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รายงานวิจัยเรื่อง”ขอเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย” มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาและวิเคราะหประสบการณการบริหารภาครัฐกับรูปแบบการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมยั่งยืนในตางประเทศ ศึกษาและวิเคราะหบทเรียนของการบริหารภาครัฐและรูปแบบการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมของประเทศไทยและเพื่อสังเคราะหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เขตอุตสาหกรรม
ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย 

ทั้งน้ีในการดําเนินโครงการไดใชวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การ
สํารวจและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน การจัด
สัมมนาเวทีสาธารณะทั้งในระดับพ้ืนที่ และเวทีสัมมนาขับเคลื่อนเชิงนโยบายกับภาคีที่เกี่ยวของตางๆ 
และจึงนํามาวิเคราะหจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน   การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของ
ประเทศไทย. 

ผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวา ในปจจุบัน ปญหาการปลอยมลพิษกําลังเปนที่สําคัญและสราง
ผลกระทบตอนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณโดยรอบ   อยางไรก็ตาม สิ่งที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประเทศไทยยังไมไดมีการพัฒนากรอบและแนวทางดานนโยบายเพื่อการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนใหเปนวาระแหงชาติ เม่ือเปรียบเทียบกับประสบการณจากตางประเทศ 
ดังน้ัน จึงควรมีการพัฒนากรอบและแนวทางดานนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนใน
ระดับนโยบายและกฎหมายดานสิ่งแวดลอมจะตองมีการทบทวนเพื่อใหสามารถตอบสนองตอนโยบายที่
มุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได สําหรับในระดับภูมิภาคนอกเหนือไปจากการพัฒนาระดับนโยบาย องคกร
กึ่งตุลาการดานสิ่งแวดลอมจะตองถูกตั้งขึ้นโดยกฎหมายเพ่ือเขามาทําหนาที่แกไขปญหาความขัดแยงใน
พ้ืนที่เขตอุตาหกรรม  
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สําหรับขอเสนอแนะ คือ ควรนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ควรมียุทธศาสตรและการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน ควรมีกลไกติดตามตรวจสอบในระดับชาติเพ่ือการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ควรมี
พัฒนากลไก มาตรการและเครื่องมือของภาครัฐ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดระบบการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  
 

คําสําคัญ : การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร เมืองนิเวศ สังคมที่เนนของ
การหมุนเวียนวัสดุกลับมาใชใหม  
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Abstract 
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Objectives:   1. Study and analyze on the role of government in developing sustainable 
industrial area from foreign experiences. 2. Study and analyze on the role of government in 
developing industrial area from Thai experience and 3.Policy recommendation on developing 
sustainable industrial area for Thailand. 
Methodology:   Review literature, interview key stakeholders from government and an owner of 
industrial estate, organize meetings with focus group in industrial areas and policy makers, 
analyze and recommend for policy development on sustainable industrial area in Thailand. 
Result: The concentration of pollution emission is a large problem which is faced at present in 
industrial areas and surrounded community in Thailand. The importance is that the policy 
guidelines and framework for sustainability of industrial area are not developed to be a national 
agenda like as comparison for China, Japan and German experiences. 
Discussion and conclusion: At the Policy level, policy guidelines and framework for 
sustainability of industrial area should be developed and environmental law should be revised 
to response the sustainable policy. At the regional levels, beyond following the policy level 
development, the Tribunal should be established by law to deal with environmental conflict 
resolution in industrial area.   
Suggestion and Further Study:  The policy guidelines and framework of sufficiency economy 
for national and local level in Thailand. Indictors of sufficiency economy for environmental 
sustainable development in Thailand. 
 

Key words:  
Developing Sustainable Industrial Area, Circular Economy, Eco-town, Recycle-oriented- 

Society 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
โครงการขอเสนอเพื่อการพฒันาเขตอุตสาหกรรมยั่งยนื 

ในบริบทของไทย 
 

โครงการขอเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย มีวัตถุประสงคของ
การศึกษา 3 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษาประสบการณการบริหารภาครัฐกับรูปแบบใน         
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในตางประเทศ ประการที่สอง เพ่ือวิเคราะหบทเรียนของการบริหารภาครัฐ
และรูปแบบการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย และประการสุดทาย เพ่ือสังเคราะห
ขอเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนสําหรับประเทศไทย โดยนักวิจัยของสถาบันธรรมรัฐเพ่ือ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมไดกําหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัยเพื่อตอยอดองคความรูที่มีอยูให
สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนภาครัฐและเพื่อการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังตอไปน้ี 

• การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพ่ือวิเคราะหในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของ 

• การสํารวจและการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและ       
ภาคชุมชน 

• การจัดสัมมนาเวทีสาธารณะระดับพ้ืนที่เพ่ือเกิดการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของกับตอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

• การทบทวนประเมินสถานการณที่เกิดจากผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออก  

• การประชุมหารือเพ่ือขับเคลื่อนเชิงนโยบายกับภาคีที่เกี่ยวของ 

• วิเคราะหเปรียบเทียบภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

• ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 
 

สําหรับผลการวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

สวนที่ 1  
ความเปนมาและกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

 บทนํา  
 สืบเน่ืองจากสภาพปญหาที่เกิดจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในระดับตางๆทั้งในระดับ    

โลกาภิวัน(Globalization) ระดับนโยบายของประเทศ และระดับของการจัดการดานสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม ตลอดจนปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนภายในองคกรและขาดกลไกตรวจสอบถวงดุล 
จึงนํามาสูการศึกษาเพื่อพัฒนาขอเสนอสําหรับภาครัฐในการบริหารจัดการอยางเปนระบบมีธรรมาภิบาล
และการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนตอไป 
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 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน   
เริ่มตนดวยการตั้งคําถามวา การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนคืออะไร มีแนวคิดพื้นฐาน

อยางไร มีปจจัยใดที่สําคัญที่ควรคํานึงถึง มีขอบเขตการจัดการอยางไร ผลจากการศึกษาทบทวนใน
ประเด็นคําถามขางตนไดแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน คือ  

(1) นิยามและแนวคิดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน เปนการนิยามศัพทที่เกี่ยวของ  
เชน สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Parks: EIP) การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-
Industrial Development: EID) การพึ่งพิงซ่ึงกันและกันของอุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis: IS) 
ระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร (Circular Economy: CE)  

(2) ปจจัยและองคประกอบของการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน โดยแสดงใหเห็นปจจัยและ
องคประกอบที่สําคัญ เชน โครงสรางพื้นฐานของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน นิคม
อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดลอม บทบาทของผูเกี่ยวของกับสวนอุตสาหกรรม เปนตน  

(3) สรุปวิวัฒนาการ ความเปนมาและแนวคิดของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนใน
ระดับสากล 
 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน   
 กรอบแนวคิด 3 ประการ ที่เปนองคประกอบในการพิจารณาถึงเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน คือ (1) 

พ้ืนที่ของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (2) ระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน และ (3) กรอบแนวคิดที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  

ในปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกไดพยายามพัฒนาแนวคิดและวิธีการ เพ่ือใหการคุมครองและ
ปองกันสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม แนวคิดเหลานี้ไดนํามาประยุกตใชทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในหลายประเทศอยางไดผล ไดแก แนวคิดในมิติสิ่งแวดลอม เชน 
สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด (Clean Production) สงเสริมการใชหลัก 3Rs (Reduce-Reuse-
Recycle) สงเสริมการลดการใชพลังงาน เนนพลังงานที่สะอาด แนวคิดในมิติเศรษฐศาสตร เชน     
การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมหรือภาษีมลพิษ ใชหลักการ Polluter Pays Principle สงเสริมการใชตัวชี้วัดการ
เจริญเติบโตของประเทศดวย Green GDP แนวคิดในมิติสังคม เชน สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ สงเสริมความเปนธรรมดานสิ่งแวดลอม สงเสริมธุรกิจ
ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 

นอกจากนั้นยังนํากรอบแนวคิดในดานอ่ืนมาพิจารณาประกอบดวย เชน แนวคิดการพัฒนา
เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  กรอบ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทาง
ที่ควรจะเปน (Normative) โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยที่มองโลกเชิงระบบ ที่มี
ลักษณะพลวัตรและมุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
ในขณะที่คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง คือ สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุก
ระดับและตลอดเวลา โดยมีแนวคิดทางสายกลาง เปนหลักแนวคิดที่สําคัญ ความพอประมาณ               
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ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเง่ือนไข การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งเง่ือนไขความรูควบคูกับคุณธรรม    

 สําหรับการวิเคราะหกลไกและมาตรการในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนในการศึกษานี้ 
ไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ระดับ คือ กลไกและมาตรการ ระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ภายใตกลไก
และมาตรการทั้งสองนี้ จะใชกรอบวิเคราะหใน 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ประเด็นในเชิงกลไกการบริหาร
จัดการและการกํากับติดตาม (2) ประเด็นทางดานเศรษฐศาสตร (3) ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม และ 
(4) ประเด็นทางดานสังคม  
 

สวนที่ 2 
การทบทวนและวิเคราะห  

กรณีศึกษาประสบการณการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนจากตางประเทศ 
 ในสวนที่ 2 เปนการนํากรอบแนวคิดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนของประเทศจีน ญี่ปุน 

และกลุมสหภาพยุโรป (เยอรมันและเดนมารค) ตามลําดับ และวิเคราะหรูปแบบการดําเนินงาน รวมทั้ง
บทบาทภาครัฐและมาตรการในการสงเสริมสนับสนุนและควบคุมกํากับของประเทศเหลานี้ 

 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนในสาธารณรัฐประชาชนจีน : Circular Economy 
แนวคิดดังกลาวเปนการปฏิวัติทางความคิดของระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรงอันเปนระบบ

เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่ประกอบดวย การใชทรัพยากร การผลิต การบริโภค และการกําจัด ในระบบ
เศรษฐกิจแบบนี้คนทั่วไปจึงมักใชทรัพยากรแลวทิ้งของเสียหรือของเหลือ กลายเปนมลพิษอยูในอากาศ 
น้ํา และดิน แตระบบ CE มีความแตกตาง กลาวคือ เปนการสงเสริมแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่
กลมกลืนกับสิ่งแวดลอมของโลก วัตถุประสงคหลักคือ ประสานกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขากับ
กระบวนการผลิตที่มีลักษณะเปนวงจรปด อันประกอบดวยการใชทรัพยากร การผลิต การบริโภค การใช
ทรัพยากรซ้ําเปนครั้งที่สอง วัสดุและพลังงานทั้งหมดจะถูกใชอยางมีเหตุผลและตอเน่ืองในวงจรทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน  
 โดยหลักการของ CE คือ การลด (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการหมุนเวียนนํากลับมาใช
ใหม (Recycle) หรือที่เรียกวา “หลักการ 3Rs” ทุกๆหลักการของ 3Rs มีความสําคัญตอการนํา CE ไป
ปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จโดย (1) การลดเปนวิธีการที่เกี่ยวของกับปจจัยการผลิต (2) การใชซ้ําเปนวิธีการ
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต (3) การหมุนเวียนกลับมาใชใหมเปนวิธีการที่เกี่ยวของกับผลผลิต 

นอกจากนั้น แนวคิด CE ยังเปนแนวคิดที่มองระบบเศรษฐกิจแบบ Triple-Win ซึ่ง            
เชื่อมโยงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคุมครองสิ่งแวดลอมและการจางงานทางสังคมเขาดวยกัน 
จากการแยกสวนของการพัฒนา 3 มิติไปสูการบูรณาการใหเปนหนึ่งเดียว และสามารถประยุกตใชไดใน 
3 ระดับ คือ วงจรขนาดเล็ก (Minor Cycles)  สามารถใชดําเนินการในสถานประกอบการแตละแหง  
วงจรระดับปานกลาง (Meta Cycles) เปนการหมุนเวียนและการนําทรัพยากรกลับมาใชใหมภายในนิคม
อุตสาหกรรม  และในกลุมหรือหวงโซของอุตสาหกรรมเดียวกัน  วงจรมหภาค (Macro Cycles)  เปน
การบูรณาการระบบการบริโภคและการผลิตที่แตกตางกันเขาไปอยูในพื้นที่ระดับภูมิภาค ในระดับที่สาม
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จะเปนการบริหารจัดการใหเกิดการเคลื่อนไหวตอเน่ืองระหวางเมือง  เขตปริมณฑลและระบบการฟนฟู
ทรัพยากรอยางบูรณาการ 

 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในประเทศญีปุ่น : Eco-Town  
แนวคิดและแผนพัฒนาเมืองนิเวศ(Eco-Town) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมกระตุนเศรษฐกิจ

ของทองถิ่น ดวยการสนับสนุนธุรกิจดานสิ่งแวดลอมที่อาศัยความเขมแข็งของอุตสาหกรรมทองถิ่น และ
เพ่ือสรางระบบเศรษฐกิจสังคมที่มีการหมุนเวียนการใชทรัพยากร (Resource-Recycling Socio-
Economic) โดยการสงเสริมทองถิ่นใหมีการนําวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชใหมและลดการผลิตของเสีย 
รัฐบาลทองถิ่นจึงเขามามีบทบาทสําคัญในกิจกรรมภายใตแผนงานนี้ โดยทําการเชื่อมโยงประชาชนใน
ทองถิ่นและอุตสาหกรรมในทองถิ่น เพ่ือรวมกันหานวัตกรรมสําหรับการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

แนวคิดหลักของ Recycle-Oriented Society เชน ตระหนักถึงการใชทรัพยากรและพลังงานให
เกิดประโยชนสูงสุด โดยทําใหปจจัยการผลิตและผลผลิตเหลือนอยที่สุด ดวยการประสานระหวาง
สิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจโดยใชกลไกตลาด สรางระบบเศรษฐกิจใหมในลักษณะของความเปนหุนสวน
ระหวางภาคธุรกิจ ผูบริโภค รัฐบาลทองถิ่นและระดับชาติ จัดตั้งระบบใหมเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี(ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เชน เทคโนโลยีเพ่ือลดภาระสิ่งแวดลอม ทั้งระบบเศรษฐกิจที่ทําลายทรัพยากรทั้งจากตน
น้ําจนถึงปลายน้ํา การผลิตวัตถุดิบฯลฯ โดยมีกลไกมาตรการที่สําคัญดังนี้ การจัดซื้อจัดจางที่คํานึงถึง
สิ่งแวดลอม (Green procurement) ลัทธิบริโภคนิยมที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม  
การขยายความรับผิดชอบของผูผลิต การจัดการของเสียแบบบูรณาการ (Integrated waste 
management) เปนตน 

นอกจากนั้นยังไดมีการสรุปวิเคราะหบทเรียนจากประเทศญี่ปุนในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
เง่ือนไขสําคัญในการสรางเมืองนิเวศ ภาคีตางๆที่สําคัญและบทบาทหนาที่ในการพัฒนาเขตเมืองนิเวศ  
ขอดีและประโยชนของเมืองนิเวศสําหรับผูมีสวนไดเสียทั้งในรัฐบาลระดับชาติ รัฐบาลทองถิ่นภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชน 

 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในยุโรป (ประเทศเยอรมันและเดนมารค) 
(1) แนวคิด Circular Economy ในประเทศเยอรมัน เปนการมองผานกระบวนการ

พัฒนาการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเร่ิมตนจาก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสีย แตจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สุด คือ ป 1991 The Packaging 
Ordinance ไดถูกนําไปประยุกตใชกับหีบหอบรรจุภัณฑของสินคาตางๆ ยกเวนสารอันตราย เปาหมาย
สําคัญคือ 

• ลดการใชวัสดุบรรจุภัณฑ ดวยการหลีกเลี่ยง การใชซ้ํา และการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม 

• มอบความรับผิดชอบการกําจัดผลิตภัณฑใหกับโรงงานและระบบตลาด 

• ฟนฟูชุมชนทองถิ่นขึ้นมาจากการที่ตองรับภาระกําจัดของเสีย 

• สงเสริมการหมุนเวียนนําวัสดุกลับมาใชใหมอยางชัดเจน 
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 ตอมาในป 1996 The Closed Substance Cycle and Waste Management Act (CSCWNA) 
ไดมีผลบังคับใชประกาศนี้ และอาจกลาวไดวาเปนกาวสําคัญที่ไปสูการสรางระบบเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร (Circular Economy) อันเปนตัวแทนมิติใหมของนโยบายการจัดการของเสียของเยอรมันดวยการมี
เปาหมายสําคัญ คือ การหลีกเลี่ยงและการนํากลับมาใชใหม  

  สรุปบทเรียนสําคัญของประเทศเยอรมัน คือ ผูมีสวนไดเสียไดเขามามีบทบาทสําคัญ และเขา
มารวมรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันมีการสรางการมีสวนรวมอยางแข็งขันในลักษณะอาสาสมัคร         
การสื่อสารเชิงรุกเพื่อแกปญหากลุมที่กดดันที่มาจากอุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิด
การสนับสนุนอยางมาก การใชกลไกตลาดและเครื่องทางการตลาดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ 
ใชหลักการ Polluter Pays Principle เปนเครื่องมือนําไปสูการลดของเสีย ณ แหลงกําเนิด เชน ระบบ
คาธรรมเนียมมัดจํา เปนตน 

(2) แนวคิด Industrial Symbiosis ในประเทศเดนมารค ความเปนมาของนิเวศ
อุตสาหกรรมในเมือง Kalundborg เปนจุดเริ่มตนของการะบวนการพัฒนา ซึ่งสามารถสรางความ
เชื่อมโยงและมีพันธมิตรในบริหารจัดการทรัพยากรดวยภายในเมืองของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จนไดรับการเรียกขานวา เปนการทํางานของระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Industrial Ecosystem) หรือ       
การพ่ึงพาซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis)  อาจกลาวไดวา ระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรม Kalundborg เปนตัวอยางของเครือขายอุตสาหกรรมไมใชนิคมอุตสาหกรรม ทั้งน้ีรูปแบบ
ของระบบนิเวศของอุตสาหกรรมในเมือง Kalundborg จะเนนการใชวัสดุตอเนื่อง โดยการแลกเปลี่ยน
ของเสียระหวางสถานประกอบการที่เปนอิสระจากกันในบางภาคการผลิต ซึ่งจะชวยลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการบริโภคทรัพยากร ลดการปลอยมลพิษ เพ่ิมมูลคาใหกับของเสีย  

 

 วิเคราะหเปรยีบเทียบการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนใน 3 ประเทศ  
 จากการวิเคราะหการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนใน 3 ประเทศขางตน สามารถนําผล
การวิเคราะห มาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเขต
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของแตละประเทศ โดยสรุปดังนี้  

ความเหมือน คือ ประเทศเหลานี้ตางก็เคยประสบปญหามลพิษจากอุตสาหกรรมมากอน และ
ดวยศักยภาพที่จํากัดในการกําจัดของเสียโดยธรรมชาติในขณะนั้น ทั้ง 3 ประเทศ จึงไดพยายามเริ่มหา
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคลองกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศตน มีการกําหนด
หลักการการพัฒนาที่ชัดเจน และมีการดําเนินการเปนโครงการทดลองใหเห็นผลในระยะเริ่มตนกอนที่จะ
ขยายผลเต็มพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังคํานึงถึงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในทุกระดับ ไมเพียงการ
ควบคุมมลพิษของอุตสาหกรรมเดี่ยวเพียงลําพัง ยังมีมาตรการที่คํานึงถึงการควบคุมมลพิษในระดับกลุม
อุตสาหกรรม ระดับเมือง และระดับประเทศอีกดวย 
 ประการสําคัญที่เปนหัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน ก็คือ การใชกลไก
ทางกฎหมาย ซึ่งมีการออกกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับการกําจัดของเสียเพ่ือใหสอดรับกับหลักการการ
แกไขปญหาของแตละประเทศ 
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ความแตกตาง จะสังเกตเห็นวามีวิวัฒนาการของการพัฒนาความเปนอุตสาหกรรมที่ตางกัน 
การดําเนินการใหประสบความสําเร็จน้ัน ขึ้นอยูกับภาคีที่เขามาเกี่ยวของและการเขามามีบทบาทหลักใน
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน ซึ่งพบวาแตละประเทศจะมีความแตกตางกันในการบริหารจัดการ  
ประเทศจีนจะริเร่ิมและประกาศนโยบายโดยรัฐบาลกลาง และใชโครงสรางของรัฐบาลกลางเปน            
ผูขับเคลื่อนและมอบนโยบายใหทองถิ่นเปนผูดําเนินการรวมกับเจาของอุตสาหกรรม  สําหรับประเทศ
ญี่ปุน การริเริ่มน้ันเกิดขึ้นในระดับกระทรวงคือ กระทรวง METI และกระทรวงสิ่งแวดลอม และ
ดําเนินการโดยทองถิ่นดวยการสรางแรงจูงใจ สําหรับประเทศเยอรมันน้ัน การดําเนินการริเริ่มโดยรัฐบาล
กลางดวยการแกไขกฎหมาย และสรางความรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการ เปนตน 
 

 การพัฒนาตัวชีว้ัดของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนใน 3 ประเทศ 
 สําหรับแนวทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนนั้นจําเปนจะตองวางแผนพัฒนาตัวชี้วัดให
สอดคลอง โดยเฉพาะในปจจุบันมีความกาวหนาของระเบียบวิธีวิทยาเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและบัญชีกระแส
วัสดุ (Material Flow Account: MFA) ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน
ในระดับตางๆได ประกอบกับในทางนโยบายไดใหความสําคัญกับการวัดที่ตองมีหลักฐานชัดเจน จึงเปน
ผลใหมีการพัฒนาวิธีการคํานวณดัชนีและบัญชีกระแสวัสดุของระบบเศรษฐกิจในภาพกวางดวย ตัวชี้วัด
เหลานี้จะสะทอนการใชทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจหน่ึงๆเปนสําคัญวา ใชเกิน หรือคงเหลือ หรือสมดุล
เพียงใด  

  

สวนที่ 3  
การวิเคราะหเขตอุตสาหกรรมของไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทยกับการพฒันาที่ยั่งยืนในระดับ
นโยบาย 

    สังคมไทยไดประสบมาเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะทิศทางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของไทย การคัดเลือกและการบริหารจัดการพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรม  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนที่ ดังน้ันการศึกษานี้จึงไดนํากรอบคิดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ที่กลาวไวแลวในสวนที่ 
1 บทที่ 3 และสวนที่ 2 ในแตละบท เพ่ือนํามาวิเคราะหกับลักษณะการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทย 
วามีหลักการ รูปแบบการพัฒนาในแนวทางดังกลาวมากนอยเพียงใด ทั้งน้ีโดยแบงการวิเคราะหออกเปน 
2 ระดับ คือ ระดับมหภาค ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหในเชิงหลักการ แนวคิดนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมมีความยั่งยืนอยางไร และระดับที่ 2 คือ ระดับพ้ืนที่ เปนการวิเคราะหปญหาที่เผชิญอยู
เฉพาะหนาของประชาชนในพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมวามีลักษณะอยางไร ซึ่งแบงหัวขอใน
การวิเคราะหออกเปน 6 หัวขอ ดังนี้ 

• วิเคราะหหลักการและนโยบายของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน 

• วิเคราะหการกําหนดเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดตั้งเปนเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน 
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• วิเคราะหวิวัฒนาการของแนวคิดและหลักการการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของไทย 

• วิเคราะหกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวของ 

• วิเคราะหระบบ กลไกและมาตรการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

• วิเคราะหหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของไทย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณของประเทศตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมยั่งยืนนั้น  จะเห็นไดวา ประการสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จไดน้ัน ประเทศเหลานั้นจําเปน
จะตองมีกรอบแนวคิด หลักการ นโยบายและแผนงานที่ชัดเจน มีกลไกที่ขับเคลื่อนตั้งแตระดับชาติ 
จนถึงระดับพ้ืนที่ และมีแนวทางที่เปนรูปธรรมที่สามารถแปลงไปสูการปฏิบัติได  
 เม่ือยอนกลับมาดูประเทศไทย หากนํากรอบแนวคิดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของไทย พบวารูปธรรมของแนวนโยบาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน ไมปรากฏชัด  กลไกระดับชาติที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนไมมีความโดดเดน 
ไมมีความชัดเจนที่จะประกาศเปนวาระแหงชาติ เหมือนเชนประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไดกลาว
มาแลว 

 การวิเคราะหเขตอุตสาหกรรมของไทยกับการพัฒนาที่ยังยืน: ในระดับพื้นที่ 
ในปจจุบันแมจะมีความพยายามในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหเกิดขึ้นในพื้นที่ตางๆมากมาย 

และแทบจะทุกพื้นที่ เม่ือมีการดําเนินการก็มักจะไดรับการคัดคานอยางรุนแรงจากชุมชน และในบาง
พ้ืนที่มีการใชวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมายเพื่อใหสามารถดําเนินอุตสาหกรรมได ในบางพื้นที่มีการใช
มาตรการทางเศรษฐกิจเปนการจูงใจและในบางกรณีใชวิธีการปดลอมทําใหจํายอม ฯลฯ   
 จากปรากฏการณดังที่กลาวมา หากการพัฒนาประเทศจะดําเนินการตอไปขางหนาดวย       
การพัฒนาอุตสาหกรรม คําถามคือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนควรจะมีแนวทางการพัฒนาอยางไร 

แมวาที่ผานมา จะมีการตั้งคณะกรรมการในระดับตางๆ เชน ในระดับชาติ ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝงตะวันออก (คพอ.) ในระดับจังหวัด ไดแก คณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐ และ
เอกชน ( กรอ.) ในระดับองคกรดําเนินการ ไดแก การนิคมอุตสาหกรรมและคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน รวมทั้งมีการจัดตั้งการทาเรือแหงประเทศไทย แตองคกรเหลานี้ลวนมีเปาหมายเพื่อตอบสนอง
นโยบายสงเสริมการลงทุนเทานั้น ในระดับพื้นที่กลับปราศจากองคกรที่ทําหนาที่ในการรับเร่ืองราวความ
เดือดรอน หรือขอรองเรียนที่เกิดจากการพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมจากเอกชน หรือจากประชาชน
ทั่วไปที่ไดรับผลกระทบ  

 ปญหาที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชนและผูประกอบการที่ผานมา จะมีชองทางของคณะกรรมการ
ตางๆในระดับนโยบายดังที่กลาวมาขางตน คอยใหความดูแล  ชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม(ไมไดทํา
หนาที่ในการใหความเปนธรรมแตทําหนาที่ใหความเห็นชอบที่จะไดประโยชนจากการผลักภาระใหกับ
สังคม) ในระดับชาวบาน ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ  ผูใชแรงงาน  ก็ถูกกําหนดโดยกฎหมายใหไปใช
ชองทางปกติคือ  ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนภูมิภาค และกระบวนการยุติธรรมทางแพงทาง
อาญาปกติซึ่งที่ผานมาไมสามารถที่จะสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นได    
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 เม่ือการณเปนเชนน้ี ผลที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ไมมีขอมูลที่วาดวยความเสียหายเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องผลกระทบในแงมุมที่วาดวยตนทุนทางสังคมที่จะนําไปสูการประเมินผลกระทบจากนโยบาย
การสงเสริมเขตอุตสาหกรรมอยางจริงจังและเปนระบบ 
 ฉะน้ัน องคกรที่ขาดหายไปและไมมีการดําเนินการตลอดระยะเวลาที่ผานมา อาจเพราะดวย
อุปสรรคทางการเมืองและปญหาในระบบราชการไทย  กลาวคือ   องคกรที่ทําหนาที่ เปน

คณะกรรมการในลักษณะที่เปน  Tribunal   ดังน้ัน จึงยังมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งองคกรที่ทํา
หนาที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท ที่เกิดจากการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในระดับพ้ืนที่ที่มี       
การจัดเขตอุตสาหกรรมใหทําหนาที่ในการชี้ขาดขอพิพาททั้งหลายที่เกิดขึ้น 
 

 บทสรุปการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของไทย 
 ในการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา แนวทางการพัฒนาประเทศที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นั้น ไมอาจจะแยกออกจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ได  จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองใหความสําคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาในพื้นที่โดยรอบ ที่ เปนที่ตั้งของกลุม
อุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูรวมกันหรือเปนนิคมอุตสาหกรรม ขอคนพบที่สําคัญของปญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย พอสรุปไดดังนี้ 
 (1) ระดับชาติ รัฐบาลไมมีการประกาศทิศทางและแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริม
อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ขาดการบูรณาการแนวนโยบาย ซึ่งมักเนนมิติ
ทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ พยายามสงเสริมการลงทุนโดยใหสิทธิประโยชนพิเศษแกทุนจากตางชาติ นั่น
หมายถึงการลดหยอนมาตรการภาษีและกฎเกณฑตางๆ รวมทั้งกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมเพ่ือดึงดูดเม็ด
เงินจากตางประเทศ   

 (2) ระดับพื้นที่ หนวยงานการบริหารสวนภูมิภาคและการบริหารสวนทองถิ่นยังขาดการบูรณา
การในการดําเนินงานและปญหาสายการบังคับบัญชาที่แตกตางกัน หนวยงานสวนทองถิ่นขาด
บุคคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน ลักษณะโครงสรางการบริหารจัดการภาครัฐที่เปนอยูนี้ จึงไมสามารถ
รองรับการพัฒนา โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของอุตสาหกรรมจํานวนมาก หรือที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม
ได  

(3) ระดับเขตอุตสาหกรรม มักพบวา พ้ืนที่ที่เปนที่ตั้งอุตสาหกรรมไดกอผลกระทบภายนอก 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สงผลกระทบตอชุมชนที่ตั้งอยูโดยรอบ นอกจากนี้จะเห็นวาผลกระทบที่เกิดจากของ
เสียที่เกิดจากการผลิตที่ไมสามารถกําจัดไดภายในเขตอุตสาหกรรม จนกลายเปนภาระทั้งในเชิง      
การจัดการและผลกระทบตอชุมชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบ  ซึ่งปญหาตางๆเหลานี้ยังเปนชองวางของ
การจัดการปญหาของหนวยงานภาครัฐที่ขาดการควบคุม กํากับติดตาม เฝาระวังปญหาอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ ขาดการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานภาครัฐดวยกัน และประการสําคัญขาด      
การพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  (4) ระดับแตละอุตสาหกรรม ทั้งที่ตั้งอยูภายในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม
มักพบวา มุงเนนผลตอบแทนในระยะสั้นมากกวาการคํานึงถึงผลตอบแทนในระยะยาว โดยพยายามลด



   xi 
 

ตนทุนการผลิตใหมากที่สุด ไมไดคํานึงผลกระทบภายนอกที่ตามมา บอยครั้งยังพบปญหาการลักลอบทิ้ง
ของเสียในชุมชนและที่สาธารณะ  
 

สวนที่ 4 
ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยังยืน 

 จากการวิเคราะหบริบทของสังคมไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
เปรียบเทียบกับตางประเทศ ผลการศึกษานี้พบขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
อยางยืนสําหรับประเทศไทย ซึ่งแบงขอเสนอเปน 2 สวนคือ (1) ขอเสนอในระดับชาติ และ (2) ระดับ
พ้ืนที่ โดยมีขอเสนอสําคัญๆ ดังนี้  
 

ระดับชาติ 
(1) ขอเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนฐานและแนวคิดของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยาง

ยั่งยืนเปนหลักการพื้นฐานในการกําหนดทิศทางนโยบายของภาครัฐเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
อุตสาหกรรมของประเทศนั้น ในการศึกษาครั้งน้ีเม่ือไดวิเคราะหเบื้องตนแลวเห็นวา ปรัชญา แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดหลักมีภูมิคุมกัน ความพอประมาณ และความสมเหตุสมผล  เปนหลักนั้น         
มีความสอดคลองอยางยิ่งกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน โดยในสวนที่เนนการพัฒนาให 
สอดคลองกับภูมิสังคม ดังน้ัน แนวคิดดังดังกลาวควรนํามาเปนแกนสาระสําคัญของการกําหนดทิศทาง
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนในระดับชาติ 

(2) ขอเสนอยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ภาครัฐมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดใหเปนวาระแหงชาติของรัฐบาลทุกสมัย กลาวคือ วาระแหงชาติเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และดําเนินการใหเปนกระแสของสังคมที่ทุกภาคสวนจะตองเขามามี     
สวนรวม โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมควรเนนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยาง
ยั่งยืน  นอกจากนี้แลวจําเปนที่จะตองมีองคกรรับผิดชอบบริหารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว และ
จัดทําคูมือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
 (3) ขอเสนอกลไกติดตามตรวจสอบในระดับชาติเพ่ือการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
ควรใหมีการจัดทํารายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตอรัฐสภา เพ่ือใหรัฐสภามีสวนรวมใน
ฐานะเปนฝายตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของรัฐบาล   

(4) ขอเสนอพัฒนากลไก มาตรการและเครื่องมือของภาครัฐ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดระบบ
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  

4.1 ควรปรับปรุงแกกฎหมาย 11 กลุม ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจอุสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 
แนวทางขางตนจําเปนที่จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับภารกิจของรัฐในดานการอุตสาหกรรม   

4.2 ควรปรับโครงสรางอุตสาหกรรมและยกระดับสูอุตสาหกรรมตนนํ้า ควรเนนการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรม ดวยการสงเสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
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ที่สูง และมีภาระตนทุนสิ่งแวดลอมที่ต่ํา และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

4.3 กลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 

• ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงมาตรการกฎหมายสําหรับการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ 
(Governmental green procurement)   

• ขอเสนอตอการจัดทําผังเมืองในการกําหนดเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดตั้งเปนเขต
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

• ขอ เสนอตอการพัฒนานโยบายและกฎหมายการผลิตที่ สะอาด (Cleaner 
production) 

• ขอเสนอเพื่อการนําของเสียกลับมาใชซ้ํา หรือนําไปแปรรูปกลับมาใชใหมหรือมี
นโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมไมมีอันตราย     

4.4 กลไกทางเศรษฐกิจการเงินการคลังเพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอม   

• พัฒนากลไกการเงินเพื่อการลงทุนดานสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐ  

• พัฒนากลไกการเงินเพื่อการลงทุนดานสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐ  

• ควรออกแบบกลไกการเงินเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับนโยบาย   
4.5 การพัฒนากลไกทางสังคมควรสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่

พัฒนาเขตอุตสาหกรรม ตั้งแตกระบวนการวางแผนการกอตั้งเขตอุตสาหกรรม จนกระทั่งการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการหรือประเภทการลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งควรสงเสริมสนับสนุนใหภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและมีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR)   
  

ระดับพื้นที่ 
 ในระดับพ้ืนที่ซึ่งเปนสวนที่ไดรับผลกระทบโดยตรงยังตองปรับกระบวนการ แนวปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ใหสอดคลองกับทิศทางระดับชาติไปพรอมกันดวย จึงจะนําไปสูการแกไขปญหาเพื่อความ
ยั่งยืนของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมได ดังมีขอเสนอที่สําคัญดังน้ี  

  (1) ขอเสนอกลไกการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
  (2) ขอเสนอตอกลไกทางกฎหมายทองถิ่น 
  (3) ขอเสนอกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      
  (4) ขอเสนอเพื่อการพัฒนา Green GPP (Gross Provincial Product) 
 ทายนี้ การศึกษาวิจัยฉบับน้ี ยังไดนําเสนอรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัย
ชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  

……………………………………………………. 



 บทที่ 1-1 

บทที่ 1  
บทนํา  

 

1.1. ความเปนมาของปญหา 
 

เนื่องดวยการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ผานมามักจะใหความสําคัญกับ        
การลงทุนของภาคอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการสรางมาตรการและแรงจูงใจเพื่อใหนักลงทุนตางชาติเขา
มาลงทุนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไดจัดสรรให เม่ือมีนักลงทุนจํานวนมากเขามาลงทุนก็ถือเปน
ความสําเร็จของการพัฒนาและปลอยใหการนิคมอุตสาหกรรมเปนผูบริหารจัดการภายในพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมนั้น หรือการนิคมอุตสาหกรรมบางแหงก็อยูภายใตการบริหารของภาคเอกชน โดยขาด  
การตรวจสอบติดตามและการถวงดุลการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันตามสภาพความเปนจริงแลว 
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมไมไดตั้งอยูเพียงลําพัง  พ้ืนที่ดังกลาวยังตองติดตอกับเขตชุมชนรอบนอก ภายใต
เขตปกครองทองถิ่นน้ันๆ หรือจังหวัดนั้นๆ ซึ่งเปนที่แนนอนวา การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
หน่ึงๆ จึงยอมสงผลตอสภาพความเปนอยูเดิมของชุมชนในพื้นที่ดังกลาว นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอ
การใชทรัพยากรในพื้นที่ การใหบริการสาธารณะและลักษณะการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภารกิจที่อยูในความดูแลของหนวยงานสวนภูมิภาค อีกดวย 

 

 ปญหาดังกลาว ยังเกี่ยวโยงกับโลกาภิวัฒน ซึ่งอาจจะสรุปความเชื่อมโยงของปญหา ได 3 
ระดับ ไดแก 

• ระดับที่ 1 ระดับของโลกาภิวัฒน (Globalization) ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่เขามา
กระทบตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ กลาวคือ  แนวโนมของประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศ
อุตสาหกรรม กําลังลดการผลิตในสวนที่มีความเสี่ยงหรือสรางผลกระทบตอ ชุมชนและสิ่งแวดลอม โดย
การสรางและควบคุมหวงโซการผลิต (Global Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการผลิตของทั้งโลก     
ในฐานะเจาของเทคโนโลยีและเจาของตราสินคา และเปนสวนที่ไดรับมูลคาเพิ่ม(Value Added)สูงสุดใน
หวงโซการผลิตโดยไมจําเปนตองเปนผูทําการผลิตเอง เพราะประเทศพัฒนาแลวเหลานี้ ทราบดีวา      
การผลิตจะสรางปญหาเรื่องมลพิษอยางไรบาง ตัวอยางเชน ในประเทศญี่ปุน ประเทศเยอรมัน ประเทศ
สหรัฐฯ ตองใชเงินเปนหลายหมื่นลานบาทในการลงทุนที่จะลาง(Clean up)บริเวณที่มีการปนเปอนสาร 
VOC หรือสารอื่นๆในดินและน้ําใตดิน เปนตน 
 นอกจากนี้ ยังพบปญหาเรื่อง กากของเสียอันตราย (Hazardous Waste) ที่ออกมาสูสิ่งแวดลอม
อีกดวยซึ่งประเทศพัฒนาแลวไมสามารถจะมาดูแลปญหาเหลานี้ได เน่ืองจากเปนตนทุนในการจัดการ
คอนขางสูง เพราะมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดลอมในประเทศเหลานั้นสูง จึงมีแนวโนมที่จะสงออก
อุตสาหกรรมการผลิตสวนที่เปนกระบวนการที่ใชสารเคมีอันตราย หรือกอใหเกิดกากของเสียอันตราย
ออกไปใหประเทศอื่นผลิตแทน โดยประเทศเหลานี้ จะเขามามีบทบาทเปนผูคุมในสวนที่เปน
อุตสาหกรรมตนนํ้า หรืออุตสาหกรรมปลายน้ําแทน    
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• ระดับที่ 2 ระดับนโยบายของประเทศ ปญหาในระดับ Globalization เม่ือเขามาใน
ประเทศไทย ก็พบวา นโยบายของรัฐคอนขางจะเปนปญหา เน่ืองจากมักจะมองผลตอบแทนในระยะสั้น 
และมองเพียงมิติดานเศรษฐกิจเปนสําคัญดวยการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในดานอุตสาหกรรม กลาวคือ 
ใชปจจัยแรงงานราคาถูกเปนตัวดึงดูดการลงทุนจากภายนอก (FDI) ดังน้ัน อุตสาหกรรมในประเทศไทย
จึงไมไดพัฒนาเทคโนโลยีเปนของตนเอง ฉะนั้น สวนที่ไทยไดรับจากการเขามาลงทุนจึงอยูในระดับที่
คอนขางต่ํา   
  ดังนั้น การลงทุนลักษณะนี้ ประเทศผูรับการลงทุนมักจะประสบกับปญหาเรื่องการใชสารเคมี
หรือของเสียคอนขางสูงมาก  อีกทั้งยังไมมีอํานาจตอรองในเรื่องตางๆ เพราะตองขึ้นอยูกับประเทศที่
พัฒนาแลว ตัวอยางเชน กรณี นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ในจังหวัดลําพูน เม่ือมีการพูดถึงวามี
คนงานเจ็บปวย มีสารเคมีปนเปอน บริษัทก็จะเร่ิมขูวาจะยายฐานการผลิต/โรงงานไปประเทศจีนหรือ
เวียดนาม และเม่ือเราไมมีอํานาจตอรอง ไมมีเทคโนโลยีของตนเอง จึงจําเปนตองยอมรับสภาพ ประเด็น
ดังกลาวเปนผลจากปญหาในระดับนโยบายที่สงเสริมเศรษฐกิจในลักษณะที่มองระยะสั้น    
 สําหรับกรณีประเทศไตหวัน เกาหลีใต หรือแมแตมาเลเซีย  ซึ่งเร่ิมพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสพรอมๆ กับประเทศไทย แตประเทศเหลานี้กลับมีความพยายามในการพัฒนาในสวนที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยี โดยยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยในประเทศ ในที่สุด การลงทุนของ
ประเทศเหลานี้ จะไดสวนที่ตอยอดที่อยูเหนือขึ้นไป หมายความวา ไมใชสวนที่ต่ําสุดของหวงโซการผลิต 
แตเปนสวนที่เร่ิมมีการใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ประเทศเหลานี้จะตองมีความระมัดระวังเรื่องของเสีย
อันตรายหรือเร่ืองสารเคมีมากขึ้น เพราะกลุมโรงงานที่มีเทคโนโลยีมากขึ้น จะเปนกลุมที่มีชื่อเสียงติดมา
ดวย ฉะนั้นคนที่มีชื่อเสียงติดมาดวย จะทําอะไรก็ตองระมัดระวังตัว โดยมีความพยายามที่จะใช
เทคโนโลยีกับเรื่องสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นดวย 

นอกจากนั้น การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ที่อยูในประเทศไทย มักจะเปน
อุตสาหกรรมที่คอนขางมีปญหามาก ในเรื่องน้ี มีการศึกษาของคาคาลี มุกโคพัทเยร นักวิชาการชาว
อินเดียซ่ึงเปนอาจารยมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย ไดเขียนบทความลงใน Journal: Asia-Pacific 
Trade and Investment Review ประจําเดือนพฤษภาคม ป 2006 ไดกลาววา จากการศึกษาที่ใชขอมูล
ของประเทศไทย พบวาในปจจุบันประเทศไทยเปน “Pollution Haven” หรือเปนที่ที่สําหรับผลิตสินคาที่
ราคาถูกและมีอุตสาหกรรมสกปรก (Dirty Industry) เขามาลงทุน  

สิ่งที่นาสนใจ คือ วิธีการของตางประเทศโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมเหลานี้ จะใช         
การควบคุมการผลิต ซึ่งใชเรื่องการคาเปนเครื่องมือ หรือที่เรียกวา ขอตกลงการคา (Trade Agreement) 
รวมทั้งขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) โดยถูกนํามาใชเพ่ือสรางกติกาใหประเทศ
ไทยเดิน ดังจะสังเกตไดจาก เรื่อง ขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ในประเด็น
ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property: IP) ประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมนี้จะใหความสําคัญเปน
พิเศษกับเรื่องสิทธิทรัพยสินทางปญญาสิทธิบัตรตางๆ โดยจะคุมเขมในเรื่องนี้มาก เพราะตองการให
แนใจวา ตนเองจะไมตองถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ใหกับประเทศผูรับการลงทุน  
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ดังนั้น หากประเทศไทยยังมีนโยบายที่มองระยะสั้น ไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองและ
มองเพียงแคบๆ เฉพาะในเรื่องของการลงทุนและก็ใชแรงงานราคาถูกเชนน้ีตอไป ประเทศไทยก็จะได
อุตสาหกรรมที่เปน “Dirty Industry” อยางที่ มุกโคพัทเยร ไดศึกษาไว โดยระบุวา ปญหาดังกลาวเปนผล
มาจากการสงเสริมการลงทุน ซึ่งมีขอมูลตัวเลขบงบอกชัดเจนวา 70 เปอรเซ็นต ของ FDI ที่เพ่ิมขึ้นเปน
หลายสิบเทาในชวงป 1980 มาถึง 1990 เกิดจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนเปนหลักและการลงทุน 
FDI เกือบ 70 เปอรเซนต เปนเรื่องอุตสาหกรรมทั้งสิ้น  
 

• ระดับที่ 3 ระดับของการจัดการดานสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม  ที่ปญหายังไมไดรับ
การแกไข เนื่องจากในการจัดการดานสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมของไทยในปจจุบัน ตองยอมรับวาระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมของไทยนี้  ระบบธรรมาภิบาลยังบกพรองสิ่งที่เห็นไดชัด คือ         
ขาดระบบตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance)   
 

 นอกจากนี้ยังพบ ความขัดแยงเชิงผลประโยชนภายในองคกร เน่ืองจากมีหนวยงานที่ดูแล
อุตสาหกรรมซึ่งมีทั้งบทบาทสงเสริมอุตสาหกรรมและกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมอยูในหนวยงานเดียวกัน  
ฉะน้ันจึงเกิดผลประโยชนทับซอน(Conflict of interest) ยกตัวอยางเชน มีการปนเปอนสารเคมีในพื้นที่
อยางเห็นไดชัดในจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระแกวหรือที่ตางๆ และไดมีการเขาไปตรวจสอบโดยกรม
ควบคุมมลพิษ ซึ่งพบวามีการปนเปอนของสารเคมีเกินคามาตรฐานแลวไหลลงไปในนํ้าใตดิน แต
หนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริมดานอุตสาหกรรมกลับออกมาปฎิเสธและไมมีการดําเนินงานเพ่ือ
แกปญหา โดยเกรงวาถาดําเนินการอะไรไปจะสงกระทบตอโรงงาน ถึงแมวาถาพบปญหาก็ไมสามารถไป
เอาผิดอะไรกับโรงงานได ซึ่งแตกตางกับระบบในตางประเทศ ตัวอยางเชน ระบบของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
หนวยงาน US Environmental Protection Agency : US EPA การทํางานจะแยกหนวยงานออกจากกัน 
หนวยงานที่กํากับดานสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมกับหนวยงานที่สงเสริมอุตสาหกรรมเปนคนละสวนกัน 
ฉะนั้นจึงเกิดกลไกตรวจสอบถวงดุล(Check and Balance)  

สําหรับประเทศไทยนั้น หนวยงานเดียวกันก็มีผลประโยชนทับซอน ในขณะเดียวกัน มีกฎหมาย
มากมายแตไมสามารถบังคับใชกฎหมายได ดวยเหตุผลของการพยายามดูแลและปกปองอุตสาหกรรม
หรือการคอรรัปชั่นตางๆ ซึ่งเทากับเปนการสงสัญญาณผิดๆ ใหเห็นวา ผูกอมลพิษไมตองจายหรือไม
ตองรับผิดชอบ ฉะน้ันหลัก “ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Pollution Pays Principle: PPP)” จึงใชไมได คน
ทั่วไปมักมีความรูสึกวาผูกอมลพิษก็ไมเดือนรอน ผูที่ทําใหเกิดความเสียหายก็ไมตองรับผิดชอบ จึงเปน
การสงสัญญาณที่ผิด  

 ปจจุบัน ปญหาดังกลาวยังไดปรากฏในพื้นที่ตางๆ หลายแหงของประเทศไทย อาทิ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เปนตน ซึ่งใน
กรณีของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน นั้น ผลจากการศึกษาของสถาบันธรรมรัฐเพ่ือ     
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ในโครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลและ การมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการจัดการดานสิ่งแวดลอม ระยะที่ 2” ไดคนพบบทเรียนของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่วา 
หากปราศจากการวางแผนเตรียมการรองรับที่ดีพอ ทั้งในดานกําลังคนและองคความรูที่เกี่ยวของ     
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ยอมนํามาสูปญหาและผลกระทบมากมาย อีกทั้งยังมีปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับความซับซอนทางการเมือง
และการบริหาร ที่สะทอนใหเห็นวาภายใตระบบโครงสรางของการบริหารจัดการที่มีอยูในขณะนี้ ไม
สามารถรองรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนปญหาการขาดความชัดเจนใน
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานในการจัดการปญหา การประสานงานระหวางหนวยงานในระดับ
ตางๆที่เกี่ยวของ เน่ืองจากปจจุบันการดูแลรับผิดชอบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับการนิคม
อุตสาหกรรม        (ในกรณีที่โรงงานตั้งอยูในเขตการนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ) และกรมโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีที่โรงงานตั้งอยูนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม) ในขณะที่องคการบริหารสวน
ตําบล หรือ อบต. ซึ่งเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ ซึ่งก็สามารถเขาไปดําเนินการจัดการกับปญหาไดในระดับหน่ึง  

นอกจากนี้ยังพบวา โครงสรางของการบริหารจัดการที่มีอยูไมไดมีระบบรองรับในกรณีปญหาที่มี
ลักษณะคาบเกี่ยว/ขามเขตแดน หรือพ้ืนที่ทางการบริหารปกครองตามกรอบกฎหมาย  ดังเชนในกรณีที่
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยูใน เขต อบต.บานกลาง ไดกอใหเกิดปญหาน้ําเสีย
แกแมน้ํากวง ซึ่งเปนแมน้ําหลักที่ประชาชนในหลายพื้นที่ใชในการดํารงชีพ แต อบต.และชุมชนที่อยูใน
บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากน้ําเสียไมไดอยูในเขตพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบของ อบต.บานกลาง นอกจากนี้
ยังมีปญหาของการตัดสินใจเลือกรับอุตสาหกรรมที่อาจไมเหมาะสมกับพ้ืนที่ และขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน อีกทั้งความรูความสามารถยังไมเพียงพอในการติดตามเฝาระวังปญหาดานมลพิษ
อุตสาหกรรมและกากของเสียอันตรายซึ่งเปนเรื่องซับซอน ทําใหจําเปนตองมีการแสวงหาแนวทางใน
การจัดการอยางเหมาะสม เพ่ือจะเปนกรอบแนวทางสําหรับการดําเนินการอยางเปนระบบ และเปน
แบบอยางใหพ้ืนที่อ่ืนที่เผชิญปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกันทั้งในปจจุบัน
และอนาคตสามารถนําไปใชประโยชนได 
 

 ดังน้ัน ดวยการขยายตัวของการลงทุนดานอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงมาก บทบาทและรูปแบบ
การบริหารจัดการรวมทั้งเครื่องมือของหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาปรับปรุงใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและปญหาความทาทายใหมๆ ที่กําลังเกิดขึ้นตามมากับ
ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทําใหการพัฒนาเขตอุตสาห กรรมอยางยั่งยืนเปนแนวทางที่
หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับประเทศไทย 

ในการศึกษานี้จึงเปนความพยายามที่จะชี้ใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาประเทศที่เนนการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้น ไมอาจจะแยกออกจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ไดจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตาม มาในพื้นที่โดยรอบที่เปน
ที่ตั้งของกลุมอุตสาหกรรมมาตั้งอยูรวมกัน(หมายรวมถึงสวนอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม)ในที่นี้
จะขอเรียกนิคมอุตสาหกรรมแทนกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งจะตองมีการจัดการที่ดีมากกวาคํานึงถึงเฉพาะ
การจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรมหรือที่ปจจุบัน มีหนวยงานการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
รับผิดชอบดําเนินการดูแลสภาพภายในของนิคมอุตสาหกรรมมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลโรงงาน
ตางๆที่ตั้งนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ก็ยังพบปญหาสภาพสังคมและปญหามลพิษที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนที่อยูภายนอกที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอยูเสมอจนกระทั่งถึงปจจุบัน  
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ตลอดระยะเวลาที่ผานมา การจัดตั้งองคกรดูแลดานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมขึ้นมานั้น ยอม
ชี้ใหเห็นวา บทบาทขององคกรที่มีอยูไมสามารถดําเนินการจัดการกับปญหาความขัดแยงและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับภายนอกได และน่ีคือชองวางของปญหาในสังคมไทยมาโดยตลอด โครงการนี้จึงมีแนวคิดที่
จะศึกษา เพ่ือพัฒนาขอเสนอสําหรับภาครัฐในการบริหารจัดการอยางเปนระบบมีธรรมาภิบาลและการมี
สวนรวมของประชาชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนตอไป 
 

1.2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
1) ศึกษาประสบการณการบริหารภาครัฐกับรูปแบบในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใน

ตางประเทศ 
2) วิเคราะหบทเรียนของการบริหารภาครัฐและรูปแบบการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย 
3) สังเคราะหขอเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนสําหรับประเทศไทย 

 

1.3. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  ในการศึกษานี้ คณะนักวิจัยของสถาบันธรรมรัฐฯไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาเพื่อตอยอดองค

ความรูที่มีอยูใหสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนภาครัฐ เพ่ือการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ตอไปดังน้ี 

1) การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ  โดยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
ตางประเทศและภายในประเทศ รายงานการศึกษาวิจัย และขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของในเร่ือง
กรอบการบริหารและแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่คํานึงถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
วิเคราะหในประเด็นเกี่ยวกับ 

 แนวคิดการพัฒนาและองคประกอบสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบ
ยั่งยืนในประเทศ 

 หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนในประเทศที่เปน
กรณีศึกษา 

 บทบาทของหนวยงานภาครัฐและองคกรตางๆที่เกี่ยวของในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมใน
ประเทศที่เปนกรณีศึกษา 

 เปรียบเทียบลักษณะเดน หรือจุดออนและจุดแข็งในการพัฒนาพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
ในประเทศที่เปนกรณีศึกษา 

ในขั้นตอนนี้จะทําใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในตางประเทศ และ
องคประกอบที่ใชเปนตัวชี้วัดที่สําคัญที่นําไปสูการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน 
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2) การสํารวจและการสัมภาษณบุคคลที่ เ ก่ียวของทั้งจากหนวยงานภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน  

 ในขั้นตอนนี้จะทําใหเห็นมุมมองที่หลากหลาย และนําไปสูการสังเคราะหเพ่ือสรางกรอบ
แนวคิดและองคประกอบของตัวชี้วัดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนในบริบทของไทยซึ่งได
ดําเนินการๆไป จํานวน 2 ครั้ง คือ  

 ครั้งที่ 1 สัมภาษณ รศ.ดร. สมเจตน ทินพงษ นักอุตสาหกรรม  
 ครั้งที่ 2 สัมภาษณ คุณวิกรม กรมดิษฐ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานคณะ
ผูบริหาร บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

 

3) การจัดสัมมนาเวทีสาธารณะระดับพื้นที่  
เพ่ือเกิดการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของกับตอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา

เขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย ตามที่คณะนักวิจัยของสถาบันธรรมรัฐฯ ไดดําเนินการศึกษา 
ด้ังนั้น จึงไดจัดสัมมนาเวทีสาธารณะระดับพ้ืนที่ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 การสัมมนาเวทีสาธารณะระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดลําพูน ซึ่งจัดขึ้นใน วันจันทรที่ 
24 กรกฎาคม 2549 เวลา 9:00–17:00 น. ณ หองขุนตาล อาคารศุภมิตรฮอลิเดยอินน จังหวัดลําพูน 
โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทน องคกรบริหารสวนตําบลทั้งหมด ในจังหวัดลําพูน ซึ่ง         
การสัมมนาดังกลาวมีวัตถุประสงค เพ่ือรับฟงความคิดจากภาคสวนที่เกี่ยวของในระดับพ้ืนที่และนําเสนอ
แนวคิดเบื้องตนในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน นอกจากการสัมมนาในวันดังกลาว คณะนักวิจัยได
ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง เขตอุตสาหกรรมใน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2549 เวลา 13:30 -16:30 น.  

 การสัมมนาเวทีสาธารณะระดับพื้นที่ คร้ังที่ 2 จังหวัดระยอง  จัดขึ้นในวันจันทรที่ 
12 กุมภาพันธ 2550 เวลา 13:30 – 16:30 น. หองสินสมุทร 1 โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง โดย
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคชุมชน 
สถาบันการศึกษา และองคกรพัฒนาเอกชน การสัมมนา ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแนวคิด       
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทยและรวมระดมสมองกับผูเขารวมประชุมเพ่ือใหเกิด
การบูรณาแนวคิดการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และเพ่ือหาแนวทางและกลไกการบริหารจัดการแบบ        
ธรรมาภิบาลที่นําไปสูการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนตามกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดที่ไดพัฒนาขึ้น 
 

4) การทบทวนประเมินสถานการณที่ เ กิดจากผลกระทบของการพัฒนา
อุตสาหกรรม ในภาคตะวันออก  

5) การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายกับภาคีที่เก่ียวของ  จํานวน 3 คร้ัง  
  คณะผูวิจัยไดดําเนินการเปนการขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาและขอเสนอ

เชิงนโยบายในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย โดยเสนอผานคณะกรรมาธิการ        
การมีสวนรวมของประชาชน และคณะอนุกรรมาธิการเครือขายภาคประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
(สนช.) วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2550 ณ หองประชุม 301 อาคารรัฐสภา 
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6) วิเคราะหเปรียบเทียบ ภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน    
7) ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน ทั้งในระดับชาติ

และระดับพ้ืนที่ 
 

1.4. ลําดับการนําเสนอในรายงานการศึกษา 
  ในรายงานการศึกษานี้ จะแบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน รวม 14 บท ดวยกัน ไดแก   
 สวนที่ 1 ความเปนมาและกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมทียั่งยืน ซึ่ง
ประกอบดวย 3 บท คือ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 การการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และ บทที่ 3 นําเสนอกรอบการวิเคราะหการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน     
 

 สวนที่ 2 เปนการทบทวนและวิเคราะหกรณีศึกษาประสบการณการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนจากตางประเทศ ประกอบดวย 5 บท คือ บทที่ 4 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืนในสหภาพยุโรป ประกอบดวย เยอรมัน และเดนมารค บทที่ 5 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืนในประเทศญี่ปุน บทที่ 6 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนในสาธารณ รัฐประชาชนจีน 
บทที่ 7 การวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเทศ และ บทที่ 8 การพัฒนา
ตัวชี้วัดของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนทั้ง 3 ประเทศ 
 

 สวนที่ 3 เปนการวิเคราะหการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประกอบดวย 3 บท คือ  บทที่ 9  ผลการวิเคราะหการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทยกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระดับนโยบาย บทที่ 10  ผลการวิเคราะหการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทยกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ และ บทที่ 11 บทสรุป การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของไทย 
 

 สวนที่ 4 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน ประกอบ ดวย 2 
สวนยอย คือ  

สวนที่ 4.1 ขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการเพื่อการพัฒนา มี 1 บท คือ บทที่ 12 ขอเสนอเชิง
นโยบายภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและ  

สวนที่ 4.2 ขอเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาขอพิพาทอันเนื่องมาจากการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมในระดับพ้ืนที่ประกอบดวย 2 บท คือ บทที่ 13 ขอเสนอแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
องคกรที่ ใช อํานาจกึ่งตุลาการ (Tribunal) สําหรับการแกปญหาที่ เกิดขึ้น เ น่ืองจากเขตพัฒนา
อุตสาหกรรมและสุดทาย บทที่ 14 นําเสนอตัวอยาง “รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม”  

 

ทั้งน้ีรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดปรากฏในบทถัดไปตามลําดับ
 
 

  



 บทที่ 2-1 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของกับ 

การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
 

 การทบทวนวรรณกรรมเริ่มดวยการตั้งคําถามวา การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนคืออะไร 
มีแนวคิดพื้นฐานอยางไร มีปจจัยใดที่สําคัญที่ควรคํานึงถึง  มีขอบเขตการจัดการอยางไร ผลจาก
การศึกษาทบทวนในประเด็นคําถามขางตน  จึงไดแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน คือ 1) นิยามและ
แนวคิดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 2) ปจจัยและองคประกอบของการพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน และ 3) สรุปวิวัฒนาการและแนวคิดของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
  

2.1. นิยามและแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
(1) นิยามศัพท 
 ศัพทที่ใชเรียกการจัดการเชิงพื้นที่เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีมากมาย ซึ่งใช
เรียกกันในประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมมากอน อันไดแก 

นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate: IE) หมายถึง พ้ืนที่ขนาดใหญที่แบงเปนขนาดเล็กๆ 
และพัฒนาขึ้นเพ่ือใชประโยชนสําหรับสถานประกอบการหลายๆแหงที่ดําเนินการในชวงเวลาเดียวกัน 
และที่โดดเดน คือ มีสาธารณูปโภคที่ใชรวมกัน มีที่ตั้งของสถานประกอบการอยูใกลเคียงกัน 

นิคมอุตสาหกรรมนี้ไดออกแบบขึ้นเพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมตางๆภายในพื้นที่
ที่ตั้งอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน  ในนิคมอุตสาหกรรมจะเพิ่มมิติการบริหารจัดการเขาไปดวยซ่ึงเปน
แนวความคิดแบบงายๆ ในการจัดบริการใหกับเขตพัฒนาพิเศษหรือเขตอุตสาหกรรมนั่นเอง 

สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Parks: EIP) หมายถึง ชุมชนของโรงงานและ
ธุรกิจบริการ ที่มาตั้งอยูดวยกันบนพื้นที่เดียวกัน ธุรกิจของสมาชิกเหลานี้ตองการแสวงหาแนวปฏิบัติ
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ดวยการรวมมือกันในการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   

 สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะชวยลดแหลงมลพิษและของเสีย
จํานวนมาก รวมทั้งลดความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติลง สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบบนี้  
พยายามที่จะยอมรับวิธีการดําเนินงานแบบยั่งยืนของภาคธุรกิจ แทนที่จะคํานึงถึงแตเพียงประโยชนของ
การจัดการแบบธุรกิจสวนตัว 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Development: EID) หมายถึง ชุมชน
ของการบริหารทองถิ่น โรงงานผลิต ธุรกิจบริการ ที่แสวงหาการดําเนินงานทางเศรษฐกิจสังคมและ
นิเวศวิทยาสังคมใหดีขึ้น ดวยการสรางความรวมมือในดานการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้ง พลังงาน น้ําและวัสดุ   
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เปาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก็เพ่ือปรับปรุงแนวทางดําเนินงานทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของบริษัทที่เขารวม ขณะเดียวกันเปนการลดผลกระทบทางนิเวศและสังคมของบริษัท
ใหเหลือนอยที่สุด  

การพึ่งพิงซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis: IS)1หมายถึง ระดับของ
ความสัมพันธระหวางสถานประกอบการดวยกัน มีการแลกเปลี่ยนและมีทางเลือกของการปฏิสัมพันธกัน
ระหวางองคกรตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนทางดานวัสดุ พลังงาน น้ําและผลผลิตที่เปนผล
พลอยได นอกจากนี้ IS ยังเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษยและวิชาการ เชน โครงสราง
องคกร ประสบการณและความรูในทางปฏิบัติ ความสัมพันธที่พ่ึงพิงซึ่งกันและกันในระหวางสถาน
ประกอบการนี้ยอมหมายถึง การแลกเปลี่ยนวัสดุ พลังงาน หรือขอมูลขาวสารในลักษณะที่ใหประโยชน
เสมอกัน 

Eco-efficiency2 หมายถึง เปาหมายที่ตองการบรรลุ ดวยการจัดใหมีบริการและสินคาในราคาที่
สามารถแขงขันได ซึ่งเปนที่พึงพอใจของคนทั่วไปและนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันก็ลด
ผลกระทบตอระบบนิเวศอยางรวดเร็วและลดการใชทรัพยากรลงอยางมาก ดวยการใชหลักการวัฏจักร
ชีวิต อยางนอยที่สุดเพื่อที่จะทําใหผลกระทบลดลง จนกระทั่งถึงระดับที่คาดวาโลกนี้จะรองรับได 

ระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร (Circular Economy: CE)3 หมายถึง แบบแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบใหมดวยการคํานึงถึงประสิทธิภาพเชิงนิเวศที่สูง โดยประยุกตใชมาตรการควบคุมดวย
วิธีการ การลด การใชซ้ํา การหมุนเวียนวัสดุกลับมาใชใหม และมีการกําจัดและการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือใหแบบแผนการใชวัสดุเปนไปอยางตอเน่ือง เพ่ือการผลิตและมีกิจกรรมการนํากลับมาผลิตซํ้าใน
สังคม 

ระบบเศรษฐกิจเนนความเปนวัฏจักร (Cycle Oriented Economy)4 หมายถึง ระบบที่
ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ 3 ประเภท เครื่องมือแรก เปนการติดตามการวิเคราะห  การใชวัสดุอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือที่จะลดปริมาณรวมของภาระทางสิ่งแวดลอม เครื่องที่สองคือ สังเกตความสมดุลของวัสดุ
ของการนําเขาและสงออกในภาคเศรษฐกิจ และพยายามลดภาระใหเหลือนอยที่สุดของทั้งภาคเศรษฐกิจ
หรือที่เรียกแนวคิดการปลอยมลพิษเปนศูนย  เครื่องมือที่สามเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ก็คือ บัญชี
ดานสิ่งแวดลอมที่คํานวณทางเศรษฐศาสตร คาใชจายที่จายโดยธุรกิจเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอมและการ
ลงทุนเพ่ืออนุรักษ ก็จะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีดวย  เครื่องมือทั้ง 3 ประเภท จะสรางความเขมแข็ง
ใหกับภาคธุรกิจในการหาชองทางหลักและใหความสําคัญกับสวนที่เปนเปาหมายของระบบเศรษฐกิจที่
เนน ความเปนวัฏจักร 

การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน คือการพัฒนาที่ชวยสรางความเปนมิตรระหวางธุรกิจ
กับชุมชนใหมีความเขมแข็งขึ้น รัฐบาลในระดับตางๆ บริษัท นักพัฒนา องคกรและประชาชนจะตอง

                                                 
1 Maltin, Maria. 2004.  
2 WBCSD, 2000.  
3 Xiaofei Pei. Overview of the Circular Economy in China. 
4 Tohru MORIOKA. 2001. 
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ทํางานดวยกันอยางใกลชิด เพ่ือที่จะไดผลตอบแทนที่เปนกําไรจากความพยายามนี้รวมกัน การกําหนด
เขตอุตสาหกรรมยั่งยืน จะทําใหประสบความสําเร็จมากขึ้นได  ถาสามารถทําใหเปนสวนหนึ่งของ
ความคิดริเริ่มโดยชุมชนเองที่ตั้งอยูโดยรอบ 
 

2.2 ปจจัยและองคประกอบของการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
 สําหรับปจจัยและองคประกอบของการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน มีคําถามสําคัญที่ควร
พิจารณาคือ โครงสรางพื้นฐานของการพัฒนาเปนอยางไร ทําไมตองมีโครงสรางพื้นฐานนั้น แลวการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนนั้นควรพิจารณาอยางไร การพัฒนาอุตสาหกรรมกับความเปนเมืองมี
ความสัมพันธอยางไร  ควรบริหารจัดการกลุมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะใดที่ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใครจะเขามีบทบาทไดอยางไร ซึ่งผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบคําตอบตอ
คําถามดังกลาว ดังนี้ 
 1) โครงสรางพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (ดูตารางที่ 1) 

การวางระบบ โครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะตองประยุกตใช
อยางสอดคลอง โดยเฉพาะระบบที่นํามาใชตองคํานึงถึงคุณลักษณะของระบบน้ันๆในพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมดวย ดังตารางที่ 1    

 
ตารางที่  1 แสดงคุณลักษณะและระบบที่นํามาใชวางโครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณลักษณะที่เนน ระบบที่ถูกนํามาประยุกต 
กระจาย น้ํา 
บูรณาการ น้ําเสีย 
สามารถนํากลบัมาใชใหมและผลกระทบนอย น้ําที่เกิดจากพายุฝน 
เหมาะสม พลังงาน 
ใชกับวัตถุประสงคหลายอยาง การขนสง (คนและสินคา) 
ปรับตวัได สวน และสถานที่ที่เปด 
มีลักษณะเชิงนิเวศ สิ่งอํานวยความสะดวกในชมุชน 

 
 2) ทําไมตองมีโครงสรางพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     เน่ืองดวยเหตุผลดังนี้ 

• โครงสรางพื้นฐานในชุมชนขาดแคลน 

• จําเปนตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

• สรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนมากขึ้น 

• สรางเทคโนโลยีสีเขียวและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น 

• ขาดเงินทุนที่ใชผลิตและขาดทรัพยากรในการบริหารและดําเนินการในภาพรวม 
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  3) การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนควรพิจารณาอยางไร  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเชิงโครงสรางของ
อุตสาหกรรม อันไดแก ขนาด วิธีดําเนินการของอุตสาหกรรมในการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย  เน่ืองจากบทบาทของอุตสาหกรรมสามารถแสดงใหเห็นถึง การสงเสริมความเปนเมือง
และการพัฒนาความเปนอยูอยางยั่งยืน และเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมได   อาจกลาวไดวาการพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน จึงเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนา ที่ซึ่งสามารถสรางความมั่งคั่งใหกับการ
ผลิต  สรางศักยภาพและกําหนดสภาพแวดลอมของวิสาหกิจทุกขนาดเพื่อใหสามารถบรรลุความตองการ
พ้ืนฐานทางการเงิน สังคม และสิ่งแวดลอม และชวยใหมีการปฏิรูปเชิงสถาบัน และสรางความมั่นใจใน
ดานนวัตกรรมเพื่อนําไปสูวัตถุประสงคตางๆ 
 ดังน้ัน การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนนี้ จะขึ้นอยูกับการปฏิรูปโครงสรางของอุตสาหกรรม
เปนอยางมาก โดยเฉพาะกฎหมายที่อยูบนฐานของการจัดระเบียบที่กวางขึ้น การใชเครื่องมือและ
มาตรการที่มีลักษณะอาสาสมัคร และการปฏิรูปทั้งการเงินและการคลัง  
 4) ความเปนเมืองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
 การวางผังเมืองตองคํานึงถึงผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีตอพ้ืนที่ในเขตชนบทดวย 
โดยเฉพาะการพัฒนาเขตปริมณฑลและเสนทางการขนสงซ่ึงไดแก เครือขายถนนและรถไฟ การขนสง
ทางน้ํา เสนทางสงผานพลังงานทางทอและสายไฟ เปนตน การวางแผนสิ่งแวดลอมของเมืองที่เชื่อมตอ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ตองอาศัยวิธีการตางๆที่หลากหลายดวยกัน ไดแก  

• เครื่องมือสําหรับการวางแผนทางกายภาพที่มีความซับซอน 

• วิธีการสรางแรงจูงใจและเครื่องมือควบคุมและสั่งการ 

• การวางแผนที่มีความโปรงใสโดยเฉพาะคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประเด็น
ทางสังคม 

• ประสานความรวมมือเขากับแนวคิดนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

• ยุทธศาสตรการควบคุมมลพิษในเขตเมืองที่กําลังถูกขยายใหกวางขึ้น เชน เพ่ือให
ครอบคลุมประเด็นการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ฯลฯ 

• สิ่งแวดลอมที่สะอาด อันเปนปจจัยที่สําคัญของความเปนเมืองที่ดึงดูดความสนใจจาก
ผูคนตางๆ 

5) นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial park: EIP) 
 แนวคิดนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial ecology) เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางในสวนตางๆ
ของโลก J. Alan Brewster5 ตั้งขอสังเกตวา มีหลายประเด็นที่สําคัญและนาสนใจในการประยุกตใช
แนวคิดนี้ นั่นคือ   

• ระบบอุตสาหกรรมควรมองโดยไมตองแยกออกจากระบบที่อยูแวดลอมของ
อุตสาหกรรม แตใหมองวาเปนสวนที่เกี่ยวของกัน 

                                                 
5  http://www.chinacp.com/eng/cpconfer/iccp01/iccp16.html 
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• ไมมีของเสียมีแตเพียงวัสดุที่เหลือใชที่สามารถนําไปใชผลิตเปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน
อ่ืนๆ 

• ใหความสําคัญมุงไปที่ผลกระทบสะสมของภาคอุตสาหกรรม  
 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมสามารถที่จะนํามาพิจารณาการใชในระดับที่ตางกันได ไดแก   

- ระดับวิสาหกิจ  โดยใชหลัก eco-efficiency 
- ระดับระหวางวิสาหกิจ โดยใชหลัก Eco-industrial park, product life cycle, 

responsible care ฯลฯ  
- ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยใชหลักการงบประมาณและวงจรที่ลดการใช

วัสดุและคารบอนไดออกไซด 
6) นิคมอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดลอม 

 มีคําถามวา ยุทธศาสตรการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ชวยใหการพัฒนาอุตสาหกรรมมีความยั่งยืน
มากขึ้นไดอยางไร  ซึ่งอาจกลาวไดวา การพัฒนาอุตสาหกรรมเปนปรากฏการณที่มนุษยสรางขึ้นมา
ลวนๆ จึงขึ้นอยูกับระบบนิเวศทางธรรมชาติที่จะยอมใหอุตสาหกรรมพรอมกับทรัพยากรและพรอมกับ
สถานที่ฝงกลบ ของเสียเพียงพอหรือไม 
 นิคมอุตสาหกรรม คือ สิ่งที่มีลักษณะรวมกันของพื้นที่ที่เปนที่ตั้งอุตสาหกรรม และเปนเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิผลอยางหนึ่ง สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหลายประเทศ นิคม
อุตสาหกรรมหลายแหง ไดพัฒนาขึ้นมาดวยความไมกังวลในผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจึงเปนเหตุใหเกิด
การทําลายสิ่งแวดลอมอยางมากในหลายพื้นที่ 
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากนิคมอุตสาหกรรม สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

(1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการวางแผนการเลือกพื้นที่ที่เปนที่ตั้งอุตสาหกรรม
ซึ่งเปนเรื่องของความถูกตองชอบธรรมทางกฎหมาย   

(2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจําวัน 
 ในการวางแผน ถาพิจารณาการใชประโยชนที่ดินจากมุมมองทางวิศวกรรมและการตลาด
ลวนๆ  ทรัพยากรสิ่งแวดลอมอาจจะถูกละเลย ความลมเหลวของการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในขณะที่
เลือกพื้นที่ยอมสามารถกอใหเกิดการทําลายสิ่งแวดลอมโดยมิอาจฟนฟูกลับมาได เชน ความสูญเสียที่
เกิดกับสิ่งมีชีวิตประจําถิ่น หรือรบกวนระบบการไหลของน้ํา และระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ใกลเคียง 
 ในทางปฏิบัติ ปญหาสิ่งแวดลอมโดยปกตินั้น จะเกี่ยวของกับการผลิตของอุตสาหกรรมในสถาน
ประกอบการแตละแหงที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งอุตสาหกรรมจํานวน
มากก็อาจจะกลายเปนผลกระทบสะสม (Cumulative impacts) ผลกระทบที่พบมากสวนใหญคือ 

(1) การปนเปอนของดิน 
(2) มลพิษทางอากาศและน้ํา 
(3) ของเสียอันตรายและคราบน้ํามัน 
(4) มลพิษที่ทําลายชั้นโอโชนและกาซเรือนกระจก 
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สิ่งที่สําคัญย่ิงกวา อันเน่ืองมาจากขนาดของนิคมอุตสาหกรรมที่มีจํานวนมากนี้ ไดกอใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมที่ไมไดเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมนั้นโดยตรงเพิ่มขึ้น ไดแก 

(1) ผลกะทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ และที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตประจําถิ่น 
(2) การจัดการกับ พ้ืนที่กักเก็บน้ํา และมลพิษทางอากาศ 
(3) การทําลายสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่ 
(4) การจัดการน้ําใตดิน 
(5) ที่ตั้งของโรงงานกําจัดของเสีย 
(6) การรบกวนตอชุมชนเชน เสียง แสง และการขนสง เปนตนซึ่งไดสงผลตอ          

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนด้ังเดิม การจราจรแออัดและเกิด
อุบัติเหตุ ฯลฯ 

 

 7) บทบาทของผูเก่ียวของกับสวนอุตสาหกรรม 
 ผูที่เก่ียวของกับสวนอุตสาหกรรมแบงไดเปน  5 กลุมหลักคือ 

• รัฐบาล รัฐบาลสวนกลางและทองถิ่น อาจจะตองเขาไปเกี่ยวของในแตละขั้นตอนของ
การพัฒนาและการดําเนินการของสวนอุตสาหกรรม ประการแรก สําหรับรัฐบาลสวนกลางอาจจะเปน
ผูสนับสนุนใหเกิดนิคมอุตสาหกรรมในชวงแรก  อาจริเร่ิมใหเกิดโครงการและใหการสนับสนุนทาง
การเงิน แตปจจุบันเริ่มที่จะเปนการลงทุนโดยเอกชน หรือรัฐรวมกับเอกชน เปาหมายของรัฐบาล สวน
ใหญตองการดึงดูดธุรกิจไปตั้งในสวนอุตสาหกรรมเพื่อจะนําการลงทุนและการจางงานไปสูภูมิภาค ใน
หลายประเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเขามาดวย ประการที่สอง รัฐบาล
อาจจะตองเปนผูพิสูจนในสิ่งที่เปนความขัดแยงซ่ึงตรงขามกับสิ่งที่ตองการในการดึงดูดธุรกิจและ         
การลงทุน เรื่องนี้เปนความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีตอชุมชน เพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอมดวย             
การติดตามและการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม ดังน้ันจะตองม่ันใจไดวา นโยบาย การวางแผน และ
กฎหมาย จะตองไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางบทบาททางเศรษฐกิจสังคม
ของสวนอุตสาหกรรมและการคุมครองสิ่งแวดลอม 

• นักพัฒนา นักพัฒนาสวนอุตสาหกรรมนั้น เปนผูที่มีอํานาจในการสรรหาและเลือกทําเล
ที่ตั้งและนําเงินทุนมาเพื่อพัฒนาสวนอุตสาหกรรม แมวารัฐบาลและหนวยงานที่มีอํานาจในทองถิ่นใน
หลายๆประเทศ จะเปนผูมีอํานาจการตัดสินใจเปนหลักในการอนุญาตใหพัฒนาสวนอุตสาหกรรม แต
นักพัฒนาและนักลงทุนบอยครั้งมักจะเปนผูริเร่ิมโครงการหรือชี้นํา บนฐานการพิจารณาจากมิติทาง
เศรษฐกจิและความเปนไปไดทางวิศวกรรมมากกวามิติอ่ืนๆ 

• ผูบริหารจัดการสวนอุตสาหกรรม ผูที่บริหารจัดการของสวนอุตสาหกรรมมีบทบาท
หนาที่หลักอยู  3 ประการ ไดแก การบริหารจัดการดานการดําเนินงานของสวนอุตสาหกรรม การบริหาร
การบริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการทางการเงิน ในกรณีที่รัฐบาลไดกอตั้งการนิคม
อุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมขึ้นมา การบริหารจัดการการนิคมฯนั้น ก็มักจะคงความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับหนวยงานของรัฐบาล ดังเชนที่เปนอยูในประเทศไทย 
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• บริษัท บริษัทผูเชาที่ดินที่ตั้งอยูในนิคมหรือสวนอุตสาหกรรม เชื่อวาการดําเนินการใน
ลักษณะนี้เปนการทําใหเกิดกําไรสูงสุด อยางไรก็ตาม บริษัทเหลานี้ก็ยังมีขอจํากัดที่จะทําตามกฎหมาย
ในดานตางๆของประเทศนั้นๆ เชน ดานสุขภาพ สภาพแวดลอมการทํางาน ความปลอดภัยของคนงาน 
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ดวยเหตุนี้เอง บริษัทจึงเปนเปาหมายหลักของการถูกควบคุมเพ่ือไมใหมี
การทําลายสิ่งแวดลอม ในอีกดานหนึ่ง บริษัทที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมักเรียกรองใหมีการจัดการแบบ
นิคมหรือสวนอุตสาหกรรม เพ่ือตองการใหมีบริการและสาธารณูปโภคสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น  

• ชุมชน ชุมชนทองถิ่นเปนผูมีสวนไดเสียที่สําคัญของนิคมหรือสวนอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากชุมชนไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจจากการจางงาน และมีการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหกับ
คนในพื้นที่ แตก็อาจจะไดรับผลกระทบที่ทุกขทรมานดานสุขภาพจากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนา
ละกิจกรรมของการนิคมอุตสาหกรรม แ

  

 อยางไรก็ตาม ผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับสวนอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมนั้น มีทั้งผูที่อยู
ในขอบเขตอาณาบริเวณเดียวกับที่ตั้งของกลุมอุตสาหกรมและผูที่อยูนอกเขตของที่ตั้งอุตสาหกรรมซึ่ง
หมายถึงชุมชนที่อยูภายนอก ดังนั้น การศึกษานี้จะใชเรียกพื้นที่ทั้ง 2 สวนนี้รวมกันเรียกวา                  
เขตอุตสาหกรรมหรือเขตพัฒนาอุตสาหกรรม  
 

2.3 สรุปวิวัฒนาการและแนวคิดของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

 วิวัฒนาการการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมของโลก  
ตั้งแตป1945    พบวานิคมอุตสาหกรรมกอรูปขึ้นเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจของหลายประเทศ  
หลังป 1970 ประเทศสวนใหญมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  
ป 1996  สภาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (International Development 

Research Council) ของ UNEP ไดสํารวจพบวามีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
มากกวา 12,000 แหงใน 90 ประเทศ   

ปจจุบัน ประมาณการวา มีจํานวนนิคมอุตสาหกรรมมากกวา 20,000 แหง 
 

 จากแนวคิดและนิยามเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่เปนที่ตั้งของอุตสาหกรรม พบวา แนวคิดเหลานี้แมเรียก
ดวยคําศัพทที่ตางกัน แตไดสะทอนถึงวิวัฒนาการของแนวคิดเพ่ือการบริหารจัดการลดมลพิษของ
อุตสาหกรรม และแนวคิดเหลานี้เกิดขึ้นในประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากอน ซึ่งยอมชี้ใหเห็นวา
อุตสาหรรมในพื้นที่เหลานี้ไดกอปญหามลพิษเชนกัน จึงมีความพยายามที่จะหาแนวคิด วิธีการควบคุม
และจัดการเพื่อใหลดมลพิษและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี โดยการนําเสนอรูปแบบวิธีการตางๆ หลากหลาย
รูปแบบของการพัฒนาสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรมตั้งอยูเปนจํานวนมาก เชน 

• นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Park) 

• ประสิทธิภาพของระบบนิเวศ (Eco-efficiency) 

• เขตพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable Industrial Zone) 

• เขตอุตสาหกรรมที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน (Industrial Symbiosis) 
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 จะเห็นไดวาแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนเพื่อลดปญหามลพิษขางตน 
เปนความพยายามนําเสนอรูปแบบของการนําอุตสาหกรรมมาตั้งในพื้นที่เดียวกัน และสรางระบบขึ้นมา
ควบคุมและจัดการ ซึ่งวิธีนี้ถูกมองวาเปนการประหยัดตนทุนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และที่
เดนชัดขึ้น คือ ประเทศเดนมารคไดพัฒนาอีกระดับหนึ่ง คือ การนําเอาอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาวัตถุดิบ
ระหวางอุตสาหกรรมมาตั้งอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน ทําใหเห็นวาระบบการจัดการวัสดุและของเสียเปนไป
อยางครบวงจร  ของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมหนึ่งกลายเปนวัตถุดิบของอีกอุตสาหกรรมหนึ่งและของ
เหลือจากอีกอุตสาหกรรมหนึ่งกลายเปนประโยชนใหกับชุมชนเกษตรกรที่อยูใกลเคียงกับกลุม
อุตสาหกรรมดังกลาว รายละเอียดจะไดอธิบายตอไป 
 อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการเพื่อทําใหเกิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ เขตอุตสาหกรรม
ที่พ่ึงพาซึ่งกันและกัน อาจจะไมประสบผลสําเร็จสําหรับหลายพ้ืนที่ในการลดมลพิษสิ่งแวดลอม กลาวคือ 
กลับกอใหเกิดมลพิษสะสมเขมขนมากขึ้นและยังขึ้นกับประเภทอุตสาหกรรมที่มาตั้งรวมกันอีกดวย 
เน่ืองจากไมอาจจะพึ่งพาซึ่งกันและกันไดหมด จึงอาจมีของเหลือทิ้งที่ไมสามารถกําจัดใหหมดไปในพื้นที่
นั้นได ดังน้ัน จึงมีวิวัฒนาการของแนวคิดอีกระดับหน่ึงขึ้นมาใหมแตอยูบนฐานคิดเดียวกัน นั่นคือ จะทํา
อยางไรใหการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการไดและระบบเศรษฐกิจสังคมและชุมชนโดยรวมก็
อยูได แนวคิดนี้เพ่ิงปรากฏขึ้นประมาณ 10 กวาปมานี้ ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ เนนกระบวนการจัดการ
วัสดุแบบครบวงจร ใหของเสียเหลือศูนยในสิ่งแวดลอม และพยายามสรางความสมดุลระหวางการผลิต
และการบริโภค แนวคิดดังกลาวไดแก  

• เมืองนิเวศ (Eco-town) 

• สังคมที่เนนการจัดการครบวงจร (Circular-oriented Society) 

• ระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร (Circular Economy) 
  แนวคิดเหลานี้เปนการยกระดับจากการมองการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมที่เคย
เนนเฉพาะอุตสาหกรรมเดี่ยว หรือกลุมอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรมเปนการยกระดับการมอง   
การแกไขขึ้นเปนภาพรวมทั้งระบบเศรษฐกิจ ที่ไดคํานึงถึงชุมชนหรือสังคมที่อยูรอบขางพื้นที่ที่เปนที่ตั้ง
ของกลุมหรือนิคมอุตสาหกรรม ที่ซึ่งไมสามารถแยกออกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมไดบทเรียนอัน
เจ็บปวดแสนสาหัสที่ไดสอนไวใหกับประเทศญี่ปุนและอีกหลายประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมมากอน  
ทําใหตองหันกลับมามองการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตองควบคูกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
จึงจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศที่ใหความสําคัญกับแนวคิดนี้เปนพิเศษไดแก ประเทศเยอรมัน 
ประเทศญี่ปุน และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะไดอธิบายประสบการณของประเทศเหลานี้ตอไป   
 ดังนั้น แนวคิดยุคหลังนี้ จะมีขอบเขตของพื้นที่ที่กวางขวางกวาแนวคิดยุคแรก กลาวคือ แนวคิด
ยุคแรกมองการจัดการที่ดีในกลุมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูใกลเคียงกันในพื้นที่เดียวกัน แตยุคหลังเปน          
การมองการบริหารจัดการทั้งเมือง ทั้งจังหวัด ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ตองมีการพัฒนาเปนระบบ
ไปดวยกันจึงจะมีความยั่งยืน 
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บทที ่3 
กรอบแนวคิดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน  

 

 3.1 พื้นที่ของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
 โดยปกติ พ้ืนที่ที่เปนที่ตั้งของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่เรียกวา นิคมอุตสาหกรรม มัก
เขาใจวามีหนวยงานของรัฐเชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการ 
แตในความเปนจริงที่ปรากฏทั่วไป พบวา ขอบเขตพื้นที่ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดูแลคือ 
อาณาบริเวณที่อยูภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเทานั้น ดังนั้น อาณาบริเวณที่อยูรอบนอกติดกับ
พ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรม กลับพบปญหาผลกระทบมากมายกับชุมชน เกิดชองวางของการจัดการ
ปญหาอยางทันทวงที คําถามที่มักกลาวถึงคือ พ้ืนที่ดังกลาวเปนขอบเขตอํานาจของหนวยงานใด        
มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการแกไขปญหาที่เปนผลกระทบเพียงใด ดังน้ัน ในการศึกษานี้จึงได
นิยามพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเพื่อนําไปสูการแกไขชองวางของปญหาที่ไดกลาวขางตน  
 

 พ้ืนที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรม หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่อันเปนที่ตั้งของกลุมอุตสาหกรรม 
หรือนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบที่หอมลอมกลุมอุตสาหกรรมนั้น ซึ่งประกอบดวย
ชุมชน ที่อยูอาศัย โรงเรียน และพ้ืนที่การคาอ่ืนๆ ดวย  (รูปที่ 1) 
  

รูปที่ 1 ความหมายของพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
 

ความหมายของพื้นที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

พื้นที่ทีอ่ยูอาศัยของประชาชน

โรงเรียน

ชุมชน

พ้ืนที่การคา

นิคมอุตสาหกรรม/
สวนอุตสาหกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
3.2. ระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 เน่ืองจากการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นจําเปนตองคํานึงถึงการพัฒนาใหยั่งยืนในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเกิดความยั่งยืนจะตองเร่ิมตั้งแตการพัฒนาระดับอุตสาหกรรมเดี่ยว  
ระดับกลุมอุตสาหกรรม ระดับนิคมอุตสาหกรรม ระดับเมืองและระดับประเทศ จนกระทั่งถึงระดับโลก 
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เน่ืองจากทุกระดับมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน จะตองดําเนินการใหสอดคลองจึงะนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนอยางแทจริง (รูปที่ 2) 

 
                                                รูปที่ 2 ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระดับอุตสาหกรรม

ระดับกลุมอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม

ระดับนิคมอุตสาหกรรม

ระดับเมือง ประเทศ

(ทองถิ่น ผูบริโภค ฯลฯ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 3.3 กรอบแนวคิดที่เก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
 ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลก ไดพยายามพัฒนาแนวคิดและวิธีการ เพ่ือใหการคุมครองและ
ปองกันสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม แนวคิดเหลานี้ไดนํามาประยุกตใชทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในหลายประเทศอยางไดผล ไดแก  
1) แนวคิดในมิติสิ่งแวดลอม 

• สงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด (Clean Production) 

• สงเสริมการใชหลัก 3Rs: Reduce, Reuse, And Recycle. 

• สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Procurement) 

• สงเสริมการลดการใชพลังงาน เนนพลังงานที่สะอาด 

• การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม (Design for environment) 

• สงเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial development)  แล
อุตสาหกรรมที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  (Industrial symbiosis) 

• สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
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2) แนวคิดในมิติเศรษฐศาสตร 

• การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมหรือภาษีมลพิษ 

• สงเสริมการใชกลไกตลาด 

• ใชหลักการ Polluter Pays Principle 

• สงเสริมมาตรการจูงใจ เชน การลดภาษีคิดประดิษฐเครื่องจักรสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

• สงเสริมมาตรการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงิน เชน เงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับการลงทุน
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การลงทุนในทุนที่มีความเสี่ยงสูง (Venture Capital) ฯลฯ 

• สงเสริมการใชตัวชี้วัดการเจริญเติบโตของประเทศดวย Green GDP 
3) แนวคิดในมิติสังคม 

• สรางความตระหนักรู และความเขาใจ 

• สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

• การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

• สรางสังคมแหงการเรียนรู 

• สงเสริมความเปนธรรมดานสิ่งแวดลอม 

• สงเสริมธุรกิจใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 

3.4 กรอบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม 
 การที่จะพัฒนาไปสูโครงสรางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะตองมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปน
สําคัญ  ซึ่งสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหวางประเทศ (IISD) ไดระบุไววา เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
ที่สําคัญมี 4 รุน ดังตารางตอไปน้ี (ตารางที่ 2) 
 จากตารางขางตนจะเห็นวา เทคโนโลยี 2 ประเภทหลัง มีการพัฒนานอยมาก แตมีบทบาท
สําคัญในการที่จะสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศของอุตสาหกรรม และชวยใหสังคม
ขับเคลื่อนไปสูระบบอุตสาหกรรมที่ มีเปาหมายของเสียที่ เปนศูนย (zero-waste) หรือ ตองการ
ประสิทธิภาพสูงถึง 100% 
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ตารางที่ 2 เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมกับการประยุกตใช 
เทคโนโลยี จุดของการประยุกตใช คุณลักษณะ ตัวอยาง 

เทคโนโลยีเพ่ือ
การเยียวยา 

- อาการ 
- ทรัพยากรหรือ
ส่ิงแวดลอมที่ถูกทําลาย 

- หลังจากพบขอเท็จจริง 
- มีตนทุน 
-มีพิสัยของเทคโนโลยีจากต่ําไป
สูง 

-การเยียวยาฟนฟูดิน 
-การทําความสะอาดพื้นดินที่
ปนเปอนสารพิษ 
-การบําบัดน้ํา 

เทคโนโลยีเพ่ือ
การลดมลพิษ 

-ตัวจับสสารหรือการบําบัด
ที่ปลายทอ 

-ตัวจับหรือบําบัดมลสารกอน
ปลอย 
-ใชทุน พลังงาน และทรัพยากร 
-กอใหเกิดของเสีย 
-ตนทุนคอนขางสูง 

-เครื่องบําบัดกาซซัลเฟอรได
ออกไซด 
-โรงงานบําบัดน้ําเสีย 
-catalytic mufflers 

เทคโนโลยี
ปองกันมลพิษ 

-ออกแบบกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรม  
-สวนประกอบหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 

-เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการผลิตหรือลดหรือ
ปองกันมลพิษ 
-มีตนทุนประสิทธิผลสูงกวาการ
ลดมลพิษ 
-ลดปริมาณของเสียที่ปลอยออกสู
ระบบได 

-กระดาษที่ปราศจากคลอรีน 
-electroplating ที่ปราศจาก
ไซยาไนด  
-น้ํามันไรสารตะกั่ว 
-การออกแบบกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

- การบริการหรือ
ผลิตภัณฑที่เปนทางเลือก 

-ผลไดที่หลากหลาย เชน 
ประสิทธิภาพของสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร 

-แสงสวางที่มีประสิทธิภาพ 
-กระดาษที่หมุนเวียนกลับมาใช
ใหม  
-พลังงานที่นํากลับมาใชใหม 
-ยาและเครื่องสําอางชีวภาพ 

ที่มา: Thompson Gow and Associates, 1995 Environmental Scan. Winnipeg: Canadian Council of Ministers on the Environment, 
1995 
 

3.5. ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
1) ความหมายเชิงทฤษฎี 
  ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประมวลและกลั่นกรองโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ
สาขาตางๆ โดยสามารถจําแนกองคประกอบของหลักปรัชญาฯ เปน 5 สวน ไดแก กรอบแนวคิด 
คุณลักษณะ คํานิยาม เง่ือนไขและแนวทางปฏิบัติรวมถึงผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําหลักปรัชญาฯไป
ปฏิบัติ 
  กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติ
ตนในทางที่ควรจะเปน (Normative) โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยที่มองโลกเชิง
ระบบ ที่มีลักษณะพลวัตรและมุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของ
การพัฒนา ในขณะที่คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง คือสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฎิบัติตนได
ในทุกระดับและตลอดเวลา โดยมีแนวคิดทางสายกลาง เปนหลักแนวคิดที่สําคัญ  
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• คํานิยาม  
 เศรษฐกิจพอเพียงจะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะ คือ  

(1) ความพอประมาณที่ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป ในมิติตางๆ ของการกระทํา  
(2) ความมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากเหตุ ปจจัยและขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นจากการกระทํา นั้นๆอยางรอบคอบ และ 
(3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เพ่ือพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆทั้งดาน

บวกและดานลบที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 

• เงื่อนไข การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับพอเพียงน้ัน ตอง
อาศัยทั้งเง่ือนไขความรูควบคูกับคุณธรรม กลาวคือ เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับ
วิชาการตางๆ อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพ่ือ
ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในการนําแผนไปประยุกตใชในทางปฏิบัติ และ เงื่อนไข
คุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมี
ความอดทน ความเพียร ใชสติปญญาและรอบคอบในการดําเนินชีวิต 

• ความพอเพียง เปนทั้งแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการ (Means) และผลของการกระทํา (Ends) 
ที่คาดวาจะไดรับ โดยคํานึงถึงความสมดุล บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ อยางมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกันที่เหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุก
ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี การจําแนกวิเคราะหดังกลาวทําใหสรุป
ไดวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีองคประกอบดานตางๆ ที่สามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการ
พัฒนากรอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรได นอกจากนี้แลวยังชี้ใหเห็นวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ครอบคลุมความหมายที่กวาง โดยเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ สามารถ
นําไปประยุกตใชในหลายๆ ดาน ไมจํากัดเฉพาะ ภาคเกษตรหรือภาคชนบทเทานั้น 

 

2) หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม  
 ในการศึกษานี้  พยายามทบทวนและคนหาแนวคิด หลักการที่สําคัญและเหมาะสม ที่สามารถ
ประยุกตเขากับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยได  และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม  
จากการศึกษาพบวา ขณะนี้ในหลายภาคสวนของสังคมมีความเห็นวา แนวคิดและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ัน นาจะเปนหลักยึดสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ของสังคม ชุมชน และปจเจก
ไดเปนอยางดี ดังน้ัน การศึกษานี้จึงไดประยุกตนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ซึ่งพบวา สามารถนํามาใชไดอยางสอดคลองกัน ดังที่ได
วิเคราะหในรูปที่ 3 
 

3)  ภูมิสังคมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม  
   ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดกลาวถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” วาเปนการพัฒนาที่จะตองให
สอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆ เนื่องจากแตละแหง คนไมเหมือนกัน ขนบธรรมเนียม
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ประเพณีก็ไมเหมือนกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใชคําวา “ภูมิสังคม” คือ ทรงดูลักษณะ
ภูมิศาสตรและลักษณะของสังคม ไมใชวาเอาอะไรที่ทันสมัยมากๆ เขาไปใหชาวบาน ทั้งที่เขาไมสามารถ
ใชได หรือพยายามที่จะทําการเพาะปลูกบนเขา หรือพ้ืนที่แหงแลงใหได อยางนี้ถือวาเปนการดําเนินการ
ที่ผิด พระองคทรงชี้แนะพวกเราอยูตลอดเวลาวา การดําเนินการตางๆ นั้น ตองใหสอดคลองกัลป
ลักษณะภูมิสังคม ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา 

        “... การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทาง
สังคมศาสตรในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับ
ใหคนคิดอยางอ่ืนไมได เราตองแนะนํา เราเขาไป ไปชวย โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แต
ถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริงๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของ
การพัฒนาน้ี ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง” 
 

รูปที่ 3 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน 
 

มีภมูิคุมกัน
• มีฐานความรู

• สรางเศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร

ความ

พอประมาณ

• สงเสริมการวิจัยและพฒันา
• สรางอุตสาหกรรมบนฐานความรู ไม

เปนฐานการผลิต
• สงเสริมอุตสาหกรรมในระดับตนน้ํา

• ใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

• ไมผลิตเกินและไมบริโภคเกิน

• ลดการใชทรพัยากรการผลิต
• ลดของเสีย
• เนนหลัก 3R ฯลฯ
• สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให

เขามามีบทบาทในการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม

• ลดตนทุนทางสังคม
• สงเสริมอุตสาหกรรม Envir-tronic

ความ

มีเหตุมีผล

• ใชวิทยาศาสตรนําการ
พฒันา

หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

แนวทางการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมยั่งยืน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

3.6. กรอบวิเคราะหกลไกและมาตรการในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน 
 ในการศึกษานี้การวิเคราะหกลไกและมาตรการในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน จะแบง
การวิเคราะหออกเปน 2 ระดับคือ กลไกและมาตรการระดับชาติ และระดับพ้ืนที่ ภายใตกลไกและ
มาตรการทั้งสองนี้ จะใชกรอบวิเคราะหใน 4 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นในเชิงกลไกการบริหารจัดการและ
การกํากับติดตามประเด็นทางเศรษฐศาสตร ประเด็นทางสิ่งแวดลอมและประเด็นทางสังคม  
 สําหรับสาระในสวนที่ 2 ประกอบดวย บทที่ 4, 5, และ 6 จะเปนการนํากรอบแนวคิดขางตนที่ได
จากการทบทวน มาวิเคราะหการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนของประเทศจีน ญี่ปุน และกลุมสหภาพ
ยุโรป (เยอรมันและเดนมารค) ตามลําดับ วามีรูปแบบการดําเนินการอยางไร และภาครัฐมีบทบาท
อยางไร และใชมาตรการอะไรในการสงเสริมสนับสนุนและควบคุมกํากับ บทที่ 7 เปนการวิเคราะห
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เปรียบเทียบความแตกตางและความเหมือนของ 3 ประเทศ ตอการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
ตลอดจนการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนใน 3 ประเทศ ในบทที่ 8 ทั้งน้ีเพ่ือให
เห็นภาพความกาวหนาและแนวทางการพัฒนาในตางประเทศ  
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บทที่ 4 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน : Circular Economy 
 

4.1 ความเปนมาของ Circular economy (CE) ในจีน 
สืบเนื่องจากการประชุมสภาแหงชาติของพรรคดอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นในเดือน

พฤศจิกายน 2002 ไดประกาศแนวทางสําหรับการพัฒนาประเทศจีนใน 20 ปขางหนา เพ่ือที่จะใหจีนเปน
สังคมที่พออยูพอกินในป 2020  ดวยการพัฒนาที่ผานมาไดสรางความขัดแยงระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วกับระบบนิเวศของจีน กลาวคือ ระหวางการพัฒนาความเปนอุตสาหกรรมกับความเปนเมือง 
และการลดนอยลงของทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ประกอบกับการเกิดคลื่นลูก
ที่สองสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เนนแนวคิดของการพัฒนาที่เปนวิทยาศาสตร ดังนั้น จีนจึงตองการ
แสวงหาวิธีการที่เปนระบบในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและวิถีทางแหงการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม โดยใชแนวคิด Circular economy (ระบบ
เศรษฐกิจแบบครบวงจร) 
 

4.2 แนวคิดและหลักการของ Circular economy  
 Circular economy (CE) เปนคํายอของ closing material cycle economy   เปนการปฏิวัติของ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรง อันเปนระบบเศรษฐกิจแบบด้ังเดิม ที่ประกอบดวย การใชทรัพยากร การผลิต 
การบริโภค และการกําจัด (รูปที่ 4) ในระบบเศรษฐกิจแบบน้ีคนทั่วไปจึงมักใชทรัพยากรแลวทิ้งของเสียหรือ
ของเหลือ กลายเปนมลพิษอยูในอากาศ น้ํา และดิน แตระบบ CE  มีความแตกตางคือเปนการสงเสริมแบบ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่กลมกลืนกับสิ่งแวดลอมของโลก วัตถุประสงคหลักคือ ประสานกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเขากับกระบวนการผลิตที่มีลักษณะเปนวงจรปด อันประกอบดวยการใชทรัพยากร การผลิต การ
บริโภค การใชทรัพยากรซ้ําเปนครั้งที่สอง วัสดุและพลังงานทั้งหมดจะถูกใชอยางมีเหตุผลและตอเนื่องใน
วงจรทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 4 ข้ันตอนการใชวัสดุแบบเสนตรงในอดีตของระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
  
 

ทรัพยากร การบริโภค ของเสีย การผลิต  
 

รูปที่   5   การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการใชวัสดแุบบเสนตรงเปนการใชแบบครบวงจร 
                               ทําใหเกิดประสิทธิภาพในเชิงนิเวศ และอยูบนหลักการ 3Rs 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 หลักการของ CE คือ 3Rs 
 หลักการของ CE คือ การลด (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม 
(Recycle) หรือที่เรียกวา หลักการ 3Rs ทุกๆหลักการของ 3Rs มีความสําคัญตอการนํา CE ไปปฏิบัติให
บรรลุผลสําเร็จ กลาวคือ 
 
 

 

ทรัพยากร 

ลดการใช การผลติ 

ใชซ้ํา 

ใชซ้ํา 

ของเสีย/ขยะ 

นํากลับมาใช

 
การบริโภค 

การกําจัด 
อยางเหมาะสม 
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1) การลด เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับปจจัยการผลิต 
  2) การใชซ้ํา เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต 
  3) การหมุนเวียนกลับมาใชใหม เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับผลผลิต 
 

4.4 CE เปนแบบแผนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม มองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการคุมครอง
สิ่งแวดลอม เปรียบเสมือนเหรียญ 2 ดานที่แยกจากกัน แทนที่จะมองรวมกันเพ่ือการแกปญหาทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม แตแนวคิด CE เปนการมองระบบเศรษฐกิจแบบ triple-win ที่เชื่อมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การคุมครองสิ่งแวดลอม และการจางงานทางสังคม เขาดวยกัน จากการแยกสวนของการ
พัฒนา 3 มิติไปสูการบูรณาการใหเปนหน่ึงเดียว  
 

4.5 จุดมุงหมายของ CE 
 เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริหารจัดการของเสีย และ
พัฒนาเพิ่มคุณคาใหกับระบบนิเวศ 
 

4.6 คุณลักษณะ 5 ประการของ CE 
1) หนาที่และเปาหมาย มุงบรรเทาและขจัดความขัดแยงระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปลี่ยนการผลิตแบบด้ังเดิมและแบบแผนการบริโภคไปสูความยั่งยืน 
2) ขอบเขต   เนนแบบแผนเศรษฐกิจใหมกับการใชวัสดุตอเน่ือง ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการผลิตและ

การบริโภค 
 3) เอกลักษณแตกตางจากแบบแผนดั้งเดิม กลาวคือจากเดิมที่มีการใชปจจัยการผลิตดาน

พลังงานและทรัพยากรที่สูง มลพิษสูงและผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่ต่ํา ไดเปลี่ยนไปสู “2 ต่ํา” และ” 1 
สูง” นั่นคือ ปจจัยการผลิตดานพลังงานและทรัพยากรที่ต่ํา มลพิษต่ํา แตผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่สูง 

 4) พื้นฐานแตกตางจากเศรษฐกิจปกติ คือไดผนวกเอาตนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเขาไป
เปนปจจัยพื้นฐาน ในการกําหนดมูลคาผลลัพธของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 5) หลักการ วิธีการ และเกณฑที่สําคัญ คือ 3 Rs และ ความปลอดภัย การกําจัดการบริหาร
จัดการ การใชวัสดุอยางตอเน่ือง และประสิทธิภาพเชิงนิเวศ การบูรณาการทุนธรรมชาติ ทุนแรงงาน และทุน
ประดิษฐอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.7 แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติ 
 แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติจะพิจารณาทั้งดานการผลิตและการบริโภคไปพรอมกัน การผลิตของ
วิสาหกิจหน่ึงจะตองมีกระบวนการผลิตดวยวิธีการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใชใหม และหวงโซระหวางวิสาหกิจ



 บทที่ 4-4 

หรือระหวางภาคอุตสาหกรรมเนนการคํานึงถึงระบบนิเวศ และการหมุนเวียนหรือการนําของเสียกลับมาใช
ใหมในสังคม สวนดานบริโภคก็จะตองคํานึงถึงสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (รูปที่ 6) 
 

รูปที่ 6 แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัต ิ
 

ดานการผลิต

แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติ

ดานบริโภค

การทําฟารม
เชิงนิเวศ

อุตสาหกรรม
ข้ันที่สามเพื่อ
สิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

 อุตสาหกรรม
หมุนเวียนของ
เสียกลับมาใช
ใหมหรือใชซํ้า

-หวงโซของการ
คลอดเด็กออน,
- พลังงาน 
(มีเทน)
- พืชไรและ
ประมง 
- ฐานอาหารเชิง
นิเวศ

- การผลิตที่
สะอาด
- นิคม
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
-การใชของเสีย
จากอุตสาหกรรม
มาใชใหมหรือใช
ซํ้า

ตัวอยาง 
ภัตตาคารและ
โรงแรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอม

-การจัดซื้อจัดจางของ
รัฐบาล
- ชุมชนเพื่อ
ส่ิงแวดลอม
-โรงเรียนส่ิงแวดลอม
- ฉลากเชิงนิเวศ
- อาคารที่ประหยัด
พลังงาน

 แบบจําลองภูมิภาค: สังคมที่ประหยัดการใชทรพัยากรและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
4.8 การนํา CE ไปปฏิบัติในระบบอุตสาหกรรม สามารถประยุกตใชไดใน 3 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับที่หน่ึง คือ วงจรขนาดเล็ก (minor cycles)  สามารถใชดําเนินการในสถานประกอบการ
แตละแหงซึ่งผูจัดการจะตองหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใชหลัก 3 Rs คือ 

• ลดการบริโภค (Reduce consumption) ของทรัพยากรและการปลอยมลพิษของมลสารและ
ของเสีย 

• ลดการใชทรัพยากร (Reuse resources) 

• นําวัสดุที่เปนผลพลอยไดจาการผลิตกลับมาใชใหม (Recycle by-product)  
2) ระดับที่สองคือ วงจรระดับปานกลาง (Meta cycles) เปนการหมุนเวียนและการนําทรัพยากร

กลับมาใชใหม  ภายในนิคมอุตสาหกรรม  และในกลุมหรือหวงโซของอุตสาหกรรมเดียวกัน  ดังน้ันทรัพยากร
จึงจะหมุนเวียนอยางเต็มที่สําหรับระบบการผลิตในพื้นที่ 

3) ระดับที่สามคือ วงจรมหภาค (Macro cycles)  เปนการบูรณาการระบบการบริโภคและการ
ผลิตที่แตกตางกันเขาไปอยูในพื้นที่ระดับภูมิภาค  ดังน้ัน  ทรัพยากรจึงตองหมุนเวียนในระหวางอุตสาหกรรม
และระบบการจัดการเมือง ในระดับนี้ตองการการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลหรือหนวยงานภูมิภาค  ในการ
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เก็บรวบรวม การจัดเก็บ การผลิต และจัดระบบการกระจาย ในระดับที่สามนี้ จะเปนการบริหารจัดการใหเกดิ
การเคลื่อนไหวตอเน่ืองระหวาง เมือง เขตปริมณฑล และระบบการฟนฟูทรัพยากร อยางบูรณาการ 

    

4.9 การพัฒนา CE ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
1) ความสําคัญของ CE ตอระบบเศรษฐกิจของจีน 

แบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจใหมที่มีการปฏิวัติขึ้นในโลกปจจุบัน มี 2 แบบ แบบที่หนึ่งคือ 
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู อีกแบบหนึ่งคือ ระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร  

• ระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge based economy)  
เนนการแทนที่ทรัพยากรทางวัตถุดิบดวยทรัพยากรทางปญญา เพ่ือมุงไปสูการสรางปญญา
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

• ระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร (Circular economy)  
มุงการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และศักยภาพของสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เพ่ือไปสูการปฏิรูปเชิงนิเวศของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

 ตั้งแต มีการประกาศใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนในทศวรรษ 1990 ประเทศตางๆ เชน 
เยอรมัน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ลวนคํานึงถึงการพัฒนาเกี่ยวกับ CE และการสรางสังคมที่มีการจัดการ
อยางครบวงจร (circular society) ขึ้น เพ่ือใหเปนวิถีทางหนึ่งที่สําคัญเพ่ือยกระดับใหยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ยั่งยืนมีรูปแบบความเปนทางการมากขึ้น เห็นไดชัดวา การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู และระบบ
เศรษฐกิจแบบครบวงจร เปนแนวโนมสําคัญ 2 ประการ ที่เพ่ิงเกิดขึ้นเม่ือไมนานมานี้ สําหรับประเทศจีนจะ
เห็นไดวาไดใหความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานความรูมากอนแลว และกําลังจะมุงเรียนรูเกี่ยวกับ CE มากขึ้น 

2) วิธีดําเนินการเพื่อสงเสริม CE ในประเทศจีน ในดาน 

• แนวทาง   เนนจากบนลงลาง 

• วิธีการ แสดงใหเห็นดวยการวางแผน 

• กิจกรรม ดําเนินการจากดานการผลิต ในระดับพ้ืนที่ภูมิภาค (จังหวัด เมือง) นิคม
อุตสาหกรรม วิสาหกิจ อุตสาหกรรม 

• การนําวัสดุไปใชตอ   เนนการประหยัดทรัพยากร (ปจจัยการผลิต) 
3) โครงการสําคัญของ CE มี 2 ระดับคือ 

• ระดับมหภาค เปนระดับชาติเนนสรางความเขมแข็งดวยการวางแผน ออกกฎหมายและ
นโยบาย 

• ระดับภูมิภาค สาธิต วางแผน และกําหนดยุทธศาสตร 
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4)  กรณีตัวอยาง ของการสาธิต CE ในระดับภูมิภาค โดย 

• เปลี่ยนแปลงแบบแผนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
• เปลี่ยนรูปแบบยุทธศาสตรของการพัฒนา 
• ใชการพัฒนาเศรษฐกิจ การสรางเมือง และการประหยัดทรัพยากร และการคุมครอง

สิ่งแวดลอมไปดวยกัน 

• ใชกระบวนการ PDCA process (Plan-Do-Check-Act) 

• เริ่มดวยการวางแผนแมบท 

• การกําหนดแผนปฏิบัติการ 
• การดําเนินการตามแผน 

 

5) กลไกขับเคลื่อนแนวคิด CE ในจีน 
 แนวคิด CE ในประเทศจีนถูกพัฒนาปรับปรุงขึ้นโดยนักวิยาศาสตรและรัฐบาลของจีน ดวยการ
เชื่อมโยงกับแนวคิดอ่ืนๆ เชน ระบบเศรษฐกิจที่ไมมีของเสีย (zero-waste economy) และบัญชีประชาชาติสี
เขียว (Green National Accounting) ที่ไดมีการใชในประเทศอื่นๆมาแลว แนวคิด CE นี้ไดรับการรับรอง
จากองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก ดวย 
 CE จึงเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในประเทศจีนการ
ขับเคลื่อนทั้งทฤษฎีและแนวปฏิบัตินี้ไดถูกพัฒนาขึ้นโดย SEPA (State Environmental Protection 
Agency) และหนวยงานที่นําไปผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ คือ NDRC (National Development and Reform 
Commission) และหนวยงานในระดับจังหวัดและทองถิ่น สําหรับยุทธศาสตรพ้ืนฐานที่สําคัญที่ชวยใหการ
พัฒนา CE มีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและลดการปลอยมลพิษก็คือ การผลิตที่สะอาดกับการสราง
เครือขายสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

6) กลไกระดับยุทธศาสตร  
(1) CPC และสํานักนายกรัฐมนตรีของจีน ไดกําหนดใหมีการพัฒนา CE เขาไปอยูในวาระ

แหงชาติของรัฐบาลกลาง 
(2) สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศแนวคิดในการเรงการพัฒนา CE  
(3) กําหนดใหมีการบูรณาการกิจกรรม CE เขาไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5 ป รอบใหม ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น 
7) การริเริ่มนโยบายและมาตรการใหมที่เก่ียวของกับ CE ในหนวยงานของจีน 

(1) สภาประชาชนจีน (NPC) ริเริ่มการออกพ.ร.บ. เกี่ยวกับกฎหมายการสงเสริม CE ซึ่ง  
ประกาศใชในป 2007 โดยการประสานรวมมือกับ องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของจีน (SEPA) 
และ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแหงชาติ (NDRC)  
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(2) องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของจีน (SEPA) และ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปและการ
พัฒนาแหงชาติ (NDRC) และกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวของ กําลังทํางานรวมกันเกี่ยวกับ การ
รางกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือการใชซ้ํา และการหมุนเวียนกลับมาใชใหมสําหรับของเสียที่มี
ลักษณะเฉพาะ เชน อุปกรณที่ใชในครัวเรือน ของเสีย อิเลคทรอนิคส  ขยะบาน และอ่ืนๆ
เปนตน 

(3) องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของจีน (SEPA) และ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปและการ
พัฒนาแหงชาติ (NDRC) กําลังประสานการวางแผนเพื่อขยายโครงการทดลองเกี่ยวกับ CE 
ในระดับชาติ 

(4) กระทรวงการคลังกับองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของจีน (SEPA) กําลังประสานเพื่อราง
นโยบายของรัฐบาลสําหรับการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (governmental 
procurement) 

(5) สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแหงชาติ (NDRC) กับกระทรวงการคลัง กําลงั
ประสานการทํางานเพื่อยกรางเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและการเงินเพื่อใชเสริมกิจกรรม
ของ CE  

(6) กระทรวงการกอสราง กําลังรางมาตรฐานประหยัดพลังงานสําหรับอาคาร 
(7) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําลังวางแผนเพื่อหาวิธีที่จะสนับสนุนดานการวิจัย

และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ CE 
 

4.10 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการสงเสริม CE ของรัฐบาลจีน 
1) จัดทําขอเสนอเพื่อการพัฒนากรอบแนวคิดนโยบายและกฎหมายเพื่อสงเสริม CE โดยการ   

• ทบทวนกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอม 

• ทบทวนกฎหมายการกําจัดของเสียหรือขยะ 
• ออกกฎหมายการสงเสริมการผลิตที่สะอาด 

• ออกขอกําหนดและแนวทางสําหรับการผลิตที่สะอาด 

• ออกขอกําหนดการหมุนเวียนและการนํากลับมาใชใหมสําหรับภาคการผลิตบางประเภท 
เชน อุปกรณอิเลคทรอนิคส ยานพาหนะที่ใชแลว วัสดุกอสราง 

• ออกกฎหมายสงเสริมการจัดซื้อสินคาที่สะอาดหรือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

2)  ปรับโครงสรางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน เพื่อใหสัมพันธกับนโยบายหลายดาน โดย 

 สนับสนุนและยกระดับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ และวิสาหกิจที่สามารถยกระดับอํานาจการ
แขงขันของจีนผานการลงทุนในทุน หุน ฯลฯ 

 สนับสนุนการปฏิรูปอุตสาหกรรมที่เปนยุทธศาสตรและด้ังเดิม ดวยการลดภาษี 
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 สรางสภาพแวดลอมของการแขงขันสําหรับธุรกิจดวยโยบายภาษี การลงทุนที่เปนธรรม
เทคโนโลยีที่เขมงวด และมาตรฐานที่มีคุณภาพ กฎหมายปองกันการผูกขาด และการ
ใหบริการขอมูลการตลาดอยางรวดเร็ว แตที่สําคัญไมไดครอบคลุมอุตสาหกรรมทั้งหมด 
ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ อุตสาหกรรมที่ผูกขาดโดย
ธรรมชาติ และอุตสาหกรรมชั้นสูงใหมๆ 

 พัฒนานโยบายอุตสาหกรรมที่เขมงวด โดยออกแบบนโยบายเพื่อกําจัดอุตสาหกรรมที่มีการ
ผลิตเกินความตองการ และที่มีการใชความรูต่ํา และมีมลพิษทางสิ่งแวดลอมมาก 

 พัฒนานโยบายการคุมครอง เพ่ือครอบคลุมอุตสาหกรรมการเกษตร บริการ และ
อุตสาหกรรมที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม ซึ่งจะพิจารณาถึงความออนไหวตอการแขงขันระหวาง
ประเทศเปนสําคัญ   

 

 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางเหลานี้ถูกผลักดันจากกลไกหลายอยาง ไดแก เงินกู  และการระดม
ทุนผานธนาคาร เชน ธนาคารสงออกและนําเขาของจีน ธนาคารเพื่อการพัฒนาของประเทศ และธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรของจีน เปนตน 
 ทํานองเดียวกัน การตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ขึ้นอยูกับเกณฑพิจารณาดังนี้ 

 ตองไดรับการยืนยันจากหลายหลักการ ไดแก การดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชาติ การสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงาน  และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ทางนิเวศวิทยา 

 ตองเก่ียวของกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี  ไดแก การขยายเทคโนโลยีภายในประเทศ 
เพ่ือการหนุนเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม กับโอกาสใหมเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 ตองเปนการแกไขปญหาความตองการของตลาดภายในประเทศ และการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติใหดีขึ้นและรวดเร็ว 

 

 สาขาอุตสาหกรรมดานสิ่งแวดลอม 
การพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม ปจจุบันไดถูกพิจารณาใหเปนหน่ึงในองคประกอบสําคัญ

ของการพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  มีขนาดของการเจริญเติบโตเปนมูลคาสามลาน
ลานดอลลาร ตอป 
 ในอนาคตอุตสาหกรรมสาขาสิ่งแวดลอม จะเคลื่อนยายเปลี่ยนแปลงจากการจัดบริการการแกไข
ปญหาการควบคุมมลพิษที่ปลายทอ ไปสูรูปแบบของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีการพิจารณาถึง
สภาพทางภูมิศาสตรของอุตสาหกรรมทั้งหมด เพ่ือทําใหสิ่งที่เกิดเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสามรถอยู
รวมกันกับชุมชนไดอยางเหมาะสมมากขึ้น  
 
 



 บทที่ 4-9 

4.11 สรุปบทเรียนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
1) กรอบแนวคิดพื้นฐานที่ดี เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ประกอบดวย 

- กฎหมายการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production Law)  
- กรอบแนวคิดทางกฎหมายสําหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
- สามารถประยุกตใชในทางปฏิบัติของหลักการ Circular Economy ใน Eco-province 
- บริษัทมีภาวะความเปนผูนํา 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ตองการ 

- พ้ืนที่ของการดําเนินการในทุกระดับ ในทุกอุตสาหกรรมที่สามารถแขงขันอยางเปนธรรม 
- มีความสอดคลองกันในการใชกฎหมาย 
- มีสวนรวมเต็มที่ในการคุมครองสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากวิสาหกิจทุกขนาดทั่วทั้งประเทศ 

3)   บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 

-  บังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบอยางมีประสิทธิภาพ 
- แกไขความลมเหลวของตลาด 
- มีการคัดเลือกที่จะใหแรงจูงใจแกธุรกิจที่สนับสนุนหรือขยายการผลิตที่สะอาด 
- สนับสนุนยุทธศาสตรนวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑใหม และกระบวนการผลิตของ

อุตสาหกรรมที่เนนประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
- ดําเนินการปฏิรูปภาคการเงินเพ่ือใหธนาคารและหนวยลงทุนเปนสวนหนึ่งของการแกไข

ปญหา 
- สงเสริมระบบการตลาด เพ่ือหยุดยั้งโครงสรางการผูกขาด 

 

4.12 กรอบแนวคิดทางกฎหมายและนโยบายเพื่อการพัฒนา CE  
 กรอบแนวคิดทางกฎหมายและนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร มีหลักการ 3 
ประการ ที่จะตองไดรับการยอมรับกอน เพ่ือทําใหนโยบาย CE สมบูรณ ไดแก 

 ยอมรับแนวคิดและปรัชญาของ CE ของจีน 
 ยอมรับแนวทางการปฏิบัติของ CE  
 เชื่อมโยงการใชประโยชนอยางเต็มที่ ของนโยบายที่มีอยูและนโยบายที่ยังไมเพียงพอที่
จําเปนตองเสริมเขามา 

นอกจากนี้ยังมีระบบกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา CE ของจีนอีก 4 กลุม คือ นโยบาย
พ้ืนฐาน (Basic Policy) นโยบายหลัก (Core Policy) นโยบายจําเปน (Essential Policy) นโยบายทาง
เทคโนโลยี (Technologic Policy) ทั้งน้ีไดถูกนํามาผสมผสานรวมกันเปน 3 กลุมหลัก ซึ่งอยูภายใตนโยบาย
พื้นฐานที่ครอบคลุมนโยบายทั้งหมด และถือเปนนโยบายทั่วไปที่เชื่อม การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม 
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สิ่งแวดลอม และทรัพยากรเขาดวยกัน โดยควรคํานึงถึงนโยบายแกนหลัก นโยบายรากฐาน และนโยบาย
การศึกษา ดังนี้ (ดูรูปที่ 7 ประกอบ) 

 

 นโยบายแกนหลัก (Core Policy)  เปนนโยบายที่ชี้นําและสนับสนุนโดยตรงในกิจกรรม
หรือแบบจําลองของ CE ในทางปฏิบัติ เชน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ไดแก รูปแบบ การปรับโครงสราง
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม  การผลิตที่สะอาด) การเกษตรเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมขั้นที่สามแบบสีเขียว 
และการหมุนเวียนและการนําของเสียกลับมาใชใหม  การจัดซื้อสินคาสีเขียวหรือคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และ
บริการสีเขียว ฉลากสิ่งแวดลอม พลังงานที่นํากลับมาใชใหมและการประหยัดพลังงาน โครงสรางพื้นฐานและ
อาคารที่ประหยัดพลังงานและทรัพยากร การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งทั้งหมดนี้
ประกอบเปนนโยบายสิ่งแวดลอม 

 นโยบายรากฐาน (Fundamental Policy) สรางความเขมแข็งดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหการ
สนับสนุนสิ่งที่เปนรากฐานของ CE ใหเขมแข็ง เชน ราคา และภาษี  เปนตน นโยบายรากฐานนี้อาจแบงยอย
ออกเปน  

1. นโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคและระบบรากฐาน ไดแก การจัดโครงสรางการคาสีเขียว 
การกําหนดสิทธิบัตร 

2. นโยบายสรางแรงจูงใจ ไดแก การเงินสีเขียว ภาษีสีเขียว ราคาสีเขยีว 
3. การประเมินคาและทบทวนวิธีดําเนินการ ไดแก บัญชีประชาชาติสีเขียว บัญชีวิสาหกิจ      

สีเขียว การตรวจสอบสีเขียว การทบทวนวิธีดําเนินการสีเขียวสําหรับเจาหนาที่  
 นโยบายการศึกษาหรือการเผยแพรใหความรู (Publicity and Education Policy) บม

เพาะทรัพยากรมนุษยที่ดีและสรางวัฒนธรรม CE 
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รูปที่ 7 กรอบคิดทางกฎหมายและนโยบายสําหรับระบบเศรษฐกจิแบบCE  
                                    ของสาธารณรัฐประชาชนจนี 
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- Green national accounting
-Green accounting
-Green auditing 
-Green performance review for officials
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ท่ีมา : Yong, Ren .  Policy and Law Framework for Circular Economy in China.  Policy Research Centre for Environment and 
Economy , State Environment Protection Administration, Beijing, China.  
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บทที่ 5 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 

ในประเทศญี่ปุน : Eco-town  
 

5.1 การกําเนิดของแนวคิดและแผนพัฒนา Eco-town (เมืองนิเวศ)  
 แนวคิดและแผน Eco-town  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมกระตุนเศรษฐกิจของทองถิ่น ดวยการ
สนับสนุนธุรกิจดานสิ่งแวดลอมที่อาศัยความเขมแข็งของอุตสาหกรรมทองถิ่น และเพื่อสรางระบบเศรษฐกิจ
สังคมที่มีการหมุนเวียนการใชทรัพยากร (resource-recycling socio-economic) โดยการสงเสริมทองถิ่นให
มีการนําวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชใหม และลดการผลิตของเสีย รัฐบาลทองถิ่นจึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
กิจกรรมภายใตแผนงานนี้ โดยทําการเชื่อมโยงประชาชนในทองถิ่นและอุตสาหกรรมในทองถิ่น เพ่ือรวมกัน
หานวัตกรรมสําหรับการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ในชวงแรก รัฐบาลทองถิ่นที่สรางแผน Eco Town   ขึ้นมานั้น ไดรับประโยชนจากคุณลักษณะของ
ความเปนทองถิ่นที่อยูในสวนภูมิภาค กลาวคือ ถามีโครงการและแนวคิดพื้นฐานชัดเจนและเขียนเปนแผนจะ
ไดรับการพิจารณาจากรัฐบาลกลางคือ กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (METI) และกระทรวง
สิ่งแวดลอมของญี่ปุนใหการสนับสนุน ถาสามารถพัฒนาจนไดมาตรฐาน ยังไดรับการพิจารณาใหเปน
ตนแบบของรัฐบาลทองถิ่นอ่ืนๆดวย โดยทั้งสองกระทรวงจะทํางานรวมกันในการพิจารณารับรองแผนของ
ทองถิ่น จากนั้นก็จะสนับสนุนการเงินสําหรับโครงการที่เสนอจากทองถิ่น และองคกรเอกชน เพ่ือใชปรับปรุง
สาธารณูปโภคสําหรับการหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม และเพื่อดําเนินโครงการเชิงสถาบันที่สามารถ
หนุนเสริมใหเกิดการสรางสังคมที่เนนการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใชใหม (recycling-oriented society)  
 ในป 1999 เดือนกรกฎาคม สภาโครงสรางอุตสาหกรรมของ METI ไดจัดเตรียมรายงานเรื่อง Vision 
of Recycling-oriented Economy รายงานนี้ชี้ใหเห็นวา เพ่ือที่จะใหการคุมครองสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางระบบ Recycling-oriented Economy ดวยการ
ประสานมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมกับการประหยัดการใชทรัพยากรเขาไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 ดังน้ัน ในป 2000 เรียกวา เปนปแรกของ recycling-oriented society และสภา DIET ไดพิจารณา
ผานรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใชใหม 6 ฉบับ ไดแก 

 1. Basic Law for Promoting the Creation of a Recycling-Oriented Society 
 2. Waste Management Law  
 3. Law for Promotion of Effective Utilization of Resources 
 4. Construction Material Recycling Law 
 5. Food Recycling Law 
 6. Green Purchasing Law 
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5.2 แนวคิดหลักของ Recycle-Oriented Society 
1) ตระหนักถึงการใชทรัพยากรและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยทําใหปจจัยการผลิตและ

ผลผลิตเหลือนอยที่สุด ดวยการประสานระหวางสิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ โดยใชกลไกตลาด 
2) สรางระบบเศรษฐกิจใหม ในลักษณะของความเปนหุนสวนระหวางภาคธุรกิจ ผูบริโภค รัฐบาล

ทองถิ่น และระดับชาติ 
3) จัดตั้งระบบใหมเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี (ที่มีลักษณะเฉพาะ เชน เทคโนโลยีเพ่ือลดภาระ

สิ่งแวดลอม ทั้งระบบเศรษฐกิจที่ทําลายทรัพยากรทั้งจากตนนํ้าจนถึงปลายน้ํา  การผลิต
วัตถุดิบฯลฯ 

4) สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ทั้งที่มีลักษณะของอุตสาหกรรมสาขา
สิ่งแวดลอม และลักษณะของสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม (คาดวา ในป 2010 อุตสาหกรรมสาขา
สิ่งแวดลอมจะสรางมูลคาการตลาดไดถึง 37,000 พันลานเยน หรือ 300,000 ลานดอลลาร และ
จางงานไดประมาณ 1.4 ลานคน) 

 

5.3 แนวคิดและยุทธศาสตร Eco-town  
  เมืองนิเวศ (Eco-town) ในประเทศญี่ปุนไดพัฒนาขึ้นเม่ือประมาณป 1999 สําหรับยุทธศาสตรที่
สําคัญของเมืองนิเวศ ไดแก  

1) มีกฎหมายที่เขมงวด โดยเปลี่ยนจากกลไกตลาดเปนกลไกทางสังคมที่ใชวัสดุอยางครบวงจร  
2) รัฐบาลทองถิ่นและระดับชาติจะนําการขับเคลื่อน พรอมกับคลัสเตอรอุตสาหกรรมเพื่อใหมีความ

ยั่งยืนมากขึ้น 
3) เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งในภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งมหาวิทยาลัย 
4) ขยายตลาดธุรกิจที่เนนระบบนิเวศอยางรวดเร็วและกวางขวางขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและ

ตลาดสากล 
5) ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental Science and 

Technologies: ESTs) เปนอยางมาก และ นวัตกรรมเพื่อการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
(innovative/cutting edge solution) 

6) เนนการอนุรักษพลังงาน การพัฒนาวัสดุ และการจัดการของเสียแบบบูรณาการ  
 

 แนวคิด Eco-town เม่ือไมนานมานี้ไดขยายขอบเขตโดยผนวกเอาแนวคิดเรื่อง 3 Rs (Reduce, 
Reuse, and Recycling) เขามา และสรางระบบเศรษฐกิจที่อยูบนฐานของการใชวิธีการแบบวงจรชีวิต (Life-
cycle approach) รวมทั้ง อุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนกลับมาใชใหมเขามาดวย เปาหมายของ
แนวคิด 3Rs เพ่ือตองการใหบรรลุผล ดังนี้ (รูปที่ 8) 

 การบริโภคและการผลิตอยางยั่งยืน ดวยวิธีการเขาถึงขอมูล 
 การสรางระบบตลาด และการเชื่อมโยงเครือขาย  
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 การพัฒนายุทธศาสตรและนโยบาย  
 การดําเนินการและการประยุกต  ESTs  
 ความรวมมือระดับภูมิภาค  

 
                                             รูปที่ 8 แนวคิดเรื่อง 3 Rs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ที่มา : GEC, 2005 

แนวคิดเขตเมืองนิเวศ ยังเกี่ยวของกับกลไกมาตรการที่สําคัญดังน้ี 
 การจัดซื้อจัดจางที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Green procurement) 
 ลัทธิบริโภคนิยมที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Green consumerism) 
 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial ecology) 
 การขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended producer responsibility) 
 การลงทุนที่รับผิดชอบตอสังคม (Social responsible investment) 
 การจัดการของเสียแบบบูรณาการ (Integrated waste management) 
 ฉลากสีเขียว (Green labeling)  
 Global reporting initiative 
 ความรับผิดชอบตอสังคมรวมกันอยางมีธรรมาภิบาล (Corporate social responsibility) 
 มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมีมาตรฐาน (EMS and ISO 14000) 

 

 ดังน้ัน เขตเมืองนิเวศจึงกลายเปนขอบเขตพื้นที่ที่ถูกกําหนดเปนหองปฏิบัติการ เปนที่มีแนวคิดเชิง
นิเวศที่แตกตางหลากหลายพัฒนาขึ้น และสามารถนําไปดําเนินการได ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ
ระหวางแนวคิดเขตเมืองนิเวศ และแนวคิดอ่ืนๆที่คลายคลึงกัน (เชน Eco-Industrial Park, Industrial 
symbiosis and Eco-city concept) 
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 แนวคิดเมืองนิเวศ ในระยะแรกเนนหนักระบบปจเจกที่เกี่ยวของกับ 3Rs ซึ่งปจจุบันไดขยายให
ครอบคลุม Eco-Industrial park และ Industrial symbiosis เพ่ือใหความสําคัญกับพ้ืนที่โดยรวม และ
กลายเปนสวนหน่ึงของแนวคิด Eco-city concept ที่เนนการวางผังเมืองทั้งหมด และระบบนิเวศของเมือง 
ประชาสังคมและความเปนสีเขียวของเมือง วัตถุประสงคของการพัฒนาใหมีเมืองจํานวนมาก ก็เพ่ือมุง
ตองการใหเมืองนิเวศเกิดขึ้นในชวงเวลาพรอมกันดวย จะชวยกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่นและทําใหเกิดความ
ม่ันคงในการจางงาน รวมทั้งเพื่อกําจัดของเสีย เนนการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และคุมครองทรัพยากรน้ํา
และอากาศ 
  

ตารางที่ 3 แนวคิดและนยิามที่คลายคลึงกับเมืองนิเวศ (Eco Town) 

แนวคิด คํานิยาม อางอิง 
Eco-Industrial 
park 

เขตอุตสาหกรรมนิเวศ เปนชุมชนหนึ่งอันเปนที่ที่รวมของสถานประกอบการและธุรกิจ
บริการ ที่ตองการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมดวยการสรางความรวมมือ 
ในการจัดการประเด็นปญหาทรัพยากรสิ่งแวดลอม ไดแก พลังงาน น้ําและวัสดุ เปนตน 

(1) 

Eco-Industrial 
park 

จุดมุงหมายของ EIP เพ่ือเปนการปรับปรุงศักยภาพทางเศรษฐกิจของบริษัทใหเขามามี
สวนรวม ขณะเดียวกันเปนการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของบริษัทเหลานี้ใหเหลือ
นอยที่สุด องคประกอบของวิธีการนี้ประกอบดวย การออกแบบที่เนนเรื่องส่ิงแวดลอม 
ของโครงสรางพ้ืนฐานในเขตอุตสาหกรรมและโรงงาน  การผลิตที่สะอาด การปองกัน
ส่ิงแวดลอม ประสิทธิภาพของพลังงาน และการสรางพันธมิตรระหวางบริษัท EIP ยังให
ประโยชนกับชุมชนขางเคียงเพ่ือสรางหลักประกันวาผลกระทบสุทธิเปนบวก  

(2) 

Industrial 
symbiosis 

เปนสวนหน่ึงของเรื่องที่เกิดขึ้นใหมในนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ซึ่งตองการความสนใจ
ในการแกไขการหมุนเวียนของการใชวัสดุและพลังงานอยางตอเนื่อง ผานระบบ
เศรษฐกิจของทองถ่ินของภูมิภาคแลทองถ่ิน  
Industrial symbiosis สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เปล่ียนจากแบบดั้งเดิมในลักษณะของ
การรวมกลุมเพ่ือประโยชนในเชิงการแขงขัน และเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนเชิง
กายภาพของวัสดุ พลังงาน น้ํา และ/หรือ ส่ิงที่เปน by-product 

(3) 

Eco city  เปนแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงเมือง โดยการ
ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการของระบบนิเวศใหยั่งยืน และเพ่ือตองการใหเกิดความ
สมดุลของนิเวศ ชุมชนที่เขมแข็ง และระบบเศรษฐกิจที่บรรลุผลสําเร็จภายในเขตพื้นที่ที่
หอมลอมดวยส่ิงแวดลอมแบบธรรมชาติ 

(4) 

(1) Lowe, Ernest, Moran, Stephen, and Holmes, Douglas, Fieldbook for the Development of Eco-Industrial Parks, prepared for U.S. EPA under a cooperative 
agreement with Research Triangle Institute. 
(2) Lowitt, Peter. 2004. Sustainable Devens. Presentation at Partnership for the Future: 2nd Annual Conference and Workshop for Eco-Industrial Development, 
Eco-Industrial Estates Asia Network, Bangkok, Thailand March 11-12, 2004. 
(3) Chertow, M. Industrial symbiosis: Literature and taxonomy. Annual Review of Energy and Environment,2000 
(4) CASE Monograph-Draft; p3. , 2002 
 
 
 



 บทที่ 5-5 

5.4 สรุปวิเคราะหบทเรียนจากประเทศญี่ปุน 
1) เงื่อนไขสําคัญในการสรางเมืองนิเวศ (Eco town)    

 จากงานศึกษาของสถาบัน Global Environment Centre Foundation ของญี่ปุนใน 4 เมือง (เมือง
คาวาซากิ เมืองคิตาคิวชิว เมืองมินามาตะ และเมืองนาโอชิมา) ที่มีลักษณะเปนเมืองนิเวศนั้น พบวามี
ประเด็นรวมบางประการ ดังนี้ 

(1) เมืองทั้ง 4  แหง มีระยะเวลานานกวาหนึ่งศตวรรษที่สงเสริมโครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรม 
เชน ไฟฟา น้ํา  ชองทางระบายและทอสงสินคาเพื่อสรางสถานภาพใหเปนฐานของการผลิต   

(2) นอกจากนี้ยังไดสรางศักยภาพพื้นฐานไปสูการริเร่ิมของสังคมที่มีการหมุนเวียนการใชวัสดุแบบ
ครบวงจรที่เหมาะสม (Sound Material-Cycle Society) ไดแก นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกิด
จากบริษัทเอกชน เชน การผลิตที่สะอาด การควบคุมกํากับดานบริหาร และการสนับสนุนทาง
นโยบาย   

(3) เพ่ิมความตระหนักในดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 
(4) ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดลอมโดยผูเชี่ยวชาญ  และ 
(5) สรางความเปนหุนสวนระหวางผูมีสวนไดเสีย  

 

 การสรางศักยภาพเชนนี้ จึงกลายเปนโครงสรางพื้นฐาน สําหรับการกอตั้งเมืองนิเวศที่เปน
แบบอยางขึ้นมา 

ในป 1990  เมืองเหลานี้มีความรูสึกตอภาวะวิกฤตที่มีพลังอิทธิพลมาก เน่ืองจากภาวะตกต่ําของ
เศรษฐกิจทองถิ่นอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมของโลก เปนการขุดหลุมพรางของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการหดตัวทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งเปนชวงเริ่มตนไดรับการยอมรับวาปญหา
สิ่งแวดลอมโลกเปนสวนหนึ่งของปญหาที่ประสพอยู ความรูสึกตอภาวะวิกฤตและปญหาสิ่งแวดลอมโลกได
ผลักดันใหแตละหนวยงานหาแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบของเมืองนิเวศขึ้น บริษัทเอกชนจึงลงทุนในเรื่องทุน
และแรงงานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรมการบริหารจัดการ และการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือความอยู
รอด  

รัฐบาลระดับชาติในขณะน้ันไดใหความสําคัญสูงสุดกับปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเทศบาลไม
เพียงแตไดรับการเรียกรองใหพยายามปรับปรุงอุตสาหกรรมแนวใหม ยังตองแกไขเร่ืองการจัดการของเสีย
และปญหาภาวะโลกรอนอีกดวย 

ความตระหนักในดานสิ่งแวดลอมของประชาชนกําลังยกระดับสูงขึ้น จนถึงระดับหน่ึงที่ไดอาสาสมัคร
ที่จะคิดริเร่ิมทํากิจกรรมของตนเอง รวมทั้งยังเรียกรองจากรัฐบาลและบริษัทเอกชนใหมีมาตรการและความ
พยายามมากขึ้น 
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 ขณะเดียวกัน การวิจัยดานเทคโนโลยีและระบบของสังคมที่เกี่ยวของ กับเรื่อง 3Rs การวิเคราะห
การหมุนเวียนการใชวัสดุ การประเมินวงจรชีวิตของวัสดุ และการจัดการของเสียแบบบูรณาการมี
ความกาวหนามากขึ้น 

 เมืองนิเวศ อันเปนหนึ่งในแนวทางแกไขปญหา ที่เมืองตางๆไดเลือกที่จะดําเนินการภายใตสภาวะ
แวดลอมเชนนั้น   เมืองนิเวศแตละแหงจึงไดพัฒนาในวิถีทางของตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตามลักษณะของพื้นที่และเงื่อนไขทางสังคม  แมวาในระยะแรกยังขาดวัตถุประสงคเชิงนโยบาย
และรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม แตละหนวยงานที่เกี่ยวของกับเขตเมืองนิเวศ ก็พบวาไดแสดง
บทบาทอยางสําคัญในกระบวนการกอตั้งรูปแบบเปนเมืองนิเวศ ขึ้น 

 

1) ภาคีตางๆที่สําคัญและบทบาทหนาที่ในการพัฒนาเขตเมืองนิเวศ (Eco-town) 
   บทเรียนที่สําคัญในการสราง Eco-town รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 4-5 ซึ่งบทเรียนเหลานี้เปน
แนวทางการพัฒนาในแตละขั้นตอนที่จะเสริมสรางความสามารถใหกับรัฐบาลระดับชาติและทองถิ่น เพ่ือ
จัดตั้ง Eco-town   

 

• ขอดีและประโยชนของเมืองนิเวศสําหรับผูมีสวนไดเสีย    
1. รัฐบาลระดับชาต ิ
 สรางสรรคสังคมที่มีการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใชใหมไดเหมาะสม “Sound Material 

Recycling Society” โครงการ Eco-town ไดดําเนินการตามรัฐบาลระดับชาติเสมือนเปนแนวทางสําคัญใน
การแกไขจุดที่เปนเง่ือนตายของนโยบายการจัดการของเสียที่เนนเตาเผาและการฝงกลบ โครงการ Eco-
town มีประสิทธิผลในการจูงใจใหสังคมมีการนําวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชใหมไดดีในปลายป 1990s 

 สงเสริมอุตสาหกรรมใช 3 Rs โครงการ Eco-town ไดแสดงบทบาทที่สําคัญในการสงเสริม
ธุรกิจเชิงนิเวศ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวของกับ 3Rs ทั้งที่ธุรกิจเชิงนิเวศไดขยายตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศดวย    

 สาธิตสิ่งที่เปนความคิดริเริ่มในสาขาสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ญี่ปุนคาดหวังที่จะมี
สวนเสริมสรางสาขาสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยสาธิต Eco-town เปนแบบจําลองของการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน หนึ่งในตัวอยางก็คือ รัฐบาลญี่ปุนไดแสดงบทบาทที่สําคัญในการจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรี เรื่อง 3Rs ในกรุงโตเกียว เดือนเมษายน 2005 

 

2. รัฐบาลทองถ่ิน

 สรางความมีชีวิตชีวาใหกับเศรษฐกิจทองถ่ิน โครงการ Eco-town ไดแกไขปญหาระดับหน่ึง
ในดานอุตสาหกรรม เชน  ปรับปรุงวิสาหกิจ สรางธุรกิจใหม ใชประโยชนที่ดินที่ทิ้งลางอยางไดผล สงผลให
รายไดจากภาษีเพ่ิมสูงขึ้น และมีการจางงานใหมเพ่ิมขึ้น  
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 ปรับปรุงสิ่งแวดลอม โครงการ Eco-town ไดปรับปรุงประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมระดับโลกและ
ระดับทองถิ่น ไดแก ปญหาการกําจัดของเสียขั้นสุดทาย ของเสียอันตราย และการปลอยกาซคารบอนไดอ
อกไซด 

 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ รัฐบาลทองถิ่นไดจัดตั้งเครือขายมากขึ้น เนื่องจาก
โครงการ Eco-town เปนโครงการสหสาขาเกี่ยวของกับหลายปจจัย และตองการความรวมมือระหวาง
หนวยงานในการบริหาร เชน การผลักดันใหเกิด “One Stop Service” อันเน่ืองมาจากความจําเปนที่ตอง
ประสานระหวางหนวยงานรัฐบาลทองถิ่นตางๆซ่ึงเปนภาระหลักตอบริษัทเอกชน   

 การประชาสัมพันธและสรางจุดขายของเมือง หลายเมืองในญี่ปุนไดยอมรับ แนวคิด
“Environmental Harmonized City” และ “Sustainable City” ตั้งแตป 1990s โครงการ Eco-town เปนหนึ่ง
ในหลายโครงการที่เมืองเหลานี้ไดรับการสนับสนุน และโครงการไดชวยทําใหเมืองมีความเปนไปไดที่จะ
พัฒนาเปน Eco-town ไดอยางโดดเดน แตกตางจากเมืองที่ไมมีการสนับสนุน ความโดดเดนของ Eco-town 
ไดนําไปสูการประชาสัมพันธและปรับปรุงภาพพจนของเมือง เชน เพ่ิมนักทองเท่ียวและเพิ่มโอกาสการ
สงเสริมการทอเที่ยว 

3. ภาคธุรกิจ

 การสรางความมั่นใจในการสรางผลตอบแทนใหกับโครงการใหม ธุรกิจ 3Rs เปนธุรกิจที่
มีความเสี่ยงมากในป 1997 เนื่องจากความไมแนนนอน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อวัสดุของเสีย 
การลงทุนในทุน และตลาดของผลิตภัณฑที่มาจากการนําวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชใหม ไดลดลงหลังจากการ
สงเสริมโครงการ Eco-town เปนมาตรการทางการเมือง 

 ความสามารถในการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การเขาถึง
ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมงายขึ้น เน่ืองจากบริษัทสวนมากใน Eco-town กําลังมีความ
กระตือรือรนในการจัดการสิ่งแวดลอม ยิ่งไปกวานั้น สําหรับบริษัทที่ตั้งในชุมชนอุตสาหกรรมใน Eco-town มี
ความเปนไปไดอยางสูงที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม 

 ความรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน (Corporate Social Responsibility) สําหรับบริษัทมีการ
สนับสนุนเรื่องธุรกิจ 3Rs การโฆษณาดานสิ่งแวดลอมมีสวนหนุนเสริมทางสังคมใหกับบริษัท   และมีการ
ดําเนินกิจกรรมกับชุมชนในทองถิ่น 

4. ภาคประชาชน

 สงเสริมการศึกษาสิ่งแวดลอม ประชาชนในฐานะพลเมืองสามารถเรียนรูเชิงการทดลองใน
การประยุกตใช 3Rs และดําเนินการแยกขยะดวยตัวเอง  เพ่ือหนุนเสริมการปรับปรุงสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
และของโลก ยิ่งไปกวานั้น Eco-town ไดมีการจัดหาสถานที่สําหรับชุมชนทองถิ่นในการทํากิจกรรม
สิ่งแวดลอมของชุมชนเอง 
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 เพิ่มความโปรงใสและเปดเผยในการจัดการของเสีย มีการเปดพื้นที่และเอื้ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน ใน Eco-town อันจะนําไปสูความโปรงใสในการจัดการของเสีย  Eco-town ชวยเสริม
ใหมีการพัฒนาระบบการจัดการของเสียที่เปดตอสาธารณะ 

 ควรปรับปรุงภาพพจนของเมืองใหเปนเมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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ตารางที ่4 สรุปกรณีศึกษา 4 กรณี ของประเทศญี่ปุน 
 Kawasaki Eco-town Kitakyushu eco-

town 
Minamata Eco-town Naoshima Eco-

town 

ปท่ีไดรับการ
รับรอง 

10 กรกฎาคม 1997 กรกฎาคม 1997 
(รับรองคร้ังแรก) 

6 กุมภาพันธ 2001 28 มีนาคม 2002 

พ้ืนท่ี
เปาหมาย 

พื้นที่ชายฝงทะเล 
(2800 ha) 

พื้นที่ทั้งหมดใน
เมือง Kitakyushu 
(48500ha) 

เมืองมินามาตะ 
(16300ha) 
 

เกาะนาโอชิมา 
(1400ha) 

ประชากร 1.3 ลานคน 990,000 คน 31,000 คน 36,000 คน 

มูลคาการ
ขนสงทางน้ํา 

3.50 ลานลานเยน 
(2002) 

1.5 ลานลานเยน 
(2002) 

72.6 พันลานเยน
(2002) 

12.8  พันลานเยน 
(2000) 

อุตสาหกรรม
หลัก 

เหล็ก เหล็กกลา ปโตร
เคมี ซีเมนส 
โรงงานผลิตพลังงาน
โรงงานไฟฟา  และการ
วิจัยและพัฒนา 

เหล็ก เหล็กกลา 
ปโตรเคมี ยานยนต 

เคมี อุตสาหกรรมโรงกลั่น 
และอุตสาหกรรม
ประมง 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพรวม 

ลักษณะที่
โดดเดน 

สงเสริมความคิดริเร่ิม
ของสังคมที่อยูบนฐาน
การหมุนเวียนวัสดุ
กลับมาใชใหมสําหรับ
กิจกรรมทาง
อุตสาหกรรม 

สงเสริมและพัฒนา
สังคมที่หมุนเวียน
วัสดุมาใชอยาง
ครบวงจรโดยเชิญ
และการสะสมของ
อุตสาหกรรมดาน
ส่ิงแวดลอม 

สงเสริมการเขามามี
สวนรวมของพลเมือง
และสังคมที่มีการ
หมุนเวียนวัสดุกลับมา
ใชครบวงจร ซ่ึงผูมี
บทบาทหลักคือ
พลเมือง 

ทํางานในประเด็นการ
บําบัดของเสียจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่
โดยรอบ และสงเสริม
สังคมที่หมุนเวียน
วัสดุกลับมาใชในเกาะ
เล็กๆ 

เศรษฐกิจ
สังคม 

เคยมีประสบการณของ
มลพิษทางน้ําและ
อากาศ 
มีปญหาเศรษฐกิจฟอง
สบูแตกและ
อุตสาหกรรมตกต่ําและ
ดิ่งจมลงจาก
โลกาภิวัฒน 
พยายามสงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรม 

เคยมีประสบการณ
ของมลพิษทางน้ํา
และอากาศ 
 เกิดการตกต่ํา
อุตสาหกรรมและ
การจมดิ่งจาก
อุตสาหกรรมเหล็ก
ที่ลดลง 
 
การใชประโยชน
ของผืนดินที่ไมได
ใชจํานวนมาก 

การแพรกระจายและ
ความรูสึกไมไดรับ
ความชวยเหลือของ
พลเมืองในโรคมินามา
ตะ 
ประชากรลดลง 
อุตสาหกรรมลดลงและ
จมดิ่ง 
การสรางสวน
อุตสาหกรรมเพื่อ
รวบรวมวิสาหกิจอยู
ดวยกัน 

โรงงานบําบัดของเสีย
จากอุตสาหกรรมที่
แอบทิ้งอยางผิด
กฎหมายใน 
Teshima 
ความลมเหลวของ
มาตรการการบริหาร 
นํ้าหนักของการวาง
ผังเมืองดานหลักมา
จาก Benesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 

โครงสราง
พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี
ของทองถ่ิน 

การพัฒนาเทคโนโลยี
ดานสิ่งแวดลอมที่มุง
สําหรับอุตสาหกรรม
หนักทางเคมี  
 

การสะสมของ
อุตสาหกรรมที่มีอยู 
การกระจาย
เครือขายภายใน
และตางประเทศ 
ประเภทและที่ตั้ง
ของสถานที่ฝงกลบ
ที่มีการควบคุม
ขนาดใหญที่สุดใน
ประเทศญี่ปุน 

การแยกขยะโดย
ประชาชน (1993…)  
ยกระดับความ
ตระหนักของพลเมือง
และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่เปนผล
พลอยได  
ทุนทางเทคโนโลยดีาน
หลักเปนของบริษัท 
Chisso  

เทคโนโลยีโรงกลั่นที่
มีอยูมาเปนเวลานาน 
และ โครงสราง
พื้นฐานของการผลิต
ของ Misubishi 
Materials 
Corpporation 
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 Kawasaki Eco-town Kitakyushu eco-
town 

Minamata Eco-town Naoshima Eco-
town 

โครงสรางพื้นฐานการ
คมนาคมทางบกและ
ทะเล 

ความคิด
ริเร่ิมของ
ทองถ่ิน 

บริษัทผลิตสารเคมีที่มี
ขนาดใหญ 

ความคิดริเร่ิมของ
ผูนํา “การริเร่ิมของ 
Kitakyushu” 
“ความรวมมือดาน
ส่ิงแวดลอมระหวาง
ประเทศ”  
การวิจัยและพัฒนา
ที่มีความรวมมือ
ขนาดใหญ 

ริเร่ิมโดย
นายกเทศมนตรีใน
อดีต ออก ประกาศ 
“Environmental 
Model City (1992)”  
มีกระบวนการ
เคลื่อนไหว “Moyai-
naoshi movement 

โครงการบําบัดของ
เสีย Teshima 

  
การสนับสนุน         
จากเทศบาล 

การศึกษาความเปนไป
ไดของการพัฒนาเปน 
Eco-town 
ใหเงินอุดหนุน เมือง 
Kawasaki ใหเงิน
อุดหนุน Eco-town  
(1% ของจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่ไดรับจาก
รัฐบาล)ใหบริการการ
บําบัดนําที่มาจากแหลง
ระบายนํ้าทิ้งในเมือง 
Kawasaki 

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานไดแก 
ระบบระบายน้ําเสีย
และการกอสราง
ถนน 
สนับสนุนดาน 
softwareของ
โครงการเชน เงิน
อุดหนุนและ
กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ 
การประสานความ
รวมมือและ
สนับสนุนการ
เรียกรองใหมีการ
แยกแยะของเสีย
อยางจริงจัง ในเขต
เมืองอื่นๆ จัด
ประชุม ใหขยะเปน
วัสดุสําหรับ
กิจกรรมการวิจัย  
ใหคําแนะนําแก
ประชาชน 
ใหบริการแบบ 
One stop service 
เพื่อใหบรรลุผลการ
ดําเนินงานเร็วข้ึน 

-ศึกษาความเปนไปได
ของการเกิด Eco-
town 
-ทําใหกฎหมายงายตอ
การปฏิบัติใน “เมือง
พิเศษทางธุรกิจการ
หมุนเวียนวัสดุกลับมา
ใชใหมเพื่อส่ิงแวดลอม
ของเมืองมินามาตะ” 
เพื่อเพิ่มความสามารถ
ใหกับการเชาที่ดิน
สาธารณะ 
-จัดใหมีบริการเงิน
อุดหนุนแกเมืองมินา
มาตะเพื่อใหอุดหนุน
โครงสรางภายนอก
ของ Eco-town 
(จํานวนสูงสุดคือ 10 
ลานเยน) สําหรับธุรกิจ
โดยการรับรองจาก
รัฐบาล และรูปแบบ
เงินอุดหนุนอืนๆ
สําหรับธุรกิจที่ไมได
รับรอง(จํานวนสูงสุด
คือ 10 ลานเยน) 

การจัดการของเสีย
ของการลักลอบทิ้ง
อยางผิดกฎหมายใน 
Teshima  
ออกมาตรการตอตาน 
harmful rumor 
การทําใหกฎหมาย
งายตอการปฏิบัติ 
เพื่อใหการขนสงของ
เสียอุตสาหกรรมอยู
นอกเหนือขอบเขต
ของจังหวัด 
  

ลักษณะโดดเดนของ
กิจกรรมทางธุรกจิ 

ใชผลผลิตที่เปนผล
พลอยไดอันเกิดจาก
กระบวนการผลิตของ
สถานประกอบการ
(เหล็ก เหล็กกลา ซี

รวบรวมสะสม
อุตสาหกรรมตางๆ
ของการหมุนเวียน
นําของเสียกลับมา
ใชใหม 

 การใชซํ้าและการ
หมุนเวียนกลับมาใช
ใหมข้ึนอยูกับการแยก
ขยะของประชาชน 
เชน 

.ใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีโรงกลั่นที่
มีอยู 
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 Kawasaki Eco-town Kitakyushu eco-
town 

Minamata Eco-town Naoshima Eco-
town 

เมนส  กระดาษ เคมี ) 
มีการแลกเปลี่ยน
ผลผลิตที่เปนผลพลอย
ไดระหวางสิ่งที่เปน
ลักษณะเดนของธรุกิจ 

เปดเผยขอมูล โครงการการ
หมุนเวียนกลับมาใช
ใหม และ การใชซํ้า 
ของขวด 
โครงการหมุนเวียนนํา
กลับมาใชใหมของเร
ซินกับสวนประกอบ
ของพลาสติคในของ
เสีย 
 

กิจกรรมทางส่ิงแวดลอม ความพยายามในการ
ประหยัดพลังงานโดย
โรงเรียนมัธยมและ
ประถม และ NGOs  

คณะกรรมการ
เมือง Kitakyushu 
คิดเกี่ยวกับของ
เสียและการ
หมุนเวียนนํา
กลับมาใชใหม 
สรางพิพิธภัณฑ
ส่ิงแวดลอมและ
อาสาสมัคร
ส่ิงแวดลอม 

จัดตั้ง “Environmental 
Mater  Program” 
การขยายการมีสวน
รวมของประชาชนเชน 
สํานักงาน บาน 
โรงเรียน และโรงแรม 

การหมุนเวียนนํา
กลับมาใชและการลด
ของเสีย 
จัดสัมมนาใหกับการ
วางแผนเมืองบนฐาน
ชุมชน “We love 
Naoshima”  
กิจกรรมปลูกปา การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
การเชาจักรยานที่ใช
แลว 

พันธมิตรระหวางผูมีสวน
ไดเสีย 

จัดตั้งศูนยส่ือสาร.และ
ความรวมมือเพ่ือการ
การสรางสรรคงานดาน
อุตสาหกรรมกับ
ส่ิงแวดลอม การ
นํากระแสไฟฟาและ
ความรอนจากของเสีย
กลับมาใชใหม  การ
พึ่งพาซึ่งกันและกนัของ
อุตสาหกรรมและการ
คุมครองใหถูกตองตาม
กฎหมาย 

มีพันธมิตรเกิดข้ึน
ในอาคารศูนยรวม
สําหรับการ
หมุนเวียนวัสดุ
กลับมาใชใหม 
มีพันธมิตรเกิดข้ึน
ในอาคารศูนยรวม 
ดานสิ่งแวดลอม
แบบบูรณาการ 
ศูนย Econ-town 
แนวคิดอาคารศูนย 
Eco ของเมือง 
Kitakyushu 

คณะกรรมการ Eco-
town แหงเมืองมินามา
ตะ เกิดจากการรวมตัว
กันของ  8 วิสาหกิจใน 
Eco-town ของเมืองมิ
นามาตะ เพื่อใชขอมูล
รวมกันเกี่ยกับ
ส่ิงแวดลอมและ
สงเสริมความรวมมือ
ระหวางวิสาหกิจ
กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ  
ศูนยเทคโน
ส่ิงแวดลอมแหงเมืองมิ
นามาตะ เปน
สถาบันวิจัยที่สงเสริม
ความรวมมือระหวาง  
entities ใน Eco-town  
local entities ;
วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย และ
เมืองมินามาตะ  

คณะกรรมการ
สงเสริม Naoshima 
แหงเกาะ Eco   สม
ชิกประกอบดวย 
นายกเทศมนตรีเมือง 
องคภาคประชาชน 
จังหวัด Kagawa   
Mishubishi Material   
Benesse 
Corporation และ
หนวยงานอื่นๆ และมี
การประชุมหลายครั้ง
ใน 1  ป  



 บทที่ 5-12 

ตารางที่  5 ภาคีตางๆกับบทบาทหนาที่ในการพัฒนาเขตเมืองนิเวศ Eco-town 
บทบาท ธรรมาภิบาล การศึกษา เทคโนโลยี 

ผูมีสวน 
ไดเสีย 

กฎหมาย 
ขอบัญญัติ 

นโยบายและ
ยุทธศาสตร 

การคลัง ความตระหนัก และ
การสรางศักยภาพ 

การพัฒนาและการ
ถายโอนเทคโนโลยี 

รัฐบาลระดับชาติ จัดระเบียบ
แนวนโยบาย 
-กฎหมายพื้นฐาน
สําหรับการสราง
สังคมที่ตองการ
หมุนเวียนวัสดุ
กลับมาใชใหม 
-พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวของกับ 3R  
- Kyoto Protocol 
- กฎหมายเพื่อ
สงเสริมมาตรการ
ตอรองเร่ืองโลก
รอน 

กําหนดแบบจําลอง
ในอนาคต 
Sound material –
Cycle Society 
Eco-town Projects 
ออกแบบดานการ
วิจัยและพัฒนาท่ี
สําคัญและดานการ
สงเสริม
อุตสาหกรรม 
(ส่ิงแวดลอม นาโน
เทคโนโลยี ไอที  
เทคโนโลยีชีวภาพ) 

กําหนดและ
จัดระบบ
งบประมาณให
ชัดเจน 
เงินอุดหนุน
โครงสราง Eco-town 
เงินอุดหนุนระบบ 
Eco-town 
เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการวิจัยที่
เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอม 
 

สรางความ
ตระหนักใหเกิดขึ้น 
แผนการเรียนรูดาน
ส่ิงแวดลอม 
กิกรรมการ
ประชาสัมพันธ 
(อินตอรเน็ต แผน
พับ) 
จัดสัมมนา 
การเสริมสราง
ศักยภาพ 
สํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ 
PDCA Cycle 

การจัดประชุม
ระหวางประเทศ 
ความคิดริเร่ิมเร่ือง 
3R 
การจัดต้ังโครงการ
สาธิต 
การจัดซ้ือสินคาท่ี
เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

รัฐบาลทองถิ่น จัดระเบียบ
แนวนโยบาย 
กฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอม 
การคิดสรางสรรค
เกี่ยวกับแผนงาน
เพื่อใหบรรลุ
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับ 3R 
แผนงานพื้นฐานที่
จะประสานกับ
ประเด็นโลกรอน 

การวางผังเมืองเพื่อ
แกไขปญหาทองถ่ิน 
ออกแบบการวางแผน 
Eco-town 
ผสมผสานนโยบาย 

กําหนดและ
จัดระบบ
งบประมาณให
ชัดเจน 
เงินอุดหนุน
โครงสราง Eco-town 
เงินอุดหนุนระบบ 
Eco-town 
ภาษีของเสียจาก
อุตสาหกรรม 
พัฒนาสถาน
ประกอบการเพื่อให
สามารถอํานวย
ความสะดวก 
ตนทุนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

จัดต้ังศูนย Eco-
town 
การประสานความ
รวมมือ การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
สรางความ
ตระหนักใหเกิดขึ้น 
แผนการเรียนรูดาน
ส่ิงแวดลอม 
กิกรรมการ
ประชาสัมพันธ 
(อินตอรเน็ต แผน
พับ) 
จัดสัมมนา 
การเสริมสราง
ศักยภาพ 
สํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ 
PDCA Cycle 

การจัดการของเสีย
แบบบูรณาการ 
การจัดต้ังโครงการ
สาธิต 
การจัดซ้ือสินคาท่ี
เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

อุตสาหกรรม การยอมรับและ
กระทําตาม
กฎหมายและ
ขอบังคับ 
การดําเนินการให
เปนไปตาม

ยุทธศาสตรเพ่ือ
ความอยูรอด 
วางแผนเพื่อผลักดัน
โครงการที่เกี่ยวของ
กับ 3 R ใหเปนการคา 
การจัดการสิ่งแวดลอม 

จัดการใหเปน
ระเบียบ 
การลงทุนส่ิงอํานวย
ความสะดวก 
การชวยเหลือทาง
การเงิน 

สรางความ
ตระหนักใหเกิดขึ้น 
เปดใหมีบริการสิ่งอก
นวยความสะดวก
สําหรับสาธารณะ 
รายงานการพัฒนาที่

การวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยี 3R และ
ระบบสังคม 
การแลกเปลีย่นของ
เสีย 
ระบบการกระจาย 
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บทบาท ธรรมาภิบาล การศึกษา เทคโนโลยี 

ผูมีสวน 
ไดเสีย 

กฎหมาย 
ขอบัญญัติ 

นโยบายและ
ยุทธศาสตร 

การคลัง ความตระหนัก และ
การสรางศักยภาพ 

การพัฒนาและการ
ถายโอนเทคโนโลยี 

กฎหมาย 
แสดงความ
คิดเห็นของตน 
ใหความเห็นแก
สาธารณะในเรื่อง
นโยบาย
ส่ิงแวดลอม
ทองถ่ินและ
ระดับชาติ 

วางแผนเพื่อลดกาซ
เรือนกระจกและ
จัดการของเสียที่เปน
อันตราย 

การจายภาษ ี 
 

ยั่งยืน 
การเสริมสราง
ศักยภาพ 
การสงเสริมเพื่อการ
พัฒนาของ
ผูเชี่ยวชาญ 
การมีสวนรวมในกลุม
ศึกษา 
การจัดตั้งกลุมเพื่อ
ความรวมมือกับ
ชุมชน 

การจัดต้ังโครงการ
สาธิต 
การจัดซ้ือสินคาท่ี
เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

ธนาคาร การยอมรับและ
กระทําตาม
กฎหมายและ
ขอบังคับ 
การดําเนินการให
เปนไปตาม
กฎหมาย 

  การลงทุนใน
โครงการเกี่ยวกับ 
Eco-town 
การลงทุน 
การจายภาษ ี

จัดการใหเปน
ระเบียบในเรื่องการ
ลงทุนเพ่ือ
รับผิดชอบตอสังคม 
 

 

มหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษาใน
ดานการกําหนด
นโยบายของ
รัฐบาลทองถ่ิน
และระดับชาติ 
การมีสวนรวมใน
คณะกรรมการ 

ยุทธศาสตรเพ่ือ
ความอยูรอด 
เนนโครงการวิจัย
และพัฒนาในทาง
ปฏิบัติ 
ความรวมมือดาน
การศึกษากับธุรกิจ 

การลงทุนใน
โครงการวิจัยและ
พัฒนา 
คาใชจายของ
โครงการวิจัยและ
พัฒนา 
การจายภาษ ี

สรางความ
ตระหนักใหเกิดขึ้น 
การราบงาน
ผลการวิจัย 
การเสริมสราง
ศักยภาพ 
การสงเสริมเพื่อการ
พัฒนาของ
ผูเชี่ยวชาญ 

การวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยี 3R และ
ระบบสังคม 
วิธีการประเมินผล 
เครื่องมือการประเมิน 
การประสานความ
รวมมือระหวางผูมี
สวนไดเสีย 

ภาค
ประชาชน//NGOs 

แสดงความ
คิดเห็น 
ใหความเห็นแก
สาธารณะในเรื่อง
นโยบาย
ส่ิงแวดลอม
ทองถ่ินและ
ระดับชาติ 

เรียกรองเพ่ือให
ไดรับความสนใจ
จากรัฐบาลทองถ่ิน
และระดับชาติและ
อุตสาหกรรม ใน
ลักษณะของการ
แสดงความคิดเห็น
ของรากหญา 

การจายภาษ ี แผนงานการมีสวน
รวม 
แผนการเรียนรูดาน
ส่ิงแวดลอม 
การสัมมนา 
การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 
การเสริมสราง
ศักยภาพ 
การจัดตั้ง NGOs 
การมีสวนรวมในกลุม
ศึกษา 

การแยกขยะอยาง
เหมาะสมตาม
ประเภท 
กิจกรรมผูบริโภคสี
เขียว 
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บทที่ 6 
 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในยุโรป 

(ประเทศเยอรมันและเดนมารค) 
 

ก. Circular Economy ในประเทศเยอรมัน 
 6.1 พัฒนาการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรมของเยอรมัน 
 ในประเทศเยอรมันมีพัฒนาการทางกฎหมายที่สําคัญในเรื่องการจัดการของเสียกลาวคือ มีการ
ประกาศใชกฎหมาย Waste Disposal Act 1972  เน่ืองจากกอนหนานี้ มาตรการดานการบริหารที่มีอยู
นั้นเปนเพียงมาตรการสําหรับผูที่อยูในชุมชน มีการหามการเก็บรวบรวมและการกําจัดของเสียภายใน
ตําบลทองถิ่นของตน ไมมีมาตรฐานในการบําบัดและกําจัดของเสีย  จึงเปนผลใหพ้ืนดินเกิดการปนเปอน
อยางมาก Waste Avoidance and Waste Management Act จึงไดเกิดขึ้นในป 1986 และถือเปน
พ้ืนฐานของระบบการจัดการของเสียที่กาวหนา อันประกอบดวย การหลีกเลี่ยงของเสียในรูปของขนาด 
และความเปนอันตราย รวมทั้งการนําวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชใหม  การนําพลังงานกลับมาใชใหม และ
การกําจัดของเสียขั้นสุดทายอยางเหมาะสม 
 ในป 1991 The Packaging Ordinance ไดถูกนําไปประยุกตใชกับหีบหอบรรจุภัณฑของสินคา
ตางๆ ยกเวนสารอันตราย เปาหมายสําคัญคือ 

• ลดการใชวัสดุบรรจุภัณฑ ดวยการหลีกเลี่ยง การใชซ้ํา และการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม 

• มอบความรับผิดชอบการกําจัดผลิตภัณฑใหกับโรงงานและระบบตลาด 

• ฟนฟูชุมชนทองถิ่นขึ้นมาจากการที่ตองรับภาระกําจัดของเสีย 

• สงเสริมการหมุนเวียนนําวัสดุกลับมาใชใหมอยางชัดเจน 
 ผลที่ตามมา หีบหอบรรจุภัณฑที่ใชขั้นสุดทายจะตองถูกเก็บรวบรวมและนําไปหมุนเวียนกลับมา
ใชใหมโดยผูประกอบการ ซึ่งอุตสาหกรรมไดจัดระบบการหมุนเวียนนําวัสดุกลับมาใชใหม และการรับซื้อ
คืนวัสดุของตนเองได โดยใชฉลาก Green Dot เปนสัญลักษณบนบรรจุภัณฑ บริษัท The Duales 
System Deutschland AG ซึ่งเปนบริษัทที่ไมแสวงหากําไรไดนําบรรจุภัณฑไปหมุนเวียนกลับมาใชใหม 
 ในป 1996  The Closed Substance Cycle and Waste Management  Act (CSCWNA) ไดมี
ผลบังคับใช ประกาศนี้เปนตัวแทนที่แทจริงของการเริ่มตนการปดวงจรของการนําวัสดุหมุนเวียนกลับมา
ใชใหมอยางสมบูรณ  และกลาวไดวาเปนกาวสําคัญที่ไปสูการสรางระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(Circular Economy) อันเปนตัวแทนมิติใหมของนโยบายการจัดการของเสียของเยอรมัน ดวยการมี
เปาหมายสําคัญคือ การหลีกเลี่ยงและการนํากลับมาใชใหม ดังน้ัน การลดของเสียใหเหลือนอยที่สุดจึง
เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของยุทธศาสตรในการใช closed substance loop ซึ่งมีลําดับความสําคัญดังน้ี 

• การปองกันและการหลีกเลี่ยงของเสีย 

• การใชซ้ํา  
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• การหมุนเวียนกลับมาใชใหม 

• การลดการใชสารพิษ และสารอันตราย 

• การแปรรูปกลับมาใชใหม 

• มองการหมุนเวียนกลับมาใชใหมสําคัญกวาการฝงกลบ 
ในป 2001 The Ordinance on Environmentally Sound Disposal of Municipal Waste ได

ยอมรับวา การกําจัดของเสียจากครัวเรือนโดยไมไดผานการบําบัดเบื้องตนเปนสิ่งตองหาม สงผลใหการ
กําจัดของเสียรวมที่มีสวนประกอบของสารอินทรียและสารละลายเปนไปไมไดที่จะถูกกําจัด หากไมมีการ
บําบัดเบื้องตนดวยความรอนหรือใชกระบวนการทางชีววิทยา 

 

6.2 ผลสําเร็จของการประยุกตใช Circular economy 
การดําเนินการโดยใช Circular economy ใน เยอรมัน เปนไปอยางไดผล โดยวัดจากการ

หลีกเลี่ยงของเสีย อัตราการเก็บรวบรวมและการหมุนเวียนกลับมาใชใหม และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ดวยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลของเสียในเขตเทศบาลเทาที่รวบรวมได
ปรากฏดังตารางขางลาง (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบชนิดและองคประกอบของของเสียในเขตเทศบาล  
                  อัตราการเก็บรวบรวม อัตรานํากลับมาใชใหม (ของจํานวนที่เก็บทั้งหมด) 
ชนิดและองคประกอบของของเสีย   อัตราการเก็บรวบรวม อัตรานํากลับมาใชใหม 

สวนประกอบสารอินทรีย 50% 96% 
กระดาษ 87% 100% 
แกว 78% 100% 
ดีบุก อลูมิเนียมในกระปองและโลหะอื่นๆ 65% 100%* 
หีบหอพลาสติคและกระดาษ 75% 97% 
แบตเตอรี่ 35% 100% 
แบตเตอรี่รถยนต 95% 100% 
ยางลอท่ีเปนของเสีย 94% 98% 
อุปกรณอิเลคทรอนิคสและไฟฟา ไมมีขอมูล 10%* 
ส่ิงทอ 70-80% 70-80%* 
ที่มา : รวบรวมโดย Elen Gerdes, 2003    หมายเหตุ   * หมายถึงประมาณการ 
 
 
 

6.3 สรุปบทเรียนของประเทศเยอรมัน 
1) ใชศักยภาพของประชาชานอยางไดผล  ทั้งประชาชนในลักษณะปจเจกและ NGO ไดกลายเปน

ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญนําไปสูความสําเร็จของนโยบาย 
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2) ผูมีสวนไดเสียมีบทบาทสําคัญ มีความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันมีการสรางการมีสวนรวม
อยางแข็งขันในลักษณะอาสาสมัคร การสื่อสารเชิงรุกเพ่ือแกปญหากลุมที่กดดันที่มาจาก
อุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดการสนับสนุนอยางมาก  

3) ใชกลไกตลาดและเครื่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ใชหลักการ Polluter 
Pays Principle เปนเครื่องมือนําไปสูการลดของเสีย ณ แหลงกําเนิด เชน ระบบคาธรรมเนียม
มัดจํา นํามาใชตนป 2003 กับกระปองเครื่องดื่ม เปนตน 

4) ปรับกฎหมายที่มีผลตอการผลิตตั้งแตระยะเร่ิมแรกเพ่ือลดอันตรายและคาใชจายในระยะยาว 
(ยกตัวอยาง กฎหมาย CSCWMA ใหความสําคัญกับการแปรรูปกลับมาใชใหมกอนนําไปกําจัด 
ซึ่งจากที่ผานมามีการใชของเสียอันตรายไปถมในเหมืองถานหินลาง) อันเปนวิธีการหนึ่งที่
ถูกตองตามกฎหมายในการแปรรูปของเสียกลับมาใชใหม   จากพัฒนาการนี้จึงมีการกระทํา
ตอเน่ืองเกิดขึ้น โดยรัฐบาลเยอรมันไดประกาศใช the Ordinance on Underground Waste 
Storage ในป 2002 เพ่ือควบคุมประเภทรายละเอียดของของเสีย  

5) การประยุกตใชหลัก Circular economy ทําใหไดผลตอบแทนในระยะยาว และการเนนที่
ประสิทธิภาพเปนเหตุใหเกิดการลดตนทุนในบริษัทและระบบเศรษฐกิจโดยรวม  

 
ข. Industrial Symbiosis ในประเทศเดนมารค 
6.4 ความเปนมาของนิเวศอุตสาหกรรมในเมือง Kalundborg 
  เร่ิมตนในป 1961  ที่ Kalunborg มีโครงการที่จะใชน้ําผิวดินจากทะเลสาบ Tisso สําหรับใชใน
โรงกลั่นนํ้ามันแหงใหม  และเพ่ือที่จะประหยัดการใชน้ําใตดินที่มีอยูอยางจํากัด  เมือง Kalunborg จึง
แสดงความรับผิดชอบในการสรางทอสงนํ้าโดยโรงกลั่นน้ํามันเปนผูออกคาใชจาย  จุดเริ่มตนของความ
รวมมือน้ี จึงตามมาดวยความรวมมือตางๆ อีกมากมาย และจํานวนพันธมิตรก็เพ่ิมขึ้น  ในปลายป 1980 
พันธมิตรเหลานี้ตระหนักดีวา เขาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จน
ไดรับการเรียกขานวา เปนการทํางานของระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Industrial ecosystem) หรือ การ
พึ่งพาซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรม (Industrial symbiosis) 

 ระบบนิเวศของอุตสาหกรรม Kalundborg กลาวไดวาเปนตัวอยางของเครือขาย
อุตสาหกรรม ไมใชนิคมอุตสาหกรรม   

 จุดเดนเนนระบบนิเวศของอุตสาหกรรม (Industrial ecosystems) ซึ่งเปน
ปรากฏการณใหม และเปนที่รูจักกันดี ในประเทศเดนมารค 
 

6.5 รูปแบบของระบบนิเวศของอุตสาหกรรมในเมือง Kalundborg  
 เนนการใชวัสดุตอเน่ือง โดยการแลกเปลี่ยนของเสียระหวางสถานประกอบการที่เปนอิสระจาก
กันในบางภาคการผลิต   กลาวคือ โรงกลั่นนํ้ามัน Statoil  ผลิตนํ้าเสียที่บําบัดแลวและน้ําหลอเย็นใหกับ 
สถานีผลิตพลังงานไฟฟา Asnaes power station  และ สถานีผลิตพลังงานไฟฟาผลิตไอนํ้าใหกับโรง
กลั่นนํ้ามัน Statoil และ โรงงาน Novo Nordisk เพ่ือใหความรอนแกระบบการผลิต สวนกาซที่เกินจาก
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การดําเนินการของโรงกลั่นน้ํามัน Statoil จะถูกบําบัดเพื่อกําจัดซัลเฟอรและผลิตเปนของแข็งใชเปน
วัตถุดิบ ใหกับโรงงานผลิตกรดซัลฟูริค และกาซที่สะอาดจะถูกสงตอไปยังสถานีผลิตพลังงานไฟฟา 
Asnaes power station  และโรงงาน Gyproc  ซึ่งใชเปนแหลงพลังงาน  โรงงาน Novo Nordisk ผลิต
มวลชีวภาพที่มาจากกระบวนการผลิตและสังเคราะห และใชทําเปนปุย ชุมชนทองถิ่นที่ทําการเกษตรจึง
ไดใชปุยที่มาจากโรงงานนี้  ในที่สุด ความรอนที่เหลืออยูจากสถานีผลิตพลังงานไฟฟา Asnaes power 
station ไดถูกนําไปใชในระบบเพื่อใหพลังงานความรอนกับเมือง  

 ประเภทสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรม ปจจุบันมีพันธมิตรหลัก 6 กลุมดวยกัน
ที่เขารวม ไดแก  

1. Statoil โรงกลั่นนํ้ามัน เปนของ Norwegian State Oil Company  
2. Gyproc เปนบริษัทของสวิส ผลิต plasterboard สําหรับใชในอุตสาหกรรมกอสราง   
3. Novo Nordisk เปนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขามชาติ  เปนผูผลิตรายใหญที่สุดเกี่ยวกับ 

อินสุลิน และเอนไซดที่ใชในอุตสาหกรรม 
4. Bioteknisk Jordrens บริษัทเยียวยารักษาดิน เขารวมในระบบ ป 1998 
5. Asnaes power station เปนสวนหนึ่งของบริษัท SK Power station สถานีผลิต

พลังงานไฟฟาจากถานหิน:ซึ่งใหญที่สุดในเดนมารค  
6. เทศบาลของเมือง Kalunborg ซึ่งไดรับพลังงานความรอนสวนเกิน จากโรงงาน 

Asnaes power station เพ่ือใชกับระบบใหความรอนแกประชาชนในเมือง 
 

 วัตถุดิบ ไดแก ซัลเฟอร เถาถาน และกากของเสีย (Sludge) ซึ่งจะนํามาใชแลกเปลี่ยนกัน 

 ประโยชนที่สถานประกอบการที่เขารวมไดรับ นั่นคือ สามารถประหยัดลดตนทุน ในการ
กําจัดของเสีย เพ่ิมประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร และเพ่ิมศักยภาพของการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
ตัวอยาง เชน  กาซที่จับไดจากโรงกลั่นน้ํามัน  จะถูกสงไปที่สถานีผลิตพลังงานไฟฟา ซึ่งคาดวาจะ
ประหยัดการใชถานหินตอป เทากับ 30,000 ตัน (ดูในรูปที่ 9) 
 
6.6 บทเรียนที่สําคัญของประเทศเดนมารค 

1) ชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะลดการบริโภคทรัพยากร ลดการปลอยมลพิษ เพ่ิม
มูลคาใหกับของเสีย 

2) การใชประโยชนทรัพยากรอยางมีเหตุผลมากขึ้น และชวยประหยัดเงิน 
3) จากการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน ที่ไดดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่งในเมือง Kalunborg ทําให

สามารถใชเกณฑทางการเงิน ในการพิจารณาวาโครงการใดสมควรที่จะใหเขามารวม  
4) ดวยความสัมพันธอยางใกลชิดของพันธมิตรของบริษัทตางๆ ทําใหชวยลดตนทุนทาง

โครงสรางและการอํานวยความสะดวกใหเกิดการแลกเปลี่ยนวัสดุ เชน ทอสงน้ําเปนตน 
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 การพึ่งพาซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรมจะไมสามารถเกิดขึ้นได นอกจากมีความตระหนักเห็น
ความสําคัญเปนพ้ืนฐานในคุณคาของสิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจภายใตแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

รูปที่ 9 ลักษณะของ Industrial symbiosis เมือง Kalunborg ประเทศเดนมารค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: Edward Cohen-Rosenthal; with Judy Musnikow editor. 2003. Eco-Industrial Strategies, Greenleaf Publishing. page 19.    
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บทที่ 7  
 วิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนใน  

3 ประเทศ  
 

 จากการวิเคราะหการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนใน 3 ประเทศขางตน สามารถนําผล
การวิเคราะห มาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเขต
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของแตละประเทศ ไดดังนี้ (ตารางที่ 7) 
7.1 ความเหมือน 
 การเริ่มตนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นพบวาทั้ง 3 ประเทศ ตาง
ประสพกับปญหามลพิษจากอุตสาหกรรมมากอน และดวยศักยภาพที่จํากัดในการกําจัดของเสียโดย
ธรรมชาติในขณะนั้น ทั้ง 3 ประเทศ จึงไดพยายามเริ่มหาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคลองกับบริบท
ของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศตน  
 จากแนวคิดการพัฒนาทางเศราฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อใหบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังพบวา 
ประเทศทั้ง 3 นี้ มีการกําหนดหลักการการพัฒนาที่ชัดเจน และมีการดําเนินการเปนโครงการทดลองให
เห็นผลในระยะเริ่มตน กอนที่จะขยายผลเต็มพ้ืนที่  
 ระดับการพัฒนาจะเห็นวาแตละประเทศนั้น คํานึงถึงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในทุก
ระดับ ไมเพียงการควบคุมมลพิษของอุตสาหกรรมเดี่ยวเพียงลําพัง ยังมีมาตรการที่คํานึงถึงการควบคุม
มลพิษในระดับกลุมอุตสาหกรรม ระดับเมือง และระดับประเทศอีกดวย โดยมีการกําหนดเปาหมายที่
ตองการบรรลุพรอมตัวชี้วัด  
 ประการสําคัญที่เปนหัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน ก็คือ การใชกลไก
ทางกฎหมาย ซึ่งมีการออกกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับการกําจัดของเสียเพ่ือใหสอดรับ กับหลักการการ
แกไขปญหาของแตละประเทศ 
 

7.2 ความตาง 
 ทั้ง 3 ประเทศจะสังเกตเห็นวา มีวิวัฒนาการของการพัฒนาความเปนอุตสาหกรรมที่ตางกัน โดย
ที่ เยอรมันจะมีพัฒนาการที่ยาวนานกวา รองลงมาคือ ญี่ปุน สําหรับประเทศจีนน้ันเพ่ิงเปดประเทศ เนน
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมนานมานี้ และกําลังประสพกับปญหาการปนเปอนของเสียและมลพิษในสิ่งแด
ลอม 
 สําหรับการดําเนินการใหประสพความสําเร็จน้ัน ยังขึ้นอยูกับภาคีที่เขามาเกี่ยวของและการเขา
มามีบทบาทหลักในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน ซึ่งพบวาแตละประเทศจะมีความแตกตางกันใน
การบริหารจัดการ  ประเทศจีนจะริเร่ิมและประกาศนโยบายโดยรัฐบาลกลาง และใชโครงสรางของรัฐบาล
กลางเปนผูขับเคลื่อน  และมอบนโยบายใหทองถิ่นเปนผูดําเนินการรวมกับเจาของอุตสาหกรรม  สําหรับ
ประเทศญี่ปุน การริเร่ิมน้ันเกิดขึ้นในระดับกระทรวงคือ กระทรวง METI และกระทรวงสิ่งแวดลอม และ
ดําเนินการโดยทองถิ่นดวยการสรางแรงจูงใจ สําหรับประเทศเยอรมันน้ัน การดําเนินการริเริ่มโดยรัฐบาล
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กลางดวยการแกไขกฎหมาย และสรางความรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการ   
 

ตารางที่  7 วิเคราะหเปรยีบเทียบประสบการณจากตางประเทศในการพัฒนา                   
เขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยนืโดยสังเขป 

ประเทศที่มีประสบการณการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน รูปแบบ/แนวทาง 

ญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน EU (เดนมารค) 

แนวคิดการพัฒนา Eco-town Circular economy Industrial ecology (Circular 
economy , Industrial 
symbiosis) 

เร่ิมตน 1997  2002  1980 

หลักการ -3R (Reduce, Reuse, and 
Recycling) 
-สรางระบบเศรษฐกิจที่อยูบนฐาน
ของ Life-cycle approach 
-ครอบคลุม Eco-Industrial park 
และ Industrial symbiosis เพื่อ
เนน ไปที่ขอบเขตพื้นที่โดยรวม 
และกลายเปนสวนหน่ึงของ
แนวคิด Eco-city concept ที่เนน
ไปที่การวางแผนเขตเมืองทั้งหมด 

-ระบบเศรษฐกิจที่มีของเสียเปนศูนย 
(zero-waste economy) 
-เนนการปรับ แบบแผนการใชวัสดุ
ตอเน่ืองเปนเสนตรงทั่วไป ไดแก 
ทรัพยากร-ผลผลิต- ของเสีย  ให
เปลี่ยนเปน ทรัพยากร-ผลผลิต- 
ทรัพยากรที่นํากลับมาใชใหม 
 

-Industrial Metabolism 
-Dematerialization 
- Life Cycle Assessment 
-Eco-Design 
-Eco-Industrial Park (EIPs) 
เนนการใชวัสดุตอเน่ือง โดย
การแลกเปลีย่นของเสีย
ระหวางสถานประกอบการที่
เปนอิสระจากกัน  แตเปน
เครือขายเดียวกัน 

พื้นท่ี 
กรณีศึกษา 

Kawasaki Eco-town 
Kitakyushu eco-town 
Minamata Eco-town 
Naoshima Eco-town 

Liaoning, Jiangsu, Zhejiang, 
Shenzhen, Yima, Gongyi, Beijing 
Chengdu, Fuzhou 

ตัวอยาง  
Kalumdborg  , เดนมารก 

 ผูท่ีเกี่ยวของ รัฐบาลระดับชาติ 
รัฐบาลทองถ่ิน 
อุตสาหกรรม 
ธนาคาร 
มหาวิทยาลัย 
พลเมือง/NGOs 

SEPA (State Environmental 
Protection Administrations) 
NDRC (National Development and 
Reform Commission ) 
MOF (Ministry of Finance) 
MOST (Ministry of Science and 
Technology 

เทศบาล 
อุตสาหกรรม 5 แหง 
ชุมชน 
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บทที่ 8 
การพัฒนาตัวชีว้ัด 

ของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนใน 3 ประเทศ 
  
 ตัวชี้วัดเปนเคร่ืองมือหน่ึงที่สําคัญยิ่งสําหรับฝายนโยบายของแตละประเทศ เพ่ือชวยระบุและ
ประเมินสถานการณปญหาวาอยูในระดับใด สําหรับแนวทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนนั้น จึงมี
ความจําเปนที่ตองวางแผนพัฒนาตัวชี้วัดใหสอดคลองดวย  โดยเฉพาะในปจจุบันมีความกาวหนาของ
ระเบียบวิธีวิทยาเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและบัญชีกระแสวัสดุ (MFA) ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในระดับตางๆได ประกอบกับในทางนโยบายไดใหความสําคัญกับการวัดที่
ตองมีหลักฐานชัดเจน จึงเปนผลใหมีการพัฒนาวิธีการคํานวณดัชนีและบัญชีกระแสวัสดุของระบบ
เศรษฐกิจในภาพกวางดวย ตัวชี้วัดเหลานี้จะสะทอนการใชทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจหน่ึงๆเปนสําคัญ
วา ใชเกิน หรือคงเหลือ หรือสมดุลเพียงใด 
 ดังจะเห็นไดวา มีงานสัมมนาขององคกรตางๆจํานวนมากในเรื่องน้ี โดยเฉพาะสถาบัน 
Wappertal ในประเทศเยอรมัน สถาบันแหงชาติเพ่ือสิ่งแวดลอมและสุขภาพในประเทศญี่ปุน องคกร
สิ่งแวดลอมของยุโรป และ Eurostat ใน EU RIVM ในประเทศเนเธอรแลนด และสถาบัน World 
Resources ในสหรัฐอเมริกา คอนขางมีบทบาทที่โดดเดนมากในเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดประเภทนี้   
 สําหรับความรวมมือระดับชาติของกลุมประเทศอุตสาหกรรมตางๆ ไดมีการริเ ร่ิมจัดตั้ง
คณะทํางาน ในเรื่อง Environmental Information and Outlooks (WGEIO) ขึ้นในกลุม OECD โดยให
ความสําคัญเปนพิเศษกับการวัดประสิทธิภาพของการใชวัสดุ และการติดตามเพื่อแยกแรงกดดันทาง
สิ่งแวดลอมออกจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  ในที่นี้ ขอยกตัวอยาง 2 ประเทศที่โดดเดน และอีก 1 ประเทศที่กําลังพัฒนา MFA และตัวชี้วัดที่
มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร (CE) ไดแก 
 

8.1 กลุมประเทศสหภาพยุโรป 
 1) ความกาวหนาของการพัฒนาตัวชี้วัด 

ในปจจุบันนี้ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปไดแก เยอรมัน ออสเตรีย เดนมารค ฟนดแลนด และ
อังกฤษ ไดมีการคํานวณบัญชีกระแสวัสดุ(MFA) เปนประจําและทั้งนี้มีการคํานวณในระดับชาติดวย    

Eurostat ในฐานะองคกรดานสิถิติของสหภาพยุโรป ไดพิมพคูมือระเบียบวิธีวิทยาเกี่ยวกับการ
วัด MFA และการวิเคราะหยอนหลังของตัวชี้วัดการใชวัสดุที่สําคัญๆ   สําหรับประเทศเยอรมันไดพิมพ
เผยแพรเกี่ยวกับ ตารางปจจัยนําเขาและผลผลิตทางกายภาพควบคูกับตารางปจจัยนําเขาและผลผลิต
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหเปนสวนหนึ่งของรายงานสถิติที่ทําอยูเปนประจํา สวนการรายงานสภาวะแวดลอม
ที่ดําเนินการเปนประจํา ของหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปน้ัน ในขณะนี้ก็พบวา  ไดรวม
การวิเคราะหแนวโนมกระแสวัสดุที่สําคัญๆ และการประเมินความเชื่อมโยงกับนโยบายเขาไปดวย 
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 นอกจากนี้ EU’s 6th Action Program (EAP) ไดเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการศึกษา
ในรายละเอียดเกี่ยวกับ ความสัมพันธของนโยบายการเจริญเติบโตกับตัวชี้วัดกระแสวัสดุ (Material 
flow) ซึ่งการศึกษานี้ เร่ิมดวยการทบททวนแบบแผนการใชทรัพยากรทั่วทั้งสหภาพยุโรป 25 ประเทศ 
และเพื่อที่จะใหไดขอมูลที่สามารถนํามาใชในการจัดลําดับความสําคัญ อีกทั้งยังมีการจัดระดับ
เปรียบเทียบการใชวัสดุ และการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใชวัสดุในประเทศสมาชิกดวย   
 

 2) ตัวชี้วัดที่สําคัญที่นํามาใช 
 ตัวชี้วัดที่ เปนหลักสําคัญของระบบเศรษฐกิจในภาพกวาง  ที่นํ ามาใช ในการคํานวณ   
ประกอบดวย  

 ปจจัยการผลิตที่เปนวัสดุภายในประเทศ (Domestic material input: DMI)  
 การบริโภควัสดุภายในประเทศ (Domestic material consumption: DMC)  
 ความตองการวัสดุโดยรวม (Total material requirement: TMR)   
 ดุลการคาทางกายภาพ (Physical  Trade Balance: PTB) บวกกับ 
 ผลผลิตจากการผลิตภายในประเทศ (Domestic Processed Output: DPO)   

สวนขอมูลในบัญชียอย ยังประกอบดวย เชื้อเพลิงฟอสซิล โลหะ และแรในอุตสาหกรรมเหมือง แร   การ
กอสราง และชีวมวล  เปนตน   
 งานของ Moll et al. (2005) ยังไดมีการประมาณคาเกี่ยวกับ การจําแนกประเภทการใช
ทรัพยากร และผลิตภาพ ดวยการใหความสําคัญกับตัวชี้วัดตอไปน้ี 

 การจําแนกประเภทการใชทรัพยากรโดยเปรียบเทียบ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ 
GDP กับความตองการทรัพยากรโดยรวม  (GDP/TMR) 

 ผลิตภาพของทรัพยากร (GDP/DMI) 
 ผลิตภาพของทรัพยากรโดยตรง (GDP ตอ 1 ตันของ DMI) 
 ผลิตภาพของทรัพยากรจากมุมมองของการบริโภค (GDP/DMC) 

 ในงานศึกษาของ the EU’s 6th Action Program (EAP) มีความนาสนใจ อยูที่มีความพยายามที่
จะรางนโยบายที่เกี่ยวของกับบทสรุปที่ไดจากการวิเคราะหตัวชี้วัด MFA  ในเรื่องการจําแนกการใช
ทรัพยากรที่มีความแตกตางในแตละประเทศ    นอกจากนี้ยังใหความสนใจกับความไวของกระแสวัสดุ
ทั้งหมดเพื่อวัดนโยบายที่ตองการมุงไปสูยุทธศาสตรในระยะยาว  
 แมวาประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศ มีระบบการติดตามเฝาระวังและการเก็บรวบรวม
ขอมูลสถิติที่ทันสมัยมากที่สุดก็ตาม ชองวางของขอมูลและความไมแนนอนยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง  ทํา
ใหเปนขอจํากัดในการวิเคราะห ดังน้ันการประเมินในรายละเอียดของการเชื่อมโยงระหวางการวัด
นโยบายกับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการใชวัสดุทั้งหมด รวมทั้งบัญชียอยเฉพาะ จึงยังพบขอบกพรอง
อยู 
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8.2 ประเทศญี่ปุน 
 1) ความกาวหนาของการพัฒนาตัวชี้วัด 
 ประเทศญี่ปุนเคยเปนผูบุกเบิกในการพัฒนาตัวชี้วัดสิ่งแวดลอม และระบบบัญชีกระแสวัสดุ 
(Material Flow Accounting: MFA) กอนประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ประเทศญี่ปุนไดรับผลกระทบจากการพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบจํานวนมาก และมีพ้ืนที่ทางกายภาพที่
จํากัดอยางมากในการกําจัดของเสีย ประกอบกับมีระบอบกฎหมายที่เขมงวด ดังน้ัน MFA จึงไดรับการ
กระตุนในชวงแรกดวยการนําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต มาเพ่ือใชวิเคราะหวงจรการผลิตและการ
บริโภคของญี่ปุน 
 ในทางนโยบายของประเทศญี่ปุนที่สนับสนุนการใช MFA ก็คือกฎหมาย Basic Environmental 
Law ของประเทศ ซึ่งประกาศใชอยางเปนทางการครั้งแรกเม่ือป 1993 พรอมกับแผนสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน 
ซึ่งมีเปาประสงคในทางนโยบายของแผนสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน 4 ประการ ที่เกี่ยวของกับ วัฏจักรของวัสดทุี่
เหมาะสม (sound material cycle) ซึ่งไดครอบคลุมประเด็นที่สําคัญของ CE และมีเปาหมายที่จะจัดการ
กับปญหาที่เกี่ยวของกับการบริโภคทรัพยากรและการผลิตของเสียจํานวนมาก 
 

 2) ตัวชี้วัดที่สําคัญที่นํามาใช 
 เพ่ือที่จะวัดความกาวหนาในการบรรลุวัตถุประสงคในดานวัฏจักรของวัสดุที่เหมาะสม (Sound 
material cycle) รัฐบาลญี่ปุนจึงไดจัดทํารายงานการใชตัวชี้วัด 3 กลุม ดังนี้  

1. กลุมของตัวชี้วัดกระแสพลังงานและวัสดุ (material and energy flow) ไดแก 
 กระแสวัสดุ  

- ผลรวมของปจจัยการผลิตที่เปนวัสดุโดยตรง (Direct material input 
(total)) 

- ของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด (Total waste generation) 
- อัตราการหมุนเวียนกลับมาใชใหมของของเสียที่ผลิตขึ้น (Recycle ratio 

of waste generated)  
- อัตราการหมุนเวียนกลับมาใชใหมของวัสดุพิเศษ (Recycle ratio of 

specific materials) 
 กระแสพลังงาน  

- ความตองการพลังงานเบื้องตนโดยรวม (Total Primary Energy 
Requirement : TPER) 

- การบริโภคพลังงานขั้นสุดทายโดยรวม (Total Final Energy 
Consumption :TFEC) 

- ความตองการพลังงานเบื้องตนโดยรวมตอรายไดประชากร (TPER per 
GDP 
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- การบริโภคพลังงานขั้นสุดทายโดยรวมตอรายไดประชากร (TFEC per 
GDP) 

- อัตราการนําพลังงานกลับมาใชใหมตอความตองการพลังงานเบื้องตน
โดยรวม ( Ration of renewable energy to TPER) 

 2. กลุมของตัวชี้วัด วัฏจักรของนํ้าที่เหมาะสม (sound water cycle) ไดแก 
 ตัวชี้วัดการหมุนเวียนน้ําจากธรรมชาติกลับมาใชใหม (Natural water cycle 

indicator) 
 ตัวชี้วัดการหมุนเวียนน้ํ าจากการใช ในกิจกรรมของมนุษยกลับมาใช ใหม 

(Anthropogenic water cycle indicator) 
3. กลุมของตัวชี้วัด พลังขับเคลื่อน สภาวะ การสนองตอบ (DSR) สําหรับประเด็นที่

เก่ียวของกับกระแสพลังงานและวัสดุ ไดแก 
 ตัวชี้วัด DSR สําหรับประเด็นสิ่งแวดลอม 15 ประเด็นที่อยูในลําดับความสําคัญ
ตนๆ 

 ขณะที่ประเทศญี่ปุนมีพัฒนาการที่กาวหนาอยางเห็นไดชัดในเรื่องตัวชี้วัด MFA แตญี่ปุนยังตอง
ประสบกับความทาทายเดิมๆ กลาวคือ ประการแรก มีปญหาขอมูลที่ตอเน่ืองโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
ขอมูลการนําเขาของปจจัยการผลิตที่เปนวัสดุ ที่นํามาใชในการผลิตปจจัยการผลิตที่เปนวัสดุโดยตรง 
(DMI) โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับกระแสของปจจัยการผลิตที่แอบนําเขา  (imported hidden flow) ซึ่ง
ประเด็นน้ีมีความสําคัญอยางมาก ที่ทําใหประเทศตองพ่ึงพิงวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ ประการที่
สอง  เกี่ยวของกับการใหนิยามที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปและตัวชี้วัดที่โปรงใสสําหรับอัตราการหมุนเวียน
วัสดุกลับมาใชใหม และประการที่สาม การที่อุตสาหกรรมสาขาตางๆและประเภทของวัสดุ แยกกัน ซึ่ง
เปนงานเพิ่มเติมที่ญี่ปุนจะตองดําเนินการแกไขในอนาคต  
 

8.3 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 1) ความกาวหนาของการพัฒนาตัวชี้วัด 
 ในระดับนโยบายของจีน มีการเสนอใหมีการพัฒนาระบบของตัวชี้วัดการประเมินผลแบบบูรณา
การ เพ่ือที่จะติดตามความกาวหนาระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร(CE) และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ระบบขอมูลขาวสารและฐานขอมูลเกี่ยวกับกระแสของพลังงานและวัสดุ    

 2) แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด  
  จากปญหาของการใช GDP ในการประเมินผลธรรมาภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงไดมี
การพัฒนาระบบตัวชี้วัดการประเมินแบบบูรณาการขึ้น โดยใหคํานึงถึงหลักการสําคัญ 4 ประการของ
การสรางสังคมอยูดีมีสุข ไดแก การเติบโตทางเศรษฐกิจ การลดการใชทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดลอม 
และความเปนอยูที่ดีของประชาชน  
 ดังน้ัน เพ่ือใหระบบนี้ดําเนินไปได   หนวยงานดานสถิติของจีน จึงตองสรางระบบที่สมบูรณและ
มีฐานขอมูลที่บูรณาการ  ประกอบดวย ขอมูลที่ไมเพียงแตเนนการดําเนินการทางเศรษฐกิจเทานั้น แต
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ตองคํานึงถึงทรัพยากรและประสิทธิภาพการใช คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งประสิทธิภาพ
ของการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและขาดแคลน หนวยงานสถิติยังสรางระบบขอมูล
ขาวสารขึ้น และขอมูลขาวสารนั้นจะตองสามารถเก็บรวบรวมและวางแผนใหเห็นความเชื่อมโยงระหวาง 
กระแสของพลังงานและวัสดุในระดับที่ตางกันได   
 อยางไรก็ตาม ในขณะนี้จีนยังอยูในชวงการพัฒนาตัวชี้วัด CE ซึ่งมีการนําเสนอตอ หนวยงาน
คณะกรรมการปฎิรูปและการพัฒนาระดับชาติ (NDRC) ใหดําเนินการพัฒนาระบบตัวชี้วัดในกรอบ
แนวทางเบื้องตน ดังนี้ 

 สรางแนวคิด นิยามศัพทและระเบียบวิธีวิทยาของ MFA  ใหเปนที่ยอมรับ  และประยุกตใช
ในสวนตางๆของประเทศใหประสพความสําเร็จ 

 สรางหลักประกันวา ตัวชี้วัดนี้มีแผนงานโครงการและหนวยงานดูแล และไดรับการสนับสนุน
ดานทรัพยากรอยางเต็มที่  

 เพ่ือที่จะทําใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูลที่มีอยูเพียงพอในอนาคต  ตัวชี้วัดของ CE และ 
MFA ควรที่จะบูรณาการกับระบบบัญชีประชาชาติอยางใกลชิด โดยสรางระบบเฉพาะขึ้น 
คือ ระบบบัญชีสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจแบบบูรณาการ 

 งานที่เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและกระบวนการใชพลังงานทางเศรษฐกิจในภาพกวางควรรวมเขาไป
ดวยกันกับงานระดับพ้ืนที่ จังหวัด ภูมิภาค เชน ดัชนีและบัญชียอยของเทศบาล และ สถาน
ประกอบการ    

 คนหาวิธีการที่จะสื่อสารและใช  CE และ MFA เพ่ือวิเคราะหปญหาความยั่งยืนของการ
พัฒนาภายในประเทศ และผลกระทบที่มีตอสวนอ่ืนๆที่เหลือของโลก และพัฒนานโยบาย
หรือสรางแบบจําลองทางวิชาการเพื่อการแกไขปญหาที่อยูในลําดับความสําคัญสูงในอนาคต 

 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนระดับโลกในเรื่อง MFA  
  

8.4 บทสรุปการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  
 1) บทเรียนการพัฒนาตัวชี้วัด CE 
   ปจจัยสําคัญที่เปนหัวใจของ CE คือ การวัดกระแสพลังงานและวัสดุ ดังน้ันตัวชี้วัดสําคัญของ 
CE   จึงประกอบดวย เง่ือนไข 3 ประการคือ  

1. ประสิทธิผลและประโยชนที่เกิดจากกระบวนการผลิต การชี้วัดนี้ไมเพียงแต
ไดรับอิทธิพลมาจากตัวชี้วัดปญหาที่ตองการแกไขและเปนที่ยอมรับทางวิชาการหรือ
วิทยาศาสตรเทานั้น แตยังไดรับอิทธิพลมาจากกระบวนการที่นํามาใชเพ่ือการพัฒนา
ดัชนีดวย 

2. การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร  การชี้วัดนี้ตองบูรณาการเขาไปในกลไกนโยบายกระแส
หลัก ซึ่งประเด็นน้ีมีสวนสําคัญยิ่ง ถาตัวชี้วัดนี้สามารถสงผลอยางมากตอการกําหนด
และการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลทองถิ่น เทศบาล อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ถา
ตองการใหตัวชี้วัดมีความสําคัญตอ CE เปนพิเศษในเชิงยุทธศาสตร ก็ควรเนนให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมหรือบัญชีสีเขียว ซึ่งบทบาทหนาที่ของระบบบัญชีกับ
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ตัวชี้วัดเปนสิ่งที่เสริมซ่ึงกันและกัน เสมือนเปน 2 ดานของเหรียญเดียวกัน กลาวคือ 
เม่ือใดถูกนํามาใชอยางเต็มที่ บัญชีกระแสวัสดุ (MFAs) จะชวยเสริมการเก็บขอมูล
อยางเปนระบบมากขึ้น   จึงเทากับเปนการหาขอมูลดิบใหกับตัวชี้วัด CE อีกดวย 

3. การออกแบบตัวชี้วัด ตองออกแบบใหเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและเปาหมายเชิง
นโยบายเฉพาะใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชน ในแผนพัฒนาประเทศ 5 ป 
ประกอบดวย ผลลัพธและเปาหมายที่ตองการ ดังน้ันจึงเทากับเปนการสรางฐาน
อางอิงที่สําคัญสําหรับการประเมินผลในทางปฏิบัติจริง นอกเหนือจากการบูรณาการ
ตัวชี้วัด CE หลักๆเขาไปในกลุมแกนของการวัดแลว  การไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลางและการรับไปดําเนินการโดยจังหวัดก็เปนสิ่งสําคัญ   

 

 2) พื้นฐานแนวคิดของตัวชี้วัด CE 
 CE เปนการมองจากดานวัสดุ ที่บูรณาการระบบสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจสังคมเขาดวยกัน   ซึ่ง
มีระบบเศรษฐกิจที่ฝงตัวอยูในระบบ และขึ้นอยูกับความมั่นคงของวัตถุดิบ และการดูดซับหรือ
กระบวนการผลิตของเสีย  
 ระบบที่มีความยั่งยืนถูกกําหนดใหมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ ลดการใชประโยชนจากปจจัย
การผลิตทั้งที่สามารถสรางขึ้นใหมและที่ไมสามารถสรางขึ้นใหม  ใหมีการใชซ้ําในระบบปด และการ
หมุนเวียนนําผลผลิตกลับมาใชใหม ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการลดหรือการกําจัดของเสียอยางจริงจัง 
 วิธีการที่เก่ียวของกับการวัด CE โดยตรงมากที่สุด คือระบบการทําบัญชี และการวิเคราะห 
กระแสวัสดุ (MFA) ซึ่งขึ้นอยูกับหลักการและวิธีการสรางความสมดุลของปริมาณมวลสาร และการ
วิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิต 
 

 3) ความสําคัญของ MFA  
   MFA1  เปนการวิเคราะหจํานวนของวัสดุที่ผานเขามาในระบบของหวงโซการผลิต อัน
ประกอบดวย การดึงออกมาจากสิ่งที่มีอยูเดิมในธรรมชาติ การเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนรูปของสารเคมี การ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การบริโภค การหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม และการกําจัดวัสดุ MFA จึง
เปนการใหเครื่องมือวินิจฉัยเพื่อติดตามกระแสวัสดุ ที่วัดเปนหนวยของกายภาพที่ใชทั่วไปคือ ตัน โดย
วัดตลอดหวงโซการผลิตทั้งหมด MFA ยังถูกนํามาใชมากขึ้นในฐานะที่เปนเครื่องมือวินิจฉัย เพ่ือสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชวัสดุที่เกี่ยวของกับผลกระทบของระบบเศรษฐกิจโดยรวม  
 รายละเอียดของแนวคิดและศัพทที่ใชเรียก MFA ไดมีการพัฒนาขึ้นเปนอยางดีและเปน
จุดเริ่มตนสําหรับการพัฒนาตัวชี้วัดบูรณาการในเศรษฐกิจระดับชาติหรือภูมิภาค อยางไรก็ตาม ยังมี
ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวของกับ เครื่องมือที่ชวยวินิ

                                                

จฉัยกระแสวัสดุในระดับเทศบาล หรือระดับสถาน
ประกอบการหรือครัวเรือน ซึ่งการจัดกลุมเกี่ยวกับประเภทของกระแสวัสดุ และหนวยในการวิเคราะห 
แสดงในตารางที่ 8  

 
1 Bringezu, S. 2001  อางใน Pinter, L. 
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 แต MFA ก็ยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะการใหน้ําหนักกับวัสดุที่ใชโดยไมไดคํานึงถึงคุณภาพของ
วัสดุ โดยเฉพาะประเด็นสําคัญในเร่ืองผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม และความเกี่ยวของกับ
กระแสวัสดุยังขึ้นกับสถานะและประเภทของระบบนิเวศที่ถูกกระทบดวย การปรับเพ่ือใหกระแสวัสดุ
สอดคลองกับความไวของคุณภาพของวัสดุและระบบนิเวศหรือระบบของมนุษย ซึ่งไมไดมีลักษณะ
ตรงไปตรงมาเสมอไป   จึงจําเปนตองพิจารณาบริบทอยางระมัดระวัง 
 

ตารางที่ 8 ประเภทของการวิเคราะหกระแสวัสดุในระดับทีต่างกัน 

ปญหาสิ่งแวดลอมเฉพาะที่เก่ียวของกับผลกระทบ
บางประการตอหนวยของการใชอยางตอเน่ืองของ 

 

สสาร วัสด ุ ผลิตภัณฑ 
สถาน
ประกอบการ 
เชนโรงงาน 
บริษัทเดียว เปน
ตน 

e.g. Cd, Pb, Hg, 
CO2, N, P   etc. 

เชน กระดาษ 
ตัวนําพลังงาน 
โลหะ เปนตน 

เชน  รถยนต 
ผาออม แบตเตอรี่ 
คอมพิวเตอร       
เปนตน 

สาขา เชน 
กอสราง เกษตร 
เหมือง เปนตน 

e.g. Cd, Pb, Hg, 
CO2, N, P   etc. 

เชน กระดาษ 
ตัวนําพลังงาน 
โลหะ เปนตน 

เชน  รถยนต 
ผาออม แบตเตอรี่ 
คอมพิวเตอร เปน
ตน 

ปญหาที่อยูใน
ความหวงใยดาน
ส่ิงแวดลอมที่
เกี่ยวของกับ
ปริมาณวัสดุที่ใส
เขาไปใน
กระบวนการผลิต 

ภูมิภาค ปริมาณ
วัสดุที่ใสเขาไปใน
กระบวนการผลิต
หลักหรือท้ังหมด 
ความสมดุลของ
มวลสาร  ความ
ตองการวัสดุ
ทั้งหมด 

e.g. Cd, Pb, Hg, 
CO2, N, P   etc. 

เชน กระดาษ 
ตัวนําพลังงาน 
โลหะ เปนตน 

เชน  รถยนต 
ผาออม แบตเตอรี่ 
คอมพิวเตอร เปน
ตน 

  

 จากฐานทางทฤษฎีและการประยุกตใชในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ MFA มากวา 1-2 ทศวรรษที่ผาน
มา มีศัพทที่ใชเรียกทั่วไปในขณะนี้ และมีตัวชี้วัดที่สําคัญที่พัฒนาขึ้นมาจากงานทางบัญชี ดังแสดงใน
ตารางที่ 9 ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่เปนผลสืบเน่ืองมาจาก MFA สามารถนําไปแปลงเปนการวัดเพื่อคํานวณหา
ประสิทธิภาพหรือการใชประโยชนจากวัสดุได ประสิทธิภาพอาจจะหมายถึง ประสิทธิภาพทางกายภาพ
เชน จํานวนของเสียทางกายภาพ ที่เกิดขึ้นตอหนวยของผลผลิตที่เปนประโยชนทางเศรษฐกิจ  
 เน่ืองจาก MFA เก่ียวของกับตัวชี้วัดในระดับที่สูงข้ึน จึงมีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะ
ประยุกตใชและนําไปใชในระดับชาติหรือมหภาค   และดวยเหตุที่มีประโยชนมากที่สุดในบริบทของการ
พัฒนาการวัดนโยบายในระดับมหภาค ดังน้ันเพ่ือวินิจฉัยพลวัตของการผลิตและการบริโภคของวัสดุ ใน
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ระดับสถานประกอบการหรือระดับเมือง จึงตองการเครื่องมือการวินิจฉัยและตัวชี้วัดอ่ืนๆ เชน กระแส
ของสสาร การวิเคราะหวัฏจักรชีวิต หรือหวงโซสินคามาประกอบการวัดดวย ดังแสดงในตารางที่ 9  
 
 

ตารางที่ 9 ตัวชีว้ัดที่สําคญัที่ใชใน MFA 

ประเภทของ ดัวชีว้ัด ตัวชี้วัด 
Main Input Indicators 
(ตัวชี้วัดปจจัยการผลิตหลัก) 

Direct material input(DMI)   
Total material requirement (TMR)   

Main Output Indicators 
(ตัวชี้วัดปจจัยผลผลติหลัก) 

Domestic processed output(DPO)   

Main Consumption Indicators  
(ตัวชี้วัดการบริโภคหลัก) 

Domestic material consumption (DMC)  
Total material consumption (TMC)  

Balance Indicators 
(ตัวชี้วัดความสมดุล) 

Physical trade balance (PTB)    
Net Addition to Stock (NAS)  
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บทที่ 9 
การวิเคราะหเขตอุตสาหกรรมของไทย 
กับการพัฒนาทีย่ั่งยืน: ในระดับนโยบาย 

 

 ในบทนี้เปนการวิเคราะหปญหาโดยรวม ที่สังคมไทยไดประสบมาเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะ 
ทิศทางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย  การคัดเลือกและการบริหารจัดการพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของ
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  ดังน้ัน การศึกษานี้จึงไดนํากรอบคิดการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ที่กลาวไวแลวในสวนที่ 1 บทที่ 3 และสวนที่ 2 ในแตละบท เพ่ือนํามาวิเคราะห
กับลักษณะการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทย วามีหลักการ รูปแบบการพัฒนาในแนวทางดังกลาว
มากนอยเพียงใด ทั้งน้ีโดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับมหภาคซึ่งประกอบดวยการ
วิเคราะหในเชิงหลักการ แนวคิดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมมีความยั่งยืนอยางไร และระดับที่ 2 อยู
ในบทที่ 10 คือระดับพ้ืนที่ เปนการวิเคราะหปญหาที่เผชิญอยูเฉพาะหนาของประชาชนในพื้นที่ที่เปน
ที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม วามีลักษณะอยางไร  
 

9.1 การวิเคราะหหลักการและนโยบายของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน 
การเกิดขึ้นของ  “เขตอุตสาหกรรม” ขึ้นอยูกับเง่ือนไขที่สําคัญ คือ นโยบายและกฎหมายของ

รัฐน้ันๆวาจะกําหนดใหเขตอุตสาหกรรมเปนอยางไร 
นโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรม โดยใชเขตอุตสาหกรรมเปนการจูงใจใหเกิดการลงทุนจาก

ตางประเทศ พรอมทั้งมีมาตรการตางๆที่เปนการจูงใจและอํานวยความสะดวกในดานตางๆใหแก
ผูประกอบการ  การประกาศนโยบายดังกลาวเปนการแสดงเจตนาของรัฐบาลตอผูประกอบการ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะจากตางประเทศที่จะเขามาลงทุน โดยหวังถึงความโดดเดนในดานตางๆโดย
เปรียบเทียบไมวาจะเปนในดานภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ดานคาใชจายในโครงสรางพื้นฐานตางๆ คาเชา
ที่ดิน คาจางแรงงาน  พลังงาน ภาษีตางๆที่จะไดรับจากการยกเวนฯลฯ ทั้งน้ีก็เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแขงขันน่ันเอง 

 แตการมีเพียง “ นโยบาย ” ที่ประกาศออกมาอยางเดียว ไมเปนการเพียงพอสําหรับความ
ม่ันใจของผูประกอบการหรือผูลงทุนจากตางประเทศ ดังน้ันการมีบทบัญญัติกฎหมายที่จะทําให
มาตรการตางๆที่เปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ จึงเปนการสรางหลักประกัน
และความมั่นใจใหกับผูประกอบการและผูลงทุนจากตางประเทศ ทั้งน้ี เน่ืองจากบทบัญญัติกฎหมายที่รัฐ
บัญญัติและประกาศใชในระดับสากล คือสัญญาประชาคมที่ผูกพันรัฐวาจะปฏิบัติ   และระดับความผูกพัน
ของเง่ือนไขตางๆที่อยูในรูปของบทบัญญัติในทางกฎหมาย มีความม่ันคงแนนอนกวานโยบายที่รัฐ
ประกาศออกมา 
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9.2 วิเคราะหการกําหนดเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดตั้งเปนเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน 
  การกําหนดใหเขตหนึ่งเขตใดเปนเขตอุตสาหกรรมที่จะมีความยั่งยืนน้ัน  ตองคํานึงถึงศักยภาพ
ของพื้นที่เปนหลักสําคัญที่สุด วาสามารถที่จะรองรับผลกระทบในดานตางๆไดหรือไม  มากนอยเพียงใด    
หากใชแนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยงในดานตางๆแลว ศักยภาพของพื้นที่กับประเภทของ
อุตสาหกรรมนั้นจะเปนอยางไร    

แตในปจจุบันภายใตปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรม ที่ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม
ทั้งหลายประสพอยูนั้น  จึงมีความพยายามที่จะขับไล   บังคับ  สงเสริม ใหอุตสาหกรรมเหลานั้นยายฐาน
การผลิตปอยูหรือไปดําเนินการในประเทศที่ไมใหความสําคัญ หรือ ใหความสนใจต่ําในเรื่องสิ่งแวดลอม
และการควบคุมมลพิษ ดังเชนที่ประเทศไทยกําลังประสพในฐานะที่ตองการดึงดูดการลงทุน เพ่ือตองการ 
FDI จึงมีความพยายามขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใหกวางขึ้น โดยละเลยและขาดทบทวนประเด็น
ปญหาที่ชุมชนเผชิญในเขตรอบพื้นที่อุตสาหกรรม สรางความขัดแยงของการใชทรัพยากรในพื้นที่ เชน 
น้ํา การจราจร การขนสง เปนตน และขาดมาตรการที่ปกปองคุมครองคุณภาพชีวิตประชาชนจากพิษภัย
ของอุตสาหกรรม  
   

9.3 วิเคราะหวิวัฒนาการของแนวคิดและหลักการการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของไทย 
 เน่ืองจาก  การพัฒนาพื้นที่ใดๆใหเปนเขตอุตสาหกรรมนั้น แตเดิมมักเปนพื้นที่ที่

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบอื่น เชนเปนพื้นที่เกษตรกรรม  เปนพื้นที่ที่เปนที่พัก
อาศัย  หรือการประกอบกิจการบริการที่สอดคลองกับสภาพธรรมชาติในบริเวณนั้นๆ   การเปลี่ยนแปลง
สภาพการใชพ้ืนที่ดังกลาวเทากับเปนการเพิ่มความเสี่ยงอันตรายใหเกิดขึ้นในพ้ืนที่ดังกลาว  โดยมีวง
รัศมีของความเสี่ยงเปนชั้นๆ  วงชั้นในสุดที่เปนศูนยกลางไดแก ในโรงงาน  หรือในบริเวณเขต
อุตสาหกรรมแลวแตกรณี   และเม่ือประกอบการไปแลวระยะหนึ่งโรงงาน เครื่องจักรเริ่มสึกหรอ  
ผูประกอบการไมยอมลงทุนในดานการปองกันเพิ่ม  วงรัศมีอันตรายถัดมาคือวงที่อยูในรัศมีรอบๆ
โรงงาน  และยิ่งประกอบการและดําเนินการไปนานๆอยางเขมขนเพราะตองรีบทําใหคืนทุน ความเสี่ยงก็
ยิ่งมีเพ่ิมมากขึ้นและขยายวงออกไปไกลขึ้น7    ทั้งน้ียังไมตองกลาวถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามมา จาก
ความเปนเมืองที่สืบเนื่องจากมีการเขามาอยูรวมกันของประชากร  
  ดังน้ัน  บนปรัชญา หลักการและจุดยืนดังกลาว   ในการดําเนินการทั้งหลายที่จะนําไปสูการ
จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมในทุกๆขั้นตอน จะตองผานการตรวจสอบอยางเครงครัดและเขมงวดวา ตั้งอยูบน
จุดยืนของหลักการและปรัชญาดังกลาวหรือไม   และเม่ือมีการดําเนินการไปแลวก็จะตองตรวจสอบอยู
เสมอวายังคงเปนไปตามจุดยืน  หลักการ  และปรัชญาตามที่ไดประกาศไวหรือไม   และหากไมเปนไป
ตามจุดยืน  หลักการ  และปรัชญาดังกลาวแลว จะมีมาตรการดําเนินการอยางไร    
  เน่ืองจากที่ผานมา การดําเนินการในแตละพื้นที่ไมไดตั้งอยูบนหลักการดังกลาว   
หากแตเนนหรือใหความสําคัญตอความสําเร็จในการจัดทําพื้นที่ใหเปนเขตอุตสาหกรรม  แลว
ตอจากนั้นนําเอาอุตสาหกรรมมาลงในเขตพื้นที่นั้นๆโดยการใชแรงจูงใจทุกๆทางที่จะทําใหเกิดการขาย

                                                 
7 โปรดดูรายละเอียดเพิม่เติมใน  “ Risk Society  Towards  a New  Modernity   ”  Beck Ulrich  , London : SAGE  (1996 ) 
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พ้ืนที่ได  ดังน้ันที่ผานมาจึงเปน การใชแนวทางหรือปรัชญาการดําเนินการแบบ Can Do และ 
แบบทําไปแกไป      
  จากการศึกษาสังเคราะหขอมูล  กรณีศึกษา  และสถานะขององคความรูที่เกี่ยวกับปญหาอัน
สืบเนื่องจากการพัฒนาประเทศ    โดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาจากประเทศที่ประสบความสําเร็จทาง
เศรษฐกิจ  ซ่ึงประเทศตนแบบสวนใหญแลวจะเปนประเทศอุตสาหกรรม   ความพยายามที่จะ
เปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อใหพัฒนาเปนประเทศที่ทันสมัย  จะเห็นไดอยางชัดเจนจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  และนโยบายของรัฐที่ผานมา  ดังที่ปรากฏในงานศึกษาจํานวนมาก ที่เปนการประเมินและ
สะทอนความไมสมมาตรของการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ  
  ภายใตนโยบายที่ดําเนินการอยางเขมงวดที่ถูกผลักดันโดยกลุมผลประโยชนอยางนอยๆ
ในยุคแรกมีอยูสามกลุมใหญ   และเนื่องจากในขณะนั้นรัฐไทยถูกครองงําโดยระบบราชการทหารและ
ขาราชการสายเทคนิควิชาการ ซึ่งประสานความรวมมือมาจากหลากหลายหนวยงาน   ดังน้ันจึงทําให
เกิดนโยบายที่สงเสริมกระบวนการพัฒนาที่ไมสมดุล  กลาวคือ เปนการพัฒนาที่เกิดข้ึนและตกอยูใน
อิทธิพลของคนกลุมนอย  เปนการพัฒนาที่มีลักษณะพึ่งพิงตางประเทศในแทบจะทุกๆดาน  
ตั้งแต  ความรู  เทคโนโลยี  เงินทุน  บุคคลากร และตลาด  ดวยเหตุดังน้ัน  เม่ือไมไดเปนผูที่
สามารถควบคุมกํากับปจจัยการผลิตในสวนที่สําคัญๆทั้งหมดนอกจากวัตถุดิบ   และไมสามารถที่จะมี
อิทธิพลในการกําหนดราคาสินคาและทิศทางในการผลิตทั้งหมด ซึ่งสงผลตอมายังทิศทางในการพัฒนา
ทั้งหมด ที่ดําเนินการภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตลอดระยะเวลาเกือบหาสิบป ก็ยัง
อยูในภาวะความเสี่ยงจากเงื่อนไขตางๆอยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงและการ
ขยายตัว และเปดประเทศรับการลงทุนของประเทศตางๆมากมาย   อีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิตและการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินคา     
  ทายที่สุดคือ พัฒนาการทางการเมืองในปจจุบันที่เปดกวางมากข้ึน เกิดการเคลื่อนไหว
ตางๆทางการเมืองภายในประเทศ   มีการไหลเวียนของขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง   รวมถึงการให
ความสําคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี     
 ทั้งสี่ปจจัยดังกลาว จึงทําใหการเคลื่อนยายการลงทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง   
ดังนั้นการเคลื่อนยายของทุนในภาคอุตสาหกรรมจึงเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ทาํ
ใหเกิดความตื่นกลัววาการลงทุนจากตางประเทศไหลไปยังประเทศอ่ืนที่มีเง่ือนไขในการสงเสริมการ
ลงทุนและการไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบในการผลิตและจําหนายสินคาที่ดีกวา   
 

9.4 วิเคราะหกลไกทางกฎหมายที่เก่ียวของ  
 สําหรับประเทศไทย  กรณีการเริ่มจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมดําเนินการภายใตประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 399 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และมีการดําเนินการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้น
เปนจํานวนมาก กระจายไปในพื้นที่ตางๆ  ในปจจุบันมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
เขตนิคมอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 399 เปนอยางมาก  ตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยในพระราชบัญญัติดังกลาวไดมี
การแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือเอ้ือประโยชนและมุงแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอการประกอบกิจการของ
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ผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมและที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการของการนิคมอุตสาหกรรม 
ในการที่จะขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมออกไปเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ     

 ในขณะเดียวกัน  ควรที่จะกลาวไว ณ ที่นี้ดวยวา นอกเหนือจากเขตนิคมอุตสาหกรรมแลว  ยัง
มีการจัดตั้งโรงงานที่ไมไดอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม กระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
ดวย ตามมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยกรมโรงงานสามารถที่จะประกาศให
พ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่งเปน “เขตประกอบอุตสาหกรรม” ได  
  ที่ผานมา มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายมากมายหลายฉบับ ที่สงเสริมและสนับสนุนการลงทุน
จากตางประเทศ  อาทิเชน  กฎหมายที่วาดวยการสงเสริมการลงทุน  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสภา
อุตสาหกรรม  กฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินเพ่ือการสงเสริมการประกอบอุตสาหกรรม   กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการสงออกสินคา   กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน  กฎหมายที่เกี่ยวกับการภาษีอากร 
และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
 

9.5 วิเคราะหระบบ กลไกและมาตรการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  
  ปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่ผานมา  สาเหตุหลักสําคัญเกิดจากผูประกอบการ
ไมดําเนินการใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน   ซึ่งประเด็นปญหาดังกลาว 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางกลไกตรวจสอบ และถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ  ประการสําคัญ ควรขจัด
ปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนในองคกร เพ่ือสรางความเปนธรรมและความยั่งยืนของการพัฒนาให
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมดวย 
 

9.6 การวิเคราะหหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของ
ไทย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณของประเทศตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมยั่งยืนนั้น  จะเห็นไดวา ประการสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จไดนั้น ประเทศเหลานั้นจําเปน
จะตองมีกรอบแนวคิด หลักการ นโยบายและแผนงานที่ชัดเจน มีกลไกที่ขับเคลื่อนตั้งแตระดับชาติ 
จนถึงระดับพ้ืนที่ และมีแนวทางที่เปนรูปธรรมที่สามารถแปลงไปสูการปฏิบัติได  
 เม่ือยอนกลับมาดูประเทศไทย หากนํากรอบแนวคิดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของไทย พบวา รูปธรรมของแนวนโยบาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน ไมปรากฏชัด  กลไกระดับชาติที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนไมมีความโดดเดน 
ไมมีความชัดเจนที่จะประกาศเปนวาระแหงชาติ เหมือนเชนประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆที่เปน
กรณีศึกษา ในสวนที่ 2 
  

9.7 บทเรียนการพัฒนาตัวชี้วัดเขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย 
  สําหรับประเทศไทยที่ผานมา แมวามีความพยายามพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบหลักก็ตาม แตการ
พัฒนาตัวชี้วัดดังกลาวยังขาดยุทธศาสตรและนโยบายที่ชัดเจนที่มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกันของทุก
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ภาคสวนในสังคม ดังจะเห็นไดจากการขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและความสอดคลองของภาคสวนตางๆ 
และทั้ง 3 มิติ ไดแก มิติทางสังคม มิติ เศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดลอม  
 ดังนั้น การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผานมา จึงเปนเพียงการวัดในสถานการณที่เปนอยู
เดิม และเปนการวัดในระดับมหภาคที่เปนภาพกวางและเปนขอมูลที่หยาบ ไมไดวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ระดับตางๆของสังคม โดยเฉพาะในหนวยที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจคือในสวนของภาคอุตสาหกรรม 
ประการสําคัญคือ ขาดนโยบายและแนวปฏิบัติมารองรับอยางจริงจัง รวมทั้ง ตัวชี้วัดที่นํามาใชในการวัด
ยังขาดการวัดที่เปนหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน นั่นคือ การวัดดวยบัญชีกระแสของวัสดุและกระแส
พลังงาน   
 ดวยเหตุนี้ การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย จึงควรพัฒนาขึ้นอยางเปน
ระบบ นั่นคือ ควรมีความชัดเจนในทางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือใหทุกฝาย มีจุดมุงหมาย
รวมกัน ขณะเดียวกัน ควรพัฒนาคูมือการวัดการพัฒนาที่ยั่งยืน เผยแพรแกทุกฝายที่เกี่ยวของและ
นําเสนอวิธีการคํานวณตัวชี้วัดระดับตางๆ เพ่ือใหเกิดการนําไปใชและสามารถเปรียบเทียบไดทั้งระดับ
สถานประกอบการ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  และเพื่อใหผูกําหนดนโยบายได
นําไปใชเพ่ือการติดตามประเมินผลและพัฒนางานตอไป 
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บทที่ 10   
การวิเคราะหเขตอุตสาหกรรมของไทย 
กับการพัฒนาทีย่ั่งยืน: ในระดับพื้นที ่ 

 

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาเกือบ 40  ปของการสงเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม การ
พัฒนาพื้นที่ชายฝงตะวันออกใหเปนเขตพัฒนาพิเศษเพื่อรองรับการลงทุนจากตางประเทศ  สําหรับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี  อุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ เปนตน นับไดวาเปนการ
พัฒนาพื้นที่ใหเปนเขตอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยดําเนินการมา  แมจะมีการขยายตัว
อยางตอเน่ือง แตก็มีปญหาตางๆเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในเรื่องมลพิษและปญหา
เรื่องการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ   รวมถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสภาพของโครงสราง
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกลาวและในพื้นที่ใกลเคียง   ดังที่ปรากฏเปนขาวในสื่อตางๆมาเปน
ระยะๆ  ซึ่งเปนขาวที่หลุดรอดจากระบบการจัดการควบคุมขาวผลกระทบในระดับพื้นที่มาแลว   
  จากประสบการณของเขตพัฒนาพิเศษดังที่กลาวมาแลวขางตน ในรัฐบาลที่ผานมาซึ่งมีนโยบาย
ที่ใหความสําคัญกับการลงทุนจากตางประเทศเปนอยางมาก โดยตองการที่จะพัฒนาใหเกิดเปนเขต
สงเสริมการลงทุนในพื้นที่ตางๆใหมากที่สุดและรวดเร็วที่สุด เพ่ือตองการใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
ของอุตสาหกรรมในบางดาน ที่ศักยภาพของประเทศพอจะแขงขันได ดังน้ัน จึงมีความพยายามที่จะ
ผลักดันกฎหมายที่จะสนับสนุนใหเกิดเปน “ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ”  ดังที่มีการดําเนินการมาแลวใน
ประเทศตางๆ   ซึ่งในหลักการแนวคิดของกฎหมายที่วาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะเนนที่การให
อํานาจแกรัฐอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบครบวงจร เพ่ือที่จะทําใหเกิดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เอ้ือตอการ
ลงทุนและเปนการดึงดูดการลงทุน   แตเน่ืองจากแนวคิดในการผลักดันรางกฎหมายดังกลาวไดรับการ
ตอตานเปนอยางมาก   ในปจจุบันก็ยังไมมีการดําเนินการอยางใดตอไปนอกจากการปรับปรุงในบางดาน
ที่ถูกตอตาน ซึ่งในขณะนี้อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะตอง
ดําเนินการปรับปรุงรางกฎหมายดังกลาวตามที่คณะรัฐมนตรีชุดที่ผานมาสั่งการ   
             อยางไรก็ตาม   ในปจจุบันแมจะมีความพยายามในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ตางๆมากมาย และแทบจะทุกพื้นที่เม่ือมีการดําเนินการก็มักจะไดรับการคัดคานอยางรุนแรงจาก
ชุมชน ในบางพื้นที่มีการใชวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมายเพื่อใหสามารถดําเนินการได  ในหลายๆพื้นที่
ใชมาตรการทางเศรษฐกิจเปนการจูงใจ  ในหลายๆกรณีใชวิธีการปดลอมทําใหจํายอม ฯลฯ   
 จากปรากฏการณดังที่กลาวมา ประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศตอไปขางหนา นั่นคือ 
หากจะตองมีการพัฒนาอุตสาหกรรม  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนควรจะมีแนวทางการพัฒนา
อยางไร 
 

10.1  วิเคราะหกลไกการบังคับใชกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม ในระดับพื้นที่      
   ปญหาการไมบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐทั้งระบบ เปนปญหาที่เปนผลกระทบที่
สําคัญที่สุดของนิคมอุตสาหกรรมที่มีตอชุมชน  ผูใชแรงงาน  และสิ่งแวดลอม   กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
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การสงเสริมและการจัดทําเปนเขตอุตสาหกรรม  เปนกรณีที่รัฐกําหนดภารกิจที่แตกตางไปจาก
ภารกิจแบบเดิมที่รัฐทําภารกิจไมก่ีประเภท แตการสงเสริมการอุตสาหกรรมในรูปแบบ “เขต
อุตสาหกรรม” ซึ่งมีหลายระดับ มีอยูหลายขนาด และความสลับซับซอนของปญหาที่เกิดข้ึนก็
แตกตางไปจากเดิมเปนอยางมากในการจัดองคกรข้ึนมารับภารกิจ  
  ในกรณีเขตอุสาหกรรมของไทย  มีการดําเนินการในแนวทางดังกลาวอยูบาง ในระดับหนึ่ง
เทานั้น   และเม่ือเกิดการประกอบการแลว ไมไดดําเนินการจัดตั้งหรือพัฒนาองคกรอ่ืนๆที่มีความจําเปน
ใหสามารถรับภารกิจ(หรือปญหา) ที่จะเกิดตามมาอยางที่อาจคาดหมายไดอยูแลว    
 

10.2 การดําเนินการจัดตั้งองคกรที่ผานมาและที่ยังไมไดจัดตั้งในกรณีการสงเสริมอุตสาหกรรม 
คือ   
 1. ในระดับนโยบายและการใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรม มีการจัดตั้งสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่กําหนดนโยบายสงเสริมภาคอุสาหกรรม และในกรณีของโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝงตะวันออก (Eastern Seaboard) มี

                                                

การตั้งคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและ
รับผิดชอบในการผลักดันใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวโดยเฉพาะ คือ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่
ชายฝงตะวันออก (คพอ.)7 ในระดับจังหวัด  มีการตั้ง คณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐ และ
เอกชน ( กรอ.) 
 2. ในระดับองคกรดําเนินการ มีการจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรม และคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน รวมทั้งมีการจัดตั้งการทาเรือแหงประเทศไทย 

3. แตองคกรที่ขาดหายไปและไมมีการพัฒนาตอหรือดําเนินการใดๆ คือองคกรที่ทําหนาที่ใน
การรับเร่ืองราวความเดือดรอน หรือขอรองเรียนที่เกิดจากการพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรม จากเอกชน 
หรือจากประชาชนทั่วไปที่ไดรับผลกระทบ ทั้งน้ีที่ผานมาปญหาที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน ผูประกอบการ 
จะมีชองทางของคณะกรรมการตางๆในระดับนโยบายดังที่กลาวมาขางตน ที่คอยใหความดูแล  
ชวยเหลือ   สนับสนุน สงเสริม ( ไมไดทําหนาที่ในการใหความเปนธรรม   แตทําหนาที่ใหความเห็นชอบ
ที่จะไดประโยชนจากการผลักภาระใหกับสังคม) ในระดับชาวบาน  ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ  ผูใช
แรงงานก็ถูกกําหนดโดยกฎหมายใหไปใชชองทางปรกติ  คือ  ราชการสวนทองถิ่น  ราชการ
สวนภูมิภาค และกระบวนการยุติธรรมทางแพงทางอาญาปรกติ ซึ่งที่ผานมาไมสามารถที่จะ
สรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนได    
 เม่ือเปนเชนนั้น  ก็ทําใหปญหาที่เกิดจากผลกระทบของการพัฒนาใหเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม
หรือจะเรียกวา เขตอุตสาหกรรม  ก็ไมสามารถที่จะทําใหเกิดรูปธรรมในการแกปญหา ทั้งน้ีดวยเหตุที่
การจัดองคกรและการบริหารเพื่อใหองคกรใชอํานาจที่มีตามกฎหมายในการปองกันปญหา   แตดวยเหตุ
ที่ไมมีการจัดองคกรในลักษณะดังกลาว  จึงไมเกิดระบบการปองกันที่มีประสิทธิภาพ  และเมื่อการ
ปองกันไมไดผล  ประกอบกับสังคมไมเคยไดรับการเตือนใหทราบถึงภยันตรายตางๆที่จะเกิดเกี่ยว
เนื่องมาจากการเปนเขตอุตสาหกรรม ก็สงผลใหไมเกิดความตระหนัก  ไมเกิดสํานึกถึงความปลอดภัย   

 
7 โปรดดูรายละเอียดใน www.nesdb.go.th

 

http://www.nesdb.go.th/
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ในทางกฎหมายเอง  การที่ผูเสียหายไมลุกขึ้นมาใชสิทธิ   ไมเกิดความตระหนักเพราะความไมรู  อาจจะ
นําไปสูการเสียสิทธิในดานตางๆมากมาย รวมถึงสิทธิในการที่จะฟองรองบังคับคดี   แตผลในทาง
กฎหมายเชนนั้น  ความเปนจริงแลว ในทางปฏิบัติแทบจะไมเคยมีขอพิพาทไปสูศาล ทั้งน้ีเน่ืองจากผูที่
ไดรับผลกระทบไมอยูในสถานะที่จะเขาถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไดเลย     
  เม่ือการณเปนเชนน้ี ผลที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ไมมีขอมูลที่วาดวยความเสียหายเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องผลกระทบ แงมุมที่วาดวยตนทุนทางสังคม   ที่จะนําไปสูการประเมินผลกระทบจากนโยบาย
การสงเสริมเขตอุตสาหกรรม  อยางจริงจังและเปนระบบ 
 ฉะน้ัน องคกรที่ขาดหายไปและไมมีการดําเนินการอยางใดตลอดระยะเวลาที่ผานมา  ดวย
อุปสรรคทางการเมืองและปญหาในระบบราชการไทย  คือ  องคกรที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการใน

ลักษณะที่เปน  Tribunal8   ดังน้ัน จึงยังมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยชี้
ขาดขอพิพาทที่เกิดจากการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในระดับพ้ืนที่ ที่มีการจัดเขตอุตสาหกรรมให
ทําหนาที่ในการชี้ขาดขอพิพาททั้งหลายที่เกิดขึ้น (ดังปรากฏรายละเอียดในบทที่ 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 ในตางประเทศที่มีการกําหนดภาระกิจของรัฐใหมในลักษณะนี้จะมีการตั้ง องคกรในลักษณะนี้เสมอ  ซ่ึงนอกจากจะเรียกวา  tribunal  แลว  ยังอาจจะเรียกชื่ออยางอื่นอีกเชน  
regulatory  commission  หรือ  อาจจะเรียกวา  regulatory  agency  ก็ได    และองคกรที่จะถูกควบคุมติดตามตรวจสอบไดแก  การนิคมฯ  กรมโรงงาน  กรมแรงงาน  กรม
ควบคุมมลพิษ  จังหวัด  เปนตน    
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บทที่ 11 
 บทสรุป 

การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนของไทย 
 

 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ในการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา แนวทางการพัฒนาประเทศที่
เนนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้น ไมอาจจะแยกออกจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  และ
สังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ได  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาใน
พ้ืนที่โดยรอบที่เปนที่ตั้งของกลุมอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูรวมกันหรือเปนนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งจะตองมี
การจัดการที่ดี มากกวาคํานึงถึงเฉพาะการจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือที่ปจจุบันมีหนวยงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยรับผิดชอบดําเนินการดูแลสภาพภายในนิคมอุตสาหกรรม มีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมดูแลโรงงานตางๆที่ตั้งนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ก็ยังพบปญหา
สภาพสังคมและปญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่อยูภายนอกที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอยูเสมอ
จนกระทั่งถึงปจจุบัน    
  ขอคนพบที่สําคัญของปญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย พอสรุปไดดังนี้ 
 

11.1 ระดับชาต ิ
 รัฐบาลไมมีการประกาศทิศทางและแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมอุตสาหกรรม หรือเขต
อุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ขาดการบูรณาการแนวนโยบาย ซึ่งมักเนนมิติทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญ พยายามสงเสริมการลงทุนโดยใหสิทธิประโยชนพิเศษแกทุนจากตางชาติ นั่นหมายถึงการ
ลดหยอนมาตรการภาษีและกฎเกณฑตางๆ รวมทั้งกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอม เพ่ือดึงดูดเม็ดเงินจาก
ตางประเทศ   

บทบาทภารกิจขององคกรที่สําคัญที่เกี่ยวของในสวนกลาง ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงสิ่งแวดลอมฯ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไมไดดําเนินการประสานภารกิจที่มุงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  

11.2 ระดับพื้นที่   
 ประกอบดวย หนวยงานการบริหารสวนภูมิภาคและการบริหารสวนทองถิ่น ที่ยังขาดการบูรณา

การในการดําเนินงาน และปญหาสายการบังคับบัญชาที่แตกตางกัน หนวยงานสวนภูมิภาคในพ้ืนที่
มักจะทํางานตามภารกิจที่มอบหมายจากสวนกลาง ขาดการมองปญหาที่เอาพื้นที่เปนตัวตั้ง และเนน
บทบาททางวิชาการมากกวาการปฏิบัต ิ สําหรับหนวยงานสวนทองถ่ิน ถูกแบงสรรภารกิจหนาที่ความ
รับผิดชอบตามขอบเขตของพื้นที่ของการปกครอง ไดแก อบต. เทศบาลและอบจ.  แตหนวยงานเหลานี้
ยังขาดบุคคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน ลักษณะโครงสรางการบริหารจัดการภาครัฐที่เปนอยูนี้ จึงไม
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สามารถรองรับการพัฒนาโดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของอุตสาหกรรมจํานวนมากหรือที่ตั้งของเขต
อุตสาหกรรมได และลักษณะโครงสรางการบริหารของหนวยงานในพื้นที่ที่เปนที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม
ไมไดมีลักษณะที่ออกแบบใหแตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆทั่วไป ทั้งที่ปญหามีความรุนแรงและแตกตางกัน  
ประกอบกับเม่ือเกิดปญหามลพิษหรืออุบัติภัยตางๆที่เกิดจากอุตสาหกรรมนั้น   ปญหาจะมีลักษณะที่
ขามพื้นที่ ศักยภาพขององคกรและขอบเขตภารกิจในพ้ืนที่ไมสามารถจัดการกับปญหาได จึงมัก
เรียกรองความชวยเหลือในการแกไขปญหามายังสวนกลาง 
 

11.3 ระดับเขตอุตสาหกรรม   
มักพบวา พ้ืนที่ที่เปนที่ตั้งอุตสาหกรรมไดกอผลกระทบภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปลอย

น้ําเสียลงสูแมน้ํา หรือการเกิดมลพิษทางอากาศ  สงผลกระทบตอชุมชนที่ตั้งอยูโดยรอบที่ใชแมน้ํา
รวมกัน หรือชุมชนไดรับกลิ่นเหม็นและกอเหตุรําคาญ หรือการปนเปอนของน้ําใตดิน นอกจากนี้ จะเห็น
วาผลกระทบที่เกิดจากของเสียจากการผลิตที่ไมสามารถกําจัดไดภายในเขตอุตสาหกรรม จนกลายเปน
ภาระทั้งในเชิงการจัดการและผลกระทบตอชุมชนในบริเวณพื้นที่นั้นๆ 

ปจจุบัน ในพ้ืนที่บางแหงจากการศึกษาเริ่มพบปญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน  ที่ตั้งอยู
ใกลนิคมอุตสาหกรรม มีอาการเจ็บปวยเปนโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง หรือการตายกอนวัยอันควร แม
หนวยงานที่รับผิดชอบจะอางวา ไดมีความพยายามดําเนินการมาโดยตลอด หรือความพยายามขยาย
การลงทุนดานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยไมไดคํานึงถึงประเภทของอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และขาดการ
ประเมินศักยภาพการรองรับปญหาในพื้นที่ เกิดการแยงชิงทรัพยากรในพื้นที่ เชน ทรัพยากรน้ํา  เปนตน 
สิ่งเหลานี้ยอมหลีกหนีปญหาที่ตามมาและความรับผิดชอบไมได  

ดังน้ัน จะเห็นไดวา แมบุคคลทั่วไปจะเขาใจวามีหนวยงานภาครัฐดูแลจัดการภายในนิคม
อุตสาหกรรมแลวก็ตาม ปญหามลพิษตางๆก็ยังเกิดขึ้น ซึ่งยอมสะทอนใหเห็นวา ปญหาเหลานี้ยังเปน
ชองวางของการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นของหนวยงานภาครัฐที่ขาดการควบคุม กํากับติดตาม เฝาระวัง
ปญหาอยางตอเนื่องและเปนระบบ ขาดการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานภาครัฐดวยกัน และ
ประการสําคัญขาดการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  
11.4 ระดับแตละอุตสาหกรรม  

ทั้งที่ตั้งอยูภายในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมมักพบวา มุงเนนผลตอบแทนใน
ระยะสั้นมากกวาการคํานึงถึงผลตอบแทนในระยะยาว พยายามลดตนทุนการผลิตใหมากที่สุด โดยไมได
คํานึงผลกระทบภายนอกที่ตามมา บอยครั้งยังพบปญหาการลักลอบทิ้งของเสียในชุมชนและที่สาธารณะ 
ดังน้ัน การสงเสริม การจูงใจ และควบคุมกํากับ เพ่ือใหอุตสาหกรรมเกิดความรับผิดชอบตอสังคมเปน
มาตรการที่จําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน 

โดยสรุปแนวโนมการขยายตัวของการลงทุนดานอุตสาหกรรมมีสูงมาก บทบาทและรูปแบบการ
บริหารจัดการ รวมทั้งเครื่องมือของหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาปรับปรุงใหทันกับการเปลี่ยนแปลง และปญหาความทาทายใหมๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปญหา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
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11.5 สรุปความจําเปนและความสอดคลองของการพัฒนาตัวชี้วัด  
 ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดในทาง
กฎหมายคือ  การขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง   และจากการศึกษาพบวาสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่
ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมสามารถที่จะเกิดขึ้นได  หากจะกลาวอยางตรงไปตรงมาก็คือ นโยบายของ
รัฐที่อุมชูและลําเอียงใหกับภาคอุตสาหกรรม  นโยบายที่ลําเอียงเชนน้ีเม่ือนําไปสูการปฏิบัติ การบังคบัใช
บนโครงสรางของระบบราชการแบบรวมศูนย  ขาดการมีสวนรวม  ขาดการตรวจสอบถวงดุล ขาดขอมูล
ขาวสารที่จะตองเปดเผยตอสาธารณะ   ขาดระบบในการติดตามเฝาระวัง   การขาดระบบในการติดตาม
ประเมินผลทั้งหลาย ที่จะนําไปสูการดําเนินการที่จะทําใหเกิดเปนเขตอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูความสมดุล
และความยั่งยืน (ดังปรัชญาที่ปรากฏเปนอุดมการณของการนิคมอุตสาหกรรมของไทย) 
  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ  ระบบการจัดการทั้งภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมและภายนอกเขต
อุตสาหกรรม   เปนระบบการจัดการที่ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล   และประเด็นสําคัญของการทําให
ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลก็คือ   
    (1) โครงสรางของระบบในการบริหารจัดการเขตนิคมอุตสาหกรรม (ตั้งแตโครงสรางของระบบ
การตัดสินใจในระดับนโยบายกําหนดเขตนิคมอุตสาหกรรม การเลือกประเภทอุตสาหกรรม  การจัดตั้ง 
การดําเนินการ  การประเมินผล  ทั้งภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม   และภายนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม)   
ดังน้ัน เม่ือปญหาอยูตรงที่การขาดโครงสรางที่ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงตองดําเนินการปรับ
โครงสรางเสียใหม   ประเด็นที่สําคัญที่สุดของการจัดโครงสรางระบบการจัดการใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาลก็คือ จะใชหลักคิดในการปรับโครงสรางและจัดองคกรอยางไร   จากการศึกษาเปรียบเทียบกับ
เขตอุตสาหกรรมยั่งยืนของประเทศตางๆพบวา   การมีระบบในการติดตามประเมินผล ตามตรวจสอบ 
การใหความสําคัญตอมาตรการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสภาพแวดลอม
และสังคมเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด    
 เม่ือศึกษาวิเคราะหในกรณีปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไมวาจะเปนกรณีนิคม
อุตสาหกรรมลําพูน  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และในอีกหลายๆเขตพบวา  ระบบการติดตาม
ตรวจสอบน้ัน  ยังขาดองคกรที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดที่มีอํานาจอยางจริงจัง   ทั้งน้ีเน่ืองจากที่
ผานๆมา ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้น ผูที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐก็ดี   ผูประกอบการ  ผูที่ไดประโยชน
จากนโยบายและการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลาย มัก จะเลือกใชวิธีการแกไขปญหา โดยเลือก
ชองทางการแกปญหาโดยอาศัยการตัดสินใจของรัฐบาลและฝายปกครอง  ซึ่งเปนชองทางที่นําไปสูการ
เกิดผลประโยชนทับซอนทางนโยบายทั้งที่ชอบดวยกฎหมาย (ที่ไมเปนธรรม) และทั้งที่ไมชอบดวย
กฎหมาย    
  ดวยเหตุนี้ จึงตองสรางองคกรที่ทําหนาที่ในการถวงดุลสําหรับการใชอํานาจในการตรวจสอบ  
ติดตาม  ประเมินผล  และสามารถที่จะวินิจฉัยชี้ขาดปญหา รวมตลอดถึงการที่จะตองเปนองคกรมีความ
กลาหาญทั้งในทางการบังคับใชกฎหมาย ความกลาหาญทางจริยธรรมที่จะปองกันและเยียวยา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสังคมและสิ่งแวดลอม องคกรที่ทําหนาที่ในลักษณะดังกลาวนี้ก็คือองคกรที่ใช
อํานาจตุลาการ  ตามแนวคิดเรื่องหลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of Power) ซึ่งถือเปนองคประกอบ
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สําคัญของหลักนิติรัฐ และหัวใจสําคัญของรัฐที่เปนนิติรัฐก็คือ การใชอํานาจรัฐที่ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งเปนแนวคิดที่ มีบทบาทสําคัญในปจจุบันที่ พัฒนาไปไกล จนถึงการเรียกรองใหเอกชนหรือ
ผูประกอบการก็ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลดวย    
  การจัดรูปแบบองคกรที่เสนอในงานวิจัยน้ี จะใหอยูในรูปแบบขององคกรที่ใชอํานาจกึ่งตุลาการ  
( Tribunal) ก็ดวยเหตุผลที่วา เปนองคกรที่สามารถรับเอาหลักการสําคัญๆของหลักธรรมาภิบาลไมวาจะ
เปนหลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการดําเนิน หรือการที่ตองปฎิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอตกลงที่สัญญาไวฯลฯ มาดําเนินการใหเกิดขึ้นจริงๆได และเปนการจัดองคกรที่
สามารถแกปญหาหรือแกจุดออนขององคกรที่อยูในรูปของระบบราชการประจําได 
  (2) เนื้อหาในการใชอํานาจ นอกจากปญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากสาเหตุการจัดองคกรดังที่กลาว
มาแลวขางตน ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เน้ือหาของการใชอํานาจ ที่จําเปนจะตองตั้งอยูบน
ขอมูล ขอเท็จจริง อยางซื่อสัตย ตรงไปตรงมา และที่สําคัญที่สุดก็คือ ดวยเหตุที่ปญหาของเขตนิคม
อุตสาหกรรม มักจะเปนปญหาที่เกี่ยวกับผลกระทบจากความกาวหนาหรือจากวิทยาการสมัยใหมที่ตอง
อาศัยความรู ขอมูล   ประจักษพยาน และเทคนิควิธีการที่ทันสมัย    
  ดังนั้นการกําหนดเกณฑเร่ืองตัวชี้วัด จึงเปนฐานขอมูลที่สําคัญที่จะนําไปสูการสรางระบบในการ
ปองกันตั้งแตระดับพนักงานในโรงงาน  ระดับชุมชน และในระดับสังคมวงกวางเกณฑตัวชี้วัดจะเปน
ขอเท็จจริงที่สําคัญประการหนึ่งของการใชอํานาจ ทั้งในทางกฎหมาย (วาเปนการกระทําที่ละเมิดขอหาม
ในทางกฎหมายหรือไม)  และในการวินิจฉัยในเรื่องความรับผิดและคาเสียหาย   
 นอกจากนั้นแลว  การมีตัวชี้วัดยังเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความโปรงใส    แสดงใหเห็นถึงระบบ
การจัดการที่ตั้งอยูบนฐานความรูความเขาใจตอปญหา   มากกวาระบบที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการแสดง
เพียงวามีระบบในการปองกันปญหาแลว      
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บทที ่12 
ขอเสนอเชิงนโยบาย 

เพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน 

 

 จากการวิเคราะหบริบทของสังคมไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
เปรียบเทียบกับตางประเทศ ดังที่ไดกลาวแลวขางตน  ผลการศึกษานี้พบขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยืนสําหรับประเทศไทย ที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินแนวนโยบาย
และปฏิบัติใหสอดคลองกันในทุกระดับเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการบรรลุ
ตามเปาประสงค  การพัฒนาอยางยั่งยืน ขอเสนอแนะจากผลการศึกษานี้จะนําเสนอเปน 2 สวนคือ 
ขอเสนอในระดับชาติ และระดับพ้ืนที่ ที่ตองมีองคประกอบของมาตรการที่สอดคลองและเกื้อกูลซ่ึงกัน
และกัน ดังนี้ 
 

12.1 ระดับชาติ
1) ขอเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐานและแนวคิดของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม

อยางยั่งยืน 
หลักการพ้ืนฐานในการกําหนดทิศทางนโยบายของภาครัฐเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน

อุตสาหกรรมของประเทศนั้น พบวาเนื่องจากที่ผานมาในระดับชาติยังขาดการชี้นําในทางนโยบาย
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ แตในชวงไมนานมานี้ หลายภาคสวนของสังคมเริ่มให
ความสําคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 9   

 ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีเม่ือไดวิเคราะหเบื้องตนแลวเห็นวาปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ยึดหลัก มีภูมิคุมกัน ความพอประมาณ และความสมเหตุสมผล  เปนหลักมีความสอดคลองอยางยิ่งกับ
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน โดยในสวนที่เนนการพัฒนาใหตองสอดคลองกับภูมิสังคม 
ดังน้ัน แนวคิดดังดังกลาว ควรนํามาเปนแกนสารสําคัญของการกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนในระดับชาติ 

 

2) ขอเสนอยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  
  เม่ือภาครัฐมีความชัดเจนในเชิงปรัชญา แนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศแลว 
จากสถานการณปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในปจจุบันอยางซ้ําซาก  
นับวันก็ยิ่งบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตางๆเปนอยางมาก จําเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐ
จะตองกําหนดใหเปนวาระแหงชาติของรัฐบาลทุกสมัย คือ วาระแหงชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และดําเนินการใหเปนกระแสของสังคมที่ทุกภาคสวนจะตองเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะภาค
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ควรเนนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน นั่นคือ 
 



 บทที่ 12-2 

 ระบบเศรษฐกิจที่ไมสรางมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม   
 ระบบเศรษฐกิจที่ไมนําทรัพยากรของคนรุนอนาคตมาใช 
 ระบบเศรษฐกิจที่เนนความสมดุลของการผลิตและการบริโภค 
 ระบบเศรษฐกิจที่อยูบนฐานความรู เนนการเสริมสรางภูมิปญญาไทย 
 ระบบเศรษฐกิจที่เนนความเสมอภาคไมเนนการพึ่งพิงทรัพยากร 

 นอกจากนี้แลว การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน จะสามารถดําเนินการตอเน่ือง
ขยายให กวางขวางขึ้น และทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคสวนไดนั้น จําเปนที่จะตองมีองคกร
รับผิดชอบบริหารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว และจัดทําคูมือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
 

3) ขอเสนอกลไกติดตามตรวจสอบในระดับชาติเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  
 เน่ืองจากประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนเปนวาระแหงชาติ ทุกภาคสวนใน
สังคมตองเขามามีสวนรวม จึงเปนภารกิจสําคัญของรัฐบาล ดังน้ัน กลไกการกํากับติดตามตรวจสอบ
ในระดับประเทศ จึงควรใหมีการจัดทํารายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตอรัฐสภา เพ่ือให
รัฐสภามีสวนรวมในฐานะเปนฝายตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของรัฐบาล จึงจะทําใหกระบวนการ
ขับเคลื่อนนี้เปนวาระสําคัญของชาติอยางแทจริง ที่ทุกฝายไดรวมดําเนินการ 
 

4) ขอเสนอพัฒนากลไก มาตรการและเครื่องมือของภาครัฐ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดระบบ
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

(1) กลไกทางกฎหมาย 

 เพ่ือใหยุทธศาสตรวาระแหงชาติบรรลุผลในทุกระดับ รัฐบาลควรออกกฎหมายเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ที่ดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 ควรปรับปรุงแกกฎหมาย 11 กลุม ที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจอุสาหกรรมและ
สิ่งแวดลอม แนวทางขางตนจําเปนที่จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่
เก่ียวกับภารกิจของรัฐในดานการอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูบนหลักการการปองกัน  หลักความยั่งยืน
เปนการเฉพาะ   รวมถึงจะตองทําการปรับปรุงกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมทั้งหมด 
เพ่ือใหสอดคลองกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม 
กฎหมายที่จะตองทําการปฏิรูปเสียใหม (ทั้งในดานองคกรบังคับใช เน้ือหาของกฎหมาย   กระบวนการ
ใชอํานาจ )  หากตองการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหเปนเขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  โดยกฎหมายที่
จะตองปรับปรุง และทําการพัฒนาขึ้นมาใหม ประกอบดวยกลุมกฎหมายตางๆดังตอไปน้ี (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10 แสดง ประเภทกฎหมาย 11 กลุมที่ตองไดรับการปรับปรุง 

กลุมที ่ ประเภทกฎหมาย 

กลุมที่ 1 กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกบัการกําหนดเขตและการควบคมุการใช 
กลุมที่ 2 กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
กลุมที่ 3   กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน การภาษีอากร และการ

ถายทอดเทคโนโลยี 
กลุมที่ 4 กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกบัการควบคุมมาตรฐานสถานประกอบการ โรงงาน

อุตสาหกรรม และการควบคุมติดตามใหเปนไปตามกฎหมาย    และหลัก
ธรรมาภิบาลในการประกอบการ 

กลุมที่ 5 กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน  การ
ขนสงและการพลังงาน 

กลุมที่ 6   กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกบัการสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัยใน
การทํางาน 

กลุมที่ 7 กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
กลุมที่ 8 กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการจัดการและการบําบัดของเสียและมลภาวะจาก
อุตสาหกรรม 

กลุมที่ 9     กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรในการใชอํานาจทางปกครองตาม
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุมครองสิทธิและระงับขอพิพาทที่
เกิดจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

กลุมที่ 10 กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกบักองทุน ระบบสวสัดิการ และมาตรการในการ
เยียวยาความเสียหายและผลกระทบจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

กลุมที่ 11 กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกบัการศึกษาคนควาวิจัยและประเมินผลเกี่ยวกบั
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

 

 การปรับปรุงกฎหมายทั้ง 11 กลุมดังกลาว จะตองมีทิศทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ทั้งหลาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ และการกําหนดให
ผูประกอบการจะตองเคารพหลักธรรมาภิบาลตอสิ่งแวดลอม    
 สําหรับธรรมาภิบาลตอสิ่งแวดลอมจะเกิดขึ้นไดจะตองอาศัยความรวมมือจาก 3 ฝายที่จะตอง
ชวยกันผลักดันใหเกิดขึ้น คือ 
               1. ภาครัฐ ในฐานะที่เปนผูไดรับการยอมรับในการใชอํานาจสาธารณะ ที่ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชน   ในขณะเดียวกันในดานการพัฒนาประเทศ รัฐเปนผูที่ทําหนาที่ในการริเร่ิมผลักดันสราง
แรงจูงใจใหภาคอุตสาหกรรมเขามาลงทุนในประเทศ และเมื่อรัฐดําเนินการเชนนั้น ซึ่งสามารถที่จะ
คาดการณเห็นไดวา มีโอกาสและความเสี่ยงที่สังคมจะไดรับผลกระทบจากอันตรายและมลพิษที่จะเกิด
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ติดตามมาจากการดําเนินการตั้งใหเปนเขตอุตสาหกรรม   จึงเปนหนาที่ของรัฐหรือเปนความรับผิดชอบ
ของรัฐที่เปนสาเหตุและมีสวนในความเสียหายที่เกิดขึ้น   
              ดังนั้น  เม่ือตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล10  หลักการที่สําคัญที่จะตองให

ความสําคัญคือ  หลักความรับผิดชอบ ( Accountability )  ในการกระทํา   ซึ่งหลักการดังกลาวหากนําไป
เชื่อมโยงกับหลักในทางกฎหมายสิ่งแวดลอมก็คือ  หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย ( polluter  pay principle )  
ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของหลักในเรื่อง “สิทธิ” และ “ หนาที่ ” ในทางกฎหมาย และยิ่งไป
กวานั้นเม่ือการอุตสาหกรรมแมในดานหนึ่งจะสะทอนถึงความทันสมัย ความเปนวิทยาศาสตร แตในอีก
ดานหนึ่งก็มีความเปนอันตราย  ความเสี่ยง  และเปนตนทุนในทางสังคม  ดังน้ันในดานที่เปนผลกระทบ

ในทางดานลบหรือเปนผลกระทบภายนอก (Externality) ในฐานะที่เปนรัฐจึงจําเปนที่จะตองสราง
กฎเกณฑกติกาที่เรียกวากฎหมาย  และมาตรการอื่นๆที่ไมใชกฎหมาย  ที่มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุม  
และมีความทันสมัย   และการมีกฎเกณฑดังกลาวจะทําใหเกิดสภาพบังคับขึ้นมาไดนั้นก็จะตองมีองคกร  
วิธีการในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ   ซึ่งกฎหมายที่จะสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลก็

จะตองเปนกฎหมายที่สอดคลองกับ  หลัก  Good law  หรือ “หลักกฎหมายที่ดี ” 11  และหลักการมีสวน
รวมของประชาชน 
           2. ผูประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งทราบอยูแลววา การไมดําเนินการตามวิธีการการผลิตที่
ถูกตอง การไมติดตามอยางใกลชิดระมัดระวังอาจจะนําไปสูการกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอ
สภาพแวดลอม ตอสังคม  ชุมชน  และประชาชน   ดังนั้นในแงของหลักธรรมาภิบาลผูประกอบการที่ดีที่
จะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลตอสิ่งแวดลอมคือ การมีวินัยในการผลิตที่ดี ดังน้ัน ในสวนของ
ผูประกอบการก็จําเปนที่จะตองวางแนวปฏิบัติที่ดี ( Best  Practices ) เพ่ือชวยกํากับและเปนมาตรการ
เสริมการบังคับใชกฎหมาย    
           3. ภาคสังคม  ซึ่งเปนสวนที่ใหญที่สุด  ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยการมีสวนรวม
ของประชาชนในเรื่องหรือประเด็นสาธารณะถือวาเปนพลังที่สําคัญของหลักธรรมาภิบาลที่จะทําให
หลักการดังกลาวเปนจริง   ดังน้ันเม่ือจะนําหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาใชกับการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมในระบบการคาแบบเสรี    ก็ตองเปดกวางใหความสําคัญกับตลาด   ผูลงทุน และผูบริโภค  
ใหมีเสรีภาพในทุกดาน  ตั้งแตเสรีภาพในการเลือกสินคา  เสรีภาพในขอมูลขาวสาร  เสรีภาพในการ
ตัดสินใจในการลงทุนประกอบการ   โดยรัฐตองเขามาทําหนาที่อํานวยความสะดวกในทุกๆดานใหเกิด
การมีสวนรวม 
           ดังน้ัน สําหรับในกรณีการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหเปนเขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในระยะ
ยาวที่จําเปนจะตองมีการปรับปรุงกฎหมายใหมทั้งระบบทั้ง 11 กลุม ดังที่กลาวมาแลวใหเปนไปใน

                                                 
10 โดยสาระสําคัญหลักๆของหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับมากขึ้นประกอบดวย   1. หลักความรับผิดชอบรวมกัน ( Accountability)  2. การมีสวนรวมของ
ประชาชน ( People Participation )  3. หลักความโปรงใสในการใชอํานาจ ( Transparency)  และ  4. หลักความสามารถคาดการณได ( Predictability)  
11 หลักกฎหมายที่ดีมีความหมายถึง กระบวนการและสาระของกฎหมาย   ในเชิงกระบวนการจะตองเปนกฎหมายที่ใชกระบวนการบัญญัติกฎหมายที่เปนประชาธิปไตย   มี
ความชัดเจน  มีความแนนอน  สามารถที่จะปฎิบัติตามกฎหมายได    และในแงของเนื้อหาสาระก็ตองมีเนื้อหาที่เปนการสรางหลักประกันสิทธิใหกับทุกๆคนอยางเปนธรรม   
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ทิศทางที่เอ้ือตอกระบวนการสนับสนุน ใหเกิดระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมใหเปนไปตาม
หลักธรรมภิบาล  
            สําหรับเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดตั้งและดําเนินการอยูในขณะนี้  สําหรับในระยะตน
จําเปนที่จะตองดําเนินการสรางระบบในการติดตามตรวจสอบ ใหการดําเนินการเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงองคกรของรัฐทั้งหลายที่มีหนาที่ตางๆตามที่กฎหมาย
บัญญัติใหเกิดการบรูณาการในการบังคับใชกฎหมาย  และจะตองมีการจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ในการ
ติดตามประเมินผลอยางใกลชิด และเปดโอกาสใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบเขามามีสวนรวมในการ
ติดตาม และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายในระดับพื้นที่ อีกชั้นหน่ึง 
 

(2)  การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมและยกระดับสูอุตสาหกรรมตนนํ้า 
 ขอเสนอเพื่อการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม   

ควรเนนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ดวยการสงเสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใน
การใชทรัพยากรที่สูง และมีภาระตนทุนสิ่งแวดลอมที่ต่ํา โดยควรปรับทิศทางอุตสาหกรรมใหหันมาเนน
เทคโนโลยีที่กาวหนาและเปนที่ตองการสําหรับตลาดในอนาคต ที่ลดมลพิษและการทําลายสิ่งแวดลอม 
ไดแก เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชั้นสูง  เปนตน นอกจากนี้รัฐบาลควรจะสนับสนุนนักลงทุน
ใหม เพ่ือเขามามีสวนรวมในการลงทุนดานสิ่งแวดลอม 

 ขอเสนอนโยบายเพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม   

ภาครัฐควรมีนโยบายที่สนับสนุนและสงเสริม อุตสาหกรรมที่เนนการวิจัยและพัฒนา
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใน
นิคมอุตสาหกรรมใหมากขึ้น  นอกจากจะเปนการลดมลพิษสิ่งแวดลอมแลว ยังจะเปนการยกระดับ
อุตสาหกรรมตนนํ้าของไทยอีกดวย ที่ผลิตสินคาตนนํ้า (Upstream product) ซึ่งมีมูลคาเพิ่มที่สูงกวา
การผลิตสินคาที่เปนปลายน้ํา (Downstream product)  
 

(3)  กลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 

 ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงมาตรการกฎหมายสําหรับการจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐ (Governmental green procurement)   

 ระบบการจัดซื้อของภาครัฐ ที่เนนการสนับสนุนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปน
สวนประกอบสําคัญในการบริหารจัดการการเงินสาธารณะ อาจกลาวไดวา เปนเงินงบประมาณกอนใหญ
ที่จายออกไปโดยตรงในการบริหารจัดการระดับประเทศ การจัดซื้อของรัฐบาลของหลายประเทศในโลก 
พบวา มีสัดสวนของงบประมาณรายจายที่มีขนาดใหญ เม่ือเทียบกับ GDP  (ตัวอยางเชน EU มีขนาด  
1000 พันลานยูโร คิดเปน 14% ของGDP  ตอป  ญี่ปุน มีขนาด  1400 พันลานเยนตอป  จีน มีขนาด
165.94 พันลานหยวน คิดเปน 6.7% ของGDP  ตอป)  มาตรการนี้จึงมีสวนอยางยิ่งในการสงเสริมการ
บริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันเปนมาตรการสําคัญในการกระตุนภาคการผลติให
มีแรงจูงใจในการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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 ขอเสนอตอการจัดทําผังเมือง ในการกําหนดเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดตั้ง
เปนเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน 

  การกําหนดใหเขตหนึ่งเขตใดเปนเขตอุตสาหกรรมที่จะมีความยั่งยืนน้ัน  ตองคํานึงถึงหลัก
ภูมิสังคม และศักยภาพของพื้นที่เปนหลักสําคัญที่สุดวา ประชนชนในพื้นที่เขาใจและยอมรับหรือไม และ
สามารถที่จะรองรับผลกระทบในดานตางๆไดหรือไม มากนอยเพียงใด หากใชแนวทางในการวิเคราะห
ความเสี่ยงในดานตางๆแลว ศักยภาพของพื้นที่กับประเภทของอุตสาหกรรมนั้นเปนอยางไร (ควร
เชื่อมโยงกับเรื่องการประเมินผลทางดานตางๆเพื่อประกอบการตัดสินใจ  และเชื่อมโยงกับระบบการ
ตรวจสอบประเมินผล  

กลาวอีกนัยหนึ่งสําหรับหลักการขอน้ีคือ การใชศักยภาพในทุกๆมิติของพื้นที่เปน
การกําหนดประเภทของอุตสาหกรรมมากกวาที่จะใหเงินทุนในการประกอบอุตสาหกรรมมา
กําหนดพื้นที่ 

ดังน้ัน ความจําเปนที่จะตองกําหนดศักยภาพของพื้นที่ตางๆวา พ้ืนที่ใดสามารถที่จะเปน
เขตอุตสาหกรรมไดหรือไมอยางไรและไดในระดับไหน  ตองมีความชัดเจนและมีสภาพบังคับอยาง
แทจริง (ซึ่งในปจจุบันก็มีกฎหมายอยูหลายฉบับที่มีวัตถุประสงคและเจตนารมณเชนนี้  เชน กฎหมายผัง
เมือง แตปญหาคือ การใชนโยบายแทนกฎหมายและ/หรือ ใชกฎหมายใหรับใชนโยบาย ซึ่งสงผลให
กลไกตางๆในทางกฎหมายไมสามารถที่จะทํางานไดตอไป  เม่ือกลไกทางกฎหมายไมสามารถที่จะ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลไกในทางดานอ่ืนๆก็ยากที่จะดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไปได ไมวา
จะเปนกลไกในทางการเมือง กลไกในทางสังคม กลไกของความรูที่จะจัดการปญหาก็ไมสามารถที่จะ
ทํางานไดตอไป ) 
                ขอเสนอสําหรับการกําหนดพื้นที่คือ  ในการกําหนดพื้นที่วาจะใหพ้ืนที่ใดเปนเขต
อุตสาหกรรมนั้นจะตองมีเกณฑในการพิจารณา ซึ่งประกอบดวยเกณฑหรือเง่ือนไขที่จะตองนําไป
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  ดังตอไปน้ี 

- เง่ือนไขประเภทและศักยภาพของที่ดิน แหลงน้ําและสิ่งแวดลอม 
- เง่ือนไขทางดานเศรษฐกิจ 
- เง่ือนไขทางดานสังคม  และ 
- เง่ือนไขศักยภาพและประสิทธิภาพขององคกร การบริหารจัดการของภาครัฐใน

ระดับพ้ืนที่ 
 

 ขอเสนอตอการพัฒนานโยบายและกฎหมายการผลิตที่สะอาด  
 (Cleaner production) 

 แนวคิดเรื่องการผลิตที่สะอาด กําลังเปนกระแสหลักที่จะเปลี่ยนผานจากวิธีการควบคุม
มลพิษแบบด้ังเดิม แนวคิดนี้ประกอบดวย  2 สวน คือ ระบบการผลิตที่ไดผลกําไรมาก มีวัสดุและ
พลังงานเหลือใชนอย  และผลิตภัณฑ มีความคงทน มีความเปนพิษนอย ยอยสลายไดโดยธรรมชาติ 
สามารถหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมได  ภาครัฐจึงควรออกกมาตรการกฎหมายเพื่อสงเสริมการผลิตที่
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สะอาด กําหนดวิธีการทบทวนและตรวจสอบการผลิตที่สะอาด  รางคูมือทางวิชาการสําหรับการผลิตที่
สะอาดของภาคอุตสากรรม กําหนดมาตรฐานสําหรับการผลิตที่สะอาดของภาคอุตสากรรม  เสริมสราง
ศักยภาพรวมทั้งการจัดตั้งศูนยการผลิตที่สะอาด ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น  (ประเทศจีนประกาศ
วา เปนประเทศแรกในโลกที่มีกฎหมาย  Cleaner Production   เปนนโยบายระดับชาติ) 

 ขอเสนอเพื่อการนําของเสียกลับมาใชซ้ํา หรือนําไปแปรรูปกลับมาใชใหม 
หรือมีนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมไมมีอันตราย   

ประการแรก ควบคุมและปฏิรูปโครงสรางการจัดการและระบบอุตสาหกรรม ซึ่งควรจัดตั้ง
โครงสรางการจัดการที่เหมือนกัน และระบบของอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปทรัพยากรที่เปนของเสีย
กลับมาใชใหม หรือนํามาใชซ้ําแทนทรัพยากร ทําใหรวดเร็วขึ้น และสนบัสนุนหนวยงานในดานการตลาด
เพ่ือใหมีความสามารถในการจัดการสูงเกี่ยวกับพ้ืนฐานดานกลไกตลาด  

ประการที่สอง เรียนรูจากประเทศตางๆที่ไดททบทวนไวขางตน  เรียนรูวิธีการออก
กฎหมาย รางกฎหมายพิเศษเพื่อการจัดการขยะหรือของเสียเพ่ือใหไดผลผลิตสูง  รางระบบกฎหมายที่
นําของเสียมาแปรรูปกลับมาใชใหม  

 
(4)  กลไกทางเศรษฐกิจ การเงินการคลังเพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอม  

ภาครัฐยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการสรางกลไกทางการเงินใหมขึ้นมาโดยควร
ออกแบบกลไกทางการเงินเพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอม ภาครัฐควรจัดใหมีนวัตกรรมทางเงินหลาก
รูปแบบ ในการสนับสนุนภาคเอกชน ในการกูยืมเพ่ือการลงทุนดานสิ่งแวดลอม  กลาวคือ 

 ควรพัฒนาตัวชี้วัดการเจริญเติบโตของประเทศดวยตัวชี้วัดการพัฒนาที่
ยั่งยืน    

เปนที่ตระหนักดีวา การพัฒนาประเทศที่เนนอยางมุงม่ันในการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและวัดผลการเจริญเติบโตของประเทศหรือรายไดของประเทศ ดวยผลผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) นั้น ซึ่งแทที่จริงแลวการวัดดวย GDP ทําใหเกิดการ
บิดเบือนการพัฒนา เน่ืองจากการเจริญเติบทางเศรษฐกิจตองใชทรัพยากรในการผลิตมาก ขณะเดียวกัน
ก็ปลอยของเสียออกมามาก ซึ่งควรจะถูกประเมินมูลคาและนํามาหักจาก GDP ดวย จึงจะแสดงถึงอัตรา
การเจริญเติบโตสุทธิ ซึ่งวิธีการวัดเชนน้ีในทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เรียกวา GDP ที่คํานึงถึง
สิ่งแวดลอม (Green GDP) หรือการทําบัญชีรายไดประชาชาติที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Green 
Accounting)   
 ฉะน้ัน เม่ือมีนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญใน
ระดับมหภาค ในเบื้องตนจึงควรไดพัฒนานําตัวชี้วัด  Green GDP หรือ Green Accounting มา
ประยุกตใช  ในระยะตอไปควรสงเสริมใหมีการพัฒนาตัวชี้วัดเหมือนในระดับสากล ซึ่งไดยกระดับการ
พัฒนาตัวชี้วัดที่เนนพัฒนาอุตสาหกรรมยั่งยืนมากขึ้น โดยมีองคประกอบของ 3 ปจจัย คือ ปจจัยการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสิ่งแวดลอม และปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะปจจัยทาง
เศรษฐกิจน้ันนอกจากใช Green GDP หรือ Green Accounting แลว ยังไดคํานึงปจจัยการผลิตที่นําเขา
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วัตถุดิบและปจจัยผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือดูความสมดุลของการผลิตซึ่งไดพัฒนาเทคนิคการวัดขึ้น
เรียกวา Material Flow Accounts (MFA) เปนตน ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดนี้ควรนํามาใชในทุกระดับของ
การพัฒนาดวย 

 พัฒนากลไกการเงินเพื่อการลงทุนดานสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐ  
  ควรที่จะไดรับการกําหนดใหชัดเจนและประยุกตใชอยางไดผลเกี่ยวกับ การเงินเพ่ือการ

ลงทุนดานสิ่งแวดลอม ซึ่งภาครัฐโดยกระทรวงการคลังควรจะแสดงความเปนผูนําในการลงทุนดาน
สิ่งแวดลอม 3 ดาน คือ  

1) เพิ่มอุปสงคที่แทจริงสําหรับการลงทุนดานสิ่งแวดลอม  
 โดยการสรางความเขมแข็งใหกับกฎหมายสิ่งแวดลอม และใชกฎระเบียบที่อยูบนฐาน

การบังคับและสั่งการ รวมทั้งนําหลักการ Polluter-Pays Principle มาใช เชน  
  มาตรการการเงินเพื่อการจูงใจ  

  มาตรการนี้ปจจุบันไดมีการนํามาใชแลว โดยการยกเวนภาษีใหกับผูนําเขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม แตควรจะมีการปรับปรุงโดยเฉพาะการยกเวนภาษีใหกับนักนวัตกรรมหรือวิศวกรที่คิดคน
ประดิษฐเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมของไทย ทั้งน้ี เพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เปนภูมิปญญาไทย  และลด
การนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ และการเสียดุลทางการคา 

 มาตรการการเงินเพื่อสรางความคระหนักในความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
และเนนการปองกันไวลวงหนา  

จากประสบการณของประเทศที่เผชิญกับปญหาภัยพิบัติมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรม
หลายครั้ง สรางความสูญเสียมากมายใหกับผูประกอบการและเหยื่อที่อยูในชุมชน และขาดการเยียวยา 
การชดเชยก็ไมเปนธรรม  ดังน้ัน สําหรับอุตสาหกรรมที่จัดอยูในประเภทที่มีความเสี่ยงสูง ภาครัฐควรที่
จะออกมาตรการ Performance bond โดยใหอุตสาหกรรมวางเงินประกันเสี่ยงภัยไวลวงหนา เพ่ือเปน
หลักประกันในกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้น จะไดสามารถนําเงินดังกลาวมาชดเยเยียวยาความเสียหายตอสังคม
ไดทันทวงทีและมีผูรับผิดชอบเกิดขึ้น  สําหรับการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆในสังคม และกิจกรรมนั้นไดผลัก
ภาระการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหกับสังคมหรือผูอ่ืน กิจกรรมที่เปนของรัฐน้ัน ก็ควรที่จะนําหลัก User-
pays principle มาใชกับผูที่มาใชบริการนั้น และควรครอบคลุมตนทุนของกิจกรรมหรือบริการน้ันดวย 
เชน การใชน้ํา หรือการปลอยนํ้าเสียในลําคลองสาธารณะ เปนตน 

2) เพิ่มระดับของการลงทุนสิ่งแวดลอม    
ในขณะที่ประเทศไทย กําลังอยูในชวงเรงการพัฒนาอุตสาหกรรม สําหรับธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมที่มีเงินทุนจํากัดในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมมาใช  ภาครัฐ
จําเปนที่จะตองสรางหรือจัดหาแหลงเงินทุนใหมๆมาสนับสนุนเจาของกิจการอุตสาหกรรมตางๆดวย ซึ่ง
รูปแบบของแหลงเงินทุนของไทยยังมีขอจํากัด และไมอํานวยความสะดวกใหเกิดความรวมมือสนับสนุน
ของภาคสถาบันการเงิน ดังน้ัน จึงควรพัฒนาปรับปรุงรูปแบบความชวยเหลือที่ตรงตามความตองการ
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง อีกทั้งยังเปนการชวยสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความวามสามารถเชิงการแขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรมอีกดวย  ตัวอยางเชน ควรมีการจัดตั้งองคกรที่
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มีความรูทางการเงินและความรูทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม  ทําหนาที่บริหารจัดการเพื่อเขา
มาชวยเหลือเจาของอุตสาหกรรมในการแนะนําเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและวิเคราะหความ
เปนไปไดในการลงทุน  รวมทั้งบริการจัดหาแนะนําแหลงเงินกูดวย  ซึ่งองคกรลักษณะนี้จะเปนตัวกลาง
และมีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการเสริมชองวางทางความรูและการเงินของผูประกอบการ อุตสาหกรรมใน
ประเทศได 

3) ควรออกแบบกลไกการเงินเพื่อสรางความเขมแขง็ใหกับนโยบาย   
 ควรเนนการระดมทุนจากตลาดมากขึ้นแทนที่จะเปนการใหเงินอุดหนุนโดยภาครัฐ  ควร

บังคับใชภาษีมลพิษตางๆ  เน่ืองจากประเทศไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี จึงควรพัฒนาเครื่องมือ
ทางการตลาด (Market based instrument) มาประยุกตใชกับการจัดการสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและ
เรงดวน ไดแก ภาษีมลพิษ ภาษีบรรจุภัณฑ เปนตน 
   4)  ควรกําหนดเกณฑคัดและเลือกประเภทของอุตสาหกรรมวา ประเทศไทยจะรับ 
(หรือไมรับ) การลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมประเภทไหน และประเภทของอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยจะ
รับเขามาดังกลาว จะมีมาตรการที่จูงใจอยางไรซึ่งจะตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมาย
สงเสริมการลงทุน อาทิเชน อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมที่ของเสีย
เปนศูนย  ฯลฯ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในปจจุบันภายใตปญหาสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศ
อุตสาหกรรมประสบอยู ทําใหมีความพยายามที่จะขับไล   บังคับ  สงเสริม  ใหอุตสาหกรรมเหลานั้นไป
อยู หรือไปดําเนินการในประเทศที่ไมใหความสําคัญ หรือไมใหความสนใจในเรื่องสิ่งแวดลอม  มลพิษ 
 

(5) การพัฒนากลไกทางสงัคม 
 ควรสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่พัฒนาเขตอุตสาหกรรม ตั้งแต
กระบวนการวางแผนการกอตั้งเขตอุตสาหกรรม จนกระทั่งการมีสวนรวมในการตัดสินใจคัดเลือก
โครงการหรือประเภทการลงทุนในพื้นที่ ตลอดจนการมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานของเขต
อุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ควรสรางและพัฒนาระบบการสื่อสารขอมูลที่ดีในพ้ืนที่ เนนความ
โปรงใสของขอมูลจากภาคอุตสาหกรรม และใชเปนสื่อในการสรางการเรียนรูรวมกัน รวมทั้งควรสงเสริม
สนับสนุนใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและมีความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR)   
  

12.2 ระดับพืน้ที่   
  ขอเสนอในระดับพ้ืนที่นี้ นอกจากจะตองไดรับการสนับสนุนในดานยุทธศาสตร นโยบาย 
มาตรการทางกฎหมาย หรือกฎเกณฑตางๆ ที่ตองยกเครื่องและปรับปรุงในระดับชาติดังที่ไดเสนอไว
ขางตนแลว ในระดับพ้ืนที่ซึ่งเปนสวนที่ไดรับผลกระทบโดยตรงยังตองปรับกระบวนการ แนวปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ใหสอดคลองกับทิศทางระดับชาติไปพรอมกันดวย จึงจะนําไปสูการแกไขปญหาเพื่อความ
ยั่งยืนของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมได  และเนื่องจากกลไกภาครัฐหลายสวนไมสามารถดําเนินการไดใน
ระดับพ้ืนที่ จึงตองอาศัยกลไกภาครัฐสวนกลางเขามารวมและสนับสนุนดําเนินการ ดังมีขอเสนอที่สําคัญ
ดังนี้  
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 (1) ขอเสนอกลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที ่เพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอยาง
ยั่งยืน 
      ในกรณีของปญหาที่เกิดขึ้นจากเขตอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอประชาชนและประโยชน
สาธารณะ จึงไมสามารถที่จะทําใหองคกรตามระบบราชการที่มีอยู  ไมวาจะเปน  ราชการสวนภูมิภาค  
ราชการสวนทองถิ่น ที่จะแกปญหาได ดังน้ัน ในกรณีการนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ  
ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงขอจํากัดที่ชัดเจนในตัวอยูแลวขององคกรในระบบราชการปรกติ   จึง
จําเปนตองสรางองคกรที่มีรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่วิธีการดําเนินงานที่เปนลักษณะพิเศษ     

 ในระดับองคกรดําเนินการที่ขาดหายไป คือ  องคกรที่ทําหนาที่ในการรับเรื่องราวความ
เดือดรอนหรือขอรองเรียนจากเอกชนหรือจากประชาชนทั่วไป   หากพิจารณาจากเหตุการณที่
ผานมา ปญหาที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชนผูประกอบการจะมีชองทางของคณะกรรมการตางๆในระดับ
นโยบายที่คอยใหความดูแล  ชวยเหลือ   สนับสนุน สงเสริม (ไมไดทําหนาที่ในการใหความเปนธรรม   
แตทําหนาที่ใหความเห็นชอบที่จะไดประโยชนจากการผลักภาระใหกับสังคม) ในระดับชาวบาน  
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ  ผูใชแรงงาน  ก็ถูกกําหนดโดยกฎหมายใหไปใชชองทางปรกติ  คือ  
ราชการสวนทองถิ่น  ราชการสวนภูมิภาค   และกระบวนการยุติธรรมทางแพง  ทางอาญา  ปรกติ   ซึ่ง
ที่ผานมาไมสามารถที่จะสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นได  ดังน้ัน  จึงควรมีการจัดตั้งกลไก
คณะกรรมการในลักษณะที่เปน Tribunal12 เปนองคกรที่ทําหนาที่ในรูปคณะกรรมการ โดยมีขอบเขต
และหนาที่ดังนี้ (รายละเอียดดูในบทที่ 13) 

 

 องคกรที่ทําหนาที่เปน  Tribunal หรือทําหนาที่ใชอํานาจที่เปนอํานาจกึ่งตุลาการ จะตองมีอํานาจ 
หนาที่ และลักษณะสําคัญๆ ดังตอไปน้ี  

1. ใหเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการ  ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  การใชอํานาจและการ
บริหารงานของหนวยงานที่มีหนาที่ในระดับพื้นที่ใหเปนไปตามที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบตางๆกําหนด 13 

2. ใหองคกรดังกลาวทําหนาที่ในการระงับหรือยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่  โดยให
มีหนาที่ในการชี้ขาดขอพิพาทในบางเรื่อง  เชน  การตองดําเนินการตามแผนฯ  การสั่งใหชดใชคาความ
เสียหาย  การสั่งใหหยุดการดําเนินการ  การสั่งปดโรงงาน  สั่งใหทําตามคําสั่งในกรณีที่จะตองมีการ

ปรับปรุงโรงงาน  กระบวนการผลิต  ซึ่งการใหองคกรดังกลาวมีอํานาจในการชี้ขาด ( Quasi judicial )   
หรือ อํานาจกึ่งตุลาการ  จะสามารถที่จะทําใหขอพิพาทตางๆสามารถมีขอยุติ  มีทางออกในระดับพ้ืนที่  
ไมเปนคลื่นกระทบฝงเหมือนที่ผานๆมา 

 3. ทําหนาที่ในการจัดทําระบบฐานขอมูลทั้งในภาพกวางและภาพเฉพาะที่เกี่ยวกับเขต
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม   แหลงมลพิษ สถานการณความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอม   
รวมถึงการปฎิบัติภารกิจของหนวยงานตางๆของรัฐในระดับพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม และขอมูลอ่ืนๆที่

                                                 
12 ในตางประเทศที่มีการกําหนดภาระกิจของรัฐใหมในลักษณะนี้จะมีการตั้ง องคกรในลักษณะนี้เสมอ  ซ่ึงนอกจากจะเรียกวา  tribunal  แลว  ยังอาจจะเรียกชื่ออยางอื่นอีก
เชน  regulatory  commission  หรือ  อาจจะเรียกวา  regulatory  agency  ก็ได   และองคกรที่จะถูกควบคุมติดตามตรวจสอบไดแก  การนิคมฯ  กรมโรงงาน  กรมแรงงาน  กรม
ควบคุมมลพิษ  จังหวัด  เปนตน    
13 ซ่ึงจากการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมหรือการปองกันปญหาในปจจุบันก็มีอยูเปนจํานวนมากและนาจะครอบคลุมปญหาตางๆไดในระดับหนึ่ง 
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จําเปนสําหรับการวางมาตรการที่เปนการปองกัน และในกรณีที่เกิดเปนปญหาขอพิพาทก็สามารถที่จะใช
ฐานขอมูลดังกลาวเปนรากฐานในการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท อันเนื่องมาจากเขตอุตสาหกรรม   

4. องคประกอบขององคกรดังกลาว มาจากตัวแทนจากฝายตางๆและจากผูเชี่ยวชาญ โดย
จะตองมีการกําหนดวิธีพิจารณาเรื่องที่สามารถแสวงหาขอเท็จจริงใหกวางขวางและเปนจริง 

 5. องคกรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบติดตามการดําเนินการทั้งหลาย ในเขตอุตสาหกรรมและ
ใชอํานาจวินิจฉัยกึ่งตุลาการในการวินิจฉัยปญหาขอพิพาท ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเน่ืองจากการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม จะตองจัดตั้งขึ้นทันทีที่มีการดําเนินการ การตัดสินใจในระดับนโยบายที่จะพัฒนาใหพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่งเปนเขตอุตสาหกรรม   

 6. จะตองพัฒนาระบบศาลเฉพาะทางขึ้น เพ่ือทําหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจกึ่งตุลาการ   
ซึ่งในที่นี้ก็คือศาลสิ่งแวดลอม โดยเนื้อหาของอํานาจแลวนาจะเปนศาลปกครอง ในกรณีที่เปนประเด็น
เรื่องการใชอํานาจทางปกครองของหนวยงานของรัฐ   แตในขณะเดียวกันในสวนที่เกี่ยวกับการชดใช
ความเสียหาย การกระทําที่เปนการกระทบสิทธิ การกระทําความผิดทางอาญาก็นาที่จะตองเปนอํานาจ
ของศาลยุติธรรม 
 (2) ขอเสนอตอกลไกทางกฎหมายทองถ่ิน 

ควรปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหเหมาะสมกับความ
เจริญ และการพัฒนาในพื้นที่  

(3) ขอเสนอกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงความเขมแข็งของกลไกมาตรการเฝาระวัง และ
ตรวจสอบ 

• ควรพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของหนวยงานในระดับ
พื้นที่ ทั้งที่เปนหนวยงานในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่เปนเขตอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพที่
สามารถติดตาม เฝาระวัง วิเคราะหและตรวจสอบดูแลปญหาผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ควรมีการพัฒนาระบบการจัดทําฐานขอมูล สําหรับผูประกอบการที่ดําเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและจัดทําฐานขอมูลโรงงาน  เพ่ือการตรวจสอบติดตามผูประกอบการที่ไม
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยขอมูลดังกลาวตองสามารถ
เชื่อมโยงกับมาตรการในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  และมาตรการในการสงเสริมการลงทุน  

• ควรลงทุนการพัฒนาระบบการเฝาระวัง  ติดตาม  ขอมูลมลพิษจาก
อุตสาหกรรม ของหนวยงานสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ที่เปนที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม โดยใหมีแบบรายงาน
ผลการตรวจอัตโนมัติและตอเน่ือง โดยเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และสามารถเปดเผย
ตอสาธารณะ 
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• สถาบันวิชาการในภูมิภาคหรือมหาวิทยาลัย ควรไดรับมอบหมายใหเขามามี
บทบาทชวยเหลือในฐานะที่เปนที่ปรึกษาทางวิชาการแกภาครัฐในระดับทองถิ่น เพ่ือการใชทรัพยากรทั้ง
ดานบุคลากรและอุปกรณของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ  

 ขอเสนอสนับสนุนกระบวนการ Recycle วัสดุอยางเปนระบบ นอกจากการ
สนับสนุนใหอุตสาหกรรมพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีดานสิ่งแวดลอมแลว ในระดับทองถิ่นหรือ
ภูมิภาค หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนเขามามีสวนรวม หรือใช
กลไกตลาดในพื้นที่ ใหเกิดกลไกและกระบวนการนําวัสดุหรือของเสียหมุนเวียนกลับมา
ใชอยางเปนระบบและดําเนินการอยางมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรเพ่ือการลดการใชวัสดุ
และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  

  การวางผังเมืองเพื่อแกไขปญหาทองถ่ิน ควรออกแบบการวางแผนพื้นที่เขตพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน โดยผสมผสานนโยบายหลายดานเขาดวยกัน 

 ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ควรมีการปรับ
กระบวนการผลิต วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช เพ่ือเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 

• วัสดุ 

- ลดปริมาณวัสดุที่ใชในโรงงานผลิตใหเหลือนอยที่สุด 
- ปรับเปลี่ยนจากวัสดุที่เปนพิษ เปนไมมีพิษ  
- ใชประโยชนจากวัสดุที่เปนของเสีย จากอุตสาหกรรมหนึ่งหรือขั้นตอนหนึ่ง

ของ โรงงานผลิตเพ่ือเปนวัสดุของอีกโรงงานอื่น 

• พลังงาน 

- ลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิตใหเหลือนอยที่สุด   
- ใชวัสดุที่ใชพลังงานนอย  ปรับปรุงกระบวนการผลิต และปรับไปใชแหลง

พลังงานทางเลือกหรือพลังงานที่นํากลับมาใชใหมได 
- ปรับเปลี่ยนจากการใชน้ํามันและถานหินมาใชพลังงานแสงอาทิตยและกาซ 
- ใชวัสดุที่สิ้นเปลือยพลังงานนอย  

• ผลิตภัณฑ 

- ออกแบบผลิตภัณฑที่ที่สามารถใชซ้ําหรือยกระดับคุณภาพมากกวา ทิ้ง
ขวางเปนขยะ 

- ผลิตภัณฑของโรงงานควรมาจากวัสดุที่หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมได  
- สรางผลิตภัณฑที่สามารถยอยสลายไดงาย และผลผลิตที่เปน by-product 

ก็ไมมีความเปนพิษ 
- ออกแบบผลิตภัณฑที่จะมีผลกระทบนอยที่สุดตอสิ่งแวดลอม 
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• การเปดเผยขอมูลของการผลิต 

- บันทึกและเผยแพรรายการขอมูลของวัสดุ ที่นําเขาไปในกระบวนการผลิต 
และที่ ออกมาจากกระบวนการผลิต   

- เผยแพรขอมูลมลพิษที่ปลอยออกมา เพ่ือกระตุนใหทั้งชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม รับผิดชอบการลดมลพิษที่ปลอย  

• มีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน 

-  ISO 14000 
- เนนกระบวนการผลิตที่สะอาด 

  

 ขอเสนอเพื่อการออกแบบการใชพื้นที่ที่ดี   
 ควรออกแบบภายในเขตอุตสาหกรรมเพื่อสรางระบบปองกันผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึน  หลังจากสามารถที่จะเลือกพื้นที่วา เขตพ้ืนที่ใดเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมประเภทใดโดย
ตั้งอยูบนเกณฑการประเมิน (ทั้งหลายที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนได และสามารถที่จะใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตรชวยประกอบการตัดสินใจ)แลว ควรจะออกแบบเพื่อจัดวางและสรางระบบ
ปองกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึน   พรอมทั้งการออกแบบบริเวณโดยรอบนอกเขตโรงงาน (มี buffer 
zone)   มีการจัดเปน zone ยอยๆ ซึ่งตองคํานึงถึงชุมชนและลักษณะของสภาพทางภูมิศาสตร อุตุนิยม  
และอุทกศาสตร  ชลศาสตร   การจัดวางที่คํานึงถึงมาตรการในการปอง และการแกปญหาเรื่องความ
เสี่ยงทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้น  รวมถึงในทุกๆ zone จะตองมีระบบและหนวยที่ทําหนาที่ในการจัดการ
ของเสียและระบบความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น   ซึ่งรวมไปถึงการเตรียมตัวของหนวยงาน
ภาครัฐในระดับพ้ืนที่ซึ่งจะตองเตรียมความพรอมทั้งในดานบุคคลกร  เครื่องมือ อุปกรณและงบประมาณ
เพ่ือปองกันความเสี่ยงความเสียหากที่อาจจะเกิดขึ้น (ดูแบบอยางกรณีของกลุมประเทศยุโรปที่นําความรู
เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศนไปใชในการปองกันผลกระทบจากเขตอุตสาหกรรม) 

 การออกแบบและการรองรับประเภทอุตสาหกรรมแบบครบวงจร  การออกแบบ
เพ่ือการใชพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหคุมคาและประหยัด
พลังงาน รวมทั้งการออกแบบเพื่อรองรับระบบการสงตอของเสียเพ่ือการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมได
อยางมีประสิทธิภาพ หรอืนําไปเปนวัตถุดิบของอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง 
 (4) ขอเสนอเพื่อการพัฒนา Green GPP (Gross Provincial Product) 
 ในระดับพื้นที่ หรือระดับภูมิภาค ที่เปนพ้ืนที่ที่ตั้งนิคมหรือกลุมอุตสาหกรรม ควรไดมีการพัฒนา
ระบบขอมูลรายไดทางเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นขึ้นมา (GPP) และควรคํานึงถึงประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมสีเขียวดวย โดยการประเมินเปนมูลคาของการใชทรัพยากรในพื้นที่และความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอมเปนตัวเงิน แลวนํามาหักจาก GPP จะไดผลออกมาเปนคา Green GPP ซึ่งจะเปน
ตัวชี้วัดที่สําคัญที่บงบอกถึงความเจริญเติบโตของพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว วารายไดที่ไดรับหัก
ความเสื่อมโทรมและทรัพยากรแลว จะมีมูลคาเปนเทาไร  
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บทที่ 13 
ขอเสนอแนวคิดและหลักการเกีย่วกับองคกรที่ใชอํานาจ 
กึ่งตุลาการ (Tribunal) สําหรับการแกปญหาที่เกิดข้ึน 

เนื่องจากเขตพฒันาอุตสาหกรรม 
 

13.1 สภาพไรอํานาจรัฐเหนือเขตนิคมอุตสาหกรรม  
  สภาพไรอํานาจรัฐเหนือเขตนิคมอุตสาหกรรม เปนสภาพที่ไมเกินเลยไปจากความเปนจริงเลย
(De Facto) แมแตนอย สภาพเชนน้ันสะทอนอะไรหลายๆ ประการที่เกิดขึ้นและกําลังเปนไปใน
สังคมไทย กลาวโดยเฉพาะในทางกฎหมายซึ่งควรที่จะเปนสิ่งที่ชวยทําหนาที่ในการปองกันและแกไข
ปญหาตางๆเหลานั้น กลับไมสามารถที่จะแสดงออกถึงความหวัง ความเปนธรรมที่ประชาชนจะพึงได 
เทานั้นยังไมพอการวางเฉยของระบบกฎหมาย การวางเฉยของกระบวนการในการใชอํานาจรัฐเทากับ
เปนการซ้ําเติม ผลักไส หรือแมกระทั้งเปน การชักนําใหประชาชนไปเผชิญสภาพไรรัฐสภาพไรซึ่งอํานาจ 

การแสดงออกของอํานาจรัฐสามารถที่จะแสดงออกไดหลายทาง ปญหา คือ  วิธีการแสดงออก
ของอํานาจรัฐดวยวิธีไหนที่จะเกิดการแกปญหา วิธีไหนที่จะเกิดผลดีแกประชาชน วิธีไหนจะมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นเหลานี้ตางหากที่เปน “วิธีคิด” ที่สําคัญที่สุด   

หากประเมินยอนรอยกลับไปขางหลังเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยใชอุตสาหกรรมเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เราจะพบวาปญหาตางๆที่เกิดขึ้นสวน
ใหญจะเปนปญหาที่เกิดจากการจัดโครงสรางของอํานาจรัฐเสียเปนสวนใหญ ปญหาจากโครงสราง การ
จัดองคกร ดังกลาวประกอบดวย 

1) ความไมเปนเอกภาพขององคกรของรัฐที่ เกี่ยวของกับการแกปญหาที่ เกิดขึ้นจาก
ภาคอุตสาหกรรม(ในขณะที่ในดานการสงเสริมกลับมีความเปนเอกภาพ แมจะไมไดมี   การ
จัดองคกรที่เปนเอกภาพ  แตกลับใชวิธีการประสานงานอยางใกลชิดและนอก ความเปน
ทางการเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการลงทุน) ความไมเปนเอกภาพดังกลาวสืบเนื่องจาก
ทั้งบทบัญญัติกฎหมายในแตละฉบับ และทั้งจากการจัดองคกรของรัฐที่ไมมีความเปน
เอกภาพ รวมถึงความไมเปนเอกภาพของหนวยงานในระดับพ้ืนที่และความไมเปนเอกภาพ
ของหนวยงานที่เปนองคกรราชการประจํากับองคกรที่เปนการปกครองสวนทองถิ่น 

2) ปญหาการขาดความชัดเจนและขาดการบูรณาการรวมกันระหวางปรัชญาของหนวยงาน
ตางๆที่เกี่ยวของ 

3) ปญหาการไมบังคับใชกฎหมายของหนวยงานตางๆซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมาย 
4) ปญหาการขาดแนวทางและวิธีการในการแกปญหาที่ชัดเจน รวดเร็ว  เปนธรรมและมี

ประสิทธิภาพของหนวยงานตางๆ 
5) ปญหาการขาดระบบฐานขอมูลกลาง  ขาดระบบสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงาน

ทั้งหลายของรัฐ 
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6) ปญหาการไมมีระบบในการติดตามประเมินผลในภารกิจตางๆที่ไดดําเนินการไป 
7) ปญหาความไมเปนอิสระในการใชอํานาจเนื่องจากการถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง 

 

จากปญหาเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคกรดังที่ไดกลาวมาขางตน หากพิจารณา
ประกอบกับธรรมชาติ หรือสภาวะความเปนจริงของปญหาจะทําใหสามารถที่จะเขาใจถึงแกนของปญหา
ไดดังตอไปน้ี 
                  1. ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนปญหาที่มนุษยสรางขึ้น และ      
การสรางปญหาดังกลาวไมไดเกิดจากการกระทําของผูหนึ่งผูใดแตเพียงผูเดียว หากแตเกิดจากกลุมของ
บุคคลที่เขามามีสวนในการกอใหเกิดปญหาขึ้นมา (และมีขอที่นาสังเกตดวยวากลุมบุคคลดังกลาวที่เขา
มามีสวนในการกอใหเกิดปญหานั้นจะมีการพูดถึงองคกรที่มีฐานะเปนบุคคลในทางกฎหมาย (นิติบุคคล)
ซึ่งไมสามารถที่จะจับตองไดในความเปนจริง  ดวยเหตุดังน้ันเม่ือตองหาตัวผูกระทําก็จะเปนปญหาที่
ยุงยากและยิ่งมาตรการทางกฎหมายไมชัดเจน  การจัดโครงสรางองคกรไมเปนเอกภาพก็ไมสามารถที่
จะจัดการกับองคกรใดๆได แตองคกรเหลานั้นไดผลประโยชนไปเปนที่เรียบรอยแลวตั้งแตคิดจะเขามา
ลงทุนในประเทศ)   
                   2.  จะเห็นไดวาปญหาทั้งหลายเหลานั้นเกิดขึ้นมาอยางเปนระบบ สามารถที่จะยอยรอย
กลับไปแสดงใหเห็นไดวามีขบวนการอยางไรที่กอใหเกิดปญหากลาวขึ้น1

                   3.  แนวทางที่ถูกตองและสามารถที่จะหยุดยั้งไมใหเกิดปญหาขึ้นมามีบทเรียนมา
มากมายทั้งในและตางประเทศวา ตองสรางและใชมาตรการในการปองกันจึงจะเกิดประสิทธิภาพของ
ระบบในการแกไขปญหา เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการในการแกไข เพราะปญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม
มักจะมีพฤติกรรมของการเกิดที่มีรูปแบบการแตกตัวแบบทวีคูณ ดังนั้นเม่ือเกิดขึ้นในแตละครั้งกจะสงผล
กระทบอยางกวางขวาง 
                   4.  ตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการแกไขปญหาจาก รูปแบบการรองเรียนความเดือดรอน
ไปสู รูปแบบการแกไขปญหาแบบขอพิพาท (ในลักษณะเชิงคดี) 
 

 จากสภาพความเปนจริงและตนตอของปญหาดังที่ไดชี้ใหเห็นมาขางตนจะเห็นไดวากรณีเร่ือง    
“ เขตอุตสาหกรรม ”  ในแงของพัฒนาการทั้งในทางความเปนจริง  ในทางปฏิบัติ และ ในทางทฤษฎี จะ

                                                 
1 ระบบโครงสรางที่กอใหเกิดปญหาอยางเปนระบบเริ่มตนจากความคิดในการพัฒนาที่เลือกตัวแบบของการพัฒนาแบบไมสมดุลในทุกๆดานโดยมีระบบราชการ  ระบบ
กฎหมาย ระบบกระบวนการยุติธรรม ใหการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม  ทั้งในลักษณะกระตือรือลน  และในลักษณะวางเฉยไมใหความชวยเหลือ  ไมรับรู  ไมให
ความเปนธรรม    
             ในกรณีเขตนิคมอุตสาหกรรมมีระบบการสนับสนุนและจัดโครงสรางแบบพิเศษ โดยมีเปาหมายที่จะผลักดันใหเกิดการตั้งโรงงานและประกอบการได   ในทางดาน
บริหารทั้งในระดับนโยบายที่มุงสงเสริมโดยมีนโยบายที่ชัดเจนตอเนื่อง  ติดตอกันมาเปนเวลานานมีการจัดตั้งองคกรใหทําหนาที่ในการสงเสริม  ดูแล  แกปญหา ( ดังจะเห็น
ไดจากการจัดตั้งสภาพัฒนมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงตะวันออกเปนการเฉพาะ )มีการจัดระบบราชการใหทําการสนับสนุนมีการใชมาตราการทางภาษีเพื่อ
สงเสริมการลงทุน  มีการจูงใจใหเกิดการลงทุน มีมาตรการจูงใจใหสามารถือครองที่ดิน มีหนวยงานในระบบราชการตั้งแตระดับบนและระดับลางใหการสนับสนุนโดยขาด
ระบบการการประเมิน ขาดการติดตามผล การใชวิธีการลดการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายจึงเปนการจูงใจใหอุตสาหกรรมที่มีลักษณะที่มีแนวโนมจะไมชอบดวย
กฎหมายในดานตางๆนิยมชมชอบเปนอยางยิ่ง  เพราะมีรัฐที่ประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการถูกบังคับใหเปนไปตามกฎหมายได 
             ความพยายามลาสุดของฝายบริหาร  คือ  ความพยายามในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
             ในทางดานนิติบัญญัติ   นอกจากไมปรับปรุงกฎหมายใหนําไปสูการมีมาตราการปองกันปญหาแลว กลไกกรรมาธิการของรัฐสภาก็ไมสามารถที่จะแกปญหาใหได 
กลไกกระบวนการยุติธรรมไมมีการปรับตัว   ระบบทั้งระบบเมื่อเปรียบเทียบกับความสลับซับซอนของปญหาแลวไมสามารถที่จะหวังหรือเห็นไดวาระบบกระบวนการ
ยุติธรรมจะใหความเปนธรรมที่คุมคากับทรัพยากรที่สังคมทุมเทใหไดอยางไร     
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เห็นไดวาเปนแนวความคิดที่เกิดจากสภาวะของปญหาที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูอยาง
กระจัดกระจายปะปนไปกับการใชพ้ืนที่ในลักษณะตางๆ เชน  พ้ืนที่ทางการเกษตรกรรม  พ้ืนที่พักอาศัย  
พ้ืนที่อนุรักษ  ฯลฯ  และในที่สุดก็นําไปสูความขัดแยง ความไมถูกสุขลักษณะ ความไมคุมคาฯลฯ   
ดังนั้นจึงมีการเสนอใหจัดตั้งเปนเขตๆในการที่จะใชประโยชนในพื้นที่ตางๆ  ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนใน
พระราชบัญญัติผังเมือง   
 

13.2 สภาพปญหาที่การจัดรูปแบบองคกรแบบเดิมไมสามารถที่จะแกปญหาหรือไมเพียงพอใน
การ แกปญหารูปแบบการจัดองคกรแบบเดิมที่ใชในการแกไขปญหา 

 ในระดับชาติ 
                   - ระบบการรองเรียนในระบบราชการปรกติ 
                      (กรมตางๆ/กระทรวง,คณะกรรมการตามกฎหมาย เชน  คณะกรรมการสวล.    
                      คณะกรรมการน้ําบาดาล   ) 
                   - ระบบการรองเรียนไปยังกรรมาธิการของสภา 
                   - ระบบการรองเรียนไปยังองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
                      (ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) 
                      การฟองเปนคดีตอศาล (ศาลปกครอง , ศาลยุติธรรม) 

 ในระดับพื้นที่     
  - การใชกลไกของจังหวัด/อําเภอ 

                   - การใชกลไกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                   - การใชชองทางในทางการเมือง 
                   - การใชชองทางสื่อสาธารณะ 

ระบบที่มีอยูทั้งหมดไมสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นสืบเน่ืองจากเขตนิคมอุตสาหกรรมแต   
อยางใด ทั้งน้ีเน่ืองจากมีแตหนวยงานที่ใหการสนับสนุนเทานั้น แตไมมีหนวยงานที่แกไขปญหาทั้งๆที่มี
หนาที่ตามกฎหมายที่ตองทําโดยไมจําเปนตองถามถึงพ้ืนฐานความคิดระดับสํานึกของความเปนผูที่
ไดรับฉันทานุมัติใหใชอํานาจสาธารณะ        
 

13.3 หนาที่และโครงสรางขององคกร 
                 องคกรดังกลาวทําหนาที่หลักในการใชอํานาจกึ่งตุลาการ (Quasi Judicial) เพ่ือแกไข
ปญหาที่อํานาจนิติบัญญัติ องคกรอิสระ องคกรปกครองทั้งหลายในระบบราชการและอํานาจตุลาการไม
สามารถที่จะแกปญหาได ดังนั้นองคกรดังกลาวจึงตองทําหนาที่หลัก 2 ประการ คือ   
                1. หนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานของสวนราชการตางๆที่อยูใน
พ้ืนที่ซึ่งมีเขตนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู   เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายนั้นๆกําหนดใหตองทํา   โดยใช
แนวทางของหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในการดําเนินการ 
                2.  หนาที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เปนผลสืบเนื่องจากการมีเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน ตอชุมชน ตอสิ่งแวดลอมทั้งหลาย ที่อยูในเขตหรือบริเวณที่ไดรับ
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ผลกระทบ ซึ่งอาจจะเปนขอพิพาทที่เกิดจากการที่รัฐไมใชอํานาจตามกฎหมาย   หรืออาจจะเปนการใช
อํานาจทางปกครองเพื่อการตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการกับ
ผูประกอบการ 
 

13.4 ความสัมพันธระหวางองคกรกับประชาชน สังคม ผูประกอบการและเจาหนาที่ของรัฐ 
          ในขณะที่ มีองคกรของรั ฐมากมายที่ เข ารวมสนับสนุนให เกิดเขตนิคมอุตสาหกรรม         
สนับสนุนนอยางเต็มที่ในการทําใหเกิดโรงงาน โดยแทบจะทุกกรณีของเขตนิคมอุตสาหกรรมไมได
เตรียมการอยางใดๆในการปองกันหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งๆที่มีบทบัญญัติกฎหมาย  กําหนด
มาตรการตางๆที่พอจะแกขัดไปได  หากการจัดองคกรและกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง  ทางอาญา  
และทางปกครองเปนไปอยางสอดคลองที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระดับพ้ืนที่ตางๆอันเนื่องมาจากการมีเขตนิคมอุตสาหกรรมเขาไปเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง  กฎหมาย  วัฒนธรรม  ในพื้นที่เหลานั้นอยางสิ้นเชิง 
           ดังน้ัน  การปรับโครงสรางองคกร โดยใหองคกรดังกลาวเปนความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบในเขตพื้นที่ ดวยวิธีการรับเรื่องราวรองทุกขที่เกิดจากการที่หนวยงานของรัฐ
ไมดําเนินการตามกฎหมาย    
           ความสัมพันธในระดับแรก คือ  การเขามาติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการทํางานของ
หนวยงานทั้งหลายซึ่งมีผลโดยออมที่จะทําใหผูประกอบการ  โรงงานจะตองอยูในกรอบกติกาที่มีองคกร
กํากับอยางใกลชิดสองชั้น 

ความสัมพันธในระดับที่สอง คือ การมีตัวแทนของประชาชนทั้งในทางตรงและทางออมที่จะเขา
มาเปนสวนหนึ่งขององคประกอบของกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการ
ทํางานของระบบราชการ 

ความสัมพันธในระดับที่สาม  คือ การนําเอาขอมูลจากประชาชนในพื้นที่เขาสูกระบวนการ
พิจารณาในชั้นของการระงับขอพิพาท    
   

13.5 งบประมาณที่จะใชในการดําเนินการ 
เม่ือเปรียบเทียบกับความไมเทาเทียมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา การที่รัฐบาลมีมาตรการในการ

สงเสริมการลงทุน โดยการยกเวนภาษีใหกับผูประกอบการ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานบนโดยใช
มาตรการทางกฎหมายริบเวนคืนตนทุนชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน การสงเสริมใหเกิดการแยงชิง
ทรัพยากรที่เปนของสวนรวมใหกับผูที่มีอํานาจที่มากกวา  การผลักภาระหนาที่ซึ่งผูประกอบการจะตอง
จายไปใหประชาชนที่อยูใกลตองแบกรับ โดยที่ระบบราชการไมไดทําหนาที่อยางใดๆในนามของสังคมที่
จะเรียกรองคาความเสียหายอยางใดๆจากผูทําความเสียหายและไดประโยชนฝายเดียว 

ดังนั้นหาจะจัดสรรงบประมาณที่เปนเงินของแผนดินเพื่อมากอบกูฟนฟูปรับเปลี่ยนระบบที่ไม
สามารถสรางระบบสังคมที่เปนธรรมใหเปนสังคมที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดเปนสัดสวน
จากการลงทุน  และจากสัดสวนภาษีที่ผูประกอบการไดรับการสงเสริมการลงทุนมาเปนงบประมาณใน
การดําเนินการ 
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ในขณะเดียวกันในสวนของเจาหนาที่  บุคคลากรและสํานักงานก็เปนสวนที่รัฐบาลในฐานะฝาย
บริหารจะตองดําเนินการในการปฏิรูประบบราชการและดําเนินการใหตรงตามความตองการของ
ประชาชน  ซึ่งเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  ที่รัฐบาลและหนวยงานของรัฐมี
พันธะที่จะตองดําเนินการ 
 

13.6 การเตรียมความพรอม 
นอกจากการที่จะตองผลักดันใหเปนบทบัญญัติในทางกฎหมายแลว2   จําเปนที่จะตองเตรียม

ความพรอมทั้งในเรื่องระบบฐานขอมูล  ระบบการบริหารงานบุคคล   ระบบวิธีพิจารณาคดี   ระบบการ
ติดตาม  ระบบการประสานงาน   การจัดคามาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมที่จะใชอางอิง  ฯลฯ 
 

13.7 สภาพบังคับขององคกร 
ดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบ   ประเมินผล  และแจงผลการดําเนินการ(หรือที่ไมดําเนินการ)ให

ผูบังคับบัญชาทราบ จัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการของหนวยงาน เปนผูดําเนินคดีแทนผูเสียหาย 
 

13.8 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
(1) องคประกอบของคณะกรรมการ 

 ระดับชาติ 
1. ตัวแทนขององคกรวิชาชีพที่ มีประสบการณ (วิศวกรรมสถาน /แพทยสภา/นัก

สิ่งแวดลอม) 
2. ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม 
3. ตัวแทนของภาควิชาการที่มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ(วิศวะ/สิ่งแวดลอม /   

                      วิทยาศาสตร/กฎหมาย /ฯลฯ 
4. ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีนิคมตั้งอยู 
5. ตัวแทนประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเสี่ยง 
6. ตัวแทนผูเชี่ยวชาญทางดานอาชีวะอนามัย  
 ระดับพื้นที่ 
1. ตัวแทนของประชาชนที่อยูในบริเวณเขตที่อาจจะไดรับผลกระทบจากนิคม 
       อุตสาหกรรม 
2. ตัวแทนโรงงาน  ตัวแทนผูประกอบการ 
3. ตัวแทนแรงงาน 
4. ตัวแทนกลุมผูตรวจสอบมาตรฐานขององคกร 
5. ตัวแทนฝายสาธารณะสุขในพื้นที่ 
6. ตัวแทนการนิคมอุตสากรรมในพื้นที่ 
7. ตัวแทนฝายสิ่งแวดลอม 

                                                 
2 เนื่องจาก  ปญหาดังที่กลาวมาขางตนมีสาเหตุมาจากอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานตางๆขัดแยงกัน  ซ่ึงรวมไปถึงอํานาจในการใชงบประมาณ  อํานาจในการบังคับ
บัญชากําลังคน  และผลประโยชนอื่นๆที่จะไดรับมาจากความบกพรองของระบบราชการ  จึงทําใหตองปฎิรูปใหญในสวนที่วาดวยการจัดระบบองคกรเสียใหม 
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8. ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนทางดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ   
9. ตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
10. ตัวแทนของฝายปกครอง 

 

(2) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 อํานาจคณะกรรมการในระดับชาติ 
1. วางกรอบ  นโยบายในการดําเนินการติดตาม  การตรวจสอบ  การประเมินผล 
2. ดําเนินการประเมินผลการดําเนินการของหนวยงานทั้งหลายในเขตอุตสาหกรรมแต

ละเขต 
3. จัดทํามาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรม 
4. จัดทําขอเสนอแนะตอรัฐบาล  รัฐสภา  เกี่ยวกับการปรับปรุง  แกไขกฎหมายใน

ระดับตางๆ 
 อํานาจคณะกรรมการในระดับพื้นที่ 
1. อํานาจในการติดตามตรวจสอบ 

1.1 ระบบฐานขอมูล 
1.2 การดําเนินการของหนวยงานทั้งหลายของรัฐ 
1.3 ระบบการปองกันตามที่กําหนดใหผูประกอบการตองดําเนินการ  จัดใหมี  ตาม

กฎหมาย 
1.4 การติดตามการทําตามขอแนะนําที่การศึกษาผลกระทบทางสิ่งวดลอมและ

ผลกระทบทางสังคม  ใหคําแนะนํา   
2. อํานาจในการประเมินผล 

2.1 การดําเนินการตามกฎหมายของหนวยงานในระดับพื้นที่ 
2.2 การประเมินผลเครื่องมือในทางกฎหมายวามีเพียงพอ หรือมีประสิทธิภาพ

หรือไม 
2.3 การประเมินศักยภาพของหนวยงานตางๆที่มีหนาที่ในทางกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 

13.9 คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดข้ึนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
(1) องคประกอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการระดับชาติ 

- ตัวแทนจากองคกรที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
- ตัวแทนจากองคกรที่ติดตามปญหาโรคที่เกิดจากการทํางาน 
- ตัวแทนจากองคืกรที่ติดตามปญหาเรื่องสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรม 
- ตัวแทนจากนักวิชาการ (เศรษฐศาสตร   วิทยาศาสตร   สิ่งแวดลอม   
วิศวกรรมศาสตร   นิติศาสตร  รัฐศาสตร) 
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- ตัวแทนจากองคกรวิชาชีพ        
 คณะกรรมการระดับพื้นที่ 

 

 (2) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 อํานาจคณะกรรมการในระดับชาติ 
1. รับพิจารณาเร่ืองที่เปนขอพิพาทระหวางประชาชนผูที่ไดรับผลกระทบกับหนวยงานของ

รัฐหรือกับผูประกอบการ หรือ โรงงาน ที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
2. วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทและมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหหนวยงานของดําเนินการเพื่อแกไขขอ

พิพาท 
3. วางขอกําหนด  แนวทางในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม   
 

 อํานาจคณะกรรมการในระดับพื้นที่ 
มีอํานาจเชนเดียวกับคณะกรรมการในระดับชาติ  แตมีขอบเขตการใชอํานาจเฉพาะขอพิพาทที่

เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเทานั้นซ่ึงเปนการกระจายอํานาจมาสูพ้ืนที่ที่เปน
ปญหา     
 

13.10. เหตุผลและความจําเปนอันเรงดวนที่ตองมีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรน้ี 
หากพิจารณาถึงหนวยงานที่ทําหนาที่ในการผลักดันสงเสริมใหเกิดเขตอุตสาหกรรมแลวจะ

พบวามีองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาวมากมาย   แตเม่ือพิจารณาถึงองคกรที่ทําหนาที่ในการเยียวยาความ
เสียหาย และทําหนาที่ในการระงับขอพิพาทที่เกิดจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแลว  กลับเปนชองทาง
ปรกติที่ประชาชนเขาถึงไดยากลําบาก  จะตองเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเสียกอน  แลวจึงจะเกิดสิทธิใน
การที่จะนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการพิจารณาซึ่ง  ก็ตองรอการพิจารณาเปนระยะเวลาแรมป  อีกทั้ง
หลักกฎหมายที่จะนํามาพิจารณาใหความเปนธรรมก็มีขอจํากัด  ไมสอดคลองกับลักษณะของภยันตราย
ที่เกิดจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม    

ดวยขอจํากัดทั้งปวงจึงจําเปนที่จะตองรีบเรงในการสรางระบบในการจัดการความขัดแยงและให
ความเปนธรรมเพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นเปนการซ้ํารอยปญหาตางๆที่ประชาชนและสังคมเปนผู
แบกรับ และเพื่อใหเกิดการแยกแยะระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมที่เคารพกฎหมายใหความสําคัญ
กับหลักธรรมาภิบาลในการประกอบการ  ออกจากผูประกอบการโรงงานที่ละเมิดกฎหมาย   ดังน้ันจึง
จําเปนที่จะตองผลักดันใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมายดําเนินการตามกฎหมายอยางไมเลือก
ปฎิบัติและเนนการปองกันมากกวาการแกไข รวมถึงการจะตองจัดเตรียมระบบฐานขอมูลอันสําคัญ
ทั้งหลายเพื่อบงชี้ใหไดถึงสภาพความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  เพ่ือ
ดําเนินการทั้งหลายที่จะปองกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น     

ดังน้ันในระยะเรงดวนเฉพาะหนาจึงจําเปนที่จะตองมีระบบในการตรวจสอบติดตามประเมินผล
การทํางานของหนวยงานตางๆที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอยางใกลชิดและหนวยงานในลักษณะ
เชนน้ีก็ไมเปนการซ้ําซอนกับหนวยงานใดๆที่มีอยูแลว   และที่เปน จุดเดนที่สุดก็ คือ เปนหนวยงาน
ที่เกิดข้ึนเพื่อติดตามและแกไขปญหาในระดับพื้นที่ ที่เปนรูปธรรมใน เชิงขอพิพาทที่มีลักษณะ
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เปนคดี (ไมใชขอรองเรียนทั่วๆไป) ซึ่ง หมายความวามีหลักกฎหมายที่เปนหลักประกันวาเมื่อมี
ขอพิพาทในเชิงคดีเกิดข้ึนแลวจะตองมีระบบวิธีพิจารณามีองคกรที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยและ
มีระบบการชี้ขาดที่ตองมีการใหเหตุผลประกอบ 
               การจัดองคกรและระบบในการจัดการขอพิพาทแบบนี้ ในกรณีของระบบกฎหมาย
ตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการพัฒนาอุตสาหรรมและเกิดปญหาตางๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมก็มีการพัฒนาองคกร  วิธีพิจารณา  และแนวทางในการแกไขปญหาที่ไมยึด
ติดกับการจัดองคกรแบบระบบราชการและหลักการแบงแยกอํานาจแบบดั่งเดิม3 เชน ในประเทศ
แคนาดามีการจัดตั้ง  The Workers' Compensation Appeals Tribunal ("WCAT") ในประเทศ
นิวซีแลนด มีการตั้งองคกรที่ทําหนาที่ในการเยียวยาความเสียหายแกเหยื่อจากการกระทําความผิดทาง
อาญาที่เรียกวา The Victims Compensation Tribunal ในประเทศอังกฤษเองในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่
เปนขอพิพาทภายใตกิจการอุตสาหกรรมทั้งหลาย ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน มีการจัดตั้ง   
British Industrial Tribunals ทําหนาที่ในการระงับขอพิพาท เปนตน4   
 

13.11 ขอควรตระหนัก 

 1)  ขอเสนอทางเลือกในกรณีที่ไมสามารถออกกฎหมายจัดตั้ง Tribunal ได 
  ประเด็นหลักของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนทั้งหมด ขึ้นอยูกับผูตัดสินใจในระดับ
นโยบายที่ยังขาดธรรมาภิบาล ในกรณีที่ไมสามารถออกกฎหมายได ขอเสนอทางเลือกสําหรับผูมีอํานาจ
ตัดสินใจคือ  

 ตองปรับเปลี่ยนฝายนโยบาย ใหผูมีวิสัยทัศนที่เขาใจการพัฒนาประเทศในระยะยาว เขา
มาบริหาร 

 จะตองเรงในการดําเนินการสรางการเรียนรูใหกับภาคประชาชน และเพื่อใหประชาชน
ไดเขาใจในขอจํากัดของโครงสรางและระบบการจัดการปญหา วามีขอจํากัดอยางไร 

 2)    การจัดตั้ง Tribunal ที่เปนกลางอยางแทจริง 
              ควรใชระบบ Tri party และที่สําคัญที่สุดก็คือ ตองมีระบบ check and balance พรอมดวยระบบ
ขอมูลและขอเท็จจริงที่เปดเผย สามารถที่จะพิสูจนได 
 
 

                                                 
3  ความคิดความเขาใจที่วาดวยหลักการแบงแยกอํานาจแบบดั่งเดิม  เปนกรอบความคิดที่สอดคลองกับยุคสมัยท่ีเพิ่งเริ่มตนคิดถึงความเปนรัฐสมัยใหมที่ตองการจะถวงดุลการ
ใชอํานาจรัฐที่เปนอํานาจอธิปไตยในสามอํานาจหลัก  และในกรณีประเทศไทยที่ความคิดสวนใหญของนักกฎหมาย  นักรัฐศาสตร  นักการเมือง  ที่ยังคิดในกรอบของ
หลักการแบงแยกอํานาจแบบดั่งเดิม  ทําใหกลไกภาครัฐไมมีพลังในการที่จะแกปญหาใหกับประชาชนที่ไมสามารถมีอํานาจตอรองและเขาถึงได   ดังนั้นการทําความเขาใจ
กรอบคิดวาดวยการแบงแยกอํานาจเสียใหมที่สามารถทําใหเกิดการจัดองคกรที่สามารถตอบสนองตอภารกิจและปญหาของประชาชนไดอยางทันทวงทีนาจะเปนกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่เปนประโยชนตอสาธารณะมากกวาการยึดติดอยูกับกรอบความคิดเดิมๆแลวปลอยใหสังคมและสาธารณะไมสามารถที่จะสถาปนาความเปนธรรมใหเกิดข้ึน
ได  ประชาชนลมหายตายจากดวยความเสี่ยงทั้งหลายที่รัฐหยิบย่ืนใหโดยไมมีองคกรกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะดูแลแกปญหา และโปรดดูรายละเอียดใน  วารสารกฎหมาย
ปกครอง  เลมที่  14 สิงหาคม 2538 ตอน 2   หนา 233-238 
4 สําหรับทานที่สนใจสามารถที่จะคนควาเพิ่มเติม  ทานสามารถที่จะคนรายละเอียดเกี่ยวกับองคกรดังกลาวโดยคนจากชื่อองคกรนั้นๆผานทางโปรแกรมชวยคน        (  
search engine ) ไดโดยตรง นอกจากนั้นคณะกรรมการที่ทําหนาที่ใชอํานาจกึ่งตุลาการดังกลาวในบางประเทศเชนประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะเรียกช่ือคณะกรรมการ
ที่ใชอํานาจดังกลาววา regulatory  commission  หรือ   regulatory  agency  



 บทที่ 14-1 

บทที่ 14 
ราง พระราชบัญญัต ิ

คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัย
ชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  

 

                 เม่ือกลาวถึงระบบกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นใดๆก็ตาม จะมีประเด็นที่ครอบคลุมใน 3 
องคประกอบดังตอไปน้ี คือ   
                       1. Concept ในทางกฎหมาย 
              2. Content ในเรื่องน้ันๆ 
         3.  Institution และ Mechanism ที่จะดําเนินการหรือจัดการในเรื่องนั้นๆ 
    ดังน้ัน  ในเม่ือกลาวถึงประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเขตนิคมอุตสาหกรรม ก็จะมองในกรอบ
ของสามองคประกอบดังกลาว เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหและมีขอเสนอ  กลาวคือ 
                    1. แนวคิดในทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน มีอยู หรือไม อยางไร 
                   2.  ลักษณะและขอบเขตเนื้อหาเปน อยางไร 

   3.  สถาบันและกลไกในทางกฎหมาย มีอยูและดําเนินการ อยางไร 
       ระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมในปจจุบันมีอยูอยางไร 
       ในระดับแนวคิด  มีกฎหมายที่ใหความสําคัญกับ “เขตอุตสาหกรรม” อยูหลายฉบับ บนเหตุผล
ที่แตกตางกัน ดังนี้ 

• แนวคิดที่มีลักษณะสนับสนุนเขตอุตสาหกรรม 
- กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง   
- กฎหมายวาดวยเขตนิคมอุตสาหกรรม 
- กฎหมายวาดวยการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

• แนวคิดที่มีลักษณะควบคุมเขตอุตสาหกรรม 

- กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  (ดิน ปาไม  แหลงน้ํา  อากาศ ) 
- กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณะสุข 

   ภายใตสองแนวคิดดังกลาว  นําไปสูการสรางหลักการและกําหนดเน้ือหาในทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรม  ที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 

- เริ่มตนจากการมีกฎหมายมาควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอุตสาหกรรม  ยังไมมีเขต
อุตสาหกรรมเปนการเฉพาะ  ยกเวน เขตพ้ืนที่ตามกฎหมายผังเมือง    



 บทที่ 14-2 

- ในพ้ืนที่ซึ่งมีโรงงานประกอบกิจการหนาแนนขึ้น   ในกรณีเชนนี้จะมีกลไกในทาง
กฎหมายเขามาควบคุมเขมงวดมากขึ้น  เน่ืองจากเกิดผลกระทบจากโรงงานมากขึ้น 

- ในระยะตอมาเม่ือเกิดตัวอยางประสบการณการกระจุกตัวของโรงงานในพื้นที่ตางๆมาก
ขึ้น   ก็เกิดความคิดที่จะจัดการกับปญหาการกระจุกตัวดังกลาวโดยใชวิธีการจัดตั้งเปน
เขตพ้ืนที่สําหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเปนการเฉพาะ   ซึ่งก็มีอยูหลายรูปแบบ 
หลายลักษณะโดยสามารถแบงออกไดเปนประเภทตางๆ  ดังตอไปน้ี คือ   

      ก .เขตนิคมอุตสาหกรรมที่เกิดจากการกอตั้งโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เปนผูลงทุน จัดตั้ง  และ  บริหารจัดการในเขตพื้นที่ 
         ข .เขตนิคมอุตสาหกรรมที่เอกชนเปนผูลงทุนจัดตั้ง  และบริหารจัดการ 
    ค .เขตประกอบการอุตสาหกรรม  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
   ง .เขตชุมชนอุตสาหกรรม  ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
   ในเขตพื้นที่ตางๆตาม 4.3 อํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการตั้งอยูบนหลักการที่รัฐใหการ
สนับสนุนและใหสิทธิในการบริหารจัดการเปนของผูกอตั้งเปนหลัก   โดยวางแนวปฎิบัติกวางๆซึ่งแทบ
จะไมมีสภาพบังคับในทางกฎหมายอยางทันทีในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม    
 เพ่ือเปนการจูงใจในเขตพื้นที่ตางๆดังกลาว มีการยกเวนหลักเกณฑในทางกฎหมายบางประการ
ที่ผูประกอบกิจการไมตองดําเนินการในทางกฎหมาย  หรือบางกรณีกําหนดไวอยางชัดเจนวารัฐโดย
เจาหนาที่ของรัฐจะไมบังคับใชกฎหมายหรือผอนผันในบางเรื่อง  อาทิ เชนการขออนุญาตเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการที่เปนเหตุเดือดรอนรําคาญ  เปนตน  ภายใตแนวคิดและหลักการในทางกฎหมายเชนนี้   
ในปจจุบันมีการแพรขยายของเขตอุตสาหกรรมออกไปยังพ้ืนที่ตางๆอยางกวางขวาง มีโรงงานที่
ประกอบกิจการตางๆมากมายและแมจะมีบทบัญญัติกฎหมายและกลไกตางๆในทางกฎหมาย ที่วาง
หลักการเอาไวเพ่ือทั้งปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นก็ตาม  แตในทางปฎิบัติก็ไมสามารถที่จะปองกัน
หรือแกไขปญหาอยางใดๆได    
            ทั้งน้ี หากมองปญหาในเชิงระบบกฎหมายก็จะพบวา ระบบกฎหมายมีขอจํากัดที่จะไป
ดําเนินการในการปองกันหรือแกไขปญหา  ดังตอไปน้ี 

1. ปญหาเรื่องความเปนเอกภาพของระบบกฎหมาย 
2. ปญหาเรื่องความไมชัดเจน  ไมครอบคลุม  และความไมทันสมัยและขาดการปรับปรุง

กฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง 
3. ปญหาเรื่องโครงสรางของระบบกฎหมายที่เปนระบบปด  รวมศูนย   อิงกับนโยบาย

มากกวาหลักความเปนธรรม  ไมสามารถที่จะดูแลหรือแกปญหาหรือหาทางออกที่เปนธรรม
ไดโดยเฉพาะเมื่อเกิดปญหาขึ้น 

4. ปญหาเรื่องแนวความคิดในทางกฎหมายที่เนนหรือใหความสําคัญเฉพาะเรื่องการพึ่งพา
ลงทุนจากตางประเทศ   โดยละทิ้งประเด็นอ่ืนๆที่จะเปนปญหาตามมาภายหลังจากการ
ดําเนินการ 

5. ปญหาเรื่องกรอบความคิดและทัศนะของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย 
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6. ปญหาเรื่องความซ้ําซอน  การขาดความรวมมือ  การขาดการบูรณาการ และการขาด
ผูรับผิดชอบหลัก  รวมถึงความไมเพียงพอของเจาหนาที่ 

7. ปญหาเรื่องการขาดระบบฐานขอมูล  ความเขาใจ  ความรูสมัยใหมที่จะนํามาใชเปน
แนวทางในการปองกันและแกไขปญหา 

8. ปญหาเรื่องการการยอมรับและการขาดการมีสวนรวมของประชาชน 

  
 สําหรับในเขตอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินการมาแลว และมีโรงงานหรือสถานประกอบการที่ยัง

ไมมีการปรับระบบการผลิตหรือยังคงกอมลพิษ หรือไมมีการควบคุมระบบการบริหารจัดการที่ดี ควรที่
จะตองมีการสรางทั้งมาตรการที่เปนการสงเสริม จูงใจ และบังคับ เพ่ือปรับปรุงองคกร ระบบการบริหาร  
ระบบการผลิต  และการปองกันผลกระทบในดานตางๆทั้งในระดับโรงงาน และในระดับองคกรที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมใหเปนไปตามหลักการของเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน 
 ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิด
จากการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในระดับพ้ืนที่ ที่มีการจัดเขตอุตสาหกรรม ใหทําหนาที่ในการชี้
ขาดขอพิพาททั้งหลายที่เกิดขึ้น  ดังปรากฎรายละเอียดของราง พ.ร.บ.จัดตั้งองคกรดังตอไปน้ี 
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ราง พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัย

ชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.............
----------  

           

       มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัย
ชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม   พ.ศ. .............. ” 
 

       มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
   

       มาตรา ๓   ในพระราชบัญญัตินี้ 
       “  เขตนิคมอุตสาหกรรม”  หมายความวา  เขตนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม   เขตสงเสริมอุตสาหกรรมตามกฎหมายโรงงาน   เขตประกอบ
กิจกรรมอุตสาหกรรมตามกฎหมายผังเมืองและใหหมายความรวมถึงพ้ืนที่ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งอยูอยางหนาแนน  
                    “  ขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม ”  หมายความวา  บรรดาขอพิพาท
ทั้งหลายซึ่งบุคคลผูไดรับผลกระทบและเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออมจากการประกอบ
กิจการโรงงาน   และใหหมายความรวมถึง  ขอรองเรียนที่เกี่ยวกับการปฎิบัติหนาที่หรือการงดเวนการ
ปฎิบัติตามหนาที่ของเจาพนักงานตามกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
       “เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  หรือผูปฏิบัติงานอื่น
ในหนวยงานของรัฐ 
        

       มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
       กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
 

ภาค ๑ 
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชีข้าดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 

---------------- 
หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

---------------- 
 

       มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม    ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานโดยตําแหนง 



 บทที่ 14-5 

                     คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม   
ประกอบดวยกรรมการสองประเภท  คือ  “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม”  และคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๐  มาตรา  ๒๔  และ มาตรา ๒๕ 
       ประธานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม    มีอํานาจหนาที่ดูแลกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ 
 

       มาตรา ๖  คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม    มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
       (๑)  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคม
อุตสาหกรรม   มีอํานาจหนาที่ 
                   (ก)  จัดการระบบฐานขอมูลที่เปนปจจุบันทั้งหลายเกี่ยวกับเขตนิคม
อุตสาหกรรม  ระบบการผลิต   ระบบการปองกันและระบบเตือนภัยทั้งหลายที่จะมีผลกระทบตอสภาวะ
แวดลอม  สุขภาพ  อนามัย    
                         เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลทั้งหลายที่จําเปน   ใหคณะกรรมการมีอํานาจที่จะเรียกให
หนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ   และผูประกอบการที่อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมสงขอมูล  แผนที่  
แผนผังสถานที่  รวมถึงแผนปฎิบัติ  ซึ่งผูประกอบการมีหนาที่ตองจัดทําตามกฎหมายใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 



                          (ข)  กําหนดแนวทาง  วิธีการและจัดทําแผนการดําเนินการทั้งหลายเพื่อการ
ติดตาม  การตรวจสอบ  และการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายทั้งหลายของหนวยงานของ
รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือตามแผนการปองกันหรือเฝาระวังความไมปลอดภัยทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้น
เน่ืองจากการดําเนินการทั้งหลายในเขตนิคมอุตสาหกรรม   
                          (ค)  ติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ชุมชน  เพื่อ
จัดทํามาตรฐานตัวชี้วัดความมีมาตรฐานของเขตนิคมอุตสาหกรรมตามหลักธรรมาภิบาล รวมตลอดถึง
มาตรฐานความปลอดภัยทั้งหลายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมชนิดและ
ประเภทตางๆซ่ึงจําเปนตองมีใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
และความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
                   (ง )  เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใหมี
กฎหมายหรือแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย 
       (๒)  คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 
                   (ก)  วินิจฉัยขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมตามบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
                  (ข)  เสนอความเห็นตอ  เพื่อสั่งการตอหนวยงานของรัฐที่จะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามคําวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๗ ( ๕)  
                  (ค)  รายงานผลการสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
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                  (ง)  เสนอแนะคณะรัฐมนตรี  เพ่ือมีมติกําหนดระเบียบปฏิบัติราชการตาม
มาตรา ๖ 
                  (จ)  เสนอความเห็นและขอสังเกตตามเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหดําเนินการจัดใหมี   แกไข  ปรับปรุง  หรือยกเลิกกฎหมาย      
   มาตรา ๗   บุคคลใดจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการทั้งสองประเภทตามมาตรา  ๕ วรรค
สอง ในขณะเดียวกันมิได
       มาตรา ๘  ใหกรรมการตามมาตรา ๕ไดรับคาตอบแทนตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา
       มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๕  และ เจาพนักงานของ
สํานักงานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท อันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมี
หนาที่เกี่ยวกับการติดตาม การตรวจสอบ  และรับผิดชอบในการสอบสวน   รวมรวมขอเท็จจริงตางๆที่
เกี่ยวของกับขอพิพาท เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๒ 
กรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

--------------- 
 

           มาตรา ๑๐  ใหมี กรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมีจํานวนไมเกิน 15 คนมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่วุฒิสภาใหความ
เห็นชอบ   ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี      
                    ระเบียบในการสรรหาใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
ติดตาม และวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนกรรมการโดยตําแหนง
  

       มาตรา ๑๑ ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม   ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญและมีผลงานเปนที่ประจักษในทาง
นิติศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร  สิ่งแวดลอม  การสาธารณสุข   วิทยาศาสตร  หรือ
การบริหารราชการแผนดินและตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปน้ี 
     (๑)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาจํานวนไม 
เกิน 2 คน 
       (๒)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวา  อัยการ ผูพิพากษาศาล หรือ 
ตุลาการศาลปกครองที่เคยรับผิดชอบในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จํานวนไมเกิน 2 คน  
       (๓) เปนหรือเคยเปนอาจารยสอนวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในสถาบันการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐมาแลวไมนอยกวาหาป  จํานวนไมเกิน 2 คน 
       (๔)  เปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาและพักอาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่เปนเขตนิคมอุตสาหกรรมมา
เปนเวลานาน  อยางนอยกอนการประกาศตั้งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมจํานวน ไมเกิน 4 คน 
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       (๕)  เปนบุคคลที่มีผลงานอันเปนที่ประจักษเกี่ยวกับการปกปองรักษาอนุรักษคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  จํานวนไมเกิน  3 คน     
                   ( ๖ )  เปนบุคคลที่มีประสบการณเกี่ยวกับ การติดตามประเมินผลใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลในทางดานสิ่งแวดลอมของโรงงานหรือสถานประกอบการจํานวนไมเกิน 2 คน 
       มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระกรรมการติดตามตรวจสอบ ให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรมพนจากตําแหนง  เม่ือ 
       (๑)  ตาย 
       (๒)  ลาออก 
       (๓)  ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกเวน
แตในความผิดที่กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
       (๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
       (๕)  เปนบุคคลลมละลาย 
 

       มาตรา ๑๓   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม  มีอํานาจในการเรียกบุคคลใหมาให
ถอยคํา  มีอํานาจในการเรียกเอกสารจากสวนราชการทั้งหลายซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายในการติดตาม
ควบคุม  ตรวจสอบ  อนุมัติ  อนุญาต  หรือออกคําสั่งประการใดๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการติดตาม 
ตรวจสอบ  หรือประเมินผล  การดําเนินการทั้งหลายในเขตนิคมอุตสาหกรรม
 

       มาตรา ๑๔  ใหประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม   มีอํานาจ ออกระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดเง่ือนไข  ระยะเวลา วิธีการ  
สถานที่   เพ่ือดําเนินการในการติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการของโรงงาน  หรือ เพ่ือสงเสริม  
ติดตาม  การปฎิบัติงานของสวนราชการทั้งหลายที่มีหนาที่ตามกฎหมาย    ทั้งน้ี  โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
                             

                    มาตรา ๑๕   ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองดําเนินการติดตามตรวจสอบเพื่อใหการ
ประกอบการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  หรือตรวจสอบติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
ของสวนราชการใดที่มีหนาที่ตามกฎหมายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเขตใดเขตหนึ่งหรือหลายเขต
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรมอาจตั้ง
อนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งซึ่งประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมใหทําหนาที่ตามที่
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรมมอบหมาย 
                     

                       มาตรา ๑๖  ในกรณีอันจําเปนฉุกเฉิน และเพ่ือเปนการปองกันภยันตรายที่จะเกิดแก
สาธารณะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรมอาจมี
ความเห็นแจงไปยังคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซ่ึงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเขตนิคม
อุตสาหกรรมตามกฎหมายนี้ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมายนั้นๆ 
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                      มาตรา ๑๗    ในกรณีเปนที่สงสัยวาหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองบังคับใชในเขตนิคม
อุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวเนื่องกับขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐหนวยใด   หรือเปนของเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงใด  เพ่ือประโยชนในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการทั้งหลายของหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้   ใหถือวาเปนหนาที่
ความรับผิดชอบรวมกันของหนวยงานหรือของตําแหนงนั้นๆ 
                         หนาที่ความรับผิดชอบรวมกันตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการกระทบกระเทือนตอความ
รับผิดทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 

หมวด ๓ 
กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดข้ึนในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

----------------- 
สวนที่ ๑ 

สิทธิการนําขอพิพาทมารองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยชีข้าดขอพิพาทที่เกิดข้ึนในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 
----------------- 

 

       มาตรา ๑๘  บุคคลทุกคนที่ไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมและไมมีหนวยงานของรัฐใดที่มีหนาที่ตามกฎหมายดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผลกระทบ
หรือความเสียหายดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอขอพิพาทตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมไดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
                    สิทธิเสนอขอพิพาทตามวรรคหนึ่ง   ใหรวมถึงกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐไดเขาไปดําเนินการอยางใดๆแตผลกระทบหรือความเสียหายยังคงมีอยูดวย  
       การเสนอขอพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิรองทุกขอันจะพึงมีไดตาม
กฎหมายอื่น
                    มาตรา ๑๙  ขอพิพาทที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมจะรับไวพิจารณาไดตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
       (๑)  เปนเรื่องที่ผู เสนอขอพิพาทไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  หรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินการทั้งหลายในเขต
นิคมอุตสาหกรรม  และ 
       (๒)  ความเดือดรอนหรือความเสียหายตาม(๑)นั้น เน่ืองมาจากเจาหนาที่ของรัฐ 
              (ก)  ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
              (ข)  ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
              (ค)  กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่  หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
              (ง)  กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว
สําหรับการนั้น  
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              (จ)  กระทําการโดยไมสุจริตหรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือ 
                          (ฉ)  ความเดือดรอนหรือความเสียหายตาม (1) เกิดจากการจงใจฝาฝนบัญญัติ
กฎหมาย หรือมีเจตนาทุจริตเพ่ือหลีกเลี่ยงไมปฎิบัติตามกฎหมาย คําสั่งของหนวยงาน หรือตาม
ขอตกลงของโรงงาน ผูประกอบการ หรือผูรับชวงงานจากโรงงาน 
 

               มาตรา ๒๐  ขอพิพาทดังตอไปน้ีไมใหรับไวพิจารณา 
               (๑)  ขอพิพาทที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล  หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาด
แลว   เวนแตจะเปนกรณีการกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระทําซ้ํา 
       (๒)  ขอพิพาทที่ยังมิไดดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบขั้นตอน
ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
       (๓)   ขอพิพาทที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว    เวนแตเปนกรณีที่มีการพบพยานหลักฐานใหม 
       (๔)   ขอพิพาทที่ไมมีผูรองทุกขดําเนินการตอไปตามกฎหมาย    
                   (๕)   ขอพิพาทตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  และแรงงานสัมพันธ  เวนแตในสวนที่
เกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานในโรงงานหรือสถานประกอบการ         
   

                     มาตรา ๒๑  การเสนอขอพิพาทตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมตองทําเปนหนังสือและจะตองมีเน้ือหาในสาระสําคัญดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 
       (๑)  มีชื่อและที่อยูของผูเสนอขอพิพาท 
       (๒)  ระบุเร่ืองอันเปนเหตุแหงขอพิพาทพรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร
เกี่ยวกับเรื่องที่พิพาท 
       (๓)  ใชถอยคําสุภาพ 
       (๔)  ลงลายมือชื่อของผูเสนอขอพิพาท  ถาเปนการยื่นขอพิพาทแทนผูอ่ืน จะตองแนบ
ใบมอบฉันทะมาดวย 
 

       มาตรา ๒๒  คํารองเสนอขอพิพาทใหยื่น ณ หนวยงานธุรการของคณะกรรมการติดตาม
และวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือจะย่ืนตอกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม คนหนึ่งคนใด  หรือยื่นตอผูวาราชการ
จังหวัด  นายอําเภอ กํานัน  ผูใหญบาน  หรือเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอ
พิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือใหสงตอไปยังหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมก็ได  การสงขอพิพาทตอไปยังหนวยงาน
ธุรการของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม ใหเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 
       ขอพิพาทอาจสงไปยังหนวยงานธุรการของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอัน
เน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได   
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       สวนราชการใดที่ไดรับเรื่องขอพิพาท ถาเห็นวาขอพิพาทนั้นอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการวินิจฉัย ชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมจะสงขอพิพาทนั้นให
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมก็ได 
                    ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับขอพิพาทไวเห็นเปนอยางอ่ืนใหสวนราชการนั้นแจงเหตุผล
ใหผูยื่นคํารองทราบดวย 
 

        มาตรา ๒๓  ขอพิพาทที่ไดยื่นตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจาก
เขตนิคมอุตสาหกรรมและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมได
วินิจฉัยแลววามิใชขอพิพาทที่จะรับไวพิจารณาได ใหหนวยงานธุรการของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมแจงใหผูยื่นขอพิพาททราบและเพื่อประโยชนแกการ
ปฏิบัติราชการจะสงตอไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนั้นทราบก็ได 
 

สวนที่ ๒ 
การแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวนิิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดข้ึนในเขตนิคม

อุตสาหกรรมพื้นที่ 
------------------- 

                  มาตรา ๒๔   ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอัน
เน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมดําเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  27  ตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแตงตั้งใหเปน คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม   จํานวนไมเกิน  15  คนประจําอยูที่สวนกลาง  และใหมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายนี้ในการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาททั้งหลายที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมและไมอยูใน
อํานาจหนาที่โดยตรงของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะ
พ้ืนที่ 
          

                  มาตรา  ๒๕   เม่ือจะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ใดใหเลขาธิการ
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมดําเนินการเพื่อ
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๗   ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่
คณะหนึ่งเปนอยางนอย  จํานวนไมเกิน 9 คน และใหมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายนี้ในการวินิจฉัยขอ
พิพาทที่เกิดขึ้นในและเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่มีการจัดตั้งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม     
                  

       มาตรา ๒๖  คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมมี
วาระในการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
 

                    มาตรา ๒๗  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขต
นิคมอุตสาหกรรม    ตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  
สังคมศาสตร  สิ่งแวดลอม  การสาธารณสุข   วิทยาศาสตร    หรือการบริหารราชการแผนดินและตองมี
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                             (๑)  เปนบุคคลที่ประชาชนที่อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม  กลุมแรงงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรม  และ วิศวกรรมสถานเสนอชื่อเพ่ือการคัดเลือกใหทําหนาที่ 
                             (๒)  เคยเปนกรรมการเรื่องราวรองทุกขตามพระราชบัญญัติเร่ืองราวรองทุกข 
พ.ศ. ๒๔๙๒ 
                             (๓)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือ
เทียบเทา  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุดมาแลวไมนอยกวาสองป 
                             (๔)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวาสามป 
                             (๕)  เปนหรือเคยเปนอาจารยสอนวิชากฎหมายหรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินในสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหกป 
                             (๖)  มีประสบการณในการบริหารราชการไมนอยกวาสิบป          
                                   ทั้งน้ีในการเสนอชื่อบุคคลจะตองคํานึงถึงสัดสวนของตัวแทนจากฝายตางๆ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

                       มาตรา ๒๘     ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขต
นิคมอุตสาหกรรม    จะตองไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิกสภา
ทองถิ่น  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพอยางอ่ืนที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขต
นิคมอุตสาหกรรมตามระเบียบที่คณะกรรมการชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมจะได
กําหนดขึ้น 
                       กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีลักษณะ
ตองหามตามวรรคหนึ่ง  ใหพนจากตําแหนง 
 

                      มาตรา  ๒๙  ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขมีอิสระในความคิดเห็นของตนในการพิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดขอพิพาท ให
กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมใหดําเนินการเปนองคคณะในนามของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในองคคณะตองมีหัวหนา
คณะกรรมการ 
 

                      มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม   
มีอํานาจดังตอไปน้ี 
       (๑)  มีหนังสือสอบถามหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหมี
หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐหรือของเจาหนาที่
ของรัฐที่เกี่ยวของ 
       (๒)  ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของสงวัตถุ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นที่
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       (๓)  มีหนังสือเรียกใหผูยื่นคํารองทุกขนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา 
       (๔ )   มีหนังสือเ รียกใหบุคคลที่ เกี่ยวของกับขอพิพาทมาใหถอยคําหรือใหส ง
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา 
                   (๕) เขาไปในพื้นที่ของสถานประกอบการ  โรงงาน  หรือบริเวณใกลเคียงในเขตนิคม
อุตสาหกรรม   เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง  พยานหลักฐานตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับขอพิพาทที่มีการรองทุกข  
  มาตรา ๓๑  ในการพิจารณาเรื่องรองทุกข  ถาคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่ วินิจฉัยวา 
       (๑)  เรื่องที่พิจารณานั้นไมอยูในอํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐  ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
ติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมสั่งจําหนายเรื่องรองทุกขนั้น   
                         แตในกรณีที่กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดที่ประกอบเปนองคคณะพิจารณาเรื่องรองทุกข
นั้นหรือเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม
เห็นวากรณีมีปญหาอันควรแกการรับไวพิจารณาจะเสนอเรื่องรองทุกขนั้นตอคณะกรรมการวินิจฉัยรอง
ทุกขสวนกลางเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  ก็ได 
       (๒)   มีกรณีเปนที่สงสัยวาเรื่องที่มีการรองทุกขเปนขอพิพาทดังกลาว   อาจจะมีสาเหตุ
มาจากการละเวนการไมปฎิบัติตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  และหรือจากการจงใจไมปฎิบัติตาม
กฎหมายของโรงงาน  สถานประกอบการ  หรือผูรับงานชวง  ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  แจงใหคณะกรรมการติดตามตรวจสอบให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรมดําเนินการตอไป 
 

                     มาตรา ๓๒ การพิจารณาขอพิพาทของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้น
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่โดยปกติใหกระทํา ณ สถานที่พิจารณาขอพิพาทตามวันเวลาทําการ 
เวนแตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนหรือเพื่อความสะดวกของราษฎรในเขตทองที่ที่มีขอพิพาทเปน
จํานวนมากหัวหนาคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่จะ
สั่งใหมีการพิจารณาในสถานที่อ่ืนหรือในวันเวลาใดเปนการเฉพาะคราวก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่
กําหนดในระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะเปนผู
กําหนด  และจะตองทําเปนประกาศกําหนดสถานที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
        

                    มาตรา ๓๓   การเขาฟงการพิจารณาขอพิพาท ใหเปนไปตามระเบียบของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะเปนผูกําหนด 
 

       มาตรา ๓๔   การคัดคาน  การยื่นคําคัดคาน  การพิจารณาคําคัดคานเพราะเหตุที่
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่    ใหเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะเปนผูกําหนด 
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                    มาตรา ๓๕  การพิจารณาขอพิพาทตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็ว  แตทั้งน้ี 
ตองเปดโอกาสใหผูยื่นคํารองทุกข  เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีโอกาสชี้แจงและ
แสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามสมควร 
 

       มาตรา ๓๖  ในขณะพิจารณาขอพิพาท  ถาคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่เห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทา
ทุกขใหแกผูรองทุกขเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย  ไมวาจะมีคํารองขอจากผูรองทุกขหรือไม  ให
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่เสนอความเห็นใน
การดําเนินการพรอมดวยเหตุผลไปยังเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอัน
เน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูรับผิดชอบของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ที่จะสั่งการไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินหรือตามกฎหมายอื่น  พิจารณาสั่งการเพื่อบรรเทาทุกขนั้นกอนก็ได  ในกรณีเชนน้ีถา
บุคคลดังกลาวไมเห็นดวยกับมาตรการหรือวิธีการของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่ก็ใหมีอํานาจสั่งการไดตามที่เห็นสมควรภายใตขอบเขตแหงกฎหมาย  
และเม่ือไดสั่งการไปประการใดหรือในกรณีที่เห็นวาไมสมควรสั่งการใหแจงคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่ทราบพรอมดวยเหตุผลภายในสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม 
 

       มาตรา ๓๗  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่ ตองระบุ 
       (๑)  ชื่อผูยื่นคํารองทุกข 
       (๒)  เหตุแหงการรองทุกข 
       (๓)  ขอเท็จจริงของเร่ืองรองทุกข 
       (๔)  เหตุผลแหงคําวินิจฉัย 
       (๕)  ขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาหรือผูรับผิดชอบของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ที่จะสั่งการไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดินหรือตามกฎหมายอื่นโดยตองระบุใหชัดแจงวาผูบังคับบัญชาหรือผูรับผิดชอบควรจะสั่งการใน
เรื่องใดวาอยางไร  พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบดวย 
       (๖)  ขอเสนอแนะหรือขอสังเกตอยางอ่ืนเกี่ยวกับการวางระเบียบปฏิบัติราชการการใหมี
กฎหมาย  หรือแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย  
       คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม
เฉพาะพื้นที่ตองลงลายมือชื่อของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม
เฉพาะพื้นที่ที่วินิจฉัยเรื่องขอพิพาทนั้น 
 



 บทที่ 14-14 

       มาตรา ๓๘    เ ม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่ เกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่ไดวินิจฉัยขอพิพาทในเรื่องใดแลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเสนอคําวินิจฉัยไปยังผูบังคับบัญชาหรือ
ผูรับผิดชอบของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือผูวาราชการจังหวัดโดยเร็วที่สุด แตตอง 
ไมเก      

ินเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีคําวินิจฉัยเชนน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาค ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคม

อุตสาหกรรม    
---------------- 

       มาตรา ๓๙     ใหมีสํานักงานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอัน
เน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม   มีหนาที่รับผิดชอบในงานราชการของคณะกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม   และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปน้ี
       (๑)  รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอัน
เนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม   และศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 
       (๒)  ชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายแกหนวยงานของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
       (๓)  พิจารณาและจัดทํารายงานผลการดําเนินการ  การติดตาม  การประเมินผลการ
ดําเนินการของหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ   การจัดทําระบบฐานขอมูลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับเขต
นิคมอุตสาหกรรม   อาทิเชน ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี  ระบบการปองกันภัย  ระบบการเตือนภัย  
เปนตน 
                    (๔) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุง  หรือยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปญหาที่สืบเนื่องจากเขตอุตสาหกรรม 
       (๕)  ใหความเห็นหรือปฏิบัติงานอ่ืนอันเกี่ยวกับกฎหมายใหแกหนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ   

(๖) ประสานงานกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
(๗)  ฝกอบรมเจาหนาที่ธุรการและวางระเบียบการปฏิบัติราชการของสํานักงานในสวน

ที่เกี่ยวกับงานธุรการ 
       ( ๘)  ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐหรือของเจาหนาที่ของรัฐเม่ือไดมี
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเม่ือ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานไดสั่งการตามกฎหมายเพื่อใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินั้นๆ 
       (๙)  วิเคราะหเหตุแหงขอพิพาท  ตลอดจนหลักกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่จะ



 บทที่ 14-15 

       (๑๐)  จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการติดตาม  ประเมินผล  การดําเนินของ
หนวยงานตางๆ และการดําเนินการทั้งหลายเกี่ยวกับขอพิพาทที่สํานักงานรับเขามาดําเนินการ 
คณะรัฐมนตรี  และรัฐสภา 
 

       มาตรา ๔๐       ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอัน
เน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมมีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานและ      
รับผิดชอบขึ้นตรงตอประธานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม    และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน 
       ใหมีรองเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขต
นิคมอุตสาหกรรม  เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 
       ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม    เปนขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากบุคคลซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในทางการบริหารการตรวจสอบองคกรภาครัฐและการบริหารราชการแผนดินตาม
คําแนะนําของคณะรัฐมนตรีและไดรับความเห็นชอบของวุฒิสภา  
 

       มาตรา  ๔๑     ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอัน
เน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมแตงตั้งพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนขอพิพาทจากขาราชการซึ่งสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
ประโยชนในการทําสํานวนสอบสวนเรื่องขอพิพาท  ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมมีอํานาจในการเรียกเอกสาร  ขอใหบุคคลมาใหถอยคํา
สํานวน  หรือมาชี้แจงขอเท็จจริง  ในการนี้เลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท
อันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมอาจมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนขอ
พิพาทหรือเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทประจําเขตนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติแทนได 
 

       มาตรา  ๔๒   เลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอัน
เน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหเปนเจาหนาที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ภายในเขตทองที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาตามที่ไดรับมอบหมาย  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
กําหนดในระเบียบของคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม  
 

       มาตรา  ๔๓   เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในทองที่ใด ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหกําหนดหนวยงานของรัฐที่จะ
เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม   
ดังกลาวไวดวย 



 บทที่ 14-16 

       ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหหนวยราชการใดเปนหนวยงานธุรการของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมและสวนราชการนั้นๆมี
งบประมาณไมเพียงพอใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนแกสวนราชการนั้น 
 

       มาตรา  ๔๔   หนวยงานธุรการของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม มีหนาที่ในการจัดหาสถานที่  พนักงานผูรับผิดชอบสํานวน เจาหนาที่  ตลอดจน
ปฏิบัติงานธุรการตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม  
โดยจัดตั้งขึ้นเปน “สํานักงานคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม
เฉพาะพื้นที่    ” 
       ใหมีเจาหนาที่คนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มีหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
       การแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมพื้นที่และพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนขอพิพาทประจําคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอ
พิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ใหแตงตั้งจากขาราชการของสวนราชการที่เปนหนวยธุรการ 
 

ภาค ๓ 
บทกําหนดโทษ 

---------- 
       มาตรา ๔๕        ผูใดเปนเจาพนักงาน  ปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติตอผูที่ยื่นคํารองขอ
พิพาทมายังสํานักงานหรือตอบุคคลอื่นโดยไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะเหตุที่มีการรองเรียนในปญหาที่
เปนขอพิพาท ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป  และปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท 
 

       มาตรา ๔๖ ผูใดเอาความเท็จมาเสนอเปนเร่ืองรองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   
 

       มาตรา ๔๗   ผูใดในฐานะเปนพยานจงใจใหถอยคํา  หรือแสดงพยานหลักฐาน อันเปน
เท็จในขอสําคัญอันเกี่ยวกับเร่ืองที่เปนขอพิพาท  ตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม    พนักงานผูรับผิดชอบสํานวน   หรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนผูไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    แตถาผูนั้นลุแกโทษแจงความจริงตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม    พนักงานผูรับผิดชอบสํานวนขอพิพาท  หรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนผูไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่กอนมีการวินิจฉัยเร่ืองที่เปนขอพิพาทนั้น  ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวเพียงใดก็ได 
 

       มาตรา ๔๘  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 



 บทที่ 14-17 

บทเฉพาะกาล 
---------- 

                       มาตรา ๔๙  นับแตประกาศใชพระราชบัญญัตินี้   ใหดําเนินการจัดตั้งสํานักงานตาม
มาตรา ๓๙  และสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอ
พิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม    และรับโอนเจาพนักงานของสํานักงาน  ใหแลวเสร็จ
ภายในหกเดือน 
 

                      มาตรา ๕๐  นับแตประกาศใชพระราชบัญญัตินี้   สําหรับในพ้ืนที่ใดที่มีการประการให
เปนเขตอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือจัดตั้งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น   ใหดําเนินการแตงตั้งบุคคลเพื่อใหทําหนาที่ตามมาตรา ๑๐  และมาตรา ๒๔   
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป 
 

                   นายกรัฐมนตร ี
       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
 

……………………………………………… 
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