีการออกแบบโรงงานและกระบวนการ
ผลิตท่ีเนนประสิทธิภาพเชิงนิเวศ และมีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบผานกระบวนการพ่ึงพาอาศัยกัน ทําให
ผูประกอบการสามารถท่ีจะลดตนทุนวัตถุดิบและพลังงานดังกลาวไดต่ํากวาของผูประกอบการท่ีทําการ
ผลิตเปนเอกเทศ

2.2.2) ลดตนทุนการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม การปลอยมลพิษท่ีต่ํากวาของ
ผูประกอบการท่ีไมไดอยูในระบบนี้ ทําใหมีตนทุนการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมของผูประกอบเหลานั้น
ลดลง

2.2.3) ลดตนทุนการขนสง เพ่ือใหการพ่ึงพิงอาศัยกัน ไดประโยชนอยางเต็มท่ี โรงงาน
ตางๆ ตามระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจึงมักตั้งอยูใกลเคียงกันภายในนิคม ทําใหมีตนทุนการขนสงวัตถุดิบ
และพลังงานตางๆ ท่ีต่ํากวา

2.2.4) เสริมสรางภาพลักษณองคกร และเพิ่มศักยภาพทางการตลาด การใชวัตถุดิบใหม
(virgin materials) นอยลง รวมท้ังการผลิตท่ีมีการปลอยมลพิษและเศษวัสดุเหลือใชท่ีนอยลงดวย จะมี
สวนชวยสรางเสริมภาพลักษณวาองคกรมีประวัติในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมีการดูแล
สิ่งแวดลอมเปนอยางดี ท้ังยังสามารถใชผลงานเหลานี้ชวยใหสามารถไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําใหสามารถเขาสูตลาดของประเทศท่ีพัฒนาแลวไดโดยงาย

ท่ีจริงแลวการแสวงหาความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึน เปนสาเหตุหลักอันหนึ่งท่ีสําคัญ
ท่ีทําใหผูประกอบการตองการท่ีจะมีสวนรวมในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเปนสวนหนึ่งของเครือขาย10

การเขารวมในเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศดังกลาวอาจเพ่ิมความสามารถในการแขงขันให
ผูประกอบการดวยการเปดโอกาสใหสามารถเขาถึงทรัพยากรท่ีสําคัญและชวยใหสามารถประหยัดตนทุน
และการเรียนรูดานการจัดองคกร (organizational learning)11

2.3) ประโยชนทางสังคม นอกเหนือจากประโยชนทางสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจขางตนแลว
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเฉพาะท่ีเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะชวยสรางประโยชนใหกับสังคม
รอบๆ นิคมอุตสาหกรรมดวย ไดแก

2.3.1) เพิ่มการจางงาน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถชวยเพ่ิมโอกาสการจางงานผานการ
ใชและการจัดการวัตถุดิบและพลังงานในทองถ่ิน สภาพแวดลอมของการทํางาน (working conditions) ก็
จะไดรับการดูแลใหดีข้ึน นอกจากนี้จากการท่ีนิคมเปนแหลงจางงานท่ีมีขนาดใหญทําใหเกิดธุรกิจสืบเนื่อง

10 Saikku (2006) อางแลว หนาที่ 9
11 Starlander, J.-E. 2003. Industrial Symbiosis: A Closer Look on Organi- sational Factors. A study based on the Industrial
Symbiosis project in Landskrona, Sweden. IIIEE Reports 2003:4. Masters Thesis. The International Institute for Industrial
Environmental Economics. Environmental Management and Policy. Lund, Sweden.
http://www.iiiee.lu.se/Publication.nsf/e36f5f3f8fa200a6c1256b4200480181/57afd6028bf17f7fc1256dff003320a5/$FILE/Ja
n-Erik_Starlander_HP.pdf
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เชน การใหบริการหอพัก รานอาหาร การบันเทิงตางๆ และบริการคมนาคมสําหรับพนักงานตางๆ ของ
นิคม ซึ่งเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและการจางงานโดยออมใหกับทองถ่ินรอบๆ นิคม

2.3.2) เพิ่มความรวมมือและการมีสวนรวม เม่ือชุมชนท่ีอยูรอบนิคมไดรับประโยชนท้ัง
ทางตรงและทางออมจากนิคม การไดรับความรวมมือจากชุมชนจึงทําไดงายข้ึน  และเม่ือการปฏิบัติได
ขยายออกไปเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จนถึงเมืองนิเวศ ซึ่งจะตองมีการดูแลสภาพแวดลอมของเมือง
ท่ีลอมรอบอยูภายนอกนิคมดวยแลว ประชาคมทองถ่ินท่ีอยูรอบนิคมยอมจะตองมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางและรวมกันแกปญหาสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการผลิตท่ีเกิดข้ึนในนิคม และท่ี
เปนผลสืบเนื่องตอชุมชนท่ีอยูรอบนิคม ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความกินดีอยูดีของชุมชนโดยรอบ

3) ความเปนมาของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของไทย
3.1) ความจําเปนของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของไทย
การกอกําเนิดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีสาเหตุมาจากความจําเปนหลายประการ ไดแก

แนวโนมปญหาสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยเฉพาะปญหาสภาวะโลกรอน ขอกําหนดในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2550 รวมท้ังความกังวลของสังคมตอปญหาสิ่ งแวดลอม และ
ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศของไทย ซึ่งแตละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้12

3.1.1) ปญหาสภาวะโลกรอน
จากผลของการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ซึ่งมีชื่ออยางเปนทางการวา The

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) ณ กรุง ริโอ เดอ จา
นิโร ประเทศบราซิล ไดมีการเปดใหมีการลงนามใน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (The United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งเริ่ม
มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) ซึ่งประเทศไทยไดเขารวมการประชุมสุดยอดโลก
นี้และไดลงนามในอนุสัญญาฯ เม่ือเดือนมิถุนายน 2535 และตอมาไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาฯ เม่ือวันท่ี
28 ธันวาคม พ.ศ.2537 ซึ่งทางสหประชาชาติก็ไดจัดใหมีการประชุม สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ
(Conferences of the Parties: COP) ข้ึนทุกป โดยครั้งท่ี 1 จัดข้ึน ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ในป
พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

ตอมาในการประชุม COP 3 ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ท่ีประชุมดังกลาวก็ไดมีการ
รับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งกําหนดใหประเทศในกลุมภาคผนวกท่ี I (ซึ่งสวนใหญ
ประกอบดวยประเทศอุตสาหกรรมและประเทศในกลุมยุโรปกลางท่ีเคยเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
โดยประเทศเหลานี้ยอมท่ีจะมีขอผูกพันทางกฎหมายในการลดกาซเรือนกระจกลงภายในชวงป พ.ศ. 2551

12 เขียนขยายความโดยผูเขียน จากหัวขอในเอกสารสัมมนาของ พรรรัตน เพชรภักดี, งานสัมมนาวิชาการประจําป 2556 Leadership in Eco
Industrial Town Development ความเปนผูนาในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยระหวางวันที่
28-29 ตุลาคม 2556 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, ขอมูลออนไลน เขาถึงไดที่ : http://iei.or.th/media/file/1-
Eco%20concept-PP%20IEI.pdf
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(ค.ศ. 2008–2012) โดยเฉลี่ย 6 – 8 % จากระดับท่ีเคยปลอยไวในป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) สวน
ประเทศท่ีเหลือเรียกวาประเทศนอกกลุมภาคผนวกท่ี I (รวมท้ังประเทศไทย) ยังไมมีขอผูกพันท่ีจะตองลด
กาซเรือนกระจก แตอาจชวยรวมมือในการลดกาซเรือนกระจกตามความสมัครใจ อยางไรก็ตามในป พ.ศ.
2552 (ค.ศ. 2009) ในการประชุม COP 15 ท่ีกรุงโคเปนเฮเก็น ประเทศเดนมารก ซึ่งการประชุมดังกลาว
ไดรับการคาดหมายอยางมากวาจะมีการสรุปขอตกลงท่ีสําคัญสําหรับการลดกาซเรือนกระจกภายหลังป
พ.ศ. 2555 เม่ือรอบการผูกพันท่ีหนึ่ง (First commitment period) ของพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง โดยมี
การรางขอตกลงโคเปนเฮเกน (Copenhagen Accord) ข้ึน13 แตท่ีประชุมมิไดมีการยอมรับ (adopted)
เอกสารดังกลาว แตไดรับสถานะเพียงการรับทราบ (taken note) จากท่ีประชุม เนื้อหาของขอตกลง
โคเปนเฮเกนมีเปาหมายท่ีตองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ือใหอุณหภูมิของโลกสูงข้ึนไมเกิน 2OC
และตกลงใหประเทศในกลุมภาคผนวกท่ี I ยื่นเปาหมายขอผูกพันการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับ
ป ค.ศ. 2020 สวนประเทศนอกกลุมภาคผนวกท่ี I ควรเสนอการลดกาซเรือนกระจกในระดับประเทศอยาง
เหมาะสม (National Appropriate Mitigation Actions: NAMA) โดยใหยื่นแบบไมมีขอผูกพัน (pledge)
ภายในวันท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 2010 สวนกลุมประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด (Least developed
countries: LDS) และกลุมประเทศเกาะขนาดเล็กท่ีกําลังพัฒนา (Small island developing states:
SIDS) อาจทําการลดกาซโดยสมัครใจและไดรับการชวยเหลือจากนานาชาติ ซึ่งการประชุม COP ในรอบ
ถัดๆ มา ประเทศกําลังพัฒนาตางก็ไดรับการกดดันใหตองมีขอผูกพันทางกฎหมายในการลดกาซเรือน
กระจกมากข้ึนๆ  ดังนั้นจึงเห็นไดวาทุกภาคสวนโดยเฉพาะการผลิตทางอุตสาหกรรมมีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองรวมมือกันในการท่ีจะพยายามลดกาซเรือนกระจก

3.1.2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2550 และความกังวลของสังคมตอ
ปญหาสิ่งแวดลอม

ประเทศไทยเริ่มพัฒนาโครงการชายฝงทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) โดย
กําหนดใหเขตมาบตาพุดเปนพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมหนัก (ระยะท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2525-2537) สวน
เขตแหลมฉบังเปนพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมเบา จากการขยายตัวอยางรวดเร็ว ไดกอใหเกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอมหลายครั้ง เชน ในป พ.ศ. 2543-2546 เกิดปญหาเรื่องกลิ่นรบกวนจากโรงงานปโตรเคมี และ
โรงกลั่น สืบเนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีตั้งของโรงงานอยูใกลกับชุมชน โดยขาดพ้ืนท่ีกันชน ตอมาในป พ.ศ. 2548
เกิดปญหาเรื่องภัยแลง และภาวะขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ี สงผลใหเกิดการแยงใชน้ําระหวางชุมชนกับ
ภาคอุตสาหกรรม  และตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน ประชาชนในเขตดังกลาวรวมกับองคกรพัฒนา
เอกชนไดเรียกรองใหมีการประกาศเขตควบคุมมลพิษ จากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เนื่องจาก

13 เอกสารนี้ถูกรางขึ้นโดย สหรัฐอเมริกา กับกลุม BASIC คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย บราซิล และแอฟริกาใต โดยการประสานงาน
ของเดนมารก ซ่ึงเปนประเทศเจาภาพการประชุม กระบวนการรางดังกลาวถกูตําหนิวาขาดความโปรงใสและความเปนประชาธิปไตย
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ปญหาสุขภาพอนามัย การปนเปอนในน้ํา ปญหาเรื่องสารประกอบอินทรียระเหยงาย14 ท่ีเปนพิษตอ
ทางเดินหายใจ เปนตน

ตอมาเม่ือมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2550 ซึ่งตามมาตรา 67 วรรคสอง ระบุวา “การ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคกรอิสระ ซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดาน
สุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนดําเนินการดังกลาว”

ตอมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ไดเริ่มจัดทําแผนปรับปรุงสภาพแวดลอม รวมกับ
ภาคเอกชนและชุมชน มติท่ีสําคัญของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (สวล.) ในคราวประชุมครั้งท่ี
1/2550 (นัดพิเศษ) เม่ือวันท่ี 11 มกราคม กําหนดใหมีการจัดทําแผนลดและขจัดมลพิษในพ้ืนท่ีจังหวัด
ระยอง ป พ.ศ. 2550-2554 อยางไรก็ตาม ปญหาสิ่งแวดลอมยังคงดําเนินตอไป  รัฐบาลเองโดยคําแนะนํา
ของสํานักงานกฤษฎีกา ไดอนุญาตใหมีการกอสรางโรงงานในเขตนิคมดังกลาวเพ่ิมเติมอีก โดยมิไดมีการทํา
การประเมินผลกระทบดานสุขอนามัย (เอชไอเอ) โดยอางวายังไมมีกฎหมายและองคกรรับผิดชอบ

จนเม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2552 สมาคมตอตานภาวะโลกรอน ไดรวมกับชาวบานท่ีอาศัยอยู
ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพ้ืนท่ีใกลเคียงจํานวน 43 คน ยื่นฟองคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พรอมหนวยงานท่ีเก่ียวของ 8 แหง ตอศาลปกครอง โดยขอใหไตสวนฉุกเฉินและมีคําสั่งคุมครอง
ชั่วคราว รวมท้ังขอใหมีการระงับโครงการ หรือกิจกรรมใดท่ีจะกอสรางในมาบตาพุด ศาลปกครองสูงสุด
จึงไดมีคําสั่งบรรเทาทุกขชั่วคราวใหระงับ 76 โครงการ เพ่ือคุมครองชุมชนมาบตาพุด

เพ่ือแกไขปญหาความชะงักงันทางเศรษฐกิจและผลเสียตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนตางชาติ
รัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ จึงไดมี คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนคณะกรรมการ 4 ฝาย ประกอบดวย ผูแทนภาค
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน ตอมาในวันท่ี
29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง
ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (อีไอเอ) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบดาน
สุขภาพ (เอชไอเอ) ตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 30
ธันวาคม เปนตนไป คณะกรรมการ 4 ฝาย ไดมอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปยก
รางการจัดตั้งองคกรอิสระ โดยออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งคณะรัฐมนตรี ไดประกาศใช
“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคกรอิสระในโครงการหรือ

14 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, ขอมูลออนไลน เขาถึงไดจาก
http://www.ieat.go.th/ieat/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=157&lang=th, 27 มิถุนายน
2553.
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กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. 2553” เม่ือวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2553
โดยมีสาระสําคัญคือ ดําเนินการใหเปนไปตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง เปนการชั่วคราวกอนมี
พ.ร.บ. องคกรอิสระ(ถาวร) ในอนาคต

3.1.3) การรักษาความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศของไทย
ผูสงออกของไทยในปจจุบันประสบกับปญหากับดักรายไดปานกลาง (Middle income

trap) นั่นคือ ยังไมสามารถผลิตสินคาท่ีใชทุนเขมขนและมีคุณภาพข้ันสูงข้ึนไปเชนประเทศท่ีพัฒนาแลวได
มากนัก ขณะเดียวกันก็ไมสามารถแขงขันกับสินคาแรงงานเขมขนท่ีมีราคาถูกจากประเทศท่ีมีระดับการ
พัฒนาต่ํากวาเชนกัน ทางออกสําหรับประเทศไทยก็คือจะตองผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนไปซึ่งตองมี
มาตรฐานเชิงคุณภาพท่ีสูงระดับนานาชาติ และมาตรฐานนานาชาติดานหนึ่งท่ีสําคัญก็คือมาตรฐานดานท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน มีการจัดการกับมลพิษตางๆ ไดดี มีการประหยัดพลังงาน เปนตน จึงจะ
สามารถแขงขันและมีทางรอดในอนาคตได

3.2) ลําดับเหตุการณของการพัฒนาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของไทย
จากปญหาท้ังสามดานดังกลาว ทางนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) จึงมีดําริท่ีจะแกปญหาดังกลาวให

เปนการถาวร โดยในป พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคใต
โดยผนวก รวมขอเสนอของภาคเอกชนเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนอยาง
ยั่งยืน จากนั้นในปเดียวกัน คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) มีมติให สศช.ศึกษาทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ รวมถึงภาคเกษตร
และการทองเท่ียวดวย ตอมาในปถัดมา ครม.มีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ตามท่ี สศช. เสนอและมอบหมายให คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติและ คณะกรรมการ
พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกรับขอเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศไป
ประกอบการวางแผนและกํากับดูแลการพัฒนาท้ัง ในภาพรวมและระดับพ้ืนท่ีตอไป

ตอมาในป พ.ศ. 2554 – 2555 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนดให
มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟนฟูสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
คณะทํางานเพ่ือศึกษารูปแบบ จากนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ไดมีการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุมท้ัง 5 มิติ 22 ดาน แลวมอบหมายใหทางคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และ กนอ. รวมกันพัฒนาพ้ืนท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมสูการเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ในป พ.ศ. 2556 ครม.มีมติมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม(อก.) รวมกับกระทรวงมหาดไทย
(มท.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษารูปแบบการ
จัดทําอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิม คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และระยอง และใน
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหม คือ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี รวมท้ังใหจัดทําแผนการพัฒนายกระดับนิคมเขาสู
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เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ เสนอ ครม. ตอไป ซึ่งทาง อก. ก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามกรอบยุทธศาสตรประเทศ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรอ.ไดจัดทําแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือเปนแผน
ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เริ่มจากพ้ืนท่ีท่ีมีอุตสาหกรรมหนาแนน 11
แหงไดแก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ขอนแกน
นครราชสีมา ลําพูน สงขลา และปราจีนบุรี15

2.2.2 แผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรม

ดวยการใชแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial ecology)16ภายใตหลักการพ่ึงพาอาศัยกัน
(Symbiosis) และดํารงอยูไดอยางยั่งยืนซึ่งยึดแบบอยางจากระบบนิเวศในธรรมชาติมาพัฒนาตอยอด
เพ่ือใหเหมาะสมกับการพัฒนานิคมฯ ของไทย โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ชุมชน ตลอดจนการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืนเปนสําคัญ ทาง กนอ. ได
ประกาศนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังกําหนดเปาหมายท่ีจะพัฒนา/ยกระดับนิคม
อุตสาหกรรม มุงสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate & Networks) โดยมีแผนพัฒนา
นิคมฯ สูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปละ 3 แหง และมีเปาหมายให ทุกนิคมฯ จะพัฒนาเขาสูเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายในป พ.ศ.2562 โดยมุงเนนการพัฒนาใน 5 มิติ ไดแก มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม และมิติการบริหารจัดการ

เพ่ือใหแนวคิดมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนวามีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธท่ีกวางขวางออกไปสูชุมชนและ
เมืองภายนอก แผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จึงไดมีการแยกแยะแนวคิดดังกลาวใหละเอียดข้ึนเปน 3 ระดับ คือ
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
และเมืองนิเวศ (Eco Town) ดังแสดงในภาพท่ี 2.6

15 อนันตเดช พงษพันธุ (2556) “มุมมอง บริหาร: Eco Industrial Town...เปาแรกที่ ตองเปนรูปธรรม...,” ขอมูลออนไลน เขาถึงไดที่:
http://library.dip.go.th/multim6/edoc/2556/22229.pdf
16 สรุปจาก หลักการและเหตุผลใน การนิคมอุตสาหกรรม, แผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ภาพท่ี 2.6 ขอบเขตของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ทางนิคมอุตสาหกรรมฯ ใหนิยามและขอบเขตการพัฒนาเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ17 วา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานความสมดุลของ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม ความสอดคลองกับกฎหมาย และความเปนไปไดทางเทคโนโลยี

- ดวยการลดการใชทรัพยากรและพลังงานหรือการใชทรัพยากรและพลังงานใหคุมคา และลด
การปลดปลอยของเสียใหเหลือนอยท่ีสุด พรอมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต

- โดยไดรับการยอมรับจากชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสิ่งแวดลอมโดยรอบและ
โดยรวม

- ดวยหลักการความรวมมือพ่ึงพากันของผูประกอบการอุตสาหกรรม ผูพัฒนานิคมฯ หนวยงาน
รัฐทองถ่ิน และชุมชน เพ่ือมุงสูประโยชนสวนรวมรวมกัน

หรืออีกนัยหนึ่ง
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตามแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน

โดยมีการจัดวางผังพรอมท้ังสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม เพ่ือ
รองรับการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการท่ีมุงเนนการบริหารจัดการทรัพยากร และพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน ท้ังนี้ เพ่ือการอยูรวมกัน อยาง
กลมกลืนและเก้ือหนุนซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม

17 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2553) แผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Industrial Estate & Networks) “รักษตนน้ํา แลกเปล่ียนของเสีย และรวมดูแลสังคม/ชุมชน,” กรกฎาคม 2553, บทที่ 1 หนา 1-3 – 1-4.
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นอกจากนี้แผนแมบทดังกลาวยังมีการกําหนดขอบเขตของนิยามในแตละระดับดังนี้คือ
1) ระดับโรงงาน จะเขาสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ระดับ GI 1 – GI 5

ตามเกณฑของกระทรวงอุตสาหกรรม
2) ระดับนิคมอุตสาหกรรม จะพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีดวยความรวมมือกับเครือขายท้ังโรงงาน ชุมชน

และ หนวยงานสวนทองถ่ินเปน “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือขาย” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ” (Eco Industrial Estate & Networks)

3) ระดับทองถ่ิน เทศบาล อบต. อบจ. ท่ีมีนิคมฯ ตั้งอยู จะพัฒนาในดานตางๆ ของทองถ่ิน ควบคู
กันไปกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหลักในการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถ่ินนั้นๆ สูการเปน
“เมืองนาอยู คูอุตสาหกรรม” (Eco Industrial Town)

4) ระดับจังหวัด จะตองพัฒนาในทุกๆ ภาคสวนใหเขาสูความยั่งยืน ไดแก เกษตรยั่งยืน ประมง
ยั่งยืน ทองเท่ียวยั่งยืน และอุตสาหกรรมยั่งยืน เปนตน เพ่ือเปน “เมืองนาอยู เมืองยั่งยืน” (Eco City)
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2.3 การทบทวนวรรณกรรมดานการจัดองคกรและระบบการจัดการเพื่อไปสูความเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2.3.1 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาระบบองคกรและระบบการจัดการ

เม่ือกลาวถึง “ระบบองคกร” และ “ระบบการจัดการ” โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเก่ียวกับประเด็นทาง
สิ่งแวดลอม การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาพ้ืนท่ี  และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีจะเก่ียวของกับระบบนิเวศ
สําหรับในกรณีประเทศไทย มีกรอบคิดพ้ืนฐานท่ีถูกวางรากฐานและพัฒนาเกิดเปนระบบท่ีมีความเปน
ทางการสูงมาก โดยความเปนทางการดังกลาวเกิดจากความรวมมือของความคิดท่ีครอบงําสังคมไทยมา
เปนเวลานาน  ความคิดดังกลาวไดแก ความคิดเรื่องระบบราชการ  และความคิดวาดวยกฎหมาย(ของรัฐ)
ความคิดท้ังสองประการดังกลาวทําใหเกิดความเปนทางการข้ึนมา และดวยความเปนระบบราชการบริหาร
แบบรวมศูนยในการปกครอง และเม่ือใชระบบราชการเปนสื่อกลางในการทําใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบของเขตอุตสาหกรรม ก็ยิ่งทําใหบทบาทหลักถูกวางไวท่ีภาคราชการและมี
บทบัญญัติตางๆ ของกฎหมายถูกนํามาใชเปนเครื่องมือและเปาหมาย

แตในขณะท่ีพ้ืนฐานความคิดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ กรอบความคิดมิไดวางอยูบนระบบ
ราชการและบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐเทานัน้ จากประสบการณของหลายๆ ประเทศ ความสําเร็จมิได
เริ่มท่ีตัวกฎหมายและการปฏิบัติราชการ หากแตเริ่มตนท่ีความคิดในการสรางความรวมมือเพ่ือจัด
กระบวนการโดยใหความสําคัญของภาคสวนตางๆ ท่ีจะสานพลังกัน ดังนั้นประเด็นเรื่องการจัดองคกรจึง
เปนผลพลอยไดหลังจากท่ีภาคสวนตางๆ ไดรวมกันในการเขารวมเพ่ือดําเนินการจัดทําภารกิจในบทบาท
ของฝายตางๆ ภายใตกรอบคิดใหมท่ีตองยอมรับกันคือ การมีระบบนิเวศท่ีดีในดานตางๆ

สําหรับในกรณีประเทศไทย หากตรวจสอบในประเด็นพ้ืนฐานดังตอไปนี้
1. กระบวนการในการจัดทํา นโยบายในการพัฒนาท่ีมีประเด็นของการพัฒนาท่ีมีความยั่งยืน เปน

ธรรม เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2.การจัดองคกรท้ังในภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคสังคมชุมชนทองถ่ิน ท่ีจะรวมกัน

ดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. บทบัญญัติของกฎหมายท้ังหลายท่ีลดอุปสรรคท่ีมีอยู ในระบอบคิดของระบบกฎหมาย

แบบเดิมๆ และมีกฎหมายใหมท่ีสงเสริมสนับสนุนเพ่ือเปนกรอบท่ีชัดเจนของความเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

4. กลไกปฏิบัติการท้ังหลายขององคกรในเชิงสถาบันท่ีเปนทางการ เชน รัฐสภา ฝายบริหาร ฝาย
ปกครอง (ท้ังในระดับชาติและในระดับพ้ืนท่ี) กลไกของกระบวนการยุติธรรมท้ังในกรณีของศาลยุติธรรม
และศาลปกครอง18องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการ

18 คําวา “ ฝายปกครอง ” ในที่นี้มิไดหมายถึงกระทรวงมหาดไทย แตเปนความหมายในทางกฎหมายปกครอง ซ่ึงหมายถึง ระบบราชการผูใช
อํานาจตามกฎหมาย
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แผนดิน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือ แมกระท่ังสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ซึ่ง
ในขณะนี้ไดถูกยกเลิกไปโดยคําสั่งของ คสช.)

จากประเด็นพ้ืนฐานเหลานี้ จะสามารถมองเห็นถึงความชัดเจน ศักยภาพ ความพรอม โอกาส
และ อุปสรรค ของระบบองคกรและระบบการจัดการ เพ่ือไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดวย
ขอเท็จจริงในดานความชัดเจนในระดับนโยบายของความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลาวคือ

จากปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชายฝงตะวันออก ทําใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําแนวทางในการแกปญหาและเสนอรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและใหความเห็นชอบกับมติ
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนในการแกปญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ในหลักการการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2552 และ 15 มิถุนายน พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบและเห็นชอบกับมติ กรอ. ในแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และมีมติมอบใหคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงชาติ และ คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงตะวันออก (กพอ.) รับขอเสนอแนวทางการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศไปประกอบการวางแผนและกํากับดูแลการพัฒนาท้ังในระดับภาพรวมและ
ในระดับพ้ืนท่ี

และในปการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
แนวคิด “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ก็มีปรากฏในยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ภายใต
ยุทธศาสตร

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ี
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตปจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออานวยและระบบการแขงขันท่ีเปนธรรม

การสรางกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสู
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

และเม่ือมีการบังคับใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 แลว กระทรวง
อุตสาหกรรม ก็ดําเนินการในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตอมาเปน
ลําดับ

กลไกในระดับนโยบาย นอกจากจะมีมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบ 2 มติ ประกอบดวย
1. มติคณะรัฐมนตรี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม

รับผิดชอบดําเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และจัดทําแผนการใช
ท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณการ

2. มติคณะรัฐมนตรี 31 มีนาคม พ.ศ.2556 มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
หนวยงานหลักรวมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหจัดตั้ง
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คณะทํางานเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดทําเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิม ซึ่ง
ประกอบดวย พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมใหม ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี โดยใหจัดทําแผนการยกระดับพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมท้ังพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิม และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหม เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

และนอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของแลว ยังมีแผน
แมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 จังหวัดนํารอง  ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของกลไกเชิงสถาบันอีก
ดวย

แตอยางไรก็ตาม แมจะเปนกลไกในเชิงสถาบันท่ีกลาวถึงความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
ใหเปนเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีชัดเจนก็ตาม แตในเชิงของสภาพบังคับก็ข้ึนอยูกับผูกํากับในเชิงนโยบาย
คือ คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของวาจะจริงจังและมุงม่ันเพียงใด

ในมิติของกฎระเบียบ สําหรับในกรณีประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรีไมไดมีสภาพบังคับเปน
กฎหมาย  และจากการตรวจสอบกฎหมายฉบับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการนิคมอุตสาหกรรม การปกครองสวนทองถ่ิน ก็ไมมีสวนใดในพระราชบัญญัตินั้นๆ ท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายใหเปนเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เม่ือเปรียบเทียบกับเขตพ้ืนท่ีตามกฎหมายตางๆ เชน เขตผัง
เมืองรวม19 เขตควบคุมมลพิษ20 เขตนิคมอุตสาหกรรม21 เขตปฏิรูปท่ีดิน22 ฯลฯ ดังนั้น ในมิติทางกฎหมาย
สําหรับกรณีประเทศไทยในทางปฏิบัติของกฎหมายภาครัฐแลว เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจึงเปนเรื่อง
ในทางนโยบายโดยแท ซึ่งมีความหมายวา จะทําก็ไดไมทําก็ไมผิด

แมแนวคิดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะไมมีสภาพบังคับเหมือนกับกฎหมาย ดังท่ีกลาว
มาแลวขางตน  แตอยางไรก็ตาม แนวคิดอ่ืนๆท่ีเปนองคประกอบสําคัญของความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เชน องคประกอบเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน องคประกอบดานการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาคุมทุน เปนระบบท่ีสามารถประเมินผลได หากพิจารณาในแงนี้ใน
มิติทางกฎหมายก็ยังมีกฎหมายท่ีอยูในระดับกฎหมายลําดับรองฉบับหนึ่งซึ่งเปนท่ีรูจักกันในชื่อ (กฎหมาย)
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งไดแก พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 ในกฎหมายฉบับนี้ วางหลักวาอะไรคือ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี23

19 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
20 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
21 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
22 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
23 มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน

(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
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และพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บังคับใชกับสวนราชการตางๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ24 แตไมรวมถึงศาล
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ซึ่งหากพิจารณาจากหลักการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ หัวใจหลักอยูท่ีการปรับกระบวนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการตางๆ ใหเปนไปตามระบบการบริหารสมัยใหม ท่ีตองเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของรัฐ การกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เปนเสมือนเครื่องมือท่ีใชในการแปลงนโยบายให
ไปสูการปฏิบัติ และยังมีระบบการปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีข้ึนอยูเสนอ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลัก
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ตารางท่ี 2.1) แลวจะพบวา สามารถท่ีจะบูรณาการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมเปนเปาหมายซึ่งในท่ีนี้ ก็คือ การดําเนินการของภาครัฐเพ่ือใหบรรลุถึงความเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยใชหลักการและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาเปน
กระบวนการดําเนินการในสวนของภาครัฐไดเปนอยางดี

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดภีายใต พรฎ.บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักเกณฑธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมที่ดี25

หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หมายความวา หลักการบริหารงานภาครัฐ เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
มีการปรับปรุ งภารกิ จของส วนราชการใหทั นต อ
สถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ
ไดรับการตอบสนองความตองการ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม หมายถึง เอกสารที่แสดงถึง
เจตนารมณของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มี
ความมุงม่ันที่จะประกอบกิจการที่คํานึงถึงการจัดการ
ดานมลภาวะอยางถูกตองตามกฎหมาย และสามารถ
เปดเผยขอมูลการจัดการมลภาวะอยางโปรงใส โดยให
ประชาชนมีสวนรวมเสนอแนะในการแกปญหาได มีการ
บริหารจัดการเพื่ออนุรักษพลังงานและจัดสรรการใช
ทรัพยากรรวมกับชุมชนอยางเหมาะสม มีชองทางรับฟง
ขอคิดเห็น และตอบสนองขอรองเรียน รวมถึงการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนธรรม

หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การสราง
ความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยการ
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความ
โปรงใส

หลักการที่ 1 ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
- มีขอมูลการจัดการมลภาวะที่ถูกตอง
- มีชองทางในการเปดเผยขอมูล และการเขาถงึขอมูล
โดยการเปดเผยขอมูลของสถานประกอบการ ชุมชน วัด

(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ

24 มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎกีานี้
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

25 คูมือการดําเนินงานตามหลักเกณฑธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม, โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ,
2553
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โรงเรียน สถานีอนามัย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึงการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจ ปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจง
ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การ
แสดงประชามติหรืออื่นๆ

หลักการที่ 2 ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
- แจงขอมูลใหหนวยงานราชการ สถานประกอบการ
องคกรปกครองสวนทองถิน่เม่ือการประกอบการอาจกอ
ผลกระทบ
- ใหชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา
สถานประกอบการ

หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การสราง
ความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยการ
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความ
โปรงใส

หลักการที่ 3 ความโปรงใส
- มีขอมูลการจัดการมลภาวะทางน้ํา อากาศ เสียง
สารเคมี
- เปดเผยขอมูลผลการตรวจวัดระดับมลภาวะหรือผล
การดําเนินการจัดการควบคุมมลภาวะที่ถูกตองทัง้ดาน
บวกและดานลบของตนเอง ณ สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือสถานที่ทีป่ระชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดงาย

หลักสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึงการ
ตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ
สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการ
กระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนความเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดี
และเสียจากการกระทําของตนเอง

หลักการที่ 4 ความรับผิดชอบตอสังคม
- รับผิดชอบ และแกไข เม่ือเกิดขอผิดพลาด และ
รับผิดชอบตอผลกระทบทีเ่กิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและ
ชุมชนตามกฎหมาย
- การจัดใหมีชองทางรับขอรองเรยีน และรับฟง
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ในกรณีที่ การประกอบ
กิจการ อาจสงผลกระทบตอชุมชน ชองทางรบัฟงขอ
รองเรียนที่จัดเตรียมไว ควรเหมาะสมกับรูปแบบสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนรอบขาง
- นําเรื่องรองเรียนทีไ่ดรับจากชองทางตางๆ จัดทําเปน
ขอมูลเพื่อ นําเขาสูกระบวนการแกไขและวางมาตรการ
ปองกนัการเกิดซํ้าอยางมีรูปแบบ และ
ไดรับการยอมรับจากชุมชน
- การสรุปผลการดําเนินงานแกไขและปองกันขอ
รองเรียน และชี้แจงผลการดําเนนิงานแกไขและปองกัน
ในประเด็นการรองเรียนนัน้ๆ ใหผูรองเรียน และ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ

หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมาย
ที่ถูกตองเปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การกําหนด กฎ

หลักการที่ 5 นิติธรรม
- มีการจัดการมลภาวะใหถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้ง
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กติกา และการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไวอยาง
เครงครัด โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของ
สมาชิก

ดําเนินการเฝาระวังและตรวจวัด (Monitoring and
measurement) มลภาวะที่สามารถสงผลกระทบตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของชมุชน
- มีการตรวจรับรองความปลอดภัยในการดําเนิน
กิจกรรม กระบวนการที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และ/หรือชุมชน อยางถูกตองตามกฎหมาย

หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง  การยึดม่ันในความ
ถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ
ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปน
นิสัยประจําชาติ

หลักการที่ 6 ความยุติธรรม
- มีมาตรการในการอนุรักษพลังงาน และประหยัด
ทรัพยากรในการดําเนินการโดยเฉพาะพลังงานไฟฟา น้ํา
และเชื้อเพลิง มีการจัดสรรการใชทรัพยากรที่ตองใช
รวมกับชุมชนอยางเหมาะสม ไมเอาเปรียบชุมชนทองถิ่น
ในการเขาถงึทรัพยากรที่ใชรวมกนั
- การมีสวนรวมกับชุมชนในการพิจารณาดําเนินการ
ความรับผิดชอบตอสงัคม (CSR) เพื่อคืนประโยชนให
สังคม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความตองการ
มุงเนนชุมชนที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมต้ังอยูเปน
อันดับแรก โดยการคืนประโยชนใหสังคมสามารถทําได
หลายแนวทางตามความตองการและความเหมาะสม

หลักความคุมคา (Value for Money) หมายถึงการ
บริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยใหมีองคกรหรือประชาชน
มีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน

หลักการที่ 7 ความยั่งยืน
- การจัดการดานมลภาวะอยางถูกตองตามกฎหมาย
และสามารถเปดเผยขอมูลการจัดการมลภาวะของตน
อยางโปรงใส โดยใหประชาชนมีสวนรวมเสนอแนะใน
การแกปญหาได มีการบริหารจัดการเพื่ออนรุักษ
พลังงาน และจัดสรรการใชทรัพยากรรวมกับชุมชนอยาง
เหมาะสม มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นและตอบสนองขอ
รองเรียน รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
อยางเปนธรรม
- มีแนวทางในการสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของ
เครือขายปฏิบัติการรวมกันของหนวยงานภาคีที่
เกี่ยวของ
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2.3.2 ประสบการณของตางประเทศเรื่องการพัฒนาระบบองคกรและการจัดการใหไปสูความเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จากการทบทวนแนวทางและพัฒนาการของความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกลุมประเทศ
ตัวอยางท้ัง 9 ประเทศ (ตารางท่ี 2.2) พบวา พัฒนาการของแตละประเทศมีรูปแบบ วิธีการริเริ่ม และจุดเนนท่ี
แตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทของพ้ืนท่ี นโยบายในการริเริ่ม(นิคมอุตสาหกรรมเกาหรือตั้งข้ึนใหม) ซึ่งนําไปสู
การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้พบวาแตละประเทศมีลักษณะรวมกันดังตอไปนี้
คือหนึ่ง การจัดองคกรและพัฒนาเปนเครือขายความรวมมือ สอง การกําหนดเจตจํานงและการสรางนโยบายท่ี
ชัดเจน สาม การสรางระบบการติดตามตรวจสอบการประเมิน และ สี่ การพัฒนากฎระเบียบ กฎหมายท่ีเปน
อุปสรรคและผลักดันกฎระเบียบใหมท่ีสงเสริมและสนับสนุนอยางชัดเจน

รูปแบบ วิธีการริเริ่ม และจุดเนนท่ีแตกตางกัน กลาวคือ กลุมประเทศท่ีริเริ่มในระดับภูมิภาคเชน ใน
ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2548)25 เริ่มตนในระดับภูมิภาคจากนั้นจึงพัฒนาในระดับประเทศโดยเมือง North
West Bicester เปนเมือง Eco-town แบบสมบูรณแหงแรกของประเทศอังกฤษ26 และประเทศญี่ปุนท่ีการ
ขับเคลื่อนประเด็นเมืองเชิงนิเวศถูกริเริ่มจากกลุมแมบานของเมืองคิตะคิวชู จนทําใหคนในชุมชนตื่นตัวตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญในท่ีสุดรัฐบาลกลาง (กระทรวงสิ่งแวดลอม และกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ
อุตสาหกรรม) จึงไดสงเสริมการจัดตั้ง Eco-Town ในญี่ปุน27 การริเริ่มโดยรัฐท่ีรวมมือกับเอกชนเชนในประเทศ
สวีเดนสรางเมือง “The Hammarby Model”28 เดนมารกท่ีรัฐสรางแนวนโยบายการพ่ึงพาอาศัยกันในชุมชน
และบริษัทในการหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวและพลังงาน29 ประเทศแคนาดาโดยการแบงหนาท่ีใหรัฐบาลทองถ่ิน
(Municipal) ใหสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมท่ีใสใจเชิงนิเวศเชน การวางแผนการใชท่ีดินแบงยอย
(Subdivision Planning) การจัดโซนนิ่งและการพัฒนาการใชท่ีดิน (lot level development)30 สําหรับ

25พรรรัตน เพชรภักดี,“หลักการและการนิยามของ Eco Industrial Town”,การสัมมนาแลกเปล่ียนความรู Eco Industrial Town สถาบัน
ส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2556,[ระบบ
ออนไลน]http://www.iei.or.th/media/www/Definition%20and%20case%20EIT.pdf(เขาถึงเมื่อ 29.01.15)
26“Construction begins on the UK’s first eco town”, in Keeping you up to date with the Exemplar and news and events for
Nort West Bicester,[online]http://nwbicester.co.uk/2014/01/construction-begins-on-the-uks-first-eco-town/(accessed
29.01.15)
27Yong Geng, Framework conditions for EIP in China, 2014 เขาถึงจาก
http://www.siaconferenceostim.com/userfiles/file/2_3_Geng_Yong_Framework%20conditions%20for%20EIP%20in%20China.
pdf
28อันไดแก Fortum, Stockholm Water Company และ The Stockholm Waste Management Administration
29ธานินทร ผะเอม,“ทิศทางและนโยบายในการสงเสริมสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศนแหงประเทศไทย” ,ใน สัมมนาเร่ือง ECO INDUSTRIAL TOWN :
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศนในยุคการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ณ โรงแรมโกลเดนซิต้ี จังหวัดระยอง วันที่ 9กุมภาพันธ , สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,[ระบบออนไลน]file:///C:/Users/Wann_kwan/Downloads/10-08-16-EKFX.pdf,(เขาถึง
เมื่อ 29.01.14)
30Jaspal Marwah and Tracy Casavant,Eco-Industrial Solutions Ltd., THE PIVOTAL ROLE OF PLANNING IN THE SUCCESS OF
CANADIAN ECO-INDUSTRIAL PARKS
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กรณีท่ีรัฐเปนผูริเริ่มเองไดแกประเทศฟนแลนดโดยภายหลังทําพันธกรณีระหวางประเทศ เชน พิธีสารเกียวโต
และความรวมมือใน EU31 ประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังการประชุม Earth Summit ในป ค.ศ.1992
ประเทศจีนท่ีรัฐเปนตัวละครหลักในการขับเคลื่อนและหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานมีบทบาทหนาท่ี
ควบคุมกํากับดูแล32 และประเทศเยอรมันท่ีรัฐใชมาตรการทางกฎหมายและนโยบายในการจัดการเมืองเชิง
นิเวศ33

ลักษณะรวมกันของแตละประเทศท่ีทําใหการผลักดันเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสําเร็จ ไดแก หนึ่ง
การจัดองคกรและพัฒนาเปนเครือขายความรวมมือ เชน ประเทศแคนาดามีการรวมมือของเครือขายภาคธุรกิจ
ในการใชทรัพยากรรวมกัน ประเทศจีนท่ีแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศ ท้ังแบบพหุภาคีและทวิภาคี
เชน การประสานความรวมมือกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชียรวมถึงสิงคโปร เชน โครงการ Tianjin -
eco city ในประเทศสหรัฐอเมริกา สงเสริมใหภาคประชาชนจากสวนตางๆ มีสวนรวมในการประเมินผล
กระทบดานสิ่งแวดลอม และมิติดานสิ่งแวดลอม ซึ่งหลักการนี้เกิดจากหลักการขอท่ี 10 ของปฏิญญาริโอวา
ดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ในดานเอกชนไดมีการสรางเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมสากล (The
Access Initiative (TAI)) โดยการรวมมือกับ 6 องคกรแกนหลัก ไดแก World Resource Insitute (WRI),
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (TEI), Environmental Management and Law Association (EMLA),
Corporacion Participa, Advocates Coalition for development and Environment (ACODE),
Iniciativa de Acceso-Mexico (IA-Mex)34

ประเทศฟนแลนดใชวิธีการเชื่อมโยงเครือขายชุมชนระหวาง suppliers และ customers ท่ีอยูใน
พ้ืนท่ี ขณะท่ีประเทศญี่ปุนอาศัยความรวมมือจาก รัฐบาล (กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม
(METI) กระทรวงสิ่งแวดลอม (MOE) รัฐบาลทองถ่ิน ชุมชนและคนในทองถ่ิน องคกรเอกชน บริษัทเอกชน
สถาบันการศึกษา

สาม การสรางระบบการติดตามตรวจสอบ การประเมินผล ในประเทศอังกฤษมีการเก็บขอมูลท่ีไดจาก
การรวบรวมขอมูล industrial symbiosis เขาสูระบบเพ่ือวิเคราะหทรัพยากร และความตองการของแตละ
โรงงานเพ่ือวางแผนการจัดผังเมืองในญี่ปุนมีการแบงระดับของการบริหารจัดการและการตรวจสอบออกเปน

31Laura Saikku, ECO-INDUSTRIAL PARKS, A background report for the eco-industrial park project at Rantasalmi, 2006
32Yong Geng, Framework conditions for EIP in China, 2014 เขาถึงจาก
http://www.siaconferenceostim.com/userfiles/file/2_3_Geng_Yong_Framework%20conditions%20for%20EIP%20in%20China.
pdf
33Regina Gregory, “Germany-Freiburg-Green City”, The EcoTipping Points Project:Models for Success in a Time of
Crisis,January 2011,[Online]http://www.ecotippingpoints.org/our-stories/indepth/germany-freiburg-sustainability-
transportation-energy-green-economy.html,(accessed29.01.14)
34เครือขายธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมสากล The Access Initiative (TAI), ระบบออนไลน : http://www.tei.or.th/tai/
การรวมตัวของเครือขายธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมสากลจากการรวมตัวขององคกรในหลายๆ ประเทศ เชน World Resources Institute
(WRI:สหรัฐอเมริกา), สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ( TEI:ประเทศไทย), Environmental Management and Law Association (EMLA: ฮังการี),
Corporacion Participa :ชิลี, Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE:ยูกันดา) และ Initiative de Access-
Mexico (IA-Mex:เม็กซิโก)
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ระดับยอย ๆ คือ ระดับนิคมอุตสาหกรรม ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด โดยท่ีแตละระดับก็มีบทบาทและ
หนาท่ีตางกัน Eco-Industrial Park (ระดับนิคมอุตสาหกรรม) Eco-Town concept (ระดับอําเภอ) Eco-City
concept (ระดับจังหวัด)

สี่ การพัฒนากฎระเบียบ กฎหมายท่ีเปนอุปสรรคและผลักดันกฎระเบียบท่ีสงเสริมและสนับสนุนอยาง
ชัดเจน เชน ในแคนาดาไดบัญญัติกฎหมายผังเมืองท่ีมีวัตถุประสงคของ eco-industrial ในจีนมีกฎหมาย
Cleaner Production Promotion Law of P.R.C สนับสนุนใหมีการผลิตผลิตภัณฑท่ีสะอาดและ Circular
Economy Promotion Law of P.R.C กฎหมายนี้บัญญัติข้ึนเพ่ือกระตุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
ประเทศเดนมารกท่ียกใหการสรางเมืองนิเวศถูกเปนวาระระดับชาติ ในประเทศเยอรมันไดออกกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการจัดการของเสีย มีการพิจารณากฤษฎีกาท่ีเก่ียวของกับบรรจุภัณฑ (The Packaging
Ordinance) เพ่ือควบคุมการบรรจุหีบหอสินคาของผลิตภัณฑตางๆ เนนการใชซ้ํา และการหมุนเวียนนํา
กลับมาใชใหม เพ่ือลดปริมาณการใชบรรจุภัณฑมีประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดการของเสีย (The Closed
Substance Cycle and Waste Management Act, CSCWMA) และใชหลักการ Polluter Pays Principle
คือ ผูปลอยมลพิษเปนผูจายและในญี่ปุนบัญญัติ กฎหมายสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน (Basic Environmental Law
1993)กฎหมายการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ (Container and Packaging Recycling Law 1995) ซึ่งเก่ียวกับการ
นําเอาบรรจุภัณฑท่ีคัดแยกแลวกลับมารีไซเคิลกฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Law for
Promotion of Effective Utilization of Resources 2000) ซึ่งเนนสงเสริมการลดขยะ (Reduce) การนํา
กลับมาใชใหม (Reuse)และการรีไซเคิล (Recycle)กฎหมายความสะอาดสาธารณะและการจัดการของเสีย
Waste Management and Public Cleaning Law 2000) ซึ่งเกิดข้ึนหลังการมีปญหาขาดแคลนท่ีท้ิงขยะทํา
ใหมีการลักลอบท้ิงขยะอยางผิดกฎหมาย ดังนั้นเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวจึงจํากัดการสรางขยะและดูแลการท้ิง
ขยะรวมท้ังการสงเสริมใหมีการนําขยะกลับมาใชใหมกฎหมายสงเสริมการจัดซื้อผลิตภัณฑสีเขียวซึ่งหมายถึง
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Law on Promoting Green Purchasing)กฎหมายการรีไซเคิล
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน (Electric Household Appliance Recycling Law 2001)กฎหมายการรีไซเคิล
อาหาร (Food Recycling Law 2000) กฎหมายการรีไซเคิลวัสดุกอสราง (Construction Material
Recycling Law 2000) และกฎหมายการรีไซเคิลรถยนต Automobile Recycling Law 2002)

กลาวโดยสรุปคือ หัวใจของความสําเร็จในการพัฒนาไปสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของแตละ
ประเทศคือการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน สรางความรวมมือเชิงเครือขาย การสรางกลไกลบังคับเชิงกฎหมาย
และการติดตามตรวจสอบประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการเปดโอกาสใหเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของตางประเทศ

1. พัฒนาการของแตละประเทศมีรูปแบบ วิธีการริเริ่ม และจุดเนนท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับบริบทของพ้ืนท่ี นโยบายในการริเริ่ม (นิคมอุตสาหกรรมเกาหรือตั้งข้ึนใหม) ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาท่ีแตกตางกัน
2. มีลักษณะรวมกันดังตอไปน้ี

2.1 มีการจดัองคกรและพัฒนาเปนเครือขายความรวมมือ
2.2 การมเีจตจํานง มีนโยบาย ท่ีชัดเจน
2.3 มีกระบวนการและระบบการติดตาม การประเมิน อยางใกลชิดและตอเน่ือง
2.4 มีการพัฒนากฎระเบียบ กฎหมาย ท่ีเปนอุปสรรค และผลักดันกฎระเบียบใหมท่ีสงเสริมและสนับสนุนอยางชัดเจน

ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
ประเทศ
CANADA35

มีนโยบายริเริ่มและประสบผลสําเร็จมาจากการวางแผนของ
รัฐบาลทองถ่ิน โดยการวางแผนการใชท่ีดิน และจัด Zoning
และพัฒนาการใชท่ีดินมีแผนการพัฒนาท่ีเปนทางการโดย
บัญญัตินโยบายสนับสนุน Eco-Industry Park ใหสูงข้ึนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีแผนการรอง โดยใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว
หรือพ้ืนท่ีซึ่งกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีพัฒนาใหม เพ่ือเปนพ้ืนท่ี
เฉพาะท่ีจัดไวเพ่ือรักษาระบบและใชประโยชนอยางมี

มีการรวมมือของเครือขาย
ภาคธุรกิจ ในการใช
ทรัพยากรรวมกัน

-มีนโยบายของสภา โดย
กําหนดความตองการ
พ้ืนฐานใหสูงกวาผังเมือง
ในพ้ืนท่ีท่ัวไป เชน ใหมี
พ้ืนท่ีสีเขียวบนดาดฟา
มากกวา 5000 ตารางฟุต
-กําหนดแนวทางในการ

กฎหมายผังเมืองบัญญัติ
วัตถุประสงคของ eco-
industrial ในกฎหมาย

35JaspalMarwah and Tracy Casavant, Eco-Industrial Solutions Ltd., THE PIVOTAL ROLE OF PLANNING IN THE SUCCESS OF CANADIAN ECO-INDUSTRIAL PARKS
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ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
ประสิทธิภาพ ออกแบบท่ีสงเสรมิ

ประสิทธิภาพในการใชงาน
รวมถึงการทํางานรวมกัน
กับธุรกิจโดยรอบ

ประเทศจีน มีการตดัสินใจดานนโยบายวิถีทางใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในศตวรรษท่ี 21 ถีการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยการ
สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบ (Circular Economy) อัน
หมายถึงระบบเศรษฐกิจท่ีมีการใชประโยชนจากทรัพยากร
และพลังงานอยางพอ เหมาะและเปนวงจรปด และวิถีการ
พัฒนาเศรษฐกิจวงรอบน้ีเองท่ีเปนจุดเริม่ของการพัฒนา
อุตสาหกรรม เชิงเศรษฐนิเวศอยางจริงจังในประเทศจีน

-ความรวมมือระหวาง
ประเทศ จีนมีทาทีท่ีเปด
กวางมากข้ึนในการ
แสวงหาความรวมมือกับ
ตางประเทศ ซึ่งถือเปนมติิ
หน่ึง ของจีนสมัยใหม โดย
รัฐบาลจีนไดสนับสนุนใหมี
การประสานความรวมมือ
ระดับตาง ๆ ระหวางจีน
กับประเทศท่ีพัฒนาแลว
ท้ังแบบพหุภาคีและทวิ
ภาคี เชน การประสาน
ความรวมมือกับธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย
-มีการรวมมือกันระหวาง

โครงการนํารองการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐ
นิเวศจํานวน 15 โครงการ
กระจายไปตามหัวเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ๆ มี
ท้ังโครงการท่ีบริหารโดย
รัฐและโดยวิสาหกิจเอกชน

-Cleaner Production
Promotion Law of
P.R.C สนับสนุนใหมีการ
ผลิตผลิตภณัฑท่ีสะอาด
ยิ่งข้ึน ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพ ลดและ
หลีกเลี่ยงการสรางมลพิษ
ปกปองและพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ให
ความสําคญักับคณุภาพ
ชีวิตของมนุษย และ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและสังคมท่ี
ยั่งยืน
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ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
จีนและสิงคโปร เชน
โครงการ Tianjin -eco
city

-Circular Economy
Promotion Law of
P.R.C กฎหมายน้ีบัญญัติ
ข้ึนเพ่ือกระตุนใหมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช
ประโยชนจากทรัพยากร
ปกปองและพัฒนา
สิ่งแวดลอม และนําไปสู
การพัฒนาท่ียั่งยืน

ประเทศ
เดนมารกเขต
อุตสาหกรรม
kalundborg
36

- การพัฒนากลุมอุตสาหกรรมคลสัเตอร(Industrial Cluster)
- นําวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมตางๆมาทําเปนวัตถุดิบใหม
ในกระบวนการผลิต
-ถูกออกแบบใหฝายไดประโยชนจากการลดคาใชจายในการ
กําจัดของเสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร และ
สรางผลตอบแทนดานสิ่งแวดลอม

- มีความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในทุกๆข้ันตอน
ของการพัฒนาในทุก
ข้ันตอนอยางตอเน่ือง และ
เห็นความสําคัญ
- เพ่ิมการวิจัยเพ่ือการ

- เปนอุตสาหกรรมพ่ึงพา
กันเปนเครือขายอยาง
ยั่งยืน
-symbiosis industrial
- ลดการใชวัตถุดิบและ
พลังงานเชน การนํา

- มีกฎระเบยีบท่ีเขมงวด
- เมืองนิเวศถูกยกระดับให
เปนวาระระดับชาติ

36ธานินทร ผะเอม,“ทิศทางและนโยบายในการสงเสริมสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศนแหงประเทศไทย” ,ในสัมมนาเร่ือง ECO INDUSTRIAL TOWN :การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศนในยุคการมีสวนรวมของทุกภาคสวนณ
โรงแรมโกลเดนซิตี้ จังหวัดระยอง วันที่ 9กุมภาพันธ ,สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,[ระบบออนไลน]file:///C:/Users/Wann_kwan/Downloads/10-08-16-EKFX.pdf,(เขาถึงเมื่อ 29.01.14)
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ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
พัฒนา พลังงานทางเลือกมาใช

พลังงานชีวมวล
ประเทศส
หราช
อาณาจักร37

-เริ่มตนในระดับภูมิภาคจากน้ันจึงพัฒนาในระดับประเทศ
- พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
-พัฒนาเศรษฐกิจ
-ฟนฟูทองถ่ินผานโครงการ national industrial symbiosis
programme

- เปาหมายหลัก คือ
สนับสนุนกระบวนการ
industrial symbiosis
- สรางโอกาสทางการคา
ผานการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรท้ังหลายรวมถึง
วัตถุดิบ พลังงาน นํ้า ทุน
การขนสง และความรู
ความชํานาญ

ขอมูลท่ีไดจากการ
รวบรวมขอมลู
industrial
symbiosis จะมีการ
เขาสูระบบเพ่ือ
วิเคราะหทรัพยากร
และความตองการของ
แตละโรงงานเพ่ือวาง
แผนการจดัผังเมือง

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
38

เริ่มตนข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังการประชุม Earth
Summit ในป ค.ศ.1992

หลักธรรมาภิบาลทาง
สิ่งแวดลอม เปนหลักการ
ท่ีสงเสรมิใหภาคประชาชน
จากสวนตางๆ มีสวนรวม

-เพ่ือสงเสรมิขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจ ลด
ปริมาณกากของเสีย

37 David Gibbs, Industrial Ecology and Eco-Industrial Development - The UK’s National Industrial Symbiosis Programme (NISP), Environmental Informatics and Industrial Environmental
Protection: Concepts, Methods and Tools, 2009
38 http://www.gmwebsite.com/website/Information_ContentAjax.asp?ContentID=ContentID-101217095527076
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ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
ในการประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม และมิติ
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่ง
หลักการน้ีเกิดจาก
หลักการขอท่ี 10
ของปฎิญญารโิอวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
ท้ังน้ีในสวนของภาครัฐได
มีการสรางมาตรการข้ึนมา
เพ่ือตอบโตตอสถานการณ
ดานสิ่งแวดลอม และการ
รั่วไหลของสารเคมีและ
นํ้ามัน โดยการประกาศใช
กฎหมาย The
Comprehensive
Environmental
Response,
Compensation, and
Liability Act (CERCLA)

อุตสาหกรรมและปญหา
มลพิษ สรางงานใหกับคน
ในประเทศ และเพ่ิม
คุณภาพของคนงานท่ี
ทํางานในอุตสาหกรรม
-กลยุทธเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
แตละเมือง
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ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
หรือท่ีเรียกวา “กฎหมาย
Superfund” เปน
มาตรการท่ีฟนฟูแกไข
พ้ืนท่ีท่ีปลอยสารพิษ
ออกมาปนเปอน
สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการ
หาผูรับผิดและการ
ฟองรองเรียกคาเสยีหาย
ซึ่งพ้ืนท่ีน้ันอาจจะยัง
ดําเนินการอยูหรือปดไป
แลวก็ได โดยในการ
ดําเนินการน้ัน หนวยงาน
EPA เปนผูรับผิดชอบหลัก
และมีแหลงงบประมาณ
สําหรับการดําเนินการใน
สวนท่ีหาผูรับผดิชอบไมได
จากกองทุนท่ีมาจากการ
เก็บภาษีผูประกอบการคา
นํ้ามันและสารเคมีท่ี
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ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
เรียกวากองทุน
Hazardous Substance
Response Trust Fund
หรือ กองทุน
Superfund39และในดาน
เอกชนไดมีการสราง
เครือขายธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมสากล (The
Access Initiative (TAI))
โดยการรวมมือกับ 6
องคกรแกนหลัก ไดแก
World Resource
Institute (WRI), สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย (TEI),
Environmental
Management and Law

39ธีระพงษ สวางปญญางกูร, กองทุน Superfund ในอเมริกา: ผลพวงจากการละเลยการจัดการของเสีย, Thai Environmental Engineering Journal. Vol 15 No 5. Sep-Oct 2011, สืบคนระบบออนไลน :
http://www.compost.mju.ac.th/aerated/help/pic/%A1%CD%A7%B7%D8%B9.pdf
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ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
Association (EMLA),
CorporacionParticipa,
Advocates Coalition
for development and
Environment (ACODE),
Iniciativa de Acceso-
Mexico (IA-Mex)40

รวมกันพัฒนาตัวช้ีวัดธรร
มาภิบาลสิ่งแวดลอม เพ่ือ
เปนเครื่องมือประเมินผล
งานของรัฐบาลและ
ภาคอุตสาหกรรมในสวนท่ี
เก่ียวของกับการมีสวนรวม
ของประชาชน และนํา

40เครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมสากล The Access Initiative (TAI), ระบบออนไลน : http://www.tei.or.th/tai/
การรวมตัวของเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมสากลจากการรวมตัวขององคกรในหลายๆ ประเทศ เชน World Resources Institute (WRI:สหรัฐอเมริกา), สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ( TEI:ประเทศไทย), Environmental
Management and Law Association (EMLA: ฮังการี), CorporacionParticipa :ชิลี, Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE:ยูกันดา) และ Iniciativa de Acceso-Mexico (IA-
Mex:เม็กซิโก)
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ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
ตัวช้ีวัดไปใชกับโครงการ
พัฒนาตางๆ ของประเทศ
ตางๆ ท่ีเปนภาคี41

ธนาคารโลก
(The world
bank)42

แนวทางการพัฒนาเมือง
-วางแนวทางใหทองถ่ินใหสามารถเปนแกนนําในการสราง
ความรูความเขาใจแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน
การขยายความรวมมือสูการมีสวนรวม
-ใหผูมีสวนไดเสียรวมกันออกแบบและตดัสินใจทําโครงการ
การบูรณาการทํางาน
-จัดผังเมืองและผสมผสานระบบโตรงสรางพ้ืนฐานใหเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน เพ่ือใหเกิดการผลิตและบรโืภคทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ
กรอบลงทุนเพ่ือความยั่งยืนและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
-กําหนดแผนการลงทุน่ีคํานึงถึงการเติบโตอยางยั่งยืน

-ข้ึนอยูกับ model ท่ีใช
เชน ทองถ่ินเปนแกนกลาง
พัฒนา และมีความรวมมือ
จากทุกภาคสวน เขาใจถึง
ผลได ผลเสียจาก
แผนปฏิบัติการ

-ใชพลังงานท่ีสะอาดและมี
ประสิทธิภาพ
-พัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
เทคโนโลยีสะอาดท่ีเปน
มิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดลอม
-คํานึงถึงวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของทองถ่ิน
-มีการกําจัดขยะและของ
เสียโดยการเปลี่ยนใหเปน
วัตถุดิบและพลังงาน
- ออกแบบและตัดสินใจ
จัดทําโครงการและเขาใจ

41 TEI : Thailand Environment Institute, ธรรมาภิบาล, สืบคนระบบออนไลน : http://www.tei.or.th/w_gg/
42อางแลว
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ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
ผลประโยชนรวมกัน โดย
วิเคราะหออกแบบเมือง
นิเวศใหเขากับพ้ืนท่ี

ประเทศ
สวีเดนเมือง
stockholm43

-พัฒนาตามแนวความคดิ “The hammaby model”44

-นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรทางเทคโนโลยี 3 ดาน
1.การผลติและการใชพลังงาน
2.การบริหารจัดการขยะและของเสีย
3.การบริหารจัดการนํ้า

-วิเคราะหวัฏจักรของ
ชุมชนและออกแบบเมือง
นิเวศนท่ีเหมาะสมกับเมือง
-สนับสนุนการวิจัย
-สรางความรวมมือและ
ความตระหนักถึงผลได/
ผลเสีย
-สงเสรมิการใชระบบ
ขนสงสาธารณะ

ประเทศ
เยอรมัน45

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนของประเทศเยอรมันมี
จุดเดนท่ีการพัฒนาและการบังคับใชกฎหมาย

-กฎหมายของรัฐบาลกลาง มีการใชระบบเศรษฐกิจ
แบบครบวงจรซึ่งมี

– กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการของเสีย

43อางแลว
44ระบบทําความรอนของชุมชน 34% มาจากน้ําเสีย 47% มาจากการเผาขยะของครัวเรือนและ 16% มาจากเชื้อเพลิงชีวภาพ อันเปนผลมาจากการแยกขยะกอนทิ้งและนําขยะนั้นมาใชประโยชน เพื่อผลิตไฟฟาและใหพลังงานกับ
เคร่ืองทําความรอน
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Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
เปาหมายคือการรักษา
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
อยางยั่งยืนในประเด็นของ
– การรักษาสิ่งแวดลอม
– การปองกันการกอเกิด
มลพิษ
– การพัฒนาอยางยั่งยืน
ผานการ Recycle และ
การ Reuse เพ่ือลด
ปริมาณการใช
ทรัพยากรและลดปรมิาณ
การปลอยของเสียออก
จากระบบอุตสาหกรรม

– การพิจารณากฤษฎีกาท่ี
เก่ียวของกับบรรจุภณัฑ
(The Packaging
Ordinance) เพ่ือ
- ควบคุมการบรรจุหีบหอ
สินคาของผลติภณัฑตางๆ
เนนการใชซ้ํา และการ
หมุนเวียนนํากลับมาใช
ใหม เพ่ือลดปริมาณการใช
บรรจภุัณฑ
- ประกาศใช
พระราชบัญญัติการจัดการ
ของเสีย (The Closed
Substance Cycle and
Waste

45 Regina Gregory, “Germany-Freiburg-Green City”, The EcoTipping Points Project:Models for Success in a Time of Crisis,January 2011,[Online]http://www.ecotippingpoints.org/our-
stories/indepth/germany-freiburg-sustainability-transportation-energy-green-economy.html,(accessed29.01.14)



2-38

ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
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สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
Management Act,
CSCWMA)
ใชหลักการ Polluter
Pays Principle คือ ผู
ปลอยมลพิษเปนผูจาย
เพ่ือเปนเครื่องมือนําไปสู
การลดของเสีย ณ
แหลงกําเนิด เชน ระบบ
คาธรรมเนียมมัดจํา

ประเทศ
ฟนแลนด46

-คุณคาของพลังงานเน่ืองจากเคยประสบภาวะขาดแคลน
พลังงานอยางหนักในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง
-ชุมชนท่ีจะไดรับประโยชนและมีสวนรวมเพ่ือออกแบบ Park
-ลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมการเหยียบย่ําระบบนิเวศน
(ecological footprint) ซึ่งเกิดจากการใชวัตถุดิบมีพิษ มีการ
จัดการคารบอนไดออกไซด การแลกเปลีย่นวัตถุดิบ และ
บูรณาการการจัดการทรัพยากรเหลือใช
-ประหยัดวัสดดุวยการออกแบบโรงงาน ตามหลักการ reuse,

-เช่ือมโยงเครือขายชุมชน
suppliers และ
customers ท่ีอยูใน Park

- ใชเครื่องมือทาง
เศรษฐกิจในการ
discourage ไมใหมีการ
ท้ิงของเสียหรือสราง
มลภาวะ
- จัดใหมีระบบจัดการ
ขอมูลท่ีจะใหโรงงานตางๆ
แลกเปลีย่นพลังงานและ

46 Laura Saikku, ECO-INDUSTRIAL PARKS, A background report for the eco-industrial park project at Rantasalmi, 2006
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การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
recovery and recycling วัตถุดิบกันเองในนิคม

- สรางกลไกในอบรมให
ความรูพนักงานใน
ประเด็นดานยุทธศาสตร
เครื่องมือและเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาระบบ
- จูงใจใหบริษัทท่ี
เหมาะสมมาเตมิเตม็ระบบ
รวมกับบริษัทอ่ืนๆ

ประเทศ
ญี่ปุน47

-ริเริ่มภายหลังประสบผลพวงความเลวรายจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายในประเทศท้ังในแงสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของคนในทองถ่ิน
-แนวคิดน้ีเกิดพรอมกับการแกปญหาโดยยายฐานการผลิตไปสู
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนในเอเชียเชน ไทย เวียดนาม

- อาศัยความรวมมือจาก
รัฐบาล(กระทรวง
เศรษฐกิจ การคา และ
อุตสาหกรรม (METI) ,
กระทรวงสิ่งแวดลอม

1. การพัฒนาสูความยั่งยืน
เชน การใชวัตถุดิบและ
พลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพการ
แลกเปลีย่นเทคโนโลยีและ

แบงระดับของการ
บริหารจดัการและการ
ตรวจสอบออกเปน
ระดับยอย ๆ คือ
ระดับนิคม

1) กฎหมายสิ่งแวดลอม
พ้ืนฐาน (Basic
Environmental Law
1993)
2) กฎหมายการรไีซเคิล

47สรุปความจาก Jantima, “อีโคทาวน เมืองนิเวศสูสังคมที่ยั่งยืน” ,[ระบบออนไลน]http://www.mtp.rmutt.ac.th/?p=811,(เขาถึงเมื่อ 29 มกราคม2558); Eco –Towns in Japan:Implications and Lessons for
Developing Countries and Cities,Global Environment Centre Foundation, June
2005,[Online]http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/Eco_Towns_in_Japan.pdf(accessed 29.01.14)
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การพัฒนาระบบ
กฎหมาย/

กฎ ท่ีมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนนโยบาย Eco-

Town
(MoE)) ,รัฐบาลทองถ่ิน,
ชุมชนและคนในทองถ่ิน,
องคกรเอกชน,
บริษัทเอกชน
,สถาบันการศึกษา

ความเช่ียวชาญ รวมไปถึง
การรวมกันสรางนวัตกรรม
ใหมเพ่ือการพัฒนาและ
เพ่ือสิ่งแวดลอม มคีวาม
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
มีความไววางใจกันและมี
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอมรวมกัน
2. มีกฎ ระเบยีบ เพ่ือการ
ปรับตัวใหเขาสูสังคมและสู
ตลาดท่ีมีการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ
-การอนุรักษพลังงาน
(Energy Conservative)
-การปลอยของเสยีเปน
ศูนย (Zero-emission)
3. มีการขยายตลาดการ
ดําเนินธุรกิจเชิงนิเวศน
อยางกวางขวาง

อุตสาหกรรม ระดับ
อําเภอ และระดับ
จังหวัด โดยท่ีแตละ
ระดับก็มีบทบาทและ
หนาท่ีตางกัน
-Eco-Industrial Park
(ระดับนิคม
อุตสาหกรรม)
-Eco-Town
concept (ระดับ
อําเภอ)
-Eco-City concept
(ระดับจังหวัด)

บรรจภุัณฑ (Container
and Packaging
Recycling Law 1995)
ซึ่งเก่ียวกับการนําเอา
บรรจภุัณฑท่ีคดัแยกแลว
กลับมารไีซเคิล
3) กฎหมายสงเสริมการ
ใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ (Law for
Promotion of Effective
Utilization of
Resources 2000) ซึ่งเนน
สงเสริมการลดขยะ
(Reduce) การนํากลับมา
ใชใหม (Reuse)และการรี
ไซเคลิ (Recycle)
4) กฎหมายความ
สะอาดสาธารณะและการ
จัดการของเสยี (Waste



2-41

ประเทศท่ีมี
นโยบาย

Eco-town

รูปแบบการพัฒนา วิธีการนโยบายริเร่ิม ยุทธศาสตร ความรวมมือ/เครือขาย เจตจํานง/นโยบาย ระบบการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาระบบ
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Town
-การดําเนินธุรกิจท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-
Business)
-การใชเทคโนโลยี ท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
(Environmentally
Sound Technology)
4. เนนการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการของเสีย
และนวัตกรรมท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและเพ่ือ
การจัดการสิ่งแวดลอมรวม
ไปถึงการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ท่ีเนน
นโยบายสังคมรไีซเคลิ
(Recycling based
Society) หลักการ3R คือ
Reduce Reuse Recycle

Management and
Public Cleaning Law
2000) ซึ่งเกิดข้ึนหลังการ
มีปญหาขาดแคลนท่ีท้ิง
ขยะทําใหมีการลักลอบท้ิง
ขยะอยางผิด
กฎหมาย ดังน้ันเพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาวจึงจํากัด
การสรางขยะและดูแลการ
ท้ิงขยะรวมท้ังการสงเสรมิ
ใหมีการนําขยะกลับมาใช
ใหม
5) กฎหมายสงเสริมการ
จัดซื้อผลิตภณัฑสีเขียวซึ่ง
หมายถึงผลิตภณัฑท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Law
on Promoting Green
Purchasing)
6) กฎหมายการรไีซเคลิ
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Town
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
(Electric Household
Appliance Recycling
Law 2001)
7) กฎหมายการรี
ไซเคลิอาหาร (Food
Recycling Law 2000)
8) กฎหมายการรไีซเคิล
วัสดุกอสราง
(Construction Material
Recycling Law 2000)
9) กฎหมายการรี
ไซเคลิรถยนต
(Automobile Recycling
Law 2002)
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รายละเอียดของระบบอุตสาหกรรมและเขตท่ีอยูอาศัยเชิงนิเวศในประเทศตางๆ ดังนี้

1) ประเทศอังกฤษ
เมืองนิเวศในสหราชอาณาจักรริเริ่มเม่ือป พ.ศ.254848 เริ่มตนในระดับภูมิภาคจากนั้นจึงพัฒนาใน

ระดับประเทศโดยเมืองแรกท่ีเมืองนิเวศในประเทศอังกฤษคือ เมือง North West Bicester ไดออกแบบ
แบบจําลองเมือง Eco-town แบบสมบูรณแหงแรกของประเทศอังกฤษ โดยมีการสรางบานประหยัด
พลังงานกวา 6,000 หลัง นอกจากนี้ยังตั้งเปาใหเปนเมือง Zero carbon โดยลดการใช กาช
คารบอนไดออกไซดไดมากกวา 30% ระหวางทําการกอสราง ซึ่งในอนาคตบานในเมืองนิเวศจะสามารถ
ทนทานตอสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง มีอากาศเย็นในฤดูรอนและ มีอากาศท่ีอบอุนในฤดูหนาวและชวย
ลดการใชน้ําไดมากถึง 80 ลิตรตอคนตอวัน และเก็บกักน้ําฝนไวภายในบาน มีการใชอุปกรณพลังงาน
แสงอาทิตยโดยเฉลี่ย 34 ตารางเมตรตอครัวเรือน ในเมืองจะมีสถานีผลิตพลังงานซึ่งจะคอยจัดสรรพลังงาน
ใหบานแตละหลังในชุมชนนิเวศ ใชรถยนตพลังงานไฟฟา นอกจากนั้นยังสงเสริมทางดานสุขภาวะแก
ประชากรในชุมชน เชน มีการสังสรรคกันในชุมชนนิเวศ มีสวนรวมรวมกันในชุมชน49

เปาหมายของเมืองนิเวศในประเทศอังกฤษคือ การลดการใชพลังงานและเพ่ิมการหมุนเวียน
พลังงานมาใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร อาทิการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
และพลังงานลม ลดปริมาณการใชไฟฟาและน้ําจากการใชอุปกรณไฟฟาท่ีมีการออกแบบเชิงนิเวศ50 พรอม
ดับการพัฒนาในทุกๆดาน ไดแก พัฒนาสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ และการฟนฟูทองถ่ินผานโครงการ
National Industrial Symbiosis Programme (NISP) เปนโครงการระดับชาติท่ีมุงเนนการสนับสนุนให
โรงงานตางๆในเครือขายรวมกันหาวิธีการใชประโยชนจากของเสียและวัตถุดิบท่ีไมเปนท่ีตองการใหไดมาก
ท่ีสุด เพ่ือเปนการลดปริมาณการฝงกลบของเสีย และลดตนทุนการจัดการของเสียสาหรับโรงงาน
นอกจากนี้ยังชวยสนับสนุนการสรางเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนซึ่งวัตถุดิบ พลังงาน การจัดสง (Logistics)
และองคความรู

นโยบาย eco-town ในประเทศอังกฤษมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความสุขท่ียั่งยืนกวาในชุมชนใน
อนาคต และจัดการชุมชนใหมีความยั่งยืนในทุกๆดาน ไมวาจะเปน สาธารณูปโภค ความเปนอยู สุขภาวะ

48พรรรัตน เพชรภักดี,“หลักการและการนิยามของ Eco Industrial Town”,การสัมมนาแลกเปล่ียนความรู Eco Industrial Town สถาบัน
ส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2556,[ระบบ
ออนไลน]http://www.iei.or.th/media/www/Definition%20and%20case%20EIT.pdf(เขาถึงเมื่อ 29.01.15)
49“Construction begins on the UK’s first eco town”, in Keeping you up to date with the Exemplar and news and events
for Nort West Bicester,[online]http://nwbicester.co.uk/2014/01/construction-begins-on-the-uks-first-eco-town/(accessed
29.01.15)
50SomchintPilouk,Policy of Government for Eco Town,Environment and Safety Department,[online]
http://www.mtp.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2010/12/policy-of-government-for-eco-town1.pdf,(accessed 29.01.15)
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ลดการใชพลังงานท่ีสิ้นเปลือง จํากัดปลอยกาซคารบอนสูอากาศเทากับ 0% ซึ่งเปนนโยบายของรัฐท่ีเปน
วาระสําคัญระดับชาติ (PPS: Planning Policy Statements) ท่ีมีการวางแผนกันมาอยางตอเนื่อง51

2) ประเทศสวีเดน52

แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศสวีเดนอาศัยหลักการบริหารจัดการ
นวัตกรรมเปนยุทธศาสตรซึ่งประกอบไปดวย การผลิตและใชพลังงาน การบริหารจัดการขยะและของเสีย
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีกรอบแนวคิดอยูบนหลัก สี่ขอ คือ หนึ่ง การวิเคราะหวัฎจักรของ
ชุมชนและออกแบบเมืองเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมกับเมือง สอง การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมถึงจัดหา
เทคโนโลยีท่ีจําเปนเพ่ือเชื่อมโยงรูปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชน สาม การสรางความรวมมือและความ
ตระหนักถึงผลได/ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากแผนปฎิบัติการ สี่ การสงเสริมการใชระบบขนสงสาธารณะตัวอยาง
ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนของประเทศสวีเดน ไดแก การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการของเสียจะเริ่มจากการคัดแยกขยะและของเสียกอนท้ิง ของเสียบางสวนจะนํากลับมาใชใหมโดย
การแปรรูปเปนพลังงาน เชน การสรรางพลังงานความรอนใหแกชุมชนโดยการใชพลังงานท่ีเหลือจากการ
บําบัดน้ําเสีย พลังงานจากการเผาขยะ และพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ท้ังนี้ผูอยูอาศัยในเมืองจะมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศดวย

สวีเดนไดออกแบบแนวคิดเมืองเชิงนิเวศ ท่ีเรียกวา “The Hammarby Model” ซึ่งเกิดจากความ
รวมมือกันของภาครัฐและเอกชน อันไดแก Fortum Stockholm Water Company และ The
Stockholm Waste Management Administration โดยมีกรอบแนวคิดท่ีวา เมืองสต็อกโฮลม
(Stockholm) เปนเมืองหลวงของประเทศสวีเดน มีประชากร 1.9 ลานคน ผูอยูอาศัยในเมืองจะเปนสวน
หนึ่งของวงจรเมืองนิเวศ ( Eco Cycle- City) เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงกันระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูอยูอาศัย สิ่งปลูกสราง

จุดเดนและจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญของเมืองสต็อกโฮลมเกิดจากการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร (Strategic Innovation) ของเทคโนโลยี 3 ดาน คือ การ บริหารจัดการดานผลิตและการใช
พลังงาน การบริหารจัดการขยะและของเสีย และการบริหารจัดการน้ํา การบริหารจัดเมืองนิเวศสวีเดนมี
แนวทางปฏิบัติ ท่ีสําคัญ ไดแก มีการวิเคราะหวัฏจักรของชุมชนและออกแบบเมืองเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมกับ
เมือง และยังใหการ สนับสนุนการวิจัย พัฒนารวมท้ังจัดหาเทคโนโลยีท่ีจําเปนเพ่ือเชื่อมโยงรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของชุมชน เชน เทคโนโลยีเซลลพลังงานเพ่ือผลิตไฟฟาและความรอนในอาคาร ตลอดจนสราง

51 http://www.planningportal.gov.uk/
52สรุปความจาก Eco Industrial Town:เมืองแหงความลงตัวระหวางส่ิงแวดลอมและอุตสาหกรรม(ตอนที่ 2),[ระบบ
ออนไลน],http://www.masci.or.th/upload_images/file/EcoIndustrialTown2.pdf, (เขาถึงเมื่อ29.01.15); รายงานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ(Eco Industrial Town), สํานักงานพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, มิถุนายน2553,หนา 26.
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ความรวมมือและความตระหนักถึงผลได/ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากแผนปฏิบัติการ The Eco2 Cities และมีการ
สงเสริมการใชระบบขนสงสาธารณะ

ปจจัยสูความสําเร็จของการพัฒนาไปสูเมืองนิเวศของสวีเดนคือการยกระดับใหแนวทางEco-
town เปนวาระแหงชาติ และทุกภาคสวนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือตอเนื่องจากการประยุกตใช
แนวคิดดังกลาว ทําใหปจจุบันประเทศนี้มีระบบทําความรอนของชุมชนมาจากน้ําเสียรอยละ 34 การเผา
ขยะของครัวเรือน รอยละ 47 และ เชื้อเพลิงชีวภาพ รอยละ 16 และการนําระบบทําความรอนดังกลาวมา
ใชแทนระบบ Energy Guzzling A/C-systems ในยานธุรกิจการคา และชุมชนท่ีหนาแนน นอกจากนี้ยัง
พบวา การผลิตกาซชีวภาพจากระบบจัดการน้ําเสียของครัวเรือน ชวยใหผูพักอาศัยในแฟลตจํานวน 900
แหง มีกาซชีวภาพใชในการประกอบอาหาร ซึ่งเปนผลใหการใชไฟฟาในอาคารลดลงมากถึงรอยละ 20

3) ประเทศเดนมารก53

การพัฒนาแนวคิดเมืองนิเวศ(Eco-town)และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco-industrial town)
ของเดนมารกเกิดจากกรอบแนวคิดการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการไหลเวียนแลกเปลี่ยนพลังงานใน
ชุมชนอยางยั่งยืน กลาวคือในพ้ืนท่ีเมืองหนึ่งๆตองมีการจัดระบบการใชทรัพยากรอยางคุมคาและคํานึงถึง
การนํากลับมาใหใหมโดยการหมุนเวียนพลังงานและทรัพยากรภายในพ้ืนท่ีนั้นๆโดยไมเบียดเบียนหรือ
เบียดบังเอากับพ้ืนท่ีอ่ืน ดังท่ีพ้ืนท่ีเมืองมักสูบเอาทรัพยากรมาจากพ้ืนท่ีชนบทเพ่ือการพัฒนาหรือในเขต
อุตสาหกรรมท่ีใชแหลงน้ํา ดิน แรธาตุจากพ้ืนท่ีชุมชนใกลเคียงและไมไดสรางทดแทน ฉะนั้นรัฐบาล
เดนมารกจึงมีแนวคิดท่ีจะสรางกลไกในการหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวและเหลือใชของบริษัทหนึ่งๆให ถูก
นําไปใชเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญของบริษัทอ่ืนๆไดซึ่งการจะสรางหลักการนี้ข้ึนไดรัฐเองใหการสนับสนุนการ
รวมกลุมเครือขายบริษัทตางๆของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกลเคียงกันเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือกันและองคกรอุตสาหกรรมแตละองคกรจะสามารถเพ่ิมผลผลิตใหมากข้ึนไดโดยลดการบริโภค
ทรัพยากรลงไมตองใช น้ําและทรัพยากรมากข้ึน

อาจกลาวไดวาประเทศเดนมารกพัฒนาแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยมีเปาหมายหลักคือ
การพัฒนากลุมอุตสาหกรรมคลัสเตอร (Industrial Cluster) ใหใชทรัพยากรหมุนเวียนในขณะท่ีผลผลิต
ไมไดลดลงโดยสรางแรงจูงใจจากการท่ีระบบตลาดถูกออกแบบใหกลุมอุตสาหกรรมจะไดประโยชนจาก
ธุรกิจก็ตอเม่ือมีการลดคาใชจายในการกําจัดของเสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร และสราง
ผลตอบแทนดานสิ่งแวดลอมโดยเครือขายความรวมมือเกิดจากนโยบายหลักของรัฐท่ียกใหเมืองนิเวศเปน
วาระแหงชาติ

53ธานินทร ผะเอม,“ทิศทางและนโยบายในการสงเสริมสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศนแหงประเทศไทย” ,ใน สัมมนาเร่ือง ECO INDUSTRIAL
TOWN :การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศนในยุคการมีสวนรวมของทุกภาคสวนณ โรงแรมโกลเดนซิต้ี จังหวัดระยอง วันที่ 9 กุมภาพันธ,
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,[ระบบออนไลน]file:///C:/Users/Wann_kwan/Downloads/10-08-16-
EKFX.pdf,(เขาถึงเมื่อ 29.01.14)
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เดนมารกไดพัฒนาเมืองนิเวศในลักษณะท่ีเรียกวา Industrial Symbiosis Development
Cluster เริ่มท่ีเมือง Kalundborg ถือเปนตนแบบระบบ การจัดการแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยาง
สมบูรณ โดยมีกรอบแนวคิดท่ีจะมีระบบ การจัดการแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือเศษวัสดุเหลือ
ใชของบริษัทหนึ่งจะถูกนําไปหมุนเวียนใชเปนวัตถุดิบของบริษัท /ชุมชน รอบพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน มีการใชพลังงาน น้ํา และวัตถุดิบ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังลดการใช
ทรัพยากรและอนุรักษสิ่งแวดลอมสําหรับรูปแบบ การ บริหารจัดการ มุงเนนการบูรณาการของไตรภาคี
เพ่ือสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชนและ ชุมชนในทุกข้ันตอนของการพัฒนา ท่ีมีเปาหมายรวมกัน
และจะตองมีการวางแผน ออกแบบการใชพ้ืนท่ี ผังเมืองและระบบสาธารณูปโภค ตามหลักวิชาการเพ่ือ
รองรับการพัฒนาลวงหนาอยางชัดเจน อีกท้ังจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสิ่งท่ีจําเปนตอ
การเชื่อมโยงในการจัดการของเสียของแตอุตสาหกรรมเพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาซึ่งกันและกันในชุมชนตลอดจน
สนับสนุน กฎระเบียบ และเงื่อนไขท่ีเอ้ือใหเกิดการจัดทําสัญญารวมท่ีเปนธรรมระหวางภาครัฐเอกชนและ
ชุมชน ในการแลกเปลี่ยน ( Product Exchange) อันเปนเงื่อนไขสําคัญใน การปรับสูสังคมท่ีมีวงจรการใช
วัสดุอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจัยสูความสําเร็จ ประกอบดวย การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน
และชุมชน เพ่ือหาทางออกในกระบวนการ 3Rs ทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการดําเนินชีวิตของชุมชน รวมท้ังเนนการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการลงทุนใน
พลังงานทางเลือก

4) ประเทศฟนแลนด54

ฟนแลนดเปนประเทศท่ีรูคุณคาของพลังงานเนื่องจากเคยประสบภาวะขาดแคลนพลังงานอยาง
หนักในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง นโยบายหลักของประเทศฟนแลนดจึงเนนหนักเรื่องการใชพลังงาน
ใหคุมคา ในปจจุบันฟนแลนดไดชื่อวาเปนตนแบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานขยะท่ีกาวหนาท่ีสุดในโลก
รัฐบาลฟนแลนดมีนโยบายเนนการพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืนเพ่ือตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดย
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดท่ีสัมพันธกับกรอบพันธกรณีระหวางประเทศตางๆ เชน พิธีสารเกียว
โต และความรวมมือใน EU เปนตน ซึ่งกลาวไดวาความรวมมือระหวางประเทศเหลานี้เองเปนท่ีมาของการ
พัฒนาโครงสรางเมืองตางๆของประเทศฟนแลนดใหเขาสูเมืองเชิงนิเวศและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ในการจัดตั้ง Eco-Industrial Park ของฟนแลนด นักวิชาการชื่อ Laura Saikku เสนอวาควรมี
การใหคําจํากัดความ Eco-industry Park ในพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทํากอนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาซึ่งมีหลัก
ดังตอไปนี้

54Laura Saikku, ECO-INDUSTRIAL PARKS, A background report for the eco-industrial park project at Rantasalmi, 2006
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1.ใหคําจํากัดความ Eco-industry Park แกชุมชนท่ีจะไดรับประโยชนและมีสวนรวมเพ่ือ
ออกแบบ Park

2.ใหรัฐสรางแนวนโยบายลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมการเหยียบย่ําระบบนิเวศ (ecological
footprint) ซึ่งเกิดจากการใชวัตถุดิบมีพิษ มีการจัดการคารบอนไดออกไซด การแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ และ
บูรณาการการจัดการทรัพยากรเหลือใช

3.ใหรัฐออกแบบใหมีการใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.ใหกลุมอุตสาหกรรมประหยัดการใชวัสดุดวยการออกแบบโรงงานตามหลักการ 3Rs ไดแก
reuse, recovery and recycling
5.ตองมีการเชื่อมโยงเครือขายของชุมชนและกลุมธุรกิจในฐานะ suppliers และ customers ท่ี

อยูในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือตางพ้ืนท่ี
6.รัฐและกลุมธุรกิจตองมีแนวทางพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของแตละโรงงานอยางเปนองครวม
7.รัฐตองสรางระบบกฎหมายท่ีมีความยืดหยุน ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหบริษัทตางๆมุงสู

เปาหมาย
8.ใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการวางกรอบไมใหมีการท้ิงของเสียหรือสรางมลภาวะโดยโรงงาน

และแหลงชุมชน
9.จัดใหมีระบบจัดการขอมูลท่ีจะใหโรงงานตางๆแลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุดิบกันเองในนิคม
10.สรางกลไกในอบรมใหความรูพนักงานในประเด็นดานยุทธศาสตร เครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หลักการท่ีสําคัญของประเทศฟนแลนดในการสรางเมืองเชิงนิเวศและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

คือการสรางเงื่อนไขใหแกองคกรธุรกิจโดยอาจใชกลไกทางการตลาดและกฎหมายเพ่ือควบคุมตรวจสอบ
การใชทรัพยากรและพลังงานของกลุมอุตสาหกรรมวาเปนไปตามกรอบของรัฐหรือไม ซึ่งในสวนนี้เองจะไป
สรางความเชื่อม่ัน การมีสวนรวม และฉันทามติ (commitment) สมาชิกในชุมชนเพราะการดําเนินการ
ของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมจะถูกตรวจสอบและมีการเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสมาชิกชุมชน ท้ังนี้เพ่ือสราง
การตอรองระหวางชุมชนกับกลุมอุตสาหกรรม รัฐจึงมีนโยบายใหมีการเผยแพรความรู เ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศแกชุมชน เพ่ือสรางระบบตอรองใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน

นโยบายประหยัดพลังงานท่ีถูกใชในการสนับสนุนการสรางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดแกหนึ่ง
มาตรการอนุรักษพลังงานและการประหยัดพลังงานไฟฟาอาทิ ความตกลง Voluntary Energy
Efficiency Agreements for 2008-2016 กับภาคเอกชนและเทศบาลเพ่ือจัดทําแผนและกําหนด
มาตรการในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ระเบียบการใหสิทธิพิเศษในการลดหยอนภาษีสําหรับ
รถยนตสวนบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูบริโภคเลือกใชรถยนตขนาดเล็ก รถยนตท่ีใชเครื่องยนตดีเซล และ
รถยนตท่ีมีอัตราการใชเชื้อเพลิงต่ําการดําเนินการตามความรวมมือระหวางประเทศในEU Energy
Performance of Building Directivesนอกจากนี้ ยังมีการสรางแผนปฏิบัติการแหงชาติสําหรับการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (National Energy Efficiency Action Plan-NEEAP) ซึ่งถูกผนวกอยูใน
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ยุทธศาสตรวาดวยสภาพภูมิอากาศและพลังงาน ในสวนของพ้ืนท่ีภูมิภาค รัฐไดจัดใหมีโครงการสงเสริม
เทคโนโลยีชุมชนอยางยั่งยืน (Sustainable Community Technology Programme) เพ่ือวิจัยและ
พัฒนาสาขาการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหเงินสนับสนุนการซอมแซมอาคารท่ีพักอาศัยท่ี
มุงเนนการประหยัดพลังงาน (Energy Grants for Residential Buildings) รวมท้ัง นโยบายการใหความ
ชวยเหลือดานพลังงาน (Energy Aid) สําหรับการศึกษา วิจัย เพ่ือสงเสริมการใชผลิตภัณฑ/เทคโนโลยีท่ี
สามารถนํากลับมาใชใหม สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และลดมลภาวะอันเนื่องมากจากการผลิตพลังงาน

5) ประเทศเยอรมัน55

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศเยอรมันมีจุดเดนท่ีการพัฒนาและการบังคับใช
กฎหมาย ซึ่งกิจกรรมและแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศเยอรมันมี 2 กลุม
ไดแก การจัดการเมืองเชิงนเิวศดวยกฎหมาย และการจัดการเมืองนิเวศเชิงนโยบาย

1. การจัดการเมืองนิเวศดวยกลไกทางกฎหมาย
กฎหมายมีสวนสําคัญในการจัดการเมืองนิเวศในประเทศเยอรมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการ

พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มตั้งแตกระบวนการผลิตสินคาท่ีควบคุม
การรูปแบบของบรรจุภัณฑ เรียกวา การพิจารณากฤษฎีกาท่ีเก่ียวของกับบรรจุภัณฑ (The Packaging
Ordinance) เพ่ือควบคุมการบรรจุหีบหอสินคาของผลิตภัณฑตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพในการใชซ้ํา
(Reuse) และการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม (Recycle) เพ่ือลดปริมาณการใชบรรจุภัณฑซึ่งโดยสภาพ
ยอมเปนเหตุใหเกิดการลดปริมาณขยะในภาพรวม

นอกเหนือจากการควบคุมเรื่องการผลิตบรรจุภัณฑแลว ประเทศเยอรมันยังประกาศใชกฎหมาย
ชื่อวา พระราชบัญญัติการจัดการของเสีย (The Closed Substance Cycle and Waste Management
Act: CSCWMA) ในกฎหมายฉบับนี้กลาวถึงการกําหนดประเภทของของเสีย และวิธีการในการจัดการกับ
ของเสียแตละประเภทใหเกิดมลพิษนอยท่ีสุดซึ่งในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้กําหนดเงื่อนไขสําคัญคือการจัด
การเมืองเชิงนิเวศท่ีตองไดรับการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ทุกภาคสวน

เห็นไดวากลไกทางกฎหมายสําหรับการจัดการเมืองนิเวศของประเทศเยอรมันมิไดมุงควบคุม
เฉพาะปลายทางของปญหาคือภายหลังการเกิดขยะแลว แตควบคุมไปถึงกลไกกอนการกําเนิดขยะอีกดวย

2. การจัดการเมืองนิเวศดวยกลไกเชิงนโยบาย
ในเชิงนโยบาย ประเทศเยอรมันกําหนดทิศทางการบริหารจัดการใหภาครัฐมีปฏิบัติการเชิงรุกเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมเชิงนิเวศภายในเมือง ซึ่งการสื่อสารและปฏิบัติการเชิงรุกของภาครัฐนี้มีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ในการกดดันภาคอุตสาหกรรมและสมาคมท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายท่ีสงเสริมความ
สมบูรณเชิงนิเวศภายในเมือง

55 Regina Gregory, “Germany-Freiburg-Green City”, The EcoTipping Points Project:Models for Success in a Time of
Crisis,January 2011,[Online]http://www.ecotippingpoints.org/our-stories/indepth/germany-freiburg-sustainability-
transportation-energy-green-economy.html,(accessed29.01.14)
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ท้ังนี้ พึงพิจารณาดวยวา ชื่อเสียง (Reputation) ของภาคอุตสาหกรรมและการคานั้นเปนตัวแปร
สําคัญอยางยิ่งตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจของกลุมทุน การสื่อสารเชิงรุกของภาครัฐและประชาชนจึงมี
สวนสําคัญในการสรางสภาพบังคับทางเศรษฐกิจ (Economic sanction) เพราะหากภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมสูญเสียภาพลักษณท่ีดียอมสงผลกระทบตอผลประกอบการ ดังนั้น นโยบายของเยอรมันจึง
ควบรวมกลไกตลาดมาเปนเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเมืองนิเวศอีกดวย

ยิ่งไปกวานั้น การนําเอาเครื่องมือทางเศรษฐกิจมาใชในการจัดการเมืองนิเวศของเยอรมันยังมี
รูปธรรมท่ีสําคัญคือ การยึดถือหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle: PPP) อยางเครงครัด
กลาวคือ หลักผูกอมลพิษเปนผูจายนี้เปนสิ่งท่ีรับรองสิทธิของประชาชนผูไดรับผลกระทบ และกําหนด
หนาท่ีโดยเฉพาะเจาะจงกับผูกอมลพิษ ซึ่งหลักการนี้สามารถนําไปใชประกอบการพิสูจนความรับผิดเพ่ือ
การละเมิด (Wrongful act or Tort) และเรียกรองคาสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ (Punitive damages) ท่ี
สําคัญคือคาสินไหมทดแทนเชิงลงโทษนี้สามารถกําหนดคาสินไหมสูงมาก เพ่ือใหผูกอมลพิษหลาบจําและ
ไมกลากอมลพิษอีก จึงเห็นไดวาหลักผูกอมลพิษเปนผูจายเปนเครื่องมือสําคัญท่ีกําหนดสภาพบังคับทาง
เศรษฐกิจแกผูประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม และนําไปสูการลดของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยการ
เพ่ิมตนทุนใหกับผูประกอบการท่ีกอมลพิษ เชน ระบบคาธรรมเนียมมัดจํา

เครื่องมือทางเศรษฐกิจดังกลาว มิไดมีเฉพาะมิติในเชิงการลงโทษเทานั้น แตภาครัฐยังสามารถมี
นโยบายใหเกิดการใชระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจรในกิจการของเมืองนิเวศ ซึ่งมีเปาหมายคือการรักษา
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเด็นของการรักษาสิ่งแวดลอมเชนการปองกันการกอเกิด
มลพิษการพัฒนาอยางยั่งยืน การแปรรูปของเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม (Recycle) และการใชซ้ํา (Reuse)
เพ่ือลดขยะ ซึ่งยอมสงผลรวมไปถึงการลดการทรัพยากรในการกําจัดของเสียออกจากระบบอุตสาหกรรม
ไปพรอมกัน

บทเรียนจากการศึกษาระบบการจัดการเมืองนิเวศในประเทศเยอรมัน คือ การดําเนินการควบคู
กันไประหวางกลไกทางกฎหมายและกลไกทางนโยบาย ซึ่งกลไกทางนโยบายมีสวนสําคัญมาก เพราะโดย
สภาพ กลไกเชิงนโยบายสามารถทํางานเชิงรุก (Activism) เพ่ือลดการกอมลพิษและเพ่ิมความเปนไปไดใน
การสรางเมืองนิเวศ โดยจุดเดนท่ีสําคัญมากสําหรับประเทศเยอรมัน คือ การรูจักนําเครื่องมือทางเศรษฐกิจ
มาขับเคลื่อนผานนโยบายเพ่ือสถาปนาเมืองนิเวศท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดในท่ีสุด

ตัวอยางการจัดการท่ีดีเชน บริษัท BASF ท่ีเมือง Ludwigshafen ประเทศเยอรมนี56 มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 4,375 ไร) ซึ่งจัดไดวาเปน Chemical Complex ท่ีใหญท่ีสุดใน
โลกจัดไดวาเปนเมืองอุตสาหกรรมเคมีภัณฑตัวอยางของโลก และมีพนักงานประมาณ 33,000 คน
พนักงานสวนใหญอาศัยอยูในหมูบานเล็กๆ ในรัศมี 30-50 กิโลเมตร จากโรงงาน (ชุมชนรอบๆ โรงงานมี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 5,000 คน) โดยมีกรอบแนวคิดในการลด Emission ของบริษัท BASF คือการ
ทําใหเกิด Vertical &Horizontal Manufacturing Integration โดยตอใหครบ Supply Chain ซึ่งจะทํา

56รายงานการศึกษา แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ(Eco Industrial Town),สํานักงานพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,มิถุนายน2553,หนา 28-29.



2-50

ใหเกิดการสูญเสียและเศษขยะอุตสาหกรรมนอยท่ีสุดท้ังนี้ แนวทางการจัดการแยกออกเปน 2 สวน คือ
บทบาทภาครัฐ: กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
บริษัทปละประมาณ 2 ครั้ง โดยให Third Party เปนผูรับผิดชอบเก็บตัวอยางและรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และบทบาทของ BASF: สรางสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณ
โรงงานและใกลเคียงแยกตางหากจากของรัฐเพ่ือนําขอมูลมาใชภายในบริษัทในการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม (น้ํา อากาศและเสียง) ใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีภาครัฐกําหนดไว และ
ตั้งเปาหมายวาจะตองทําใหดีกวามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดโดยภาครัฐ ท้ังนี้มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมของบริษัท BASF ทุกแหงท่ัวโลกจะใชมาตรฐานเดียวกัน ตัวอยางของบริษัท BASF ท่ี
เมือง Ludwigshafen ประเทศเยอรมนีในการบริหารจัดการเก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดลอมโดยมีรายละเอียดใน
การดําเนินการดังนี้

1) จัดตั้งศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอม โดยมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง (Round-
the-Clock Environmental Monitoring) และมีEnvironmental Hotline ท่ีสามารถติดตอเจาหนาท่ีได
ตลอดเวลา มีจอควบคุมซึ่งสามารถตรวจสอบเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางละเอียดทุกมิติ และ zoom ภาพ
ในระยะไกลไดอยางชัดเจน มีระบบคอมพิวเตอรท่ีสามารถคาดการณทิศทางการเคลื่อนไหวของ emission
จากโรงงานโดยใชเวลาเพียง 1 นาทีซึ่งแตละสถานีจะมีโมเดลจําลอง 10 โมเดลใชเงินลงทุนประมาณ
100,000 ยูโรตอ 1 โมเดล โดยบริษัทไดลงทุนคากอสรางและอุปกรณสําหรับศูนยฯแหงนี้ประมาณ 350
ลานยูโร หรือ 16,450 ลานบาท

2) จัดตั้งสถานีตรวจวัด จํานวน 46 แหง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ปริมาณ SO2, NO2, CO,
O3, Hydrocarbons และ VOCs) ปริมาณฝุน ความชื้น ความกดอากาศ อุณหภูมิทิศทางและแรงลม ความ
ดังของเสียงในและนอกโรงงานคุณภาพน้ําและสิ่งปนเปอนในน้ํา ฯลฯ โดยในแตละป บริษัทจะตองรายงาน
ผลการตรวจใหรัฐบาลทราบ โดยความเขมขนของมลพิษจะตองเปนไปตามขอกําหนดภาครัฐ

3) ฝกอบรมพนักงานของบริษัทใหมีความชํานาญดานการตรวจสอบ/พิสูจนกลิ่นและตรวจสอบ
ความผิดปกติของอากาศเปนระยะๆ

4) จัดรถตรวจการสิ่งแวดลอมท่ีมีเครื่องมือและอุปกรณทันสมัย จํานวน 2 คัน ออกวิ่งในบริเวณ
โรงงานและชุมชนเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้นเปนระยะๆนอกจากนี้ยังมีรถ
ปฏิบัติการณพิเศษ พรอมระบบติดตอสื่อสารผานดาวเทียมท่ีสามารถปฏิบัติงานไดในทุกสถานการณและ
จะเตรียมพรอมรองรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

5) กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียภายในบริเวณโรงงาน และสงระบบความรอน ( Heat) ใหกับ
ครัวเรือนรอบๆโรงงานไดใชงาน โดยรอยละ 90 ของน้ําเสียจากโรงงานท่ีผานการการบําบัดแลว จะนํา
กลับไปใชในกระบวนการผลิต ท้ังนี้ระบบบําบัดน้ําเสียของบริษัทเปนระบบท่ีใหญท่ีสุดในยุโรป โดยมี
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียโดยประมาณ 140 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน (รองรับน้ําเสียท่ีเกิดจาก
ประชากรไดประมาณ 6-7 ลานคน) ซึ่งนอกจากจะรับน้ําเสียจากโรงงานมาบําบัดแลว ทางบริษัทไดรับน้ํา
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เสียจากชุมชนโดยรอบมาบําบัดให (เก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนในอัตราท่ีเทากับบําบัดน้ําเสียจาก
โรงงาน)

6) ระบบเตือนภัย ในกรณีท่ีมีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึน จะมีระบบเตือนภัยใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ
ภายในเวลา 20 นาที (ท้ังผานสื่อโทรทัศนวิทยุ สัญญาณเตือนภัยและโทรศัพทแจงแตละครัวเรือน ) โดย
บริษัทฯ มีรถดับเพลิงและรถพยาบาล เตรียมความพรอมสําหรับเหตุรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ท้ังนี้
หากบริษัทไดรับแจงสิ่งผิดปกติจากประชาชน บริษัทจะรีบดําเนินการตรวจสอบใหทราบท่ีมาอยางแนชัด
และแจงกลับใหประชาชนทราบอยางรวดเร็ว 7) สรางความสัมพันธกับประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบ
โรงงาน โดยเนนการสื่อสารกับประชาชนอยางโปรงใส และเปดเผยขอเท็จจริง โดยบริษัทไดจัดทําวารสาร
เพ่ือสื่อสารใหทราบถึงสิ่งท่ีบริษัทกําลังดําเนินการ และเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษามาดูงานท่ีบริษัท
รวมท้ังสนับสนุนนักเรียนและชุมชนใหเขามาทดลองใชหองทดลองของบริษัท ซึ่งทําใหชุมชนมีความเขาใจ
ในวิธีการดําเนินงานและตัวผลิตภัณฑของบริษัทมากข้ึน นอกจากนั้น ยังใหทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และกลับมาทํางานใหบริษัทภายหลังสําเร็จการศึกษา

6) ประเทศสหรัฐอเมริกา
แนวคิดการจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเริ่มตนข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังการประชุม

Earth Summit ในป ค.ศ.1992 เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ ลดปริมาณกากของ
เสียอุตสาหกรรมและปญหามลพิษ สรางงานใหกับคนในประเทศ และเพ่ิมคุณภาพของคนงานท่ีทํางานใน
อุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศสหรัฐอเมริกาคือการลดปริมาณของเสียโดย
ใชหลักการ 3Rs การใชเทคโนโลยีท่ีสามารถผลิตพลังงานชีวภาพจากของเสียและวัสดุเหลือใช (Waste
into Energy) ท่ีเกิดจากการทําการเกษตรและปศุสัตวและจากครัวเรือนซึ่งเปนการลดตนทุนและชวยให
ประชาชนและเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนเชนการใชเทคโนโลยีเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา
ความรอนกาซชีวภาพน้ํามันชีวภาพและปุยจากมูลสัตวขยะมูลฝอยและซังขาวโพดเปนตน รวมไปถึงกล
ยุทธการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในแตละเมือง57สหรัฐอเมริกา สรางแผนการพัฒนาสูการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยการสงเสริมใหภาคเอกชน หรือภาครัฐใหเงินทุนสนับสนุนแกมหาวิทยาลัยชั้นนํา เพ่ือนํา
เงินทุนไปลงทุนทําเปนสวนวิจัย หรือหนวยวิจัยท่ีมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และนําผลงานวิจัย
และความรวมมือระหวางภาคสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม นํามาใชเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสามารถ
นํามาเปนแนวทางพัฒนาสูการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ58

ท้ังนี้ สหรัฐอเมริกามีความพิเศษในดานการสรางเครื่องมือทางกฎหมาย ท่ีสามารถถูกนํามาใชเพ่ือ
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติ คุมครองประชาชนผูไดรับผลกระทบ พรอมกับมาตรการในการรักษาคุณภาพ

57http://www.gmwebsite.com/website/Information_ContentAjax.asp?ContentID=ContentID-101217095527076
58กิตติกรจามร ดุสิต, นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจ : นิยาม หลักการ และตัวอยาง, คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, สืบคนระบบออนไลน : http://www.en.mahidol.ac.th/EI/Downloads/Eco-
Industrial%20Park%20Review%20_in%20Thai_.pdf
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สิ่งแวดลอม อาทิเชน กฎหมายวาดวยความรับผิดการชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมอยาง
ครอบคลุม (The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act :
CERCLA) หรือเรียกชื่อสั้นๆวา “Superfund” กฎหมายวาดวยภาวะมลพิษจากน้ํามัน (The Oil
Pollution Act : OPA) กฎหมายวาดวยน้ําสะอาด (The Clean Water  Act) กฎหมายวาดวยอากาศ
สะอาด (The Clean Air Act) กฎหมายวาดวยการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร (The Resource
Conservation and  Recovery Act : RCRA) และกฎหมายวาดวยการควบคุมวัตถุมีพิษ (Toxic
Substances Control Act) และกฎหมายวาดวยนโยบายสิ่งแวดลอมแหงชาติ (The National
Environmental Policy Act) เปนตน 59

ในท่ีนี้ขอกลาวถึงกฎหมาย Superfund เปนกฎหมาย ท่ีมีแนวคิดวากรณีท่ีมีความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนตอทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนความเสียหายท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ดังนั้นจึงตอง
สรางมาตรการท่ีปองกันและเยียวยาความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ โดยกฎหมาย Superfund เปน
กฎหมายท่ีออกมาบังคับใชเพ่ือกําจัดหรือทําความสะอาดสารพิษตางๆ ท่ีถูกปลอยออกมาท้ังท่ีเกิดจาก
ความตั้งใจปลอยออกมา ตลอดจนเกิดจากอุบัติเหตุตางๆ และเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม
โดยกฎหมายดังกลาวนี้ใหอํานาจองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (US environmental
protection agency: EPA) เปนองคกรท่ีมีอํานาจบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ โดยจะเปนหนวยงานท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการสืบหาตัวบุคคลท่ีจะตองรับผิดเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและกําหนดใหตองรับผิดใน
การรับผิดชอบในการขจัดมลพิษ (clean up) ตอมาหลักการในกฎหมาย Superfund ถูกแกไขหลักการใน
กฎหมายเพ่ิมเติม โดย กฎหมายฉบับนี้สามารถใชบังคับไดท่ัวท้ังประเทศ60

กฎหมายฉบับนี้ ทําใหเกิดความรับผิดและความเสียหาย ในลักษณะความรับผิดโดยเครงครัด และ
ความรับผิดแบบรวมกันและแทนกัน อาทิเชน ความรับผิดท่ีเกิดจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายซึ่งสาร
อันตราย จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายข้ึน  โดยบุคคลท่ีจะตองรับผิดเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดแก
บุคคลดังตอไปนี้

1. บุคคลผูเปนเจาของ ผูครอบครองวัตถุท่ีเปนตนเหตุใหเกิดการรั่วไหล แพรกระจาย หรือใกลจะ
รั่วไหลหรือแพรกระจายซึ่งสารอันตราย

59วินัย เรืองศรี, การประเมินมูลคาส่ิงแวดลอม : ประสบการณจากศาลยุติธณรมสหรัฐอเมริกา, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง
แนวทางใหมในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมดานส่ิงแวดลอม “New Approaches on Development of Environmental Judicial
Process ”, สถาบันวิจัยรพพีัฒนศักด์ิ และสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ  สํานักงานศาลยุติธรรม
วันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒, หนา 2 สืบคนระบบออนไลน :
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCQQFjAB&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.supremecourt.or.th%2Fwebportal%2Fmaincode%2Fadmin%2Fliblinks%2Ffiles%2FAugust_13_2009
_3_32_8114985c8fffaaa05f8376f9420a3a06.doc&ei=80rKVIW6H6O7mwXCkYLoBg&usg=AFQjCNEVJtL-
nK0VmrtocZCuByCT_W_LCg&sig2=Zdwg49wWVu40MS74YVy_cA&bvm=bv.84607526,d.dGY
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2. บุคคลผูจําหนายหรือกําจัดวัตถุท่ีทําใหเกิดการรั่วไหล แพรกระจาย หรือใกลจะรั่วไหลหรือ
แพรกระจายซึ่งสารอันตราย

3. บุคคลผูท่ีกําลังจะจําหนายหรือกําจัดวัตถุท่ีทําใหเกิดการรั่วไหล แพรกระจาย หรือใกลจะ
รั่วไหลหรือแพรกระจายซึ่งสารอันตราย

4. บุคคลท่ีขนสงสารอันตรายและไดเลือกแหลงกําจัดสารอันตรายแลว
โดยความเสียหายท่ีจะตองรับผิดดังกลาว องคกร EPA สามารถเรียกคาเสียหายท่ีเก่ียวของกับ

ความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติได ไมวาจะเปนคาใชจายท่ีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลมลรัฐตองรับภาระ
จายไปเพ่ือฟนฟูเยี่ยวยาสิ่งแวดลอม และเปนคาใชจายท่ีไมอยูในกองทุนสํารองเพ่ือเยียวยาความเสียหาย
คาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากรัฐบาลเปนผูจายไปเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายคาเสียหายอันเนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติเสียหายหรือถูกทําลายหรือสูญหาย รวมท้ัง
คาใชจายอันจําเปนอ่ืนๆ61 เปนตน

จะเห็นไดวา นอกจากการท่ีภาครัฐมีมาตรการในการสงเสริมรักษาสิ่งแวดลอมแลว ยังมีการวาง
แผนการเพ่ือพัฒนาเมืองไปสูแนวทางการจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยทํางานรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังคงมีเครือขายของภาคเอกชนท่ีทํางานควบคูการกับสรางอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ถือไดวาเปนประเทศท่ีมีกลไกสําหรับการเตรียมพรอมท่ีจะสามารถศึกษาเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุง
ใหแกประเทศอ่ืนๆ ได

7) ประเทศแคนาดา
แคนาดาเปนประเทศหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จอยางสูงในแงของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(Eco-Industry) ความสําเร็จดังกลาวเปนผลสําคัญมาจากกระบวนการในการวางแผนของรัฐท่ีแยบยล โดย
การแบงหนาท่ีใหรัฐบาลทองถ่ิน (Municipal) ใหสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมท่ีใสใจเชิงนิเวศ เชน การ
วางแผนการใชท่ีดินแบงยอย (Subdivision Planning) การจัดโซนนิ่งและการพัฒนาการใชท่ีดิน (lot
level development) เปนตน

เครื่องมือสําคัญท่ีใชในการสงเสริมกิจการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) ในประเทศ
แคนาดา โดยหลักมีท้ังสิ้น 6 ชิ้นดวยการ ซึ่งนาสนใจอยางยิ่งในแงของการสอดประสานกันระหวาง
เครื่องมือชุดตางๆ ดังนี้62

1. แผนการพัฒนาท่ีเปนทางการ (Official plans) – แผนดังกลาวเปนตัวกําหนดนโยบาย
สนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry Park) ใหมีจํานวนมากข้ึนและมี

61สุรศักด์ิ บุญเรือง, ปญหาความรับผิดเพื่อความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา 97 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมชาติ พ.ศ. 2555, หนา 77
62 Jaspal Marwah and Tracy Casavant,Eco-Industrial Solutions Ltd., THE PIVOTAL ROLE OF PLANNING IN THE SUCCESS
OF CANADIAN ECO-INDUSTRIAL PARKS
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ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งนโยบายนี้จะกําหนดทิศทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและดึงดูดความสนใจของนักพัฒนาและอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ (progressive
industries and developers)ยิ่งกวานักลงทุนท่ีดอยคุณภาพ (นักลงทุนอุตสาหกรรมประเภท
แสวงหากําไรจากการลดตนทุนดานแรงงานและสิ่งแวดลอม แทนท่ีจะพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
แสวงหากําไร)

2. แผนการรอง (Secondary / Sub plans)– แผนการนี้เนนใหมีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีสีเขียวหรือ
พ้ืนท่ีซึ่งกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีพัฒนาใหม (redevelopment plans) เพ่ือพัฒนาเปนพ้ืนท่ีเฉพาะท่ี
จัดไวเพ่ือรักษาระบบนิเวศนเปนพิเศษ (maintain and contribute to the local ecological
context) และใชประโยชนในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ ตั้งแตการวางผังอาคารซึ่ง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเอ้ือตอการจัดสรรทรัพยากรรวมกันระหวางพ้ืนท่ี และรวมถึงการ
สงเสริมกลุมธุรกิจ (business case) ท่ีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการจัดสรร
ใหอยูในพ้ืนท่ีสีเขียวดังกลาว

3. กฎหมายผังเมือง (Urban Planning Law) –กฎหมายผังเมืองเปนบทบัญญัติท่ีกําหนดใหการ
ออกแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial) กลายเปนวัตถุประสงคของกฎหมาย และมี
ยุทธศาสตรตางๆ เพ่ือผลักดันสังคมและระบบอุตสาหกรรมใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว เชน
การใชพลังงานอยางคุมคา การกลั่นกรอง (โรงงานอุตสาหกรรม) การจัดสรรท่ีจอดรถเพ่ือลด
ประมาณการใชรถยนตในบางพ้ืนท่ี เปนตน

4. นโยบายของสภา(Council policies) –สภาเปนองคกรท่ีเปนตัวแทนของประชาชนซึ่งเปนท่ีมา
แหงอํานาจอธิปไตยโดยสภาพ สภาจึงเปนองคกรท่ีตองกําหนดความตองการเชิงนโยบายท่ีมากไป
กวามาตรฐานข้ันต่ํา หรือมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย แตเปนมาตรฐานการเปนเมืองเชิงนิเวศท่ี
สูงกวาขอบังคับตามกฎหมายผังเมืองในพ้ืนท่ีท่ัวไป (above and beyond zoning regulations)
เชน การกําหนดสีสันของอาคาร การปลูกตนไม การกําหนดใหตองมีสวนบนดาดฟาอาคาร
(green roof) มากกวา 5,000 sq.ft. เปนตน มาตรฐานเหลานี้ไมใชกฎหมายท่ีมีบทลงโทษ แต
เปนแนวนโยบาย ซึ่งสภาสามารถมีอิสระในการกําหนดสิ่งจูงใจไดหลากหลาย เชน การใหรางวัล
การลดภาษีในระดับทองถ่ิน ฯลฯ

5. กระบวนการออกใบอนุญาต(Permitting processes) –ใบอนุญาตเปนกลไกในชั้นของฝาย
ปกครอง ซึ่งโดยหลักแลวมีหนาท่ีในการพิจารณาขอเท็จจริงในทางปฏิบัติวาโครงการตางๆ มี
ลักษณะเปนไปตามกฎหมายหรือไม หากปลอดซึ่งลักษณะตองหาม ฝายปกครองก็มีหนาท่ีตอง
ออกใบอนุญาต ในกรณีการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของแคนาดาไดวางเงื่อนไขในการออก
ใบอนุญาตวาจะตองตรงกับแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง ตามกฎหมายและนโยบายแมบท เชน
กฎหมายผังเมือง แผนท่ีเปนทางการ แผนชั้นลอง นโยบายของสภา เปนตนท้ังนี้ฝายปกครองตอง
ระวังไมใหการใชอํานาจของตนเขาลักษณะการขัดขวางประโยชนในดานการพัฒนาของประเทศ
(in a manner that doesn’t inhibit development interest) ท้ังนี้ เพราะฝายปกครองโดย
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ปกติมีหนาท่ีเพียงแตเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายเทานั้น ยอมไมมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดวา
การพัฒนาแนวทางใดดีหรือไม

6. กําหนดแนวทางในการออกแบบ (Design Guidelines) –เครื่องมือนี้ดําเนินการโดยองคกร
วิชาชีพสถาปนิกเปนหลัก คือองคกรวิชาชีพจะออกแบบแผนแมบทในการจัดทําแนวทางในการ
ออกแบบท่ีสงเสริมประสิทธิภาพในการใชงานพรอมกับการสงเสริมลักษณะท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการทํางานรวมกันกับธุรกิจโดยรอบโดยปกติการกําหนด
แนวทางการออกแบบนี้ไมเปนมาตรการบังคับ แตมีสวนจูงใจอยางยิ่งตอผูประกอบการท่ีตองการ
ลดภาระคาใชจายในดานการออกแบบอาคารหางรานของตน

นอกจากเครื่องมือท่ีไดกลาวมาแลวการรวมมือกันของเครือขายภาคธุรกิจในการใชทรัพยากร
รวมกันก็เปนปจจัยสําคัญในความสําเร็จของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial park) ของ
แคนาดาตามตัวอยางกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ63 คือ The Bruce Energy Centre, Tiverton, Ontario กรณี
ดังกลาวเปนตัวอยางการใชแนวคิดเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial network) ในเขต
ชนบทโดยการใช ไอน้ําท่ีเหลือใชจากกระบวนการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟานิวเคลียรบรูคซ (Bruce
Nuclear generating facility) โดยการแยกไอน้ําออกจากกาซธรรมชาติ จากนั้นสงไปยังโรงงานเครือขาย
อีกหกแหง ไดแก

Commercial Alcohols Inc. จะใชไอน้ําจากโรงไฟฟาบรูคซในกระบวนการหมักและการกลั่น
ผลผลิตทางการเกษตร (corn) เพ่ือผลิตเอทานอล แอลกอฮอล จากนั้นขาวโพดท่ีเหลือจากกระบวนการ
ผลิตแอลกอฮอลสามารถนํามาแปรรูปเปน alfalfa cubes (อาหารสัตวท่ีทําจากถ่ัว alfalfa มักทําเปนทรง
ลูกบาศก) นอกจากนั้นคารบอนไดออกไซท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอลสามารถนําไปใชประโยชน
ในกระบวนการผลิตมะเขือเทศใน Bruce Tropical Produce Inc.

จากนั้น ไอน้ําท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟาจะถูกสงตอไปยังบริษัท Snobelen Dehy Inc. ซึ่งเปน
โรงงานอบแหงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากทองถ่ินเพ่ือผลิตเปนอาหารสัตว โรงงานนี้ใชไอน้ํา
จากโรงไฟฟา บรูคซในการอบแหง โดยท่ีโรงงานแหงนี้รับวัตถุดิบมาจาก Commercial Alcohols และ
QualiTech มาผลิตสินคาพรอมๆ กับท่ีไอน้ําชุดเดียวกันจะถูกสงตอไปยังบริษัท QualiTech Foods Inc.
โดยบริษัทนี้ใชไอน้ําในการ “สกัด” (concentrate) วัตถุดิบหลายชนิดเชน น้ําแอปเปล น้ําผลไม เมเปล
ไซรัป และน้ํามะเขือเทศ เปนตน

เชนเดียวกัน ไอน้ําชุดดังกลาวถูกนําไปใชในเครือขายอุตสาหกรรมในชนบท เชน บริษัท BI-AX
International Inc. ใชความรอนจากไอน้ําในการแปรรูป polypropylene เปนผลิตภัณฑฟลมพลาสติก
Bruce Tropical Produce Inc. ใชไอน้ําคุณภาพต่ํา ซึ่งผานการใชงานจากโรงงานอ่ืนๆ เพ่ือใชสรางความ
รอนในเรือนกระจกขนาด 7.75-acre เม่ือไอน้ําใกลจะกลั่นตัว (Once the steam is condensed) จะถูก

63http://www.cardinalgroup.ca/cein/projects.html
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นํากลับไปสูเครื่องผลิตไอน้ําเพ่ือนํากลับมาใชใหมตอดวย St. Lawrence Technologies Inc. เปนโรงงาน
วิจัยและพัฒนาซึ่งเชี่ยวชาญในการพัฒนากรรมวิธีในการแปรรูปวัตถุดิบท่ีสามารถนํามาใชใหมไดใหเปน
ผลิตภัณฑหลายชนิด

ขอคิดท่ีสําคัญอยางยิ่งจากประเทศแคนาดา คือ การกําหนดแผนแมบทขาดนาดใหญท่ีเชื่อมโยง
แผนระดับเล็กๆ ท้ังหมดไวในแผนเดียวกัน (Master plan) ภายใตแผนแมบทนี้รวมตั้งแตรัฐธรรมนูญ ตัว
บทกฎหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โครงสรางการเมืองทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ ไปจนถึงเครือขาย
ของผูประกอบการ จึงเห็นไดวาสาระสําคัญของการสรางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแระเทศแคนาดา คือ การ
ผสานความรวมมือจากเกือบทุกภาคสวนใหทํางานประสานรวมกันไดท้ังรัฐ เอกชน ชุมชน และ
ผูประกอบการ

8) ประเทศจีน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO-Industrial Park) ในประเทศจีนมีลักษณะท่ีแตกตาง

จากประเทศตะวันตกท่ัวไปตรงท่ีรัฐเปนตัวละครหลักในการขับเคลื่อนและหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงานมีบทบาทหนาท่ีควบคุมกํากับดูแล64 ท้ังนี้ โดยมีแรงผลักดันจากภายนอกคือขอบังคับระหวาง
ประเทศดวย โดยรวมแลวกฎหมายท่ีกําหนดกลไกในการสถาปนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนในประเทศ
จีน ไดแก

1. Cleaner Production Promotion Law of People Republic of China (P.R.C)–
กฎหมายฉบับนี้สนับสนุนใหมีการผลิตผลิตภัณฑท่ีสะอาดยิ่งข้ึน โดยใชประโยชนจากทรัพยากรให
มีประสิทธิภาพสูงสุดพรอมไปกับการลดและหลีกเลี่ยงการสรางมลพิษ เพ่ือปกปองและพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย และสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและสังคมท่ียั่งยืน

2. Circular Economy Promotion Law of P.R.Cกฎหมายนี้บัญญัติข้ึนโดยเนนวัตถุประสงคใน
การกระตุนภาคอุตสาหกรรมของจีนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันระหวางโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
ท้ังนี้ยอมนําไปสูการปกปองและพัฒนาสิ่งแวดลอม และนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไปพรอมกัน

กระบวนการในการวางแผนจัดทํานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนในประเทศจีน นอกจากตัวบท
กฎหมายแลวสามารถสรุปไดดังนี้65

64Yong Geng, Framework conditions for EIP in China, 2014 เขาถึงจาก
http://www.siaconferenceostim.com/userfiles/file/2_3_Geng_Yong_Framework%20conditions%20for%20EIP%20in%20C
hina.pdf
65An Indigo Industrial Ecology Paper, An Indigo Industrial Ecology Paperเขาถึงจาก
http://indigodev.com/sepa_eip_guideline.html
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1. General social, economic and environmental situation of the region
ดังท่ีพึงทราบกันโดยท่ัวไปวา การออกแบบวางแผนการพัฒนาใดใดควรตั้ งอยูบนฐานของ

การศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสถานการณสิ่งแวดลอมของภูมิภาค สถานการณของชุมชน เมือง ใน
บริเวณพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม อยางรอบคอบและรอบดานเพียงพอท่ีจะสามารถเห็นความสลับซับซอน
ของเงื่อนไขตางๆ ภายในชุมชนได อาทิ เชน การไหลเวียนของอากาศ ลักษณะนิสัยของคนในพ้ืนท่ี ระดับ
ความรวมมือของประชาชนท่ีใหกับภาครัฐและทองถ่ิน ฯลฯ ข้ันแรกของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในประเทศจีนจึงทุมเทความสําคัญไปกับเงื่อนไขทางสังคมและชุมชนของนิคมอุตสาหกรรม

2. The significance and advantage of park construction
หลังจากทําความเขาใจเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในแตละพ้ืนท่ี ข้ันตอนตอไปในการ

กําหนดแผนการพัฒนา คือ การประเมินผลได ผลเสีย และประโยชนจากพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
นั้นๆ โดยการประเมินความสําคัญของอุตสาหกรรมนี้ ตองชั่งน้ําหนักความสําคัญของเงื่อนไขตางๆ อยาง
ละเอียดรอบคอบ เชน การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม แมจะเปนเชิงนิเวศก็ตาม การพัฒนานั้นจะ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในแตละพ้ืนท่ีหรือไม เปนตน ท้ังนี้ หากพิจารณาไดแลววาการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะเกิดผลประโยชนอยางสําคัญจึงจะพิจารณาแผนลําดับตอไป

3. The goal and principle of planning
หลังจากตัดสินใจวาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะเปนประโยชนแกประเทศอยางยิ่งแลว

ข้ันตอนถัดไปคือการกําหนดเปาหมายและหลักการในการวางแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่ง
การวางแผนดังกลาวตองคํานึงถึงเปาหมายอยางนอยสามระดับ คือ เปาหมายท่ัวไป (Overall goal)
เปาหมายท่ัวไปจะกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการโดยกวาง เชน กําลังการผลิต จํานวนตนไม
ความสามารถในการประหยัดพลังงาน ฯลฯ ระดับถัดมาคือ เปาหมายโดยเฉพาะเจาะจง (Concrete goal)
เปาหมายระดับท่ีสองนี้จะกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท่ีเฉพาะเจาะจงตามเงื่อนไขของแตละ
พ้ืนท่ีมากข้ึน เชน หากพ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาหมอกควันเรื้อรังมานาน เปาหมายโดยเฉพาะนี้อาจมุง
เปาไปท่ีการลดปญหาหมอกควันดังกลาว ซึ่งการกําหนดเปาหมายในสวนนี้มักเปนเปาหมายในเชิงรุก และ
เปาหมายลําดับสุดทาย คือเปาหมายในเชิงหลักการ (Principle Planning) เปนการวางวิสัยทัศนในการ
พัฒนาโครงการวานิคมอุตสาหกรรมจะกําหนดปรัชญาในการดําเนินการของตนอยางไร ซึ่งเปาหมายใน
สวนนี้มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับการตัดสินใจเชิงนโยบายของนิคมอุตสาหกรรม ใน
ปญหาท่ีตัดสินใจลําบาก เชน จะตองเลือกผลกําไรระยะสั้น หรือเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนตน

4. The overall design of industrial park
ข้ันตอนหลังจากการกําหนดเปาหมาย คือการออกแบบภูมิทัศนของนิคมอุตสาหกรรมโดย

วิเคราะหจากสิ่งกอสรางท่ีมีอยูเดิม เพ่ือลดความจําเปนในการกอสรางเพ่ิมเติม โดยวิเคราะหพรอมไปกับ
นโยบายของนิคมอุตสาหกรรมวาไดกําหนดรวมรวมใหอุตสาหกรรมประเภทใดเปนอุตสาหกรรมหลักของ
นิคมอุตสาหกรรมท้ังนี้ การกําหนดประเภทของอุตสาหกรรมในนิคมจะมีสวนชวยอยางสําคัญในการ
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เชื่อมโยงทรัพยากรรวมกัน และรวมไปถึงจัดการการใชสอยพ้ืนท่ีรวมกัน ซึ่งนําไปสูการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด

5. Analysis of industrial metabolism in the park
เม่ือออกแบบภาพรวมของนิคมอุตสาหกรรมและประเภทของอุตสาหกรรมหลักไดแลว ยอม

นําไปสูความเปนไปไดในการวิเคราะหเพ่ือออกแบบระบบการหมุนเวียนวัตถุดิบและทรัพยากรทุกรูปแบบท่ี
อาจใชรวมกันหรือใชตอจากกันไดในนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งการวิเคราะหในสวนนี้จะมีสวนชวยท้ังใน
เชิงนิเวศและในเชิงตนทุน เพราะยิ่งภาคอุตสาหกรรมนําตนทุนกลับมาใชรวมกันไดมากเทาไหร ความ
เปนไปไดในการประหยัดตนทุน ซึ่งสัมพันธกับกําไรสุทธิยอมมากตามไปเทานั้น

6. Analysis of investment and benefit of the park
แนนอนวา ถึงแมจะเปนการผลิตแบบอุตสาหกรรมในเชิงนิเวศก็ตาม ยอมไมไดปฏิเสธวาเปาหมาย

ประการสําคัญอยางหนึ่ง คือ การอยูรอดและมีความสามารถในการแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจได ตาม
แนวคิดของธุรกิจเพ่ือสังคม (Social enterprise) ท้ังหลายท่ีเนนวานอกจากจะทําเพ่ือสังคมแลวองคกร
จะตองสามารถอยูรอกในโลกของการแขงขัน เพ่ือใหเกิดผลในการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืนทีสุด
ดวยเหตุผลนี้เอง การออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการวิเคราะห
ตนทุนและความสามารถในการใหผลผลิต รวมถึงผลประกอบการของนิคมอุตสาหกรรมดวย เพราะหาก
โครงการเปนไปไมไดในทางการเงินแลว ยอมเปนการพัฒนาท่ีปราศจากความยั่งยืนเปาหมายตางๆ ไมวาจะ
เปนสิ่งแวดลอม สิทธิแรงงาน คุณภาพชีวิตของผูบริโภค จึงตองดําเนินไปพรอมกับความเปนไปไดทาง
เศรษฐกิจดวย

7. Projects in the park
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตองมีความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีมี

ศักยภาพมารวมโครงการกับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหไดโดยโครงการแรกเริ่มในนิคมสีเขียวนี้ตองเริ่ม
จากโครงการอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน หรือการกอสราง โดยนักลงทุนเหลานี้ตองมีความ
ม่ันคงและศักยภาพมากพอสมควรท่ีจะอาจสามารถกําหนดแนวทาง (Guideline) สําหรับโครงการอ่ืนๆ
ตอไปไดในอนาคต

8. Organization and support system
การรวมกลุมและระบบสนับสนุน มีกลุมบริษัทผูนําในการจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมี

อํานาจในการออกฎเกณฑ ท้ังนี้จะตองไมเปนกฎเกณฑท่ีขัดแยงกับกฎเกณฑท่ีมีอยูกอนแลว โดยมีนโยบาย
ท่ีสงเสริม EIP อยางชัดเจน และมีระบบสนับสนุน เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ การพัฒนาเทคนิคใหม การ
จัดการความเสี่ยง ระบบจัดการสิ่งแวดลอม และระบบตรวจสอบผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ

การออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจีนมีตัวอยางความสําเร็จท่ีสําคัญท่ี Tianjin Eco-city
ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางทุนจีนและทุนจากประเทศสิงคโปร โรงการนิคมอุตสาหกรรมดังกลาวตั้งอยู
ทางตะวันออกเฉียงใตของกรุงปกก่ิง มีพ้ืนท่ีประมาณ 30 sq.km. สามารถรองรับประชากรไดประมาณ
350,000 คน
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ภาพท่ี 2.7 นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจีนท่ี Tianjin Eco-city

อยางไรก็ตาม การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศจีนยังปรากฏวามีปญหาการขาด
แคลนตัวชี้วัด66(Yong Geng, 2014) กลาวคือ การขาดแคลนตัวชี้วัด (Lack of indicators on industrial
symbiosis and diversity) แมจะมีงานวิจัยหลายชิ้นเสนอมาตรฐานเอาไว แตก็ยังมีความทาทายในการ
ยอมรับในระดับระหวางประเทศ และตัวชี้วัดเหลานั้นครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงประชากรและการบริโภค
หรือไม ยิ่งไปกวานั้น ตัวชี้วัดท่ีมีอยูก็คอนขางคลุมเครือไมชัดเจน (Vague and intricate indicators) ซึ่ง
ทําใหอุตสาหกรรมในประเทศจีนมีมาตรฐานของตัวชี้วัดบางประการคลุมเรือและยากตอการประเมินผล
ยกตัวอยางเชน ตัวชี้วัดเก่ียวกับระบบจัดเก็บของเสียและระบบบําบัดของเสียถึงแมจะมีปรากฏอยูแตก็
ไมไดระบุวาเปนของเสียประเภทไหนและมีวิธีการในการจัดการอยางไร

ประสบการณการจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศจีนแสดงใหเห็นความพิถีพิถันใน
การออกแบบโครงการ โดยพิจารณาองคประกอบทางความคิดอยางหลากหลายตั้งแตสภาพสังคม
เปาหมายในเชิงนิเวศและสังคม ไปจนถึงความเปนไปไดในทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเด็นความเปนไปไดทาง
เศรษฐกิจนี้เปนตัวแปรสําคัญในความสําเร็จและความอยูรอกของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระยะยาว เพราะ
เปาหมายเชิงสังคมยอมดํารงอยูในโลกของทุนนิยมไมไดหากปราศจากความสามารถในการพ่ึงพาตัวเอง
และยืนหยัดในการแขงขัน อยางไรก็ตาม จุดออนสําคัญของระบบอุตสาหกรรมจีนคือความคับแคบของ
ระบบการเมืองจึงเปนเหตุใหตัวชี้วัดตางๆ และขอบังคับระหวางประเทศไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรใน
ประเทศจีน

66Yong Geng, Framework conditions for EIP in China, 2014 เขาถึงจาก
http://www.siaconferenceostim.com/userfiles/file/2_3_Geng_Yong_Framework%20conditions%20for%20EIP%20in%20C
hina.pdf
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9) ประเทศญ่ีปุน67

ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ีสองประเทศญี่ปุนในชวงตนทศวรรษท่ี 1955 ถึงตนทศวรรษท่ี
1970 ไดพัฒนาประเทศอยูในชวงการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางสูง มีการพัฒนาวิทยาการทางอุตสาหกรรม
และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอยางไพศาล การสูบใชทรัพยากรเพ่ืออุดหนุนความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมทําใหญี่ปุนเผชิญกับปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมไดเมืองคิตะคิวชู ใน
จังหวัดฟูกูโอกะบนเกาะคิวชูซึ่งอยูทางตอนใตญี่ปุนถือเปนเมืองตนแบบของการจัดการดานปญหา
สิ่งแวดลอม เพราะเปนเมืองแหงแรกท่ีกระตุนเตือนใหรัฐบาลกลางหันมาเอาใจใสสิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของผูคนแทนท่ีการใฝหากําไรเชิงพาณิชยเพียงอยางเดียว

การขับเคลื่อนประเด็นเมืองเชิงนิเวศหรือเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของญี่ปุนถูกริเริ่มจากกลุม
แมบานของเมืองคิตะคิวชูไดสังเกตเห็นน้ําในอาวโดไกวันกลายเปนสีสม ทองฟามีควันปกคลุม ฝุนละอองท่ี
จังตามหลังคาบานและตนกําเนิดของโรคมินามาตะ(Minamata) จึงทําใหเกิดการหาแหลงท่ีมาของมลพิษ
ดวยการเริ่มเขาไปศึกษาหาขอมูลจากสถาบันการศึกษา การขอเขาเยี่ยมชมโรงงาน การแจงตอเทศบาล
นคร และการรวมมือกับสื่อมวลชน จนทําใหคนในชุมชนตื่นตัวตอปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญอยูในป 2540
รัฐบาลกลาง (กระทรวงสิ่งแวดลอม และกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม) จึงไดสงเสริมการ
จัดตั้ง Eco-Town ในญี่ปุนและเปดโอกาสใหเมืองเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดย
เนน การนําของเสียอุตสาหกรรมใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ โดยมีเปาหมาย
คือ อัตราการปลอยของเสียจากโรงงานเปนศูนย (Zero emission) โดยมีภาคอุตสาหกรรมเปนกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนโดยใชเทคโนโลยีสะอาดตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse และRecycle)

แนวนโยบายอีโคทาวนของญี่ปุนเนนการเปนสังคมรีไซเคิล (Recycling based Society) การดําเนิน
ธุ ร กิจ ท่ี เปน มิตรกับสิ่ งแวดลอม (Eco-Business)  การใช เทคโนโลยี ท่ี เปน มิตรกับสิ่ งแวดลอม
(Environmentally Sound Technology) การอนุรักษพลังงาน (Energy Conservative) การปลอยของ
เสียเปนศูนย (Zero-emission) และหลักการ 3R คือ Reduce Reuse Recycle ซึ่งอาศัยความรวมมือ
จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไมวาจะเปนรัฐบาลกลางภายใตการนําของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรม (METI) และกระทรวงสิ่งแวดลอม (MoE) รัฐบาลทองถ่ิน คนในทองถ่ินหรือชุมชนและ
องคกรเอกชนบริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญี่ปุนดําเนินการอยูบนหลักปฏิบัติ 4 ขอไดแก
1. ความรวมมือของรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ิน เอกชน และชุมชน โดยมีเปาหมายเดียวกันคือ

การพัฒนาสูความยั่งยืน เชน การใชวัตถุดิบและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

67สรุปความจาก Jantima, “อีโคทาวน เมืองนิเวศสูสังคมที่ยั่งยืน” ,[ระบบออนไลน]http://www.mtp.rmutt.ac.th/?p=811,(เขาถึงเมื่อ 29
มกราคม2558); Eco –Towns in Japan:Implications and Lessons for Developing Countries and Cities,Global Environment
Centre Foundation, June
2005,[Online]http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/Eco_Towns_in_Japan.pdf(acce
ssed 29.01.14)
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และความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงการรวมกันสรางนวัตกรรมใหมเพ่ือการพัฒนาและเพ่ือสิ่งแวดลอม มีความ
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส มีความไววางใจกันและมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมรวมกัน

2. มีกฎระเบียบเพ่ือการปรับตัวใหเขาสูสังคมและสูตลาดท่ีมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการขยายตลาดการดําเนินธุรกิจเชิงนิเวศนอยางกวางขวาง
4. เนนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการของเสีย และนวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเพ่ือ

การจัดการสิ่งแวดลอมรวมไปถึงการใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ประเทศญี่ปุนมีการแบงระดับของการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศออกเปนระดับ

ยอยๆ คือ ระดับนิคมอุตสาหกรรม ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด โดยท่ีแตละระดับก็มีบทบาทและหนาท่ี
ตางกันดังนี้

ตารางท่ี 2.3 การแบงระดับของการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญี่ปุน

ระดับ บทบาทและหนาท่ี
Eco-Industrial Park (ระดับนิคมอุตสาหกรรม) ปฏิบัติตามหลักเกณฑสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน

ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environmental Management System : EMS)
ภายใตหลักเกณฑการวางแผน(Planning) การนํา
แผนไปปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ (Checking)
การทบทวน (Action)

Eco-Town concept (ระดับอําเภอ) ปฏิบัติตามหลักการ 3Rs คือ Reduce (ลดการใช)
Reuse (การนํามาใชประโยชนใหม) และ Recycle
(การรีไซเคิล) โดยมีความสัมพันธ
ระหว างภาคอุตสาหกรรม เ มือง/สังคม และ
หนวยงานการศึกษาหรือสถาบันวิจัยท่ีเก่ียวของ

Eco-City concept (ระดับจังหวัด) ดําเนินการจากระดับชุมชนสูการพัฒนาในระดับ
เมือง โดยครอบคลุมการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีและ
ระบบนิเวศนตลอดจนการวางแผนเมืองสีเขียว
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นอกจากนี้ญี่ปุนยังใชกฎหมายเปนเครื่องมือผลักดันใหเกิดอีโคทาวน(Eco-Town) ไดแก
1) กฎหมายสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน (Basic Environmental Law 1993)
2) กฎหมายการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ (Container and Packaging Recycling Law 1995) ซึ่ง

เก่ียวกับการนําเอาบรรจุภัณฑท่ีคัดแยกแลวกลับมารีไซเคิล
3) กฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Law for Promotion of Effective

Utilization of Resources 2000) ซึ่งเนนสงเสริมการลดขยะ (Reduce) การนํากลับมาใชใหม (Reuse)
และ การรีไซเคิล (Recycle)

4) กฎหมายความสะอาดสาธารณะและการจัดการของเสีย (Waste Management and Public
Cleaning Law 2000) ซึ่งเกิดข้ึนหลังการมีปญหาขาดแคลนท่ีท้ิงขยะทําใหมีการลักลอบท้ิงขยะอยางผิด
กฎหมาย ดังนั้นเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวจึงจํากัดการสรางขยะและดูแลการท้ิงขยะรวมท้ังการสงเสริมใหมี
การนําขยะกลับมาใชใหม

5) กฎหมายสงเสริมการจัดซื้อผลิตภัณฑสีเขียวซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Law on Promoting Green Purchasing)

6) กฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน (Electric Household Appliance
Recycling Law 2001)

7) กฎหมายการรีไซเคิลอาหาร (Food Recycling Law 2000)
8) กฎหมายการรีไซเคิลวัสดุกอสราง (Construction Material Recycling Law 2000)
9) กฎหมายการรีไซเคิลรถยนต (Automobile Recycling Law 2002)

กรณีศึกษาอีโคทาวนของญี่ปุนมีความแตกตางกันตามลักษณะพ้ืนท่ีและในแตละพ้ืนท่ีก็จะมีการ
วางนโยบายพัฒนาเมืองท่ีตางกัน ยกตัวอยางเมืองตนแบบของญี่ปุนสามเมืองไดแก

1) คิตะคิวชูอีโคทาวน (Kitakyushu Eco-town)
2) นาโอชิมะอีโคทาวน (Naoshima Eco-town)
3) มินามาตะอีโคทาวน (Minamata Eco-town)

1) กรณีศึกษาคิตะคิวชูอีโคทาวน
คิตะคิวชูเปนเมืองท่ีอยูทางตอนเหนือของเกาะคิวชูมีพ้ืนท่ี 485 ตารางกิโลเมตรมีประชากร (ป

2004) 998,000 คน กรณีของเมืองคิตะคิวชูนั้นเดิมเคยเปนแหลงอุตสาหกรรมหนักท่ีสําคัญของญี่ปุน
โดยเฉพาะการผลิตเหล็กในชวงยุคทันสมัย (Modernization) โดยเปนท่ีตั้งของโรงงานเหล็กท่ีรัฐบริหาร
จัดการชื่อ Yahata Iron Works (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน Nippon Steel Corporation) ซึ่งเปน
โรงงานผลิตเหล็กท่ีใหญท่ีสุดในแถบเอเชียโดยนําเขาวัตถุดิบมาจากประเทศจีน ในชวงทศวรรษ 1950s-
1970s ถือเปนชวงท่ีเศรษฐกิจเติบโตสูงแตหลังจากนั้นอุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุนก็เริ่มถดถอยทําใหไม
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สามารถแขงขันกับตางประเทศไดโดยเฉพาะกับจีนและเกาหลีท้ังนี้เนื่องมาจากผลของขอตกลง Plaza
Accord ในป 1985 (ยายการตั้งฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืน)

ปญหาสิ่งแวดลอมของคิตะคิวชูจะมีตนกําเนิดมาจากปจจัยหลัก 3 ประการคือ 1) การขายการ
ผลิตเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมากเกินไป 2) การขาดการควบคุมดานมลภาวะท่ีเพียงพอ และ 3) การไมมี
ระบบการปองกันท่ีเพียงพอ

คิตะคิวชูจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมภายใตปรัชญาพ้ืนฐานของเมืองคือสรางสรรคกิจกรรมเพ่ือ
ความสําเร็จและความม่ังค่ังอยางแทจริงและสืบทอดโดยคนรุนตอไป (Creation of activity with true
wealth and prosperity, inherit by future generations) การอยูรวมกัน การสรางสรรครวมกัน
(Living together, creating together) พัฒนาเศรษฐกิจผานสิ่งแวดลอมท่ีดี (Developing
economically through a healthy environment) และการสรางความยั่งยืนของเมือง (Enhancing
the sustainability of the city) โดยการพัฒนาท่ียั่งยืนนี้เกิดจากการผลิตท่ีสะอาด (Cleaner
Production) ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmentally Friendly Products) ซึ่งมีลักษณะ
คือ Eco-design Eco-materials และ Eco-products รวมท้ังการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental
Management) ท่ีดี

คิตะคิวชูเปนเมืองแรกท่ีไดรับการอนุมัติแผนการดําเนินการตามอีโคทาวนของญี่ปุนในป 1997
โดยตามโครงการแบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 สวนคือ 1) Kitakyushu Eco-town Center ซึ่งตั้งข้ึนในป 2001
เพ่ือใหเปนศูนยกลางดานการเปดเผยขอมูลของบริษัทตางๆดานสิ่งแวดลอมตอสาธารณะชน และเนนการมี
สวนรวมของประชาชน รวมท้ังเปนศูนยอบรมและเปนแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม คิตะคิวชูอีโคทาวนจึง
ไดชื่อวาเปนเมืองแหงวิชาการและการวิจัย (City of Academic and Research) เนื่องจากเนนการวิจัย
และพัฒนาดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีการรวมมือกับนานาชาติเพ่ือพัฒนาความรูและการวิจัยดาน
สิ่งแวดลอม 2) Hibiki Recycling Complex และ 3) Comprehensive Environmental Complex ซึ่ง
เปนท่ีรวมของโรงงานรีไซเคิลตางๆ เชน โรงงานรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน โรงงานรีไซเคิลกระปอง
โรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติก โรงงานรีไซเคิลของเสียทางการแพทย โรงงานรีไซเคิลรถยนต เปนตน กล
ยุทธท่ีสําคัญ 3 ประการของคิตะคิวชูอีโคทาวนเพ่ือการสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม คือ 1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research and Human Resource Development) 2)
การศึกษาทดลอง (Experimental Studies) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม และ 3) การทําใหเปน
การคาหรือธุรกิจ (Commercialization)

2) กรณีศึกษามินามาตะอีโคทาวน
มินามาตะเปนเมืองเล็กๆทางตอนใตของเกาะคิวชูมีพ้ืนท่ี 163 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันมี

ประชากรประมาณ 30,000 คนหรือคิดเปนครัวเรือนคือ 12,000 ครัวเรือน มินามาตะนับเปนตัวอยาง
ตนแบบท่ีชัดเจนของเมืองท่ีไดรับผลกระทบดานปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนท่ีรูจัก
กันท่ัวโลกเนื่องมาจากโรคมินามาตะ กรณีของเมืองมินามาตะนั้นเปนลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆ ซึ่งมี
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เพียงโรงงานอุตสาหกรรมหลักแหงเดียวท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมคือบริษัทชิสโซ
(Chisso) ท่ีตั้งข้ึนในป 1908

การเขามาตั้งโรงงานของบริษัทชิสโซแมจะสงผลดีในดานการจางงานชาวมินามาตะกวาหนึ่งในสี่
ของประชากรท้ังหมดและสงผลใหรัฐบาลทองถ่ินมีรายไดจากภาษีจากกิจการของบริษัทและภาษีเงินได
จากคนงานคิดเปนกวารอยละ 50 ของภาษีท่ีทองถ่ินสามารถเก็บไดท้ังหมดก็ตามแตเม่ือชิสโซเริ่มมีการ
ผลิตสารเคมี Acetaldehyde เพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมยา น้ําหอม และพลาสติกซึ่งสาร
ดังกลาวใช Mercury Sulfate เปนตัวเรงปฏิกิริยาก็สงผลใหเกิดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตทําใหโรงงาน
ตองปลอยน้ําเสียดังกลาวท่ีมีสารปรอทปนเปอนลงในบริเวณอาวมินามาตะอยางตอเนื่องตั้งแตป 1932
เนื่องจากชาวมินามาตะสวนใหญเปนชาวนาและชาวประมงซึ่งมีอาชีพจับปลาในบริเวณดังกลาวจึงไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษทางน้ําท่ีเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได

มินามาตะเองไดรับการสนับสนุนใหเปนเมืองอีโคทาวนโดยไดรับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล
กลางป 2001ในการสงเสริมอีโคทาวนเปนลําดับท่ี 10 ในบรรดาอีโคทาวนท้ังหมดของญี่ปุน โดยกรณีของมิ
นามาตะนั้นพยายามท่ีจะเปลี่ยนจากเมืองท่ีเกิดโรครุนแรงทางมลพิษ (Pollution Plagued City) มาสู
เมืองสิ่งแวดลอม(Environmental Model City) โดยเปนตัวอยางท่ีดีของความเขมแข็งของประชาชน
(Community and Citizen-based)ในการระมัดระวังดานสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมตองการเจ็บปวดจาก
ปญหาสิ่งแวดลอมอยางอดีตท่ีผานมาอีก เพ่ือสงเสริมใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมจึงมีการฟนฟูเมืองใหเปนเมือง
ท่ีเนนการรีไซเคิล (Recycle-oriented Town)

การมีสวนรวมของประชาชนและวิสาหกิจตางๆโดยการนําของนายกเทศมนตรีซึ่งมีคณะกรรมการ
อีโคทาวนท่ีประชุมเพ่ือพูดคุยดานสิ่งแวดลอมกันทุกวันพุธท่ี 3 ของเดือน ในการฟนฟูเมืองเริ่มจากการขุด
ลอกโคลนตะกอนท่ีมีสารปรอทปนเปอนในอาวมินามาตะในป 1983ซึ่งแลวเสร็จในป 1987 นอกจากนี้ยังมี
การคัดแยกขยะซึ่งจําแนกเปน 23 ชนิดและการนําขยะท่ีคัดแยกกลับมาใชใหมเปนทรัพยากร ธุรกิจการรี
ไซเคิลของเสียตางๆซึ่งไดแก ขวดแกว พลาสติก เครื่องใชไฟฟาในบาน น้ํามัน ขยะจากเศษอาหาร ยาง
มะตอย และของเสียจากมนุษย รวมท้ังมีการตั้งพิพิธภัณฑโรคมินามาตะ (Minamata Disease
Municipal Museum) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานปญหาสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และเตือนใหมนุษยรูถึง
พิษภัยจากปญหามลพิษ

สําหรับเปาหมายหลักของมินามาตะอีโคทาวนคือ 1) เนนการรวมมือจากหลายภาคสวน (Multi-
stakeholders Involvement) 2) เนนฐานชุมชน (Community-based Approach) และ 3)
แบบจําลองของเมืองขนาดกลาง (Model for Middle scale Cities) โดยมีแนวทางการพัฒนาเมืองท่ีเนน
สิ่งแวดลอม สุขภาพ และสวัสดิการ

3) กรณีศึกษานาโอชิมะอีโคทาวน
นาโอชิมะเปนเกาะท่ีอยูในทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ทางตอนเหนือของคากาวา (Kagawa)

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเพียง 8.13 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 3,600 คน โดยเปนแหลงผลิตผลิตภัณฑจาก
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ทะเลไมวาจะเปนปลาและสาหรายก็ตาม ปญหาเริ่มตนข้ึนจากเกาะเทชิมะท่ีหมายถึงดินแดนแหงความ
สมบูรณซึ่งเปนเกาะท่ีอยูใกลเกาะนาโอชิมะนั้นตองเผชิญกับปญหาขยะโดยเฉพาะการท้ิงขยะผิดกฎหมาย
จําพวกซากรถยนตท่ีถูกทําลาย (Automobile Shredder Dust :ASD) และสงผลทําลายสภาพแวดลอม
ของเกาะเทชิมะทําใหสัตวตางๆท้ังปลา สัตวทะเล นกและมนุษยตองเผชิญกับโรคทางเดินหายใจจึงมีการ
เรียกรองจากผูคนท่ีอาศัยอยูในเกาะเทชิมะใหดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว

ดังนั้นภาคสวนตางๆจึงเริ่มหาทางจัดการกับขยะเหลานั้นโดยกําหนดใหสรางโรงงานเพ่ือกําจัดขยะ
ดังกลาวบนเกาะนาโอชิมะและเปนท่ีมาของการเริ่มโครงการอีโคทาวนบนเกาะนาโอชิมะซึ่งไดรับการ
สนับสนุนโครงการจากรัฐบาลกลางเปนลําดับท่ี 15 ในบรรดาอีโคทาวนท้ังหมดของญี่ปุนในป 2002 โดยมี
เปาหมายเพ่ือ 1) สรางสรรคดินแดนแหงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของทรัพยากรทองถ่ิน
(Creation of environmental education fields based on local resources) 2) เนนการมีสวนรวม
ของหลายภาคสวนในการวางผังเมือง (Involvement of multi stakeholders in town planning) และ
3) สรางความราบรื่นในโครงการบําบัดของเสียของเกาะเทชิมะ (Smooth implementation of the
waste treatment project in Teshima) ท้ังนี้เพ่ือคงไวซึ่งความงามตามธรรมชาติของเมืองนาโอชิมะ
นอกจากนี้บทเรียนจากกรณีปญหาขยะท่ีเกาะเทชิมะยังสงผลใหกระทรวงสิ่งแวดลอมของญี่ปุนดําเนินการ
แกไขกฎหมายความสะอาดสาธารณะและการจัดการของเสียดวยเชนกันโดยมีการคิดคาธรรมเนียมท้ังจาก
การท้ิงของเสียและผูท่ีกอใหเกิดของเสียดวย

แนวทางการดําเนินการตามแผนอีโคทาวนของนาโอชิมะนั้นมีการวางกรอบใหเปนเกาะนิเวศ
(Eco-island) ซึ่งเนนดานสิ่งแวดลอมและการสงเสริมการทองเท่ียวควบคูกันไปโดยความรวมมือระหวาง
วิสาหกิจ ทองถ่ิน และคนในชุมชนท่ีอาศัยอยูบนเกาะ อีกท้ังยังมีการสงเสริมใหเปนสถานท่ีสําหรับการ
เรียนรูและศึกษาดานสิ่งแวดลอมในศตวรรษท่ี 21 ดวยเชนกัน เกาะนาโอชิมะเปนตัวอยางท่ีดีของการ
จัดการพ้ืนท่ีเล็กๆใหมีความผสมผสานกลมกลืนระหวางธรรมชาติ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมโดยบน
เกาะแมจะเปนเกาะเล็กๆแตก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน โรงเรียน พิพิธภัณฑ ราน
สหกรณ นอกจากนี้ยังเปนท่ีตั้งของ Kagawa Naoshima Environment Center ซึ่งเปนโรงงานเผา
ขยะท่ีมาจากปญหาขยะบนเกาะเทชิมาโดยระบบการเผาขยะดังกลาวเปนระบบปดท่ีไมกอใหเกิดฝุนหรือ
กลิ่นรบกวนแตอยางใดและยังทําใหเกิดผลพลอยไดจากการเผาขยะในรูปของ เศษข้ีโลหะ(Slag) ซึ่ง
สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก และวัสดุกอสรางไดดวยเชนกัน ขณะเดียวกันก็
ยังเปนท่ีตั้งของโรงงานรีไซเคิลของเสียโดยการเผาของบริษัทมิตซูบิชิ (Incinerating & Melting Plant of
Recycle Waste) ดวยซึ่งกระบวนการทํางานของโรงงานไมเพียงไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมแลวยังมี
บทบาทชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมดวยเนื่องจากสามารถลดของเสียจากภาคอุตสาหกรรมรวมท้ังการรี
ไซเคิลทําใหเกิดผลผลิตท่ีสําคัญคือทองแดง ทองคําและโลหะอ่ืนๆซึ่งสามารถนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตไดตอไป
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2.3.3 สถานภาพปจจุบันภายใตองคประกอบพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ
การบริหารจัดการสภาพพื้นท่ีเมืองลําพูนภายใตกรอบแนวคิดธรรมาภิบาล

1) ดานกายภาพ
จังหวัดลําพูนเปนพ้ืนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย (กนอ.) ไดจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2526 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520–2524) ซึ่งกําหนดใหกระจายการพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสูภูมิภาคตางๆ ท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปจจุบันอยูบริเวณริมทางหลวง
หมายเลข 11 ชวงกิโลเมตรท่ี 69-70 (ลําปาง-เชียงใหม) ตําบลบานกลาง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน มีเนื้อท่ี
ท้ังหมด 1,788 ไร แบงเปนเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 351 ไร เขตประกอบการเสรี 802 ไร เขตท่ีพักอาศัย/
พาณิชย 106 ไร และมีพ้ืนท่ีวางเปนเขตพาณิชยกรรมและท่ีพักอาศัย 35 ไร ตอมา กนอ.ไดประกาศจัดตั้ง
เขตนิคมอุตสาหกรรมท่ัวไป “นิคมอุตสาหกรรมลําพูน 2” เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 กอนมีการ
ประกาศใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลําพูน พ.ศ. 2555 มีพ้ืนท่ีประมาณ 352 ไร 3 งาน 19.0 ตารางวา สําหรับ
รองรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะเขาไปอยูรวมกันอยางเปนสัดสวน

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูนมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 924 โรงงาน เงินลงทุนรวม
104,604 ลานบาท การจางงานรวม 71,216  คน จําแนกเปน

1) โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 847 โรงงาน จํานวนเงินลงทุน 32,177
ลานบาท คนงานรวม 26,554 คน (ตารางท่ี 2.4-2.5) (รวมบริษัทที่ตั้งในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมในเครือ
บริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้งจํากัด จํานวนท้ังสิ้น 16 แหง เงินลงทุน 7,197 ลานบาท คนงาน 6,862
คน) โดยกระจายอยูทุกอําเภอ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองลําพูน อําเภอปาซาง และอําเภอแมทา ซึ่งสวน
ใหญมักเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตองพ่ึงพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติทางดานการเกษตร จํานวน
โรงงานมากที่ส ุดเปนอันดับหนึ ่ง คือ อุตสาหกรรมการเกษตร รองลงมาคือ อุตสาหกรรมแปรรูปไม
เนื่องจากมีปจจัยสําคัญสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรม อาทิ ดานวัตถุดิบในการผลิต ดานแรงงาน ดาน
คมนาคมขนสงและการตดิตอสื่อสารท่ีสะดวก68

68 เอกสารขอมูลบรรยายสรุปจังหวัดลําพนู สํานักงานจังหวัดลําพูน มกราคม 2558 หนา 25-33
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ตารางท่ี 2.4 จํานวนโรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือแยกตามจํานวนเงินลงทุน
และจํานวนแรงงาน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2558

รายการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

จํานวนโรงงาน(โรงงาน) 820 847 840 840 842 847
จํานวนเงินลงทุน(บาท) 19.361 19,902 27,140 31,548 32,779 32,177
จํานวนแรงงาน(คน) 26,539 27,376 25,641 24,698 24,827 26,554

ท่ีมา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน, 30 พฤศจิกายน 2557

ตารางท่ี 2.5 แสดงจํานวนโรงงานท่ีตั้งอยูนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือแยกตามหมวดอุตสาหกรรม

ลําดับที่ หมวดอุตสาหกรรม
จํานวน

(โรงงาน)
จํานวนเงินทุน

(ลานบาท)
จํานวนแรงงาน

(คน)
1. อุตสาหกรรมการเกษตร 336 7,324.53 4,602
2. อุตสาหกรรมอาหาร 45 2,211.84 1,897
3. อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 3 27.19 31
4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 768.12 473
5. อุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย 14 2,782.98 4,045
6. อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 3 569.15 1,314
7. อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 100 271.04 1,386
8. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน 74 134.94 1,381
9. อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 6 219.35 430
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ

0
6
6
2
13
64
0

0
401.70
132.40
38.00
265.51

3,518.00
0

0
304
48
34
783

1,030
0

17.
18.
19.
20.
21.

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมขนสง
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ

39
12
5
35
80

2,771.90
224.33

3,155.70
1,142.23
6,218.93

2,272
135
962
619

4,808
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ลําดับที่ หมวดอุตสาหกรรม
จํานวน

(โรงงาน)
จํานวนเงินทุน

(ลานบาท)
จํานวนแรงงาน

(คน)
รวมทั้งสิ้น 847 32,177.93 26,554

ท่ีมา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน, 30 พฤศจิกายน 2557

2) โรงงานท่ีตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน (ตารางท่ี 2.6) มีสถาน
ประกอบการ 77 แหง สวนใหญเปนบริษัทของประเทศญี่ปุน มูลคาเงินลงทุน รวม 72,427 ลานบาท มี
คนงาน 44,662 คน มูลคาการผลิต ปพ.ศ. 2556 เปนเงิน รวม 57,019 ลานบาทเศษ ปญหาท่ี
ผูประกอบการวิตกคือปญหาเก่ียวกับไฟฟา เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟาดับ หรือไฟตก ซึ่งสงผลเสียตอระบบ
การผลิต ในปท่ีผานมาประมาณ 14 ครั้ง ทําใหผูประกอบการไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก69

ตารางท่ี 2.6 แสดงโรงงานท่ีตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ลําดับที่ หมวดอุตสาหกรรม จํานวน
(โรงงาน)

จํานวนเงินทุน
(ลานบาท)

จํานวนแรงงาน
(คน)

1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 25 40,306 26,565
2. อุตสาหกรรมการเกษตร 2 1,834 130
3. อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 9 2,719 568
4. อุตสาหกรรมกอสราง 1 570 127
5. อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและอุปกรณ 20 21,930 14,609
6. อุตสาหกรรมแปรรูปไม 2 233 322
7. อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 5 630 1,675
8. อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 1 111 182
9. อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 12 4,094 484

รวมทั้งสิ้น 77 72,427 44,662

ท่ีมา สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, มีนาคม 2557

เม่ือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมาตั้งฐานการผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ทําใหเกิดการยายถ่ินฐาน
อพยพเขามาทํางานของคนในพ้ืนท่ีลําพูนและจังหวัดใกลเคียง การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมทําใหมี
กิจการตางๆ เกิดข้ึนมากมาย เชน หอพัก รานอาหาร สถานบันเทิง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีไม

69 แหลงที่มา : ขาวผูวาราชการจังหวัดลําพูนเยี่ยม นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ อํานวยความ
สะดวกแกผูประกอบการ
http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5801070010211
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สามารถปรับตัวรับมือกับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมไดทันทวงที และขากการวางผังเมือง ระบบ
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลใหพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมกลายเปนแหลงชุมชนแออัด มีหอพัก
กระจุกตัว อีกท้ัง มีปญหาขยะ มลพิษทางน้ํา70

2) ดานเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน พบวา มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรม

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในปงบประมาณ 2557 มีมูลคาการสงออกรวมท้ังสิ้น จํานวน 62,520.56
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.54 หรือเทากับ 6,967.15 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดย
ประเภทอุตสาหกรรมสงออกท่ีสําคัญ อาทิ ประเภทอุตสาหกรรมผลิตเลนสสําหรับกลองถายรูป แผนดิสกท่ี
ยังไมไดบันทึก แผงวงจรสําเร็จรูป และแผงสัญญาณท่ีมีอุปกรณทําดวยผลึกเหลว สวนสถิติการสนใจการ
ลงทุนของนักลงทุน ท่ียื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในปงบประมาณ 2557 มีจํานวนท้ังสิ้น 16
โครงการ เงินลงทุน 1,599.60 ลานบาท กอใหเกิดการจางแรงงาน 1,509 คน พบวาสวนใหญไดรับการ
สงเสริมการลงทุน เพ่ือขยายกิจการ โดยเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมชิ้นสวน และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เลนสสําหรับกลองถายรูป ชิ้นสวนอากาศยาน การผลิตผาลูกไม และผลิตภัณฑบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป

ในสวนพ้ืนท่ีนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวาสภาพเศรษฐกิจการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมในในภาพรวมปงบประมาณ 2557 มีจํานวนโรงงานสะสมรวมท้ังสิ้นจํานวน 847 โรงงาน มี
มูลคาการลงทุนรวม 32,177.93 ลานบาท และการจางแรงงานจํานวน 26,554 โดยมูลคาการลงทุน
อุตสาหกรรม พิจารณาจากการอนุญาตประกอบกิจการ และขยายกิจการโรงงาน มีการขยายตัวรอยละ
12.29 เม่ือเทียบกับป 2556 ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม ผลิต ประกอบ ซอมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะและพลาสติกข้ึนรูป อุตสาหกรรมคอนกรีตมวลเบา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
โลหะสําหรับใชในการกอสรางอาคารอุตสาหกรรมซอมรถยนต และอุตสาหกรรมอบพืชผลทางการเกษตร
ทุกชนิด

ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดลําพูน พบวา ครัวเรือน
ในจังหวัดลําพูน มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 22,505 บาท คาใชจายของครัวเรือนมีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ
20,381 บาท หนี้สินของครัวเรือนจากครัวเรือนในจังหวัดลําพูนประมาณ 143,413 ครัวเรือน พบวา รอย
ละ 68.6 เปนครัวเรือนท่ีมีหนี้สิน โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 188,175 บาทตอครัวเรือน ครัวเรือนท่ีมีหนี้สินสวน
ใหญเปนการกอหนี้ในระบบรอยละ 95.3 รองลงมาเปนครัวเรือนท่ีมีหนี้ในระบบและนอกระบบรอยละ 3.2
และมีหนี้สินนอกระบบอยางเดียวรอยละ 1.571

สภาพโดยรวมดานเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา เม่ือนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือไดมีการพัฒนาข้ึน เกิดการจางงานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย สงผลใหเศรษฐกิจใน

70 ขอมูลจากรายงานวิจัยฉบับโครงการธรรมาภิบาล : (Good governance) และการมีสวนรวมของประชาชน (Public participation) ใน
กระบวนการจัดการดานส่ิงแวดลอม สมบูรณ, สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะกรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
71 ขอมูลสํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน  ขอมูล ณ 18 ธันวาคม 2557
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พ้ืนท่ีขยายตัวข้ึน มีการคาและการบริการท่ีเพ่ิมข้ึน เชน หอพัก รานคา รานอาหาร รานซักรีด ตลาด เปน
ตน การเติบโตของเศรษฐกิจเกิดข้ึนเฉพาะพ้ืนท่ีนิคมและพ้ืนท่ีรอบนิคม ทําใหการกระจายรายได การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจกระจุกตัว การนิคมอุตสาหกรรมไดชวยสรางรายไดใหกับคนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนใน
รูปของคาตอบแทนการทํางานเปนสวนใหญ ซึ่งคนงานสวนใหญตองทํางานตอเนื่องยาวนาน 12 ชั่วโมงตอ
วัน เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอตอคาใชจาย เพราะจังหวัดลําพูนมีคาครองชีพท่ีสูง เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอตอ
คาใชจาย คนงานจึงตองทุมเทใหกับการทํางานลวงเวลา และการทํางานในวันหยุด72 นอกจากนี้ การมีนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีเกิดการอพยพของแรงงานจํานวนมากเขาสู
พ้ืนท่ี คนในชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ คนในชุมชนเริ่มมีความคิดท่ีจะสะสมทุน มีการแสวงหา
อาชีพใหมๆ เพ่ือรองรับใหเขากลับพ้ืนท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไปการเปนชุมชนนิคมอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการ
รวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนแขงขันแยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจของกลุมผลประโยชนในพ้ืนท่ีนั้น
มีการแขงขันในดานการผลิต การลงทุน การจําหนาย การบริโภคในพ้ืนท่ีชุมชนนิคมอุตสาหกรรมและ
ขณะเดียวกันในการแสวงหาผลประโยชนดังกลาว กลุมผลประโยชนก็จะพยายามสรรหาอํานาจทาง
การเมืองมาเปนเครื่องมือหรือพยายามเขาใกลชิดอํานาจทางการเมืองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ
ดังกลาว โดยดึงเอาองคกรปกครองทองถ่ินในพ้ืนท่ีซึ่งมีอํานาจทางการเมืองในพ้ืนท่ีเนื่องจากไดรับการ
กระจายอํานาจมาจากรัฐบาลกลาง เพ่ือใหไดเปรียบในการแขงขันทางเศรษฐกิจในดานการผลิต การลงทุน
การจําหนาย การบริโภค ซึ่งจะมีการเก่ียวพันกันในเรื่องของเงินภาษี เงินอุดหนุนชุมชน ผลประโยชน และ
การเปนกลุมผลประโยชนซอนทับคือการท่ีสมาชิกองคกรปกครองทองถ่ินในพ้ืนท่ีเปนสมาชิกในกลุม
ผลประโยชนบางกลุมดวย สวนกลุมท่ีเสียผลประโยชนและเสียเปรียบในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากมีอํานาจทางการเมืองนอยกวาหรือใกลชิดกับอํานาจทางการเมืองในพ้ืนท่ีนอยกวา ก็จะมีการ
แขงขันทางการเมือง โดยการเรียกรองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีเขามาจัดการแกไขปญหาและ
จัดสรรผลประโยชนใหเกิดความเปนธรรมใหกับกลุมผลประโยชนของตน73

3) ดานสังคมวัฒนธรรมและชุมชน
สภาพการทํางานของคนงานนิคมอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสังคม วิถีชีวิต

ความเปนอยูของชาวบานในพ้ืนท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เห็นไดจากสภาพของชุมชนท่ีมีการ
พ่ึงพิงท้ังทางตรงและทางออมจากนิคมอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนเรื่องการจางงานหรือธุรกิจตางๆท่ี
เก่ียวของ เชน รานคา หอพัก ตลาด เปนตน ทําใหการดําเนินชีวิตของชาวบานในชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมตองเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองตออุตสาหกรรม ชุมชนจึงขาด
อํานาจตอรองกับนิคมอุตสาหกรรม อีกท้ังความสัมพันธของคนในชุมชนมีความเปราะบางมากข้ึน

72 ที่มา : นายสุชาติ ตระกูลหูทิพย ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานอัญมณีและเคร่ืองประดับสัมพันธ บรรยายในงานเสวนาหัวขอ ?อํานาจตอรองของ
ผูใชแรงงานในยุคโลกาภิวัตน? จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม แหลงที่มา : http://www.ftawatch.org/node/13592
73 การแขงขันทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุมผลประโยชนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดย  นางสาว
นุชนาฏ สุขเอม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เนื่องจากมีการอพยพของประชากรเขามาในพ้ืนท่ีเพ่ือมาทํางานในนิคมอุตสาหกรรม ประชากรท่ีเขามา
ใหมยังขาดความเชื่อมโยง ความสัมพันธกับคนในพ้ืนท่ี การอพยพเขามาของคนงานจํานวนมากในพ้ืนท่ี
นิคมลําพูนสงผลตอสังคมและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหลายประการ  ซึ่งพบวา ในป 2556 จังหวัด
ลําพูนเปนพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการคาตัวตายสูงสุด74 มีอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 14.81 รายตอแสนประชากร
อีกท้ัง ขอมูลจากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดลําพูน สรุปผลการจับกุมบุคคลท่ี
เก่ียวของกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี ปงบประมาณ 2556 ไดจํานวน 1,296 คน เฉลี่ย 118 คนตอเดือน โดยสวน
ใหญเปนผูตองหาคดียาเสพติดประเภทยาบา มากท่ีสุดถึง 1,253คน ปริมาณยาบารวม 849,780 เม็ด โดย
ผูถูกจับกุมสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดลําพูน จํานวน 1,059 คน คิดเปนรอยละ 81.7 ของจํานวนผู
ถูกจับกุมท้ังหมด และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอเมืองลําพูน75

ท้ังนี้ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตามแนวนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเปาหมายท่ีจะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระจายรายได ตลอดจนถึงการจางงานในสวนภูมิภาค ดูจะเปนเรื่องท่ีขัดตอ
ความเปนจริง แมวาพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจะกลายเปนแหลงจางงานขนาดใหญ แตจาก
การศึกษาของ นายกุลวิวัฒน เงาคํา (2554) พบวา การจางแรงงานภาคอุตสาหกรรมไมมีความม่ันคง
เนื่องจากยังคงมีการประกาศรับสมัครงานอยางตลอดเวลาและมีการลาออกของคนงานอยางตอเนื่อง
เชนกัน แมงานในภาคอุตสาหกรรมจะกอใหรายไดท่ีม่ันคงกวาภาคเกษตรกรรม แตก็ยังมีปญหาอ่ืนๆ ท่ี
ไดรับจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรมตามมา เม่ือพิจารณาจากสวัสดิการทีไดรับ เชน คารักษาพยาบาล
คาเจ็บตา คายืน สวัสดิการเหลานี้สะทอนใหเห็นวางานในภาคอุตสาหกรรมมีผลโดยตรงตอสุขภาพของ
แรงงาน และจากการศึกษาพบวา แรงงานจํานวนมากตองการกลับสูภูมิลําเนา เม่ือสามารถทํางานได
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น แมจะมีรายไดท่ีม่ันคงและมีจํานวนม่ีมากกวารายไดในภาคเกษตร แตเม่ือ
เปรียบเทียบกับตนทุนสุขภาพท่ีแรงงานตองสูญเสียระหวางทํางานรายไดท่ีไดรับอาจไมมากพอท่ีจะนํามา
รักษาพยาบาล เม่ือแรงงานเหลานั้นลาออกจากโรงงาน

นอกจากนี้หลายโรงงานมีการเปดรับพนักงานใหมตลอดเวลา สะทอนใหเห็นวาการจางงานท่ี
เกิดข้ึนเปนการจางงานระยะสั้น และแรงงานสามารถลาออกจากโรงงานเดิม เพ่ือไปสมัครงานในโรงงาน
แหงใหม โดยใชเวลา 1 - 2 วัน ในการเปลี่ยนงาน ก็ยิ่งแสดงใหเห็นวาจากนโยบายท่ีตองการให
อุตสาหกรรมกระตุนการพัฒนาในภูมิภาคอาจเปนเพียงการพัฒนาในระยะสั้นๆ ท่ีไมยั่งยืนและยังมีตนทุน
ของแรงงานท่ีตองสูญเสียระหวางการทํางานในภาคอุตสาหกรรมดวยผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมไดเกิดเฉพาะในพ้ืนท่ีของอําเภอเมืองลําพูนหรือจังหวัดลําพูนเทานั้น โดยเฉพาะในสวนของ
แรงงานท่ีมีท้ังแรงงานในทองถ่ินและจากตางถ่ินปะปนกัน ดังนั้นการนําอุตสาหกรรมเขามาสรางความ
เจริญและกระตุนใหเกิดการพัฒนาในภูมิภาคจึงไมไดสงผลแคในพ้ืนท่ีท่ีเกิดแหลงอุตสาหกรรมเทานั้น แต
สงผลถึงพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีอยูโดยรอบอุตสาหกรรมเปนสิ่งท่ีเขากระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีใหเกิดการ

74 ขอมูลจาก โครงการชวยเหลือผูที่เส่ียงตอการฆาตัวตาย กรมสุขภาพจิต แหลงที่มา :
https://www.suicidethai.com/report/graph/asp/chart_r.asp
75 แหลงที่มา :https://th-th.facebook.com/Phaknua/posts/577009289025970
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เปลี่ยนแปลงได แตหากขาดการวางแผนอาจสงผลเสียตอวิถีชีวิตและชุมชนดั้งเดิมในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการ
ลดลงของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีกลายเปนพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา การขยายตัวอยางไมมีระเบียบของท่ีอยูอาศัย
ปญหาท้ังดานอาชญากรรมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดตามมาซึ่งปรากฏการณดังกลาวอาจสงผลใหเกิดเปนพ้ืนท่ี
เสื่อมโทรมและสะทอนใหเห็นวา การพัฒนาโดยใหความสนใจเฉพาะเขตอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียวแต
ขาดการวางแผนในพ้ืนท่ีใกลเคียงอาจสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ76

สภาพปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดลําพูน ในปจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงของปญหา มีความ
ขัดแยงกันของคนในทองถ่ินกับนิคมอุตสาหกรรม คนในนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญไมใชคนทองถ่ินของ
จังหวัดลําพูน คนในนิคมรับเงินเดือนท่ีจังหวัดลําพูนแตมาใชจายเงินในจังหวัดเชียงใหม แรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมสวนใหญมาจากตางถ่ิน เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือแรงงานตางชาติ ในระดับบริหาร
ระดับสูงก็เปนชาวตางชาติซึ่งมีท่ีพักอยูท่ีเชียงใหม แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมก็สงคาจางกลับบานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นไดวาการกระจายรายไดในพ้ืนท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรมและในจังหวัดลําพูน
คอนขางต่ํา เนื่องจากรายไดของคนงานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนถูกกระจายสงไปยังภูมิลําเนาหรือจังหวัด
ใกลเคียง ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนการกระจายรายไดคอนขางต่ําแตภาระการบริหารจัดการทางดานสังคม
สาธารณูปโภค ตกอยูกับองคการปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัดลําพูน
เชน งานสาธารณสุข งานจราจร เปนตน

4) ดานการเมือง
สภาพการรวมกลุม การจัดตั้งสหภาพแรงงานของคนงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ คนงาน

ไมคอยไดมีความรูความเขาใจในเรื่องของการรวมกลุม และมีความกลัวเนื่องจากไดรับขอมูลวาการ
รวมกลุมเปนสหภาพแรงงานเปนเรื่องไมดี ทําใหบริษัทยายออกจากประเทศไทย แลวจะทําใหตกงาน อีก
ท้ังในเรื่องของการประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับระบบแรงงานสัมพันธ การรวมกลุม การยื่นขอเรียกรอง
เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง ยังไมไดรับการสงเสริมใหความรูเทาท่ีควร ทําใหคนงานไมไดรับขอมูลท่ี
เพียงพอในการสงเริมการรวมกลุมเพ่ือเปนสหภาพ สรางอํานาจตอรองของคนงาน

ในปจจุบันมีคนงานท่ีเขามามีสวนในคณะกรรมการชุดตางๆ ในบริษัท ตามท่ีกฎหมายกําหนด ไม
วาจะเปนคณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการความปลอดภัย สวนใหญไมไดเปนตัวแทนของ
คนงานอยางแทจริง มาจากการเลือกของบริษัท เวลาคนงานเดือดรอน หรือตองการใหมีการปรับเปลี่ยนใน
โรงงานไมวาจะเปนเรื่องสวัสดิการ หรือแกไขปญหาอ่ืนๆ ก็เขียนลงในตูรับฟงความคิดเห็น แตก็ไมไดรับ
ความสนใจท่ีจะแกไขปญหากับคนงาน นอกจากไมไดรับการสงเสริมใหมีการรวมกลุมของคนงานแลว ยัง
ไดรับการขัดขวางจากนายจางเพ่ือไมใหเกิดสหภาพแรงงาน ท้ังการปลอยขาวสรางความแตกแยก ปลอย
ขาววาจะยายฐานการผลิต เพ่ือใหคนงานกลัวจะไดไมตั้งสหภาพแรงงาน และเม่ือตั้งสหภาพแรงงานไดก็

76 นายกุลวัฒน เงาคํา พลวัตและผลกระทบจากการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม จังหวัดลําพูน, กรณีศึกานิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
ลําพูน และพื้นที่โดยรอบ พ.ศ. 2526-2553 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554
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ตองใชเวลาท่ียาวนานมาก ดังนั้นแรงงานสวนใหญยังไมมีองคกรของตนเอง ไมมีอํานาจตอรองกับนายจาง
ในการรักษาสิทธิ์ หรือเรียกรองเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพการจางใหคนงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได

ในการรวมกลุมเพ่ือสรางอํานาจตอรองของคนงานก็ใชวาจะสามารถทําไดโดยงาย โดยดูจาก
สหภาพแรงงานท้ังสองแหงท่ีตั้งข้ึนมา คือ สหภาพแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับสัมพันธและ สหภาพ
แรงงาน อิเล็กทรอนิคสและเครื่องไฟฟาสัมพันธ ท่ีกวาจะตั้งเปนสหภาพแรงงานไดก็ตองใชเวลาอยาง
ยาวนาน และตองเผชิญกับอุปสรรคตางๆ มากมาย เชน การขาดความรูความเขาใจการรวมกลุม/การตั้ง
องคกร/ขอมูล/การสื่อสาร แรงกดดันจากคนงาน/บริษัท ท่ีไมเห็นดวย กลุมคนงานท่ีไมเขาใจ ไมมีสถานท่ี
พูดคุย ในการรวมตัวของคนงาน การปลอยขาวลือขอมูลเชิงลบ ถามีการเรียกรองจากสหภาพจะทําใหนัก
ลงทุนโยกยายฐานการผลิต โดยพบวาในป 2556 ท่ีผานมา สหภาพแรงงานในจังหวัดลําพูนไดรวมตัวกัน
เพ่ือยื่นขอเสนอตอรัฐบาลเนื่องในวันแรงงาน เรียกรองใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามการบังคับใช
นโยบายคาจาง 300 บาท และใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีท่ีใหคงท่ีคาแรงข้ันต่ํา 300 บาทถึงป 255877

สําหรับในประเด็นการมีสวนรวม มีกฎระเบียบกติกา มีกลไกท่ีทําหนาท่ีในการเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังพ้ืนท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีใกลเคียง ในปจจุบันมีกลไกในการเยียวยา บริหาร
จัดการ แตหนวยงานท่ีเก่ียวของไมสามารถเขาถึงได เนื่องจากมีขอจํากัดในดานโครงสรางของสวนกลาง
หรือภูมิภาค ตลอดจนระบบการทํางานของแตละหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปใน
ลักษณะตางคนตาง ไมมีการบูรณาการทํางานรวมกัน อีกท้ังทองถ่ินในพ้ืนท่ีไมไดทําประเด็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เนื่องจากการเมืองในทองถ่ินเปนการเมืองแบบผูแทนไมใชการเมืองแบบมีสวนรวม
อยางไรก็ตามการสรางจิตสํานึกและพลังของคนในพ้ืนยังไมเขมขนพอท่ีจะสรางพลังในการขับเคลื่อน
ประเด็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

5) ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
เนื่องจากจังหวัดลําพูนเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเขตนิคมอุตสาหกรรม และมีจํานวนประชากรแฝงเพ่ิมมากข้ึน

อยางหนาแนนตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สวนใหญมักอยูในเขตชุมชนเมืองท่ีเปน
ศูนยกลางของการคาขาย คมนาคมและทองเท่ียว อุตสาหกรรม งานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชี้ชัดวา แมนิคมอุตสาหกรรมลําพูนจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมตั้งแตระดับหมูบาน แตการเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเปนอุตสาหกรรม ก็เกิดผล
กระทบหลายดาน อาทิ แมคาแรงในภาคอุตสาหกรรมจะสูงกวาภาคเกษตร 3-4 เทา ทําใหแรงงานมีความ
ม่ันคงมากข้ึน แตก็ทําใหการจับจายใชสอยเพ่ิมมากข้ึนจนเกิดปญหาหนี้สินตามมา ขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรก็ทําใหเกิดปญหาสังคม ไมวาจะเปนขยะ น้ําเสีย อาชญากรรม และการแพรระบาดของโรคเอดส
ซึ่งถือเปนปญหาใหมและใหญเกินกวาชุมชนจะจัดการแกไขไดโดยลําพัง ไมเพียงแคนั้น การเขามาของนิคม
อุตสาหกรรมลําพูนยังสรางปญหาทางสิ่งแวดลอมครั้งยิ่งใหญ ซึ่งผลการวิจัยของสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการ

77ประชาไท  ,แรงงาน จ.ลําพูน เสนอรัฐบาลติดตามเร่ืองขึ้นคาแรง300บาท และสนับสนุนการแก รธน. , 2556 แหลงที่มา :
http://www.prachatai.com/journal/2013/05/46520
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พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม78 สรุปวา พบการปนเปอนของสารอินทรียระเหยงายในพ้ืนดินบริเวณโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน น้ําใตดินมีสารเคมีปนเปอนในปริมาณเขมขนสูงเกินคามาตรฐาน ซึ่งเปน
อันตรายตอระบบประสาท มีพิษตอตับ ไต และเปนสารกอมะเร็ง อีกท้ังยังพบภาวะเลือดจาง และความ
ผิดปกติของระบบสืบพันธุ โดยเฉพาะคนงานหญิงท่ีทํางานในโรงงานจะแทงบุตรหรือคลอดกอนกําหนด ซึ่ง
เปนผลจากสารพิษและของเสียอันตราย ซึ่งสอดคลองกับ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดตรวจพบวา
น้ําประปาบาดาลของหมูบานมีสารตะก่ัวและทองแดง สูงเกินคามาตรฐานน้ําดื่มของไทย 4 เทา และ
สังกะสีสูงเกินคามาตรฐาน 8 เทา สาธารณสุขประจําเทศบาลตําบลบานกลางจึงแจงใหชาวบานงดดื่ม
น้ําประปาของหมูบานชั่วคราว ทําใหชาวบานในพ้ืนท่ีตองแบกรับภาระคาใชจายในการซื้อนําดื่มบริโภค

สิ่งท่ีนาเปนหวงคือ จังหวัดลําพูนถือเปนแหลงรวมของน้ําใตดินในเขตภาคเหนือหากแหลงน้ําใต
ดินมีการปนเปอนผลกระทบจะไมใชเฉพาะคนในลําพูนเทานั้น แตจะรวมถึงคนในจังหวัดใกลเคียงเชน
จังหวัดเชียงใหมระหวางท่ีเกิดผลกระทบท่ีนิคมอุตสาหกรรมลําพูนนั้นพบวา ท้ังคนทองถ่ินเจาหนาท่ีรัฐมี
ความรูนอยมากเก่ียวกับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสดังกลาวจนเปนผลทําใหไมสามารถปองกันมลภาวะท่ี
เกิดข้ึนได กฎหมาย และกลไกของรัฐออนแอ ไมมีมาตรการควบคุมหรือปองกันใดๆ จนเปนผลทําใหมีการ
ปลอยของเสียสูแหลงน้ําสาธารณะไดและคนงานในโรงงานก็ไมมีระบบปองกันท่ีดีพอแมจนเม่ือเจ็บปวย
เสียชีวิตจากการทํางานก็ไมสามารถเรียกรองคาชดเชยใดๆได เปนตน

นอกจากนี้ ปญหาการจัดการขยะเปนปญหาหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอคนในพ้ืนท่ีโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมมากข้ึนโดยพบวา ในสวนของสถานการณขยะมีพิษและขยะอันตรายนั้นยังมีการลักลอบขนมา
ท้ิงนอกนิคมอุตสาหกรรม เชน ขยะอิเล็กทรอนิกสก็จะลักลอบเอามาท้ิงกระจายเปนจุดๆ ในพ้ืนท่ีลําพูน
ชาวบานบางรายรูเทาไมถึงการณ เก็บถังใสสารเคมีมาลางน้ําลงแมน้ําแลวเอาถังไปใชใสของหรือทําเตาปง
ยางซึ่งเปนอันตราย79 อีกท้ังปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลลําพูนท่ีมีจํานวนมากถึง 73.203
ตัน/วัน80 ถึงแมวาในพ้ืนท่ีเมืองจังหวดัลําพูนจะมีศูนยกําจัดขยะ 1 แหงท่ีเปนความรวมมือของกลุมองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลางรวมกับ 3 เทศบาลตําบล และ 11 องคการบริหารสวนตําบล แตยังพบวาไม
เพียงพอกับการกําจัดขยะมูลฝอย

อยางไรก็ดี ปจจุบันมีความพยายามในการแกไขปญหาการจัดการขยะโดยความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเมืองลําพูน จํานวน 5 แหง ไดแก เทศบาลตําบลบานกลาง เทศบาล
ตําบลมะเขือแจ เทศบาลตําบลเวียงยอง เทศบาลตําบลศรีบัวบาน เทศบาลตําบลปาสัก และผูแทนจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดทําขอตกลงรวมกันในเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบมี

78 สุธาวัลย เสถยีรไทย และคณะ.2550.รายงานฉบบัสมบูรณโครงการขอเสนอทางเลือกของมาตรการการปองกันและฟนฟูความเสียหายจาก
การปนเปอนดินและน้าํใตดิน.มีนาคม 2550.สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
79 นายพิรุณ จันทธรรม ผูแทนเครือขายชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมลําพูน แหลงที่มา : http://www.ppvoice.org/?p=3077
80 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม แหลงที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~lamphun_envi/index.php
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สวนรวม เพ่ือรวมกันวางแผนการบูรณาการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพ่ือดําเนินการในเรื่องการจัดการขยะ
โดยเฉพาะขยะอันตรายและขยะอินทรีย

6) ดานกฎหมาย
ในดานกฎหมาย พบวา มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม แตยังขาดประสิทธิภาพและ

การบังคับใชกฎหมาย รวมถึงขาดเอกภาพในการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของและปญหาการประสานงานระหวางหนวยงาน อีกท้ังโครงสรางทางกฎหมายใหอํานาจการ
ตัดสินใจตางๆแกหนวยงานรัฐ ทําใหองคการปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการเพ่ือมีสวนรวมในการ
จัดการสิ่งแวดลอมได ซึ่งจากการประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา
การท่ีเทศบาลตําบลจะออกใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาตสาธารณสุข ใหกับโรงงานเพ่ือใชเปนเอกสาร
ประกอบการขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตนิคมฯ ซึ่งการออกใบอนุญาตดังกลาวทางเทศบาล
ตําบล ไมขอมูลท่ีจะใชประกอบการพิจารณาเพ่ือออกใบอนุญาต เพราะไมมีอํานาจหนาท่ีทางกฎหมายท่ีจะ
เขาไปตรวจสอบหรือเรียกเก็บขอมูลดานสาธารณสุขตลอดปท่ีผานมาจากโรงงานหรือนิคมไดเลย จึงทําให
จําเปนตองออกใบอนุญาตตามท่ีสถานประกอบการขอโดยไมมีขอมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต และ
การขาดประสานความรวมมือระหวางการนิคมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องการบรรเทาสาธารณ
ภัย หากเกิดการรั่วไหล เพลิงไหม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนเปนวง
กวางอยางรุนแรง ซึ่งการนิคมไมไดมีการทําความเขาใจในการจัดการกับสารเคมี ของเสียอันตราหากเกิด
การรั่วไหล ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถเตรียมความพรอมในการเขาไปชวยเหลือ หากเกิด
อุบัติเหตุจากการสารเคมีอันตรายๆ ได

อยางไรก็ตาม การทํางานรวมกันระหวางองคปกครองสวนทองถ่ินกับการนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ยังคอนขางจํากัด เนื่องจากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกัน เชน
เทศบาลตําบลตองการใหเอาเศษวัสดุเหลือใชจากโรงงานตางๆ ในการนิคม มาใหชุมชนสามารถนํามา แปร
รูปเปนสินคาเพ่ือจําหนายได เพ่ือสรางอาชีพใหแกชุมชนในทองถ่ินอ่ืนๆ ดวย หรือการนําเศษวัสดุเหลือใช
และเศษอาหารนั้นไดมาจากโรงอาหารตางๆ ในโรงงานของเขตการนิคมฯมาผลิตกาซชีวมวล แตทางนิคม
ไมสามารถสงเสริมหรืออนุญาตใหดําเนินการไดอยางเต็มท่ี เพราะวัสดุเหลือใชในนิคมอุตสาหกรรมจะตอง
ถูกสงคืน หรือกําจัดตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น



3-1

บทที่ 3
การวิเคราะหแผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

สูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและขอเสนอแนะ

3.1 หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้น นับเปนกลไกสําคัญอันหนึ่งของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศท่ีผานมา เนื่องจากการมีนิคมอุตสาหกรรมนั้นจะชวยสนับสนุนใหมีการรวมกลุม
ของอุตสาหกรรมตางๆ เขามาไวท่ีเดียวกัน โดยมุงเนนใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of
Scale) จากการใชสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีจําเปนตอการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน ระบบการผลิตน้ํา
พลังงาน และการบําบัดน้ําเสียรวมกัน การผลิตดังกลาวภายใตการบริหารงานรวมของนิคมอุตสาหกรรม
ยอมกอใหเกิดผลกระทบท้ังทางดานบวก และลบท้ังตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ซึ่งท่ีผานมาก็ปรากฏ
เหตุการณท่ีสรางผลกระทบตอชุมชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบนิคมบางแหงหลายครั้ง และเปนท่ีมาของการปรับ
ทิศทางการบริหารของนิคมอุตสาหกรรมมาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศข้ึน ซึ่งจะตองมีลักษณะท่ี
สอดคลองกับการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดมีการกลาวถึงแลวในบทท่ี 2 ท่ีมีการพัฒนาอยางสมดุลท้ังสามดาน
ระหวางการเติบโตท่ีแขงขันได การเติบโตสีเขียวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเติบโตท่ีครอบคลุม ซึ่งผู
ท่ีมีสวนไดสวนเสีย ไดมีโอกาส มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของการพัฒนาตางๆ

3.2 วัตถุประสงคของแผนแมบทฯ

จากเอกสาร “แผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
ทางนิคมอุตสาหกรรมไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําแผนแมบทเปนสองดาน คือ

1) เพ่ือจัดทําแผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมนํารองสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ี
นําไปใชเปนกรอบทิศทางและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพ้ืนท่ีนํารองใหเกิดผลเปนรูปธรรมจากการ
สรางความรวมมือและเครือขายการพัฒนาของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) เพ่ือใหเกิดสังคมแหงความรวมมือ และสังคมแหงความไววางใจในการรวมกันพัฒนา พ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมท่ียั่งยืน
จากวัตถุประสงคดังกลาว จะเห็นไดวาแผนแมบทมีเปาประสงคท่ีนาสังเกตคือ นอกจากตองการท่ี

จะยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสูรูปแบบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งเปนเปาหมายท่ีชัดเจนอยูแลว ยัง
มีการเนนท่ี ความรวมมือ (cooperation) และความไววางใจกัน (trust) ระหวางผูประกอบการ
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ผูบริหารนิคม และชุมชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบนิคม ซึ่งไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ จากกิจกรรม
ของทางนิคมอุตสาหกรรมดวย

3.3 เง่ือนไขท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ (key success factors) ของการมุงสูเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จากเอกสาร “แผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
ซึ่งไดมีการศึกษาประสบการณการจัดทําเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากกรณีศึกษาหลายประเทศ ตั้งแต
กรณีของเมือง Kalundborg ประเทศเดนมารก The Hammarby Model ของประเทศสวีเดน ระบบ
เศรษฐกิจแบบครบวงจร (Circular Economy) ของเยอรมัน กรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุน รวมท้ังงานของ Sakr and others (2011)1 ซึ่งเม่ือนํามาประมวลความรวมกันแลว พอท่ีจะสามารถ
สรุปเงื่อนไขท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการมุงสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ดังนี้

1) ผูประกอบการภายในนิคมมีความตระหนักถึงประโยชนของการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีประสบความสําเร็จจะตองเริ่มจากการท่ีผูประกอบการภายในนิคม

เอง รวมท้ังผูบริหารการนิคมมีความตระหนักถึงของประโยชนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
จัดการดวยการใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงศักยภาพของการแลกเปลี่ยนของ
เสียของกระบวนการผลิตจากโรงงานหนึ่ง ท่ีอาจนําไปใชเปนวัตถุดิบของอีกกระบวนการผลิตของอีก
โรงงานหนึ่งได ซึ่งอาจจะตองมีพัฒนาในการสั่งสมความตระหนักรูดังกลาวเปนเวลานาน จากความคุนเคย
ความไววางใจกัน

ตัวอยางของความสําเร็จดังกลาวไดแก กรณีของชุมชนใน Kalundborg ของประเทศเดนมารกซึ่ง
ใชเวลากวา 30 ป ตั้งแตการเริ่มกอตัวข้ึนจนประสบผลสําเร็จในท่ีสุด  โดยมีพัฒนามาจากคูความสัมพันธ
ระหวางท้ังโรงงานดวยกัน และระหวางโรงงานและชุมชน จนกลายเปนเครือขายท่ีซับซอน

ความตระหนักดังกลาวนั้นจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือคูความสัมพันธท่ีมาแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกันนั้น ตั้งอยู
บนพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยนใหผลประโยชนรวม คือ ผูเขารวมตางตองไดประโยชนและเปนการเพ่ิม
โอกาสการเขาถึงทรัพยากรท่ีจําเปน สงผลใหชวยลดภาระของกฎระเบียบดานการใชทรัพยากร การปลอย
มลพิษ และของเสีย และเพ่ิมประสิทธิภาพ

จากตัวอยางของโรงงานใน Kalundborg ในเดนมารก ไดมีการประเมินวาสามารถประหยัดเงินได
ถึง US$160 ลาน ภายในป ค.ศ. 2001 (หรือ$15 ลานตอป) จากการลงทุน $75 ลาน ใน 18 โครงการ
ตั้งแตป ค.ศ. 1998 ซึ่งทําใหไดทุนคืนภายในเวลานอยกวา 5 ป2

1 Sakr, D., L. Baas, S. El-Haggar, D. Huisingh (2011) “Critical success and limiting factors for eco-industrial parks: global
trends and Egyptian context,” Journal of Cleaner Production, Vol. 19, pp. 1158-1169.
2 Sakr, and others (2011), อางแลว.
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ในทางตรงกันขามโรงงานสวนใหญใน Fairfield และ Brownsville ของสหรัฐอเมริกากลับไม
สามารถทําใหประสบความสําเร็จได เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญไมตองการลงทุน เพราะกังวลวายังมี
ความเสี่ยงสูงเกินไป ทางออกของปญหาดังกลาว ก็คือ ควรเริ่มจากโครงการท่ีเสี่ยงต่ํา และใหกําไรสูงกอน
เม่ือประสบความสําเร็จแลว ก็จะกลายเปนแรงกระตุนใหกับโครงการท่ีมีเสี่ยงสูงข้ึนไปไดในท่ีสุด นอกจากนี้
การมีเงินทุนสนับสนุนจากภายนอกก็อาจจะสามารถชวยสนับสนุนใหเกิดการรวมงานกันได อยางไรก็ตาม
การพ่ึงแหลงเงินทุนภายนอกก็อาจกลายเปนขอจํากัดไดเชนกัน เพราะอาจทําใหเกิดการติดการพ่ึงพิงแหลง
ทุนท่ีอาจลดลงในระยะยาวและไมยั่งยืน

ขอจํากัดอีกประการก็คือ ผูประกอบการเหลานี้มักท่ีจะขาดแคลนขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของนิคม และศักยภาพของการแลกเปลี่ยนของเสียเปนวัตถุดิบตางๆ จึงทําใหผูประกอบไมทราบถึง
ศักยภาพการแลกเปลี่ยนดังกลาว

2) ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดจะตองใหความรวมมือ (cooperation) และความไววางใจกัน
(trust)

Sakr and others (2011) ระบุวาความสัมพันธทางธุรกิจท่ีเก้ือกูลกัน การแลกเปลี่ยน “ของเหลือ
ใช” ซึ่งกันและกันนั่นนับวามีความสําคัญมาก อยางไรก็ตามความไวเนื้อเช่ือใจ และความรวมมือ ระหวาง
ผูผลิตมีความสําคัญท่ีสุด ซึ่งงานวิจัยดังกลาวเห็นวา ผูนําการเปลี่ยนแปลง (champions) คือกุญแจของ
การพัฒนาความสัมพันธดังกลาว โดยผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้คือ ผูประกอบการท่ีมี วิสัยทัศน นาเชื่อถือ
เปนผูสรางแรงบันดาลใจ เปนผูแกไขความขัดแยง และคอยกระตุนสมาชิกใหเดินทางไปสูเปาหมายรวม
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงควรเปนผู ท่ีอยูในพ้ืนท่ีและมีความกระตือรือรนกับเรื่องดังกลาว ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจึงไมจําเปนจะตองเปนผู ท่ีมีความสามารถทางเทคนิค แตเปนผู ท่ีมีความสามารถทาง
ความสัมพันธทางสังคมท่ีสามารถท่ีจะสรางความรวมมือและความไวเนื้อเชื่อใจได3

3) ความตระหนักในการแบงปนขอมูลสารสนเทศ
ในชวงตนของการสรางเครือขายความสัมพันธนี้ ผูประกอบการสวนใหญมักจะยังไมทราบถึง

แนวคิดของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนั้นผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงผูท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําหนาท่ี
สื่อสารและใหความรูเก่ียวกับแนวคิดดังกลาว รวมท้ังการนําเสนอตัวอยางความสําเร็จท่ีผานมา การ
แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะชวยทําใหผูประกอบการตางๆ สามารถคนพบคู
ของการแลกเปลี่ยนพ่ึงพาท่ีเหมาะสม รวมท้ังทรัพยากรตางๆ ท่ีเปดโอกาสใหภายในกลุมเครือขายนั้นๆ4

3 Howes, A.K. (2005), 2005. The Role of Champions in Establishing Eco-Industrial Parks. Department of Environmental
Studies, Antioch New England Graduate School. Doctor of Philosophy, p. 302.
4 Heeres, R.R., Vermeulen, W.J.V., (2004)  “Eco-industrial park initiatives in the USA
and the Netherlands: first lessons,” Journal of Cleaner Production, Vol.12, pp.985-995.
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อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีมักเปนอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนขอมูลก็คือการขาดแคลนขอมูลการศึกษา
เก่ียวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของกิจการ แรงตอตานในการแลกเปลี่ยนขอมูล

4) ตองมีความตระหนักและยอมรับอยางกวางขวาง
ผูเก่ียวของท้ังในระดับรัฐบาลกลาง ระดับทองถ่ิน และสาธารณชนโดยท่ัวไป ตองมีความตระหนัก

และยอมรับอยางกวางขวางตอแนวทางของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการใชทรัพยากรรวมท้ังการ
ประกอบการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตัวอยางของความสําเร็จในประเทศญี่ปุนในการปรับใหอุตสาหกรรมของตนใหเปนอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศก็คือ การประสบกับปญหาสิ่งแวดลอมจากสารพิษของภาคอุตสาหกรรมอยางรุนแรง เชน ปญหา
สารปรอท ท่ีเมืองมินามาตะ ปญหาสารแคดเมียมท่ีกอใหเกิดโรค อิไต-อิไต ในเมืองโตยามา เหตุการณ
ดังกลาวไดทําใหประชาชนวงกวางของญี่ปุนตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมจาก
อุตสาหกรรมในวงกวาง สงผลใหการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของญี่ปุนท่ีใชแนวคิดหลัก
ดานการนํากลับมาใชใหม (recycle) ไปจนถึงการปลอยของเสียเปนศูนย (zero waste) ประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากไดรับความรวมมือตั้งแตระดับรัฐบาลกลางลงไปจนถึงรัฐบาลทองถ่ิน ดวยการสราง
กฎระเบียบท่ีเขมงวดเพ่ือปรับใหตลาดเขาสูวงจรการใชวัสดุอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งนับเปนปจจัย
ความสําเร็จท่ีจะไดกลาวถึงในขอตอไป

5) กรอบนโยบายและการกํากับดูแล
รัฐบาลควรท่ีจะมีการวางนโยบาย และนําไปปฏิบัติเพ่ือใหการสนับสนุนทางการเมือง ความ

รวมมือ การใหความรู รวมท้ังทําการสรางสาธารณูปโภคท่ีจําเปนตอการสนับสนุนนโยบายดังกลาว
บทบาทภาครัฐท่ีจําเปนตอความสําเร็จของนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดแก การ

สนับสนุนการดึงศักยภาพของการพ่ึงพาเก้ือกูลกัน ท่ียังไมไดถูกใช โดยจะตองทําการรวมกันตรวจสอบ
ศักยภาพดังกลาวโดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ จากนั้นจึงพยายามท่ีจะชวยเหลือการพ่ึงพาเก้ือกูลกัน ท่ี
กําลังกอตัวข้ึน จัดสรระการความชวยเหลือดานเทคนิคและการเงินตางๆ ท่ีจําเปนเพ่ือชวยเรงการพัฒนา
กระตุนความรวมมือใหมๆ ดวยการคนหากิจกรรมท่ีอาจนําไปสูการเก้ือกูลกันเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ
สงเสริมเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน Co-generation การผลิตกาซจากการฝงกลบ หรือการ
นําน้ําท้ิงกลับมาใชใหม เปนตน

6) มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร และเครื่องมือมาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ีชวยกระตุนการ
เปลี่ยนแปลง

เครื่องมือดานมาตรฐานสิ่งแวดลอม และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร สามารถชวยใหการ
ขับเคลื่อนสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เครื่องมือเหลานี้
โดยเฉพาะเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร จะชวยกระตุนใหท้ังผูผลิตและผูบริโภคตระหนักถึงตนทุนผลกระทบ
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ภายนอก (external costs) ของมลพิษตางๆ ท่ีตนสรางใหกับสังคม และเปนสิ่งท่ีจะตองรวมกันรับผิดชอบ
เครื่องมือเหลานี้ ไดแก ภาษีและคาธรรมเนียมมลพิษแบบตางๆ ใบอนุญาตการปลอยมลพิษท่ีเปลี่ยนมือได
เปนตน  เครื่องมือเหลานี้จะสรางแรงจูงใจท่ีทําใหผูผลิตท่ีตองการลดตนทุน ปรับเปลี่ยนการใชปจจัยการ
ผลิต ใหมีการปลอยมลพิษท่ีนอยลงในระยะสั้น และพยายามปรับปรุงหรือรับเอาเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากข้ึนในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ผูบริโภคท่ีตองจายซื้อสินคาในราคาแพงข้ึนเนื่องจาก
มาตรการทางเศรษฐศาสตรดังกลาวก็จะมีแรงจูงใจท่ีจะเรียกรองใหผูผลิตทําการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน ความตองการสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในวงกวางจะกลายเปนแรง
สนับสนุนท่ีสําคัญท่ีสรางความตระหนักของผูบริหารของภาครัฐท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ินในท่ีสุด

3.4 ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีไทยยังขาด

1) ผูประกอบการท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรม ยังขาดความตระหนักถึงประโยชนของการพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกัน

เปนท่ีนาเสียดายอยางยิ่งวากลุมของโรงงานท่ีอยูรวมกันในนิคมตางๆ มักมีลักษณะท่ีอยูกันอยาง
โดดเดี่ยว ผูประกอบการสวนใหญจึงยังมิไดมีการพัฒนาความสัมพันธกันถึงระดับท่ีจะเกิดการแลกเปลี่ยน
พ่ึงพาอาศัยกันไดมากนัก จากการวิจัยของ กิติกร จามรดุสิตและคณะ (2559)5 พบวา การพ่ึงพาและ
เก้ือกูลซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรม (Symbiosis) ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือยังมีไมมากนัก
สวนใหญเปนโรงงานท่ีอยูในเครือเดียวกัน และการพ่ึงพากันเก้ือกูลกันกับภายนอกยังมีขอจํากัดดาน
กฎหมายซึ่งทําใหทําไดยากและมีตนทุนสูง

นอกจากนี้ ผูประกอบการเหลานี้ยังแทบไมมีขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการผลิตของตน
รวมท้ังศักยภาพของการแลกเปลี่ยนของเสียเปนวัตถุดิบตางๆ จึงทําใหผูประกอบไมทราบถึงศักยภาพการ
แลกเปลี่ยนระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนได

2) ขาดผูนําการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการใชแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นยังถือวาเปนเรื่องท่ีคอนขางใหม ดังนั้นจึงยัง

ไมคอยจะมีตัวอยางความสําเร็จซึ่งเปนเครื่องมือในการคัดผูนําการเปลี่ยนแปลง ใหมาทําหนาท่ีเปน
ตัวกระตุน สรางแรงบันดาลใจ และพัฒนาความสัมพันธระหวางผูประกอบการตางๆ

5 กิติกร จามรดุสิต และคณะ (2559) รายงานฉบับสมบูรณโครงการการพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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3) ขาดความตระหนักและยอมรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry)
ท้ังระดับรัฐบาลกลางและทองถิ่น

แมวาทางฝายผูบริหารนิคมอุตสาหกรรมและฝายผูประกอบการ อาจมีความคุนเคย และ
ตระหนักรูถึงแนวคิดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยูพอสมควรแลวก็ตาม แตอาจกลาวไดวาภาคสวน
อ่ืนๆ ของสังคม ไมวาจะเปนรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ิน ผูประกอบการท่ัวไป รวมท้ังผูบริโภคท่ัวไป ตาง
ไมมีความตระหนัก แมแตกับปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษท่ีอาจมาจากการผลิตทางอุตสาหกรรมเลย เหตุผล
หนึ่งของปญหาขางตน ก็คงอาจเปนเพราะความโชคดีของประเทศไทยท่ียังไมเคยเกิดเหตุการณทาง
เจ็บปวยอยางรุนแรงเปนวงกวางจากโรงงานอุตสาหกรรม เชนกรณีของประเทศญี่ปุน จึงไมเกิดการพัฒนา
ความตระหนักถึงปญหาในภาคประชาชน เม่ือขาดความตระหนักและยอมรับแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในวงกวาง จึงทําใหขาดพลังขับดันใหภาครัฐนั้นมีความเอาจริงเอาจังกับนโยบายนี้ รวมท้ังขาดพลังใน
การท่ีจะเปนแรงจูงใจใหภาคเอกชนทําการปรับปรุงกระบวนการผลิต การใชพลังงานและวัตถุดิบของตนให
ดีข้ึน

4) ขาดความรวมมือ และความไววางใจกัน
จากผลการสํารวจของคุณวรรณา จงจิตรไพศาล (2559)6 พบวา การเขาถึงขอมูล การมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ของประชาชนสวนใหญอยูระดับปานกลางเทานั้น ท้ังนี้ผล
การสํารวจดังกลาวชี้ไดอยางชัดเจนถึงอาการของปญหาการขาดความไววางใจกัน โดยเฉพาะดานของ
ชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบๆ นิคมฯ  ซึ่งนาจะมีสาเหตุหลักจากการท่ีขอมูลตางๆ ในการจัดการกับมลพิษและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งทางผูนําชุมชนก็ไดแสดงออกหลายครั้ง ในการประชุมตางๆ ตั้งแตมีการประชุมในงานเซ็น
บันทึกความเขาใจรวมกันในการเปดโครงการวิจัยชิ้นนี้วายังคงมีความกังวลตอสารพิษและของเสียตางๆ วา
ทางนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือไดมีการจัดการและดูแลอยางไร มีปริมาณเทาใด เม่ือมีการบําบัดแลวของ
เสียเหลานี้ถูกขนยายไปไวท่ีใด เปนประเภทในบาง และแตละชนิดมีปริมาณโดยรวมเทาใด

ขอกังขาดังกลาวของประชาชนนั้นสวนหนึ่งอาจจะเกิดจากปญหา ความไมชัดเจนของการให
ขอมูลสารสนเทศของทางนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และการนิคมอุตสาหกรรมเอง ตัวอยางไดแก การให
ขอมูลผาน website ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีไมมีการใสขอมูลสําคัญท่ีนาจะเปนท่ีสนใจของผูท่ี
คอยติดตามการปฏิบัติงานตางๆ เชน รายงานประจําป เปนตน นอกจากนี้ ในดานของคุณภาพของขอมูล
ก็ยังมีความไมเพียงพอท่ีจะสื่อความถึงความตั้งใจในการใหขอมูล สวนใหญเปน link ท่ีไมมีขอมูล

ขอมูลท่ีหาไดสวนใหญกลับมีการบรรจุไวท่ี website การนิคมอุตสาหกรรมท่ีสวนกลาง  อยางไรก็
ตาม แมจะมีขอมูลท่ีครบถวนกวาของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือก็ตาม แตก็ยังไมอยูในรูปแบบเดียวกัน

6 โครงการทบทวนสถานการณและประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลําพูน ภายใตกรอบแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนใหไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการยอยภายใต “โครงการการทบทวนสถานการณและประเมินผล
การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคเหนือและการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และนิคมอุตสาหกรรมสู
รูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”.รายงานฉบับสมบูรณ.สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.มีนาคม 2559
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ทําใหไมสามารถเชื่อมขอมูลระหวางปได รวมท้ังชื่อของ link หลายรายการก็ไมคอยสื่อความหมาย เพราะ
ใชเลขรหัสแทนท่ีจะเปนชื่อท่ีอธิบายเนื้อหาของขอมูล นอกจากนี้ขอมูลบางอยางท่ีเปนแหลงขอมูลท่ีดี
เก่ียวกับการจัดการกับปญหามลพิษของทางนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เชน รายงานสรุปโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ไมมีการ
จัดบันทึกใหเขาถึงไดท่ี website ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเลย แตถูกรวบรวมไวท่ี website การ
นิคมอุตสาหกรรมท่ีสวนกลางเทานั้น แตปญหาท่ีพบก็คือ ไมสามารถนําเอารายงานดังกลาวมาพิจารณา
เปรียบเทียบกันได เนื่องจากแตละนิคมใชเกณฑการใหคะแนนท่ีแตกตางกัน

5) ขาดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรฐานตางๆ ในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม
ระบบกฎหมายของไทยในปจจุบัน ยังมีการบรรจุเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรท่ีจะมีสวนชวยในการ

แกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมนอยมาก เทาท่ีพอจะกลาวถึงได ไดแก การเก็บภาษีจากน้ํามันเชื้อเพลิง
เขากองทุนอนุรักษพลังงานในอัตราประมาณ 25 สตางคตอลิตร กับเชื้อเพลิงสวนใหญ ซึ่งถือวามีอัตราท่ีต่ํา
มาก และอัตรายังไมสะทอนตนทุนผลกระทบภายนอกท่ีเชื้อเพลิงท่ีแตกตางกันของแตละเชื้อเพลิง

ท่ีจริงแลว วงการวิชาการไดมีความพยายามท่ีจะผลักดันใหมีการออกพระราชบัญญัติเครื่องมือ
เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม มาตั้งแตป พ.ศ. 2552 โดย ศ.ดร. ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด แตก็ไม
สามารถผานความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาได ทําใหประเทศไทยขาดโอกาสท่ีจะมีกฎหมายการ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพและยังจะเปนฐานรายไดของภาครัฐท่ีสําคัญไปอยางนาเสียดาย

ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีเพียงเครื่องมือท่ีเปนระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอมแบบบังคับของภาครัฐ
เปนหลัก (เชน มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง มาตรฐานคุณภาพอากาศ) นอกจากนั้นก็เปนมาตรฐานแบบสมัคร
ใจของภาคเอกชน (เชน มาตรฐาน ISO 14001) เปนตน  ซึ่งเปนสิ่งท่ีมีประโยชน แตก็ยังนับวามี
ประสิทธิภาพในการจัดการปญหาต่ํากวาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรอยูมาก

3.5 ประเด็นท่ีแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศควรท่ีจะมีเพิ่มเติม

การจัดทําแผนแมบทเพ่ือยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือใหข้ึนสูการเปนอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศนั้น ถือไดวาไดทํามาถูกทางมากพอสมควรแลว อยางไรก็ตามจากประเด็นท่ีไดสรุปไวในหัวขอท่ี 3.4
วายังมีปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอีกหลายดานท่ียังคงไมสมบูรณ
ซึ่งหลายสวนสามารถท่ีจะเพ่ิมเติมเขาไปในแผนแมบทใหมของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือไดเลย แต
บางสวนก็จําเปนท่ีจะตองไดรับการแกไขท่ีระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งพอท่ีจะสรุปไดดังนี้

1) ควรท่ีจะตองมีการจัดการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการผลิตของผูประกอบการชนิด
ตางๆ รวมท้ังศักยภาพของการแลกเปลี่ยนของเสียเปนวัตถุดิบตางๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือใหชัดเจน เพ่ือใหสามารถนํามาสรุปถึงศักยภาพของการแลกเปลี่ยน พ่ึงพาอาศัย
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ระหวางผูประกอบการตางชนิดกัน และระหวางผูประกอบการภายในและภายนอก หรือกับธุรกิจ
ของชุมชนภายนอก ท่ีอาจเกิดข้ึนได

2) จัดกระบวนการถายทอดองคความรูจากผูนําการเปลี่ยนแปลงของนิคมอุตสาหกรรม โดยใช
กรณีศึกษาบางกรณีท่ีไดประสบความสําเร็จไปแลว เชน กรณีการมอบเศษผาจากโรงงานทํา
ผามานมาเปนวัตถุดิบใหกับกิจการกลุมแมบานท่ีอยูภายนอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพ่ือ
สรางแรงบันดาลใจ และกระตุนใหเกิดโอกาสในการสรางเครือขายของผูประกอบการท้ังภายใน
และภายนอกนิคมข้ึนในท่ีสุด

3) การสนับสนุนภาครัฐใหมีการออกกฎหมายท่ีมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม เชน คาธรรมเนียมมลพิษ ภาษีคารบอน หรือตลาดคารบอนเครดิต เปนตน ซึ่งจะชวย
กระตุนใหภาคเอกชนจะตองปรับตัว ดวยการลดมลพิษ หรือนําเอาของเสียท่ีสามารถนํากลับมาใช
ใหมได ใหมีปริมาณมากข้ึน ซึ่งในสวนนี้จะเปนภาระท่ีเปนของรัฐบาลกลาง

อยางไรก็ตามในระดับของการนิคมอุตสาหกรรมเอง ก็ยังอาจนําเอามาตรการ
เศรษฐศาสตรมาใชในการชวยใหการยกระดับสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนได เชน การใชมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมท่ีอยูในอํานาจของการนิคมฯ
ใหแกผูประกอบการในนิคมท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการใชพลังงาน การ
ปลอยของเสีย หรือมลพิษ รวมท้ังปริมาณการผลิต ท่ีเปนฐานขอมูลสําคัญในการนํามาคํานวณ
ดัชนีชี้วัดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งรายละเอียดของการ
ปรับปรุงดัชนีชี้วัดดังลาวจะไดกลาวถึงในบทท่ี 4

4) ควรเพ่ิมกระบวนการเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนโดยรอบนิคมใหมากข้ึน ตั้งแตการ
ปรับปรุงแผนแมบท ซึ่งสามารถทําดวยการเชิญผูนําหรือตัวแทนชุมชนเขามาใหความเห็นเก่ียวกับ
ทิศทางของแผนแมบท ท้ังในรูปแบบทางตรงดวยการเปนกรรมการรวมรางแผนฯ หรือแบบ
ทางออมดวยการเปดการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน และเม่ือมีการนําเอาแผนแมบทไป
ดําเนินการปฏิบัติจริง รวมท้ังการรวมกันตรวจสอบผลการปฏิบัติเหลานั้นก็ควรท่ีจะมีการเปดให
ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการติดตามผลเปนระยะๆ (เชน 6 เดือนครั้งเปนตน) โดยเฉพาะ
ในประเด็นท่ีทางชุมชนมีความสนใจ เชน การจัดการกับสารเคมีท่ีมีพิษ การบําบัดน้ําเสีย
ผลสัมฤทธิใ์นการแกปญหาขอรองเรียนตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

5) สรางกระบวนการท่ีจะชวยบมเพาะ ความรวมมือ (cooperation) และความไววางใจกัน (trust)
ระหวางผูประกอบการ ผูบริหารนิคม กับชุมชนท่ีอยูภายนอกใหเกิดข้ึนจริง

กระบวนการหนึ่งท่ีนับไดวามีประโยชนอยางยิ่งตอท้ังการยกระดับความสามารถของ
ชุมชนในการติดตามและระบุแหลงท่ีมาของปญหาสุขภาพของชาวชุมชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบนิคม



3-9

อุตสาหกรรมภาคเหนือก็คือ การศึกษาของ พงศเทพ วิวรรธนะเดช และคณะ (2559)7 ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของโครงการยอยท่ีประกอบข้ึนเปนงานวิจัยชิ้นนี้ โครงการดังกลาวไดใชวิธีการท่ีเรียกวา
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน (Community-Based Health Impact
Assessment: CHIA) ในการยกระดับความสามารถของคนในชุมชนเองใหทําการวิจัย ดวยการ
เก็บตัวอยาง สารโลหะหนัก สารเคมีมีพิษ มาตรวจสอบคูกับการประเมินปญหาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน เพ่ือระบุแหลงท่ีมาของปญหาสุขภาพของชุมชน ซึ่งทําใหสามารถเขาใจท่ีมา
ของแหลงมลพิษไดชัดเจนยิ่งข้ึน ท้ังยังพบวาผูปวยกระจุกตัวอยูรอบพ้ืนท่ีการเกษตร สวนลําไย ซึ่ง
มีการใชสารเคมีและมีการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร หรือรอบโรงงานทําเฟอรนิเจอรในทองถ่ินท่ีมีการเผา
ขยะ เปนตน  กระบวนการนี้นับเปนสิ่งท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอชุมชน และตอการสื่อสารการดูแล
สิ่งแวดลอมของการนิคมฯ วาทําไดดีมากนอยเพียงใด ซึ่งสมควรท่ีจะไดรับการสนับสนุนใหมีการ
ทํากันตอไปอยางตอเนื่อง และสมควรท่ีจะไดรับการอุดหนุนในดานเงินทุน การฝกอบรมทักษะท่ี
จําเปนจากทางนิคม และผูประกอบการเอกชนในนิคมตอไป

อยางไรก็ดี โครงการเหลานี้ก็อาจจะยังไมเพียงพอท่ีจะแกปญหาความไมไวเนื้อเชื่อใจท่ีดู
เหมือนจะหยั่งรากลึกพอสมควรในความคิดของประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบนิคมฯ ซึ่งจําเปนท่ี
จะตองมีเครื่องมือเพ่ิมเติมมาชวยเสริมใหสามารถแกไขใหดียิ่งข้ึน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เห็นวา นาท่ีจะ
ไดนําเอาแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตรกับการสรางทุนสังคมมาปรับใชได ซึ่งจะขยายความในหัวขอ
ถัดไปตอจากนี้

3.6 แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร กับการสรางทุนทางสังคม

ความรวมมือและความไววางใจของสมาชิกในสังคมหนึ่งๆ นั้น ในทางเศรษฐศาสตรถือวา นับเปน
ทุนทางสังคม (Social capital) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งโดยนิยามแลว ทุนทางสังคม หมายถึง เครือขายของ
ความสัมพันธระหวางประชาชนท่ีอาศัยและทํางานในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งทําใหสังคมดังกลาวทําหนาท่ีไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากความสัมพันธสวนตัวและปฏิสัมพันธระหวางบุคคล รวมท้ังความเชื่อหรือคุณคา
รวม

แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร ในงานเขียนของทานพระอาจารย อริยะวังโส (2555) ซึ่งสามารถสรุป
แนวคิดรวบยอดไดดวยภาพท่ี 3.1 ขางลางนี้ เปนแนวคิดหนึ่งท่ีอาจนํามาประยุกตใชเพ่ือชวยสรางสรางทุน
ทางสังคมใหกับประชาคมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือได

7 พงศเทพ วิวรรธนะเดช และคณะ.2559.รายงานฉบับสมบูรณโครงการทบทวนสถานการณและประเมินผลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือและการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และนิคมอุตสาหกรรม สูรูปแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ.มีนาคม 2559.สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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ภาพท่ี 3.1 แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตรกับทุนทางสังคม

แนวคิดทางพุทธเศรษฐศาสตรท่ีทานพระอาจารยอริยะวังโส สรุปไวนั้น มีชื่อเรียกโดยรวมวา ดุลย
ภาพแหงธรรม ซึ่งประกอบดวยหลักธรรม 3 ประการคือ พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 ซึ่ง
หากสมาชิกของสังคมหนึ่งๆ ตางมีหลักธรรมดังกลาวถึงพรอมแลว หลักธรรมท้ังสามก็จะรวมกันทําใหสังคม
มีการปฏิสัมพันธกันอยางมีความสมดุล เก้ือกูลซึ่งกันและกัน สรางเสริมความไวเนื้อเชื่อใจไดในท่ีสุด

1) พรหมวิหาร ๔: หลักธรรมของผูมีจิตใจย่ิงใหญ
หลักธรรมนี้ เปนแนวทางท่ีทําใหผูท่ีปฏิบัติตามไดมีจิตใจท่ียิ่งใหญ เปนท่ีรักใครของผูท่ีมีโอกาสอยู

รวมดวย ซึ่งประกอบดวยหลักธรรมยอย 4 ขอ คือ
1. เมตตา ซึ่งก็คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความตองการท่ีจะใหทุกคนประสบกับประโยชน

และความสุข
– การนําไปใชปฏิบัติ: ผูบริหารท่ีมีเมตตา ยอมมีความหวังดีกับทุกผูคนท่ีอยูโดยรอบใหมี

ความสุข มากกวาท่ีจะสนใจแตเปาหมายการแสวงหากําไรสูงสุด การจัดการบริหารงานตางๆ
ในสถานประกอบการจึงควรท่ีจะสนใจสิ่งท่ีจะทําใหผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา สามารถ
ทํางานอยางมีความสุขดวย นอกจากนี้หากมีเมตตาตอผูคนท่ีอาศัยอยูรอบๆ นิคม
ผูประกอบการยอมจะตองระมัดระวังท่ีจะดูแลใหกระบวนการผลิตและการปลอยของเสียออก

ดุลยภาพแห่ง
ธรรม

พรหมวิหาร ๔
เมตตา, กรุณา, มทิุตา, อุเบกขา

สังคหวัตถุ ๔
ทาน, ปิยวาจา, อัตถจริยา, สมานัตตตา

อิทธิบาท ๔
ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมงัสา

ท่ีมา: พระอาจารยอารยวังโส, พุทธเศรษฐใน. ธรรมศาสตร, ๒๕๕๕



3-11

จากโรงงานไมใหมีมลพิษ ใหมีความปลอดภัยตอชุมชนปลอดภัย รวมท้ังตองไมแยงใช
ทรัพยากรรวมตางๆ เชน น้ําดื่มน้ําใช จนทําใหชุมชนเดือดรอน ขาดแคลน
– การประเมินผล: สามารถวัดผลของการปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ ในสวนของพนักงานดวยการ

สํารวจระดับความสุข และความพอใจของพนักงาน ตอกระบวนการทํางานตางๆ ตอ
สภาพแวดลอมของสถานประกอบการ เปนตน สําหรับชุมชน อาจวัดผลไดจากผลสํารวจความ
พอใจของชุมชนตอความปลอดภัยจากการประกอบการของนิคมฯ เปนตน

2. กรุณา หมายถึง ความสงสาร ความอยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข ความเดือดรอน
ผูยอมจะไมปลอยใหผูคนท่ีอยูรอบตัวตองทนอยูกับความทุกขยากตางๆ ได

– การนําไปใชปฏิบัติ: ผูบริหารการนิคมฯ ท่ีมีหลักธรรมนี้ ยอมจะตองมีความกระตือรือรนท่ีจะมี
กระบวนการท่ีจะชวยแกปญหาแกบริษัทตางๆ และแกปญหาความเดือดรอนชุมชนไดจริง เชน
การมีหนวยงานตอบสนองตอปญหาความเดือดรอนจากเหตุฉุกเฉิน เชน การมีสารเคมีรั่วไหล
การเกิดเพลิงไหม เปนตน
– ประเมินผล: อาจสามารถวัดไดจากการมีแผนงานเก่ียวกับการตอบสนองตอปญหาฉุกเฉิน และ

มีการตั้งหนวยงานรองรับการจัดการกับเหตุฉุกเฉินข้ึน และมีชวยเหลือท่ีมีผลจริงหรือไม รวม
ไปถึงระยะเวลาในการสอบสนองตอปญหาฉุกเฉินหรือการรองทุกขของชุมชน รวมท้ังจํานวน
กรณีท่ีไดทําการแกปญหาสําเร็จลง ในระยะเวลาอันควร และจากผลการสํารวจความพอใจของ
ชุมชนตอการแกปญหาเหลานั้น เปนตน

3. มุทิตา หมายถึง ความเบิกบานและพลอยรวมยินดีไปกับ พรอมท่ีจะชวยสงเสริมสนับสนุน
– การนําไปใชปฏิบัติ: การมีกิจกรรมรวมแสดงความยินดีกับผลงานของบริษัทท่ีมีผลงานดาน

สิ่งแวดลอมดีเดนจนสามารถนํามาเปนตัวอยาง เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การใหรางวัลกับ
พนักงานดีเดน และการรวมกิจกรรมท้ังทางประเพณีและการกุศลตางๆ กับชุมชน เชน งาน
กฐิน สงกรานต อยางสมํ่าเสมอ
– ประเมินผล: สามารถวัดไดจากจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมดังกลาวตอป ความสมํ่าเสมอ

และตอเนื่องในการจัดหรือรวมงาน และดูจากผลการสํารวจความพอใจของผูไดรับการรวมจัด
งานหรือการแสดงความยินดี เปนตน

4. อุเบกขา หมายถึง ความมีใจเปนกลาง วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และความ
เท่ียงธรรม (สังเกตดวยวาคนสวนใหญมักเขาใจผิดวาหลักธรรมนี้ สอนใหปลอยปละละเลย ไม
ดูดาย ซึ่งไมถูกตอง)

– การนําไปใชปฏิบัติ: ผูบริหารนิคมฯ ดูแลการปฏิบัติงานของผูประกอบการในนิคมฯอยางเท่ียง
ธรรม โปรงใส ตามกฎเกณฑ กฎหมายและหลักการท่ีไดตกลงกันไวกับชุมชน ผูบริหารสถาน
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ประกอบการก็ปฏิบัติตอคนงานของตนอยางเท่ียงธรรม จายคาตอบแทนในระดับท่ีเปนธรรม
ดูแลสวัสดิการการทํางานและสุขภาพตามกฎหมาย รวมท้ังดูแลใหกระบวนการผลิตเปนไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑดานสิ่งแวดลอม ไมเอารัดเอาเปรียบ
– ประเมินผล: ผลสํารวจความพอใจของชุมชนตอการการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

2) สังคหวัตถุ ๔: หลักธรรมประสานหมูชนใหสามัคคี
หลักธรรมนี้ เปนหลักธรรมท่ีชวยเสริมสรางความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน ซึ่งประกอบดวย

หลักธรรมยอย 4 ขอ ดังนี้ คือ
1. ทาน หมายถึง การแบงปนและชวยเหลือ ดวยปจจัยสี่ ทุนหรือทรัพยสินสิ่งของ ใหความรูและ

อบรมทักษะตางๆ
– การนําไปใชปฏิบัติ: การนิคมฯ และผูประกอบการยอมมีสวนชวยชุมชนในดานการจางงาน

การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจของการบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนิคมอุตสาหกรรม เชน ธุรกิจ
หอพัก รานอาหาร เปนปกติอยูแลว แตก็ยังสามารถชวยเหลือเพ่ิมเติมไดอีก ดวยการจัดตั้ง
โครงการชวยเหลือชุมชน เชน การบริจาคเศษวัสดุเหลือใชใหชาวบานนําไปประดิษฐสินคา
การใหทุนการศึกษาแกนักเรียน การรวมทําบุญในงานทางศาสนา การสอนและอบรมความรู
ทักษะตางๆ เพ่ือชวยยกระดับคนในชุมชนใหสามารถหางานท่ีมีรายไดดีข้ึน สนับสนุนการทํา
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) เปนตน
– ประเมินผล: อาจสามารถพิจารณาไดจากมูลคาของวัสดุ ทุน ท่ีมอบใหวา มีจํานวนครั้งและ

ผูเขารวมรับทุน หรือการอบรมมากนอยเพียงใน อีกท้ังมีการกระจายและความท่ัวถึงของการ
ชวยเหลือนั้นๆ

2. ปยวาจา หมายถึง พูดอยางรักกัน มีเหตุผลเปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงาม หรือแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรัก
ใครนับถือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน

– การนําไปใชปฏิบัติ: ผูประกอบการและการนิคมควรท่ีจะมีการสื่อสารขอเท็จจริงของการ
ประกอบการ และผลของการปฏิบัติตามขอเสนอของชุมชน อยางจริงใจ ในรูปแบบท่ีทําให
ชุมชนสามารถเขาใจไดงาย เปนไปอยางสุภาพ อยางเปนประโยชน ไมสรางความเขาใจผิด
– ประเมินผล: วัดไดจากความเปดกวางตอการเขาถึงขอมูลการปฏิบัติงานตางๆ ความชัดเจน

ถูกตองและความตอเนื่องของขอมูล
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3. อัตถจริยา หมายถึง การทําประโยชนแกเขา การบําเพ็ญสาธารณประโยชน (CSR) การชวย
แกไขปญหาตาง

– การนําไปใชปฏิบัติ: นิคมฯ และผูประกอบการ ตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ตอสิ่งแวดลอม
และคอยชวยเหลืองานสาธารณประโยชนใหชุมชนโดยรอบ การชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมเม่ือมี
เหตุเกิดข้ึนอยางเต็มท่ี
– ประเมินผล: ดัดไดจากสถิติการรักษาสิ่งแวดลอมท่ีอยูในเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังปริมาณและ

คุณภาพของการบําเพ็ญประโยชนเหลานั้น

4. สมานัตตตา หมายถึง การเอาตัวเขาสมาน ทําตัวใหเขากับเขาได ใหความเสมอภาค ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอกัน ไมเอาเปรียบ รวมสุข รวมทุกข
– การนําไปใชปฏิบัติ: การนิคมฯ ควรมีกลไกในการรับแลกเปลี่ยนและฟงความเห็น

ระหวางบริษัทและชุมชน หรือใหชุมชนมีสวนรวม ท่ีนําไปสูการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
– ประเมินผล: สามารถวัดจากความสมํ่าเสมอของการรับฟงความคิดเห็น  ความ

พยายามหรือความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติ

3) อิทธิบาท ๔: หลักธรรมสูความสําเร็จ
หลักธรรมนี้ เปนหลักธรรมท่ีชวยเสริมสรางความสําเร็จของผูปฏิบัติงายตางๆ ซึ่งประกอบดวย

หลักธรรมยอย 4 ขอ เชนกัน คือ
1. ฉันทะ หมายถึง การมีใจรัก มีความพอใจจะทําสิ่งนั้นๆ ดวยใจรัก
– การนําไปใชปฏิบัติ: มีความแนวแนม่ันคงกับแนวทางของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งจําเปนท่ี

จะตองมีการอบรม ประชุม เพ่ือสรางจิตสํานึกของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแกบุคลากรทุกฝาย
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหทุกภาคสวนมุงสู เปาหมายเดียวกัน และมีการกําหนดแผนงาน
แผนปฏิบัติท่ีชัดเจน
– การประเมินผล: อาจวัดไดจากผลสํารวจความเขาใจตอเปาหมายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ

ผูบริหารนิคมฯ ผูบริหารบริษัท พนักงาน และชุมชน  รวมท้ังการมีแผนงานการปฏิบัติท่ีชัดเจน

2. วิริยะ หมายถึง พากเพียรทํา เอาธุระ ไมทอดท้ิง ไมทอถอย
– การนําไปใชปฏิบัติ: การนําเอาแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแผนงานสูการปฏิบัติจริง

อยางตอเนื่อง มีผลงานท่ีมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนตามลําดับ
– การประเมินผล: มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ผลสรุปปญหาและอุปสรรค ท่ีมีรอบ

รายงานสมํ่าเสมอ และความถ่ีอยางนอยทุกหกเดือน
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3. จิตตะ หมายถึง การเอาใจใส มีจิตใจฝกใฝ ทํากิจหรืองานนั้นอยางอุทิศตัวอุทิศใจ
– การนําไปใชปฏิบัติ: มีความพยายามในการปฏิบัติตามแผนงาน ใหบรรลุผลตามเปาหมายตาม

แนวทางของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
– การประเมินผล: อาจวัดจากสัดสวนของการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีสําเร็จอยางมีคุณภาพ

4. วิมังสา หมายถึง การใชปญญาสอบสวน โดยรูจักทดลอง วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไข
ปรับปรุง

– การนํามาใชปฏิบัติ : มีการนําผลของการปฏิบัติงานตามแผนงานมาวิเคราะหเพ่ือหา
ขอผิดพลาด และนํามาปรับปรุง
– การประเมินผล: สามารถวัดไดจากรายงานการวิเคราะหปญหาและผลของการปรับปรุงทุก 6

เดือน ผลของ KPI ตางๆ มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน และขยายไปสูบริษัทจํานวนมากข้ึน


