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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการยกระดบันิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีสู่การเป็น

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco – champion ใน 5 มิติ ตามมิติของเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ซ่ึงประกอบดว้ย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติส่ิงแวดลอ้ม มิติสังคม และมิติการบริหาร
จดัการ และเพื่อให้ทราบถึงปัญหา ขอ้จ ากดั ตลอดจนอุปสรรคท่ีอาจส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรม 
ทีเอฟดีไม่สามารถยกระดบัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco – champion ได ้
การศึกษาด าเนินการโดยการเก็บแบบส ารวจจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และน า
ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบส ารวจมารวบรวมและวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis)  
เพื่อเปรียบเทียบขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตวัช้ีวดัของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ในระดบั Eco – champion กบัสถานภาพการด าเนินงานในปัจจุบนัของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 
เพื่อหาแนวทางการพฒันานคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ผลการศึกษา พบว่า นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี มีศกัยภาพในการยกระดบัสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco – champion ได้ โดยมุ่งเน้นการขอความร่วมมือ 
จากผูป้ระกอบการในการให้ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน ามาจดัท าฐานขอ้มูลและสถิติในมิติต่าง ๆ การสาน
สัมพนัธ์ระหว่างโรงงาน – นิคมฯ – ชุมชนโดยส านักงานนิคมอุตสาหกรรมต้องเป็นจุดเช่ือม
ประสานในการสร้างให้เกิดการพึ่ งพาระหว่างกัน (Symbiosis) เพื่อมุ่งเน้นการลดต้นทุน
ผูป้ระกอบการโรงงานในขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนการด าเนินงาน
ดา้นชุมชนสัมพนัธ์ท่ีตอ้งมีแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นประจ าและต่อเน่ือง หลกัส าคญัท่ีท าให้นิคม
อุตสาหกรรมทีเอฟดีสามารถยกระดบัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ้คือ ความร่วมมือกนั



 

ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและความส าคัญของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อนัจะน าไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  

การศึกษาน้ีมีขอ้เสนอแนะว่าการก าหนดนโยบายหรือแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ควรให้ความส าคญักบัผูร่้วมด าเนินงาน
ในฐานะคู่คา้ วา่มีความพร้อมในการยกระดบัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือไม่ รวมถึง
การให้ความส าคญักับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ อีกด้วย เน่ืองจากการยกระดับสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบัอ่ืน ๆ ท่ีสูงข้ึนไป (Eco – excellence และ Eco – world Class) ตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในสัดส่วนท่ีมากข้ึนไปตามล าดบั ทั้งน้ี หากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความพร้อมและสมคัรใจในการยกระดบัสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จะท าให้การยกระดับเป็นไปได้อย่างราบร่ืนและรวดเร็ว โรงงาน – นิคมฯ – ชุมชน สามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งพึ่งพาอาศยักนัและอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  
ค าส าคัญ:  การพฒันา  เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 
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This research aimed to suggest the guidelines for Eco – industrial Town development in 

Eco – champion level of TFD Industrial Estate which studied in 5 difference dimensions: 
physical, economic, environmental, social and managerial, and to know the problem, limitation 
and threat that may interrupt the Eco – industrial Town development of TFD Industrial Estate. 
This research was a qualitative research which collected questionnaires from the stakeholders. 
The data obtained were analyzed using Gap Analysis to compare the current status of TFD 
Industrial Estate and the criteria of being the Eco – industrial Town in Eco – champion level  
to present the guidelines for Eco – industrial Estate Town of TFD Industrial Estate. 

The study had found that TFD Industrial Estate had the potential to be the Eco - industrial 
Town in Eco – champion level by focusing on the cooperation of entrepreneur, the relationship 
between Industrial Estate – Entrepreneur – Community with the goal of reducing the cost of 
entrepreneur and increasing income for the community around TFD Industrial Estate. Moreover, 
TFD Industrial Estate must had the continuous plan for corporate social responsibility or CSR 
with the community to maintain the good relationship with each other. The key factor to elevate 
the TFD industrial estate to the Eco – industrial Town was the cooperation of stakeholders that 
they must understanding the principles, advantages and also the roles which led to sustainable 
coexistence. 

As recommended, the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) in the role  
of government agency planned to do something which needed the cooperation of others IEAT 



 

needed to focus on the readiness of others too because the elevation to the higher level of being  
the Eco – industrial Town (Eco – excellence level and Eco – world Class level) needed more 
cooperation from the stakeholders, so if the stakeholders understood the principles, advantages, 
roles and willing to follow to the plan, the result would be easy to accomplish and become  
to sustainable development. 
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