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  A study on the approach to the development of eco- industrial cities in Na Phra Lan 
Subdistrict Area The objective of this study was to study the current status of the eco-industrial city 
development in Na Phra Lan Sub-district.  Data analysis of internal and external environment of 
eco- industrial city development in Na Phra Lan Subdistrict area Propose strategies and guidelines 
for industrial city development.  Ecology in Na Phra Lan Subdistrict by studying the information 
from the document and in-depth interviews with representatives of government agencies involved 
in driving the implementation of eco- industry development in Na Phra Lan Subdistrict.  and using 
the data obtained to analyze the internal and external environment by using SWOT Analysis and 
analyzing strategic issues with SWOT Matrix in order to obtain strategies and guidelines for the 
development of eco-industrial cities in Na Phra Lan Subdistrict. 

The results showed that the strength of Na Phra Lan Subdistrict is that it is an area with 
important industries. that makes the economy in the area grow well Local government organizations 
in the area have established relationships between the industry and the community.  People are 
aware of the environment and There is a strategic plan that is consistent with the eco-industrial city 
dimension. As for the weaknesses, it was found that the infrastructure was insufficient to use in the 
area.  There is still a lack of urban planning of the area that looks like a specific area.  (Pollution 
control area) Solving environmental pollution problems in the area takes a long time to see results. 
Lack of concrete eco- industrial urban mobility model and sustainable processes Including people 
still lacking knowledge, understanding and confidence in eco- industrial city development.               



ง 

The industrial development in the area has resulted in the city growing rapidly.  while the 
development of the city's infrastructure Can't keep up with demand from industry and community 
coupled with the complexity of space management thus causing social and environmental problems. 

Guidelines for the development of eco- industrial towns in Na Phra Lan Subdistrict area 
There must be a plan to prevent and reduce environmental impacts.  There is a structure and social 
and economic connection.  The relevant sectors must jointly design the mechanism.  natural 
operation There is a real dependence on each other.  This will require ongoing support from the 
federal government.  for sustainable development.  In this regard, the student has proposed  
7 strategies and 12 approaches for relevant agencies to implement strategies and guidelines for eco-
industrial urban development. to be used in planning the next operation. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนในสังคม โดยปัญหาดังกล่าวบางพ้ืนท่ีประสบปัญหาน้ าเน่าเสีย 
อากาศเป็นพิษ ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บางพื้นที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
ประชากรแฝงจ านวนมาก ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค  
ขั้นพื้นฐาน เกินกว่าศักยภาพของพื้นที่ที่จะรองรับได้ทัน ก่อให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  
เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น หินอ่อน หินปูน ดินลูกรัง และหินที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ส าคัญของอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จึงท าให้มีการประกอบกิจการของ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เป็นจ านวนมาก  ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการโม่หิน ระเบิดหิน  
ผลิตปูนซีเมนต์  ผลิตหินอ่อน รวมถึงเหมืองหิน  ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ปล่อยฝุ่นละอองสู่บรรยากาศ
ค่อนข้างสูง  ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ที่มีค่าเฉลี่ยรายปีเกินค่ามาตรฐานทุกปี และมีค่าสูงที่สุดของประเทศอีกด้วย  ส่งผลให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 23  (พ.ศ. 2547) ก าหนดให้พื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
เป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมา ซึ่งการระบายฝุ่นละออง  
จะเกิดขึ้นทั้งจากภาคอุตสาหกรรม  และจากกิจกรรมของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท า
เหมืองแร่และเหมืองหิน รวมถึงการคมนาคมขนส่ง  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระดับความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในพื้นที่ 
 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถูกน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน หรือในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป เป็นต้น โดยแต่ละประเทศจะมีแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศที่แตกต่างกันออกไป นิยามของเมืองอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศก็อาจแตกต่างกัน
ออกไปเช่นกัน  ซึ่งโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex) (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2553) ได้รวบรวมตัวอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในต่างประเทศไว้ 
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หลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการลดปริมาณของเสียโดยใช้หลักการ 
3Rs การใช้เทคโนโลยีที่สามารถผลิตพลังงานชีวภาพจากของเสียและวัสดุเหลือใช้ (Waste to 
Energy) ในประเทศแคนาดาใช้แนวคิดของนิเวศอุตสาหกรรม และแนวคิดหลักการของประสิทธิ 
ภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ในประเทศสวีเดนมีแนวคิดตามหลักการ “The  Hammarby Model” 
คือการน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อผลิตไฟฟ้าและให้พลังงานแก่เคร่ืองท าความร้อน  
ในประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2 ประการ ได้แก่ 
การกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการจัดการของเสียที่มุ่งเน้นการมีของเสียเป็นศูนย์ 
(Towards Zero Waste) โดยการแลกเปลี่ยนของเสียอุตสาหกรรมหรือ Waste Exchange  ตามหลัก 
3Rs เป็นต้น   

ส าหรับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทยนั้น หน่วยงานภาครัฐ หรือ
แม้แต่ภาคเอกชน พยายามที่จะน าแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งต่างๆ จากการพยายามน าแนวทางการพัฒนาสู่ เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ยังได้ศึกษาตัวอย่าง 
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากต่างประเทศ  แต่ด้วยบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน 
และองค์ความรู้ความเข้าใจที่ยังใหม่  การด าเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน รวมถึงความเห็นพ้องต้องกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งชุมชน 
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น    

ดังนั้น  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ในระยะยาวนั้น จ าเป็นต้องศึกษามิติความสัมพันธ์ที่จะท าให้ทราบสถานะ
ของมิติต่างๆ ตามโครงสร้างของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ศักยภาพของพื้นที่   เพื่ อน าไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ในพื้นที่ ต าบล 
หน้าพระลานได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล 

หน้าพระลาน 
1.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
1.2.3 เสนอกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล  

หน้าพระลาน 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ได้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบัน รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
1.3.2 ได้กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม  

เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
1.3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการในการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล                
หน้าพระลาน  มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา : สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  รวมถึงกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  

1.4.2   ขอบเขตด้านพื้นที่ : ต าบลหน้าพระลาน  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร : หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  
1.4.4  ขอบเขตด้านเวลา :  ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานจ านวน 5 เดือน   

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  - มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial town) หมายถึง เมืองที่เกิดจากการออกแบบ        

และวางแผนพัฒนาพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม ให้เติบโตอย่างสมดุลพร้อมกัน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่   
และการเช่ือมโยงกิจกรรมของอุตสาหกรรมและชุมชนไปพร้อมกัน  



 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  
ผู้ศึกษาได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1  ความเป็นเมืองและความเป็นอุตสาหกรรม 
2.2  เมืองนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2.3  แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในต่างประเทศ 
2.4  กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2.5  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย 
2.6  การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความเป็นเมืองและความเป็นอุตสาหกรรม 
2.1.1 ความหมายของเมือง 
ราชบัณฑิตยสถาน (2524: 409 อ้างถึงใน กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554) อธิบายว่า 

ความเป็นเมือง หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนกลายเป็นเมือง หรือการเคลื่อนย้ายของผู้คนหรือการ 
ด าเนินกิจการงานเข้าสู่บริเวณเมืองหรือการขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้นที่  การเพิ่มจ านวน
ประชากร หรือในการด า เนินกิจการงานต่ างๆ มากขึ้น  Hugo (2001 อ้ างถึ งใน Chakchai 
Sueprasertsitthi, 2004: 19) ได้เสนอความแตกต่างระหว่างความเป็นเมืองและความเป็นชนบท 
ออกเป็น 9 มิติ โดยค านึงถึงคุณลักษณะของประชากร ในเขตเมืองและเขตชนบทเป็นหลัก ดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมในเขตชนบทเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขั้นต้น และ 
กิจกรรมที่สนับสนุนส่วนในเขตเมืองจะเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ 

2) โครงสร้างอาชีพ ประชากรในเขตชนบท มีอาชีพทางเกษตรกรรม และอาชีพเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมพื้นฐาน แต่ในเขตเมืองประชากรมีอาชีพภาคการผลิต การก่อสร้างการบริหารและ 
ภาคบริการ  

3) ระดับและการให้บริการทางการศึกษา ประชากรในเขตชนบทมีระดับการศึกษาต่ ากว่า
เกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ ส่วนประชากรในเขตเมืองซ่ึงมีระดับสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ 
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  4) การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐานประชากรในเขตชนบทมีโอกาสเข้าถึงบริการ 
และโครงสร้างพื้นฐานน้อยกว่าประชากรในเขตเมือง  

5) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประชากรในเขตชนบทมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารน้อยกว่า
ประชากรในเขตเมือง 

6) ประชากรอัตราการเกิดอัตราการตายในเขตชนบทจะสูงกว่าในเมือง  
7) การเมือง ประชากรในเขตชนบทมีลักษณะอนุรักษ์นิยมและไม่ค่อยยอมรับการ 

เปลี่ยนแปลงแต่ประชากรในเขตเมือง มีแนวความคิดเสรีนิยมมากกว่า และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ง่ายกว่า  

8) ชนชาติของประชากร ประชากรในเขตชนบทค่อนข้างเป็นกลุ่มชนเดียวแต่ในเขตเมือง 
จะมีความหลากหลายมากกว่า 

9) ระดับการอพยพ อัตราการอพยพในชนบทจะเป็นแบบอัตราการอพยพออกสุทธิ 
แต่ในเขตเมืองจะเป็นแบบอัตราอพยพเข้าสุทธิ  

Chayabutra (1997 อ้างถึงใน โยธิน แสวงดี และคณะ , 2550 :1) ได้กล่าวว่า “เมือง”  
ในประเทศไทยที่ก าหนดโดยหลักว่าพื้นที่ใดก็ตามหากเป็นเขตเทศบาล หรือท้องถิ่นที่เป็นรูปการ 
ปกครองแบบพิเศษ ได้แก่ เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ให้ถือว่าเป็นเขตเมือง ขณะเดียวกัน
พื้นที่อื่นๆ ที่มิได้ประกาศว่าเป็นเขตเทศบาลจะถือว่าเป็นพื้นที่ชนบทโดยปริยาย แม้ว่าในพื้นที่นั้น
จะมีความทันสมัยของถนน ไฟฟ้า และความศิวิไลซ์ของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ตลอดจนวิถีชีวิต  
ของคนในสังคมที่มีการผลิตเพื่อค้าขาย มิใช่เป็นการแลกเปลี่ยนดังระบบดั้งเดิมที่เรียกว่า “Barter 
System” ในทางตรงกันข้ามกลับมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่คล้ายกับคนในเขตเมืองแต่พื้นที่
เหล่านั้นยังคงเรียกขานว่า “ชนบท” สถานการณ์เกี่ยวกับความเป็นเมืองของประเทศไทย มีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 เพราะมีการปฏิรูปการปกครองตาม 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  พื้นที่เขตสุขาภิบาลได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเป็นเทศบาลต าบลส่งผลให้
พื้นที่เขตเมืองและจ านวนประชากรเขตเมืองเพิ่มขึ้น (โยธิน แสวงด ีและคณะ, 2550) 

2.1.2 ความเป็นเมือง  
Goldstein (1975 อ้างถึงใน Chakchai Sueprasertsitthi, 2004: 20) ได้อธิบายถึงความเป็น 

เมืองในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันตามเกณฑ์การจ าแนกของแต่ละประเทศโดยส่วนใหญ่ 
จะใช้เกณฑ์ดังนี้ 

- ขนาดประชากร  
- ความหนาแน่นของประชากร  
- พื้นที่ก่อสร้าง  
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- สถานะทางการเมือง  
- สัดส่วนของประชากรในภาคที่ไม่ใช่การเกษตร  
- การมีบริการหรือกิจกรรม 
 การขยายตัวของชานเมือง เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง 

เมื่อชานเมืองมีประชากรเคลื่อนย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานหนาแน่นมากขึ้น มีความเจริญทั้ งด้าน 
สาธารณูปโภคและอุปโภค สิ่งเหล่านี้เป็นเคร่ืองช้ีส่วนหนึ่งของลักษณะกระบวนการกลายเป็นเมือง 
นั่นเอง  

การขยายตัวของเมืองขนาดใหญ่ในหลายๆ ประเทศ ท าให้เกิดชุมชนเมืองขึ้นใหม่ในเขต 
ชานเมืองที่อยู่โดยรอบ จนเกิดเป็นชุมชนเมืองที่เรียกว่ามหานคร (Metropolis) ซึ่งเป็นชุมชนเมือง 
ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยเมืองหลายๆ เมือง การเติบโตและการกระจายตัวของพ้ืนที่ที่เป็นมหานคร 
จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จนเกิดเป็นพื้นที่เมืองประเภทใหม่ที่เรียกว่ามหานครหลวง (Megalopolis) 
ที่ประกอบไปด้วยมหานครหลายๆ มหานคร  

สถิตย์ นิยมญาติ (2526: 2 อ้างถึงใน กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554) อธิบายว่าความเป็น 
เมืองเป็นกระบวนการของ “การกลายสภาพ” (A process of becoming) อย่างหนึ่งกล่าวคือเป็นการ 
เปลี่ยนสภาพจากสภาวะที่ไร้ความเป็นเมืองไปสู่สภาวะของความเป็นเมือง หรือไม่ก็เปลี่ยนสภาวะ 
จากการกระจุกที่มีความหนาแน่นมาก  

อัตราความเป็นเมือง (urbanization rate) ของไทยอยู่ในระดับต่ าค่อนข้างหยุดนิ่ง อัตราความ
เป็นเมืองของไทย (จ านวนคนเมืองต่อจ านวนประชากรทั้งหมด) คือ 31% ซึ่งต่ ากว่าประเทศเพื่อน
บ้านอย่างอินโดนีเซีย (53%) และมาเลเซีย (71%) ที่น่าวิตกมากกว่านั้นคือการพัฒนาสู่ความเป็น
ความเป็นเมืองของไทยค่อนข้างหยุดนิ่ง  โดยอัตราความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นเพียง 0.8 percentage points 
(pps) ระหว่าง 2002 และ 2009 เทียบกับการเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 และ 7 pps ในอินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ตามล าดับ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์, 2553)  

2.1.3 การพัฒนาเมือง  
World Bank (2000:  12-18)  ได้น า เสนอการสร้างเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของการ 

จัดการเมือง (city management) เพื่อด าเนินการให้บรรลุถึงการเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(sustainable cities)  ซึ่งการเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนนั้น จะต้องเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนา
จนท าให้ประชาชนชาวเมืองมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยจะต้องไม่มีการละเลยถึงกลุ่มคนจนที่อยู่ใน
เมือง การพัฒนาเมืองในประเทศไทย ได้ถูกกระจายการจัดท าแผนพัฒนาในแต่ละเมือง ในความ 
รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล 
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักการจัดท าแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น โดยจะต้องอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และด าเนินตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น 
“รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ใน
การก ากับดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย และแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็น
แผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาในระดับอ าเภอ  

ทั้งนี้ประเภทของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาระยะยาว  
2. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบกก้าวหน้า (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและ 

จัดท าทุกปี 

2.1.4 การกลายเป็นเมือง (Urbanization) 
กฤช เพิ่มทันจิตต์  (2536 อ้างถึงใน วิลาวัณย์  เอื้อวงศ์กูล , 2542:  9-10)  ได้อธิบาย 

กระบวนการเกิดเป็นเมืองหรือการเกิดเมือง (urbanization) ตามแนวคิดด้านผังเมือง ซึ่งอธิบายได้ 
หลายแนวทาง โดยสรุปได้ว่า ในกระบวนที่ท าให้เกิดเมืองมาจาก 4 ปัจจัย คือ ประชากร (population) 
องค์กรและระบบ (organization) สภาพแวดล้อม (environment) และเทคโนโลยี (technology) หรือ
รู้จักกันในตัวย่อ “POET” โดยเร่ิมต้นจากการรวมกลุ่มกันของมนุษย์ในชุมชนขนาดเล็กที่ประกอบ
กิจกรรมทั่วไปที่คล้ายคลึงกัน จนเมื่อมีประชากรมากขึ้น การพัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพิ่มมาก
ขึ้น ส่งผลให้เมืองขนาดเล็กขยายตัวออกไปและพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สามารถติดต่อถึงกัน 
ได้อย่างรวดเร็ว จนในที่สุดการจัดระบบสังคมแบบเมืองก็ท าให้เมืองเติบโตและพัฒนาไปเร่ือย
จนถึงระดับมหานครหรืออาจจะพัฒนาเป็นเมืองที่มีกิจกรรมช านาญพิเศษต่างประเภทกัน ด้วยเหตุนี้
เมืองที่อยู่ในระบบเมืองเดียวกันจึงต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันและการแบ่งงานกันท าระหว่างเมือง 
(interurban division of labor) เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามอาจมีการก าหนดองค์ประกอบเพื่ออธิบาย
กระบวนการเกิดเป็นเมืองที่แตกต่างไปบ้าง เช่น องค์ประกอบด้านภูมิศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และสังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี เป็นต้น  
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สภาพแวดล้อมธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน รวมทั้งการ
ด ารงชีวติของมนุษย์  นอกจากนี้ยังปัจจัยอื่นๆ ที่เหมาะสมรวมอยู่ด้วย  สากล สถิตวิทยานันท์ (2532 
อ้างถึงใน วิลาวัณย์  เอื้อวงศ์กูล, 2542: 11)ได้สรุปปัจจัยดังกล่าวไว้ 3 ประการ คือ  

1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อการเลือกเป็นที่ตั้งของชุมชน 
ได้แก่ แหล่งน้ า ที่ดอน ที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์และแหล่งแร่  

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยส าคัญที่มักเกิดควบคู่กับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และมี 
อิทธิพลต่อการขยายตัวเป็นเมืองต่อไปในอนาคต ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน 
ได้แก่ บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ บริเวณที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณเส้นทางคมนาคม 
ตัดกันบริเวณจุดเช่ือมของเส้นทางคมนาคม  

3. ปัจจัยทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีตลอดจนความเช่ือของแต่ละกลุ่มชน  
ย่อมแตกต่างกัน และส่งผลต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานต่างกันด้วย ปัจจัยทางวัฒนธรรมนี้ ได้แก่ 
สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ สถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือลักษณะที่เป็นประเพณีนิยมหรือความเช่ือต่างๆ  

2.1.5  ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและ

แรงงาน เพื่อผลิตส่ิงของหรือบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงสร้างการ
ผลิตและบ ริการของประ เทศไทยได้ป รับ เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อนด้ วยภาค เกษตร  
สู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทย
โดยมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 36.0 ในปี 2542  
เป็นร้อยละ 40.8 ในปี 2553 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 

2.1.6  ประเภทของอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไว้ 107 ประเภท  

2.2  เมืองนิเวศ และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 2.2.1  ความหมายของเมืองนิเวศ  

Roseland (1997)  ได้ วิ เคราะห์แนวคิดเพื่อท าความเข้าใจมิติต่างๆ ของเมืองนิ เวศ  
(Eco Cities) โดยได้วิเคราะห์ออกได้เป็น 6 มิติด้วยกัน คือ 
  1. เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างให้มีความกลมกลืนไปกับท้องถิ่น  
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นในตัวเองของคนในท้องถิ่น ลักษณะชุมชนพึ่งตนเองที่มี
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เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ประกอบด้วย (1) การใช้ทรัพยากรน้อยควบคู่กับการรีไซเคิลที่สูง  
(2) ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากกว่าทรัพยากรสิ้นเปลือง (3) เน้นความสอดคล้องกลมกลืนกับ
สิ่งแวดล้อม (4) เน้นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ (5) สังคมมีการท างานร่วมกัน และมีความเป็น
ชุมชนอยู่ในระดับสูง  
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นกระบวนการที่ชุมชนสามารถเร่ิมต้นและสร้างแนวทาง
ของตนเอง ต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ร่วมกัน และสร้างความสามารถของชุมชน  
ในระยะยาวและส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

3. นิเวศวิทยาทางสังคม มีความเสรีทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพศเช้ือชาติ สีผิว รสนิยมทางเพศ 
และความเป็นธรรมชาติ (การขับเคลื่อนทางนิเวศ) เป็นการผสมผสานระหว่างความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรมทางควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  
เมืองจะเป็นพื้นที่ให้กับนิเวศวิทยาและจริยธรรมส าหรับวัฒนธรรมทางการเมืองและมุ่งสู่ความเป็น
พลเมืองอย่างเต็มขั้น 
  4. ชุมชน/เมืองสีเขียว การขับเคลื่อนสีเขียว (Green movement) ความเป็นสีเขียว ยึดถือหลัก 
4 ประการ คือ นิเวศวิทยาความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาธิปไตยรากหญ้า และหลักอหิงสา 
น าไปสู่ของการเป็นชุมชนพึ่งตนเอง การปรับปรุงคุณภาพของชีวิต ความสอดคล้องกับธรรมชาติ  
การกระจายอ านาจและความหลากหลาย  
 5. ชีวภูมิภาคนิยม (Bioregionalism) ที่ให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชีวิต โดยขึ้นอยู่กับ 
ระบบธรรมชาติเหมือนกันกับพืชหรือสัตว์ในท้องถิ่น Wackernagel และ Rees (1996 Qouted in 
Roseland, 1997)  ได้อ้างถึงการศึกษาเกี่ยวกับการใช้รอยเท้าทางนิ เวศ ( ecological footprint)  
เป็นเคร่ืองมือที่จะใช้วัดผลกระทบของเมืองต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ  ซึ่งพบว่า  
เมืองอุตสาหกรรมบางแห่งก็สามารถมีความอย่างย่ังยืนได้  
 6. การพัฒนาอย่างย่ังยืน เป็นแนวคิดจากการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของ
โลก (World Commission on Environment and Development) ในปี 1987 ที่มีหลักของการพัฒนา
อย่างย่ังยืน คือการพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้  
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการดังกล่าวของคนรุ่นต่อไปต้องเสียไป (WCED, 1989) 

UNEP ได้ให้ความหมายของเมืองนิเวศ (Eco-Town)ไว้คือ การวางผังเมืองและแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในแง่ของการใช้ทรัพยากร  การจัดการของเสีย 
การรักษาสิ่งแวดล้อม  และการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจด้วยการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ละเลยความจ าเป็นในพื้นฐานส าหรับธุรกิจ  
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2.2.2  แนวคิดของการเป็นเมืองนิเวศ และการพัฒนาเมืองนิเวศ 
 สมชาย  มุ้ยจีน (2557) อ้างถึงใน (วิฑูรย์สิมะ โชคดี, 2554) ได้กล่าวถึง เมืองนิเวศไว้ว่า เป็น

หลักการที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่พักอาศัย (ชุมชนหรือเมือง) โดยค านึงถึงความ
สมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมประเทศที่ถือได้ว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนา
เมืองนิเวศประเทศหนึ่งในโลกก็คือญี่ปุ่น (ระพีพัฒน ภาสบุตร , 2553) แนวคิดเมืองนิเวศ (Eco-
Town) ตามการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ชุมชนหรือเมืองที่มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด หรือที่เรียกว่า มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยมี
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยการใช้เทคโนโลยีสะอาดตาม
หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) ด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของไตรภาคี จากภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน และการพัฒนาเมืองนิเวศ ส่วนใหญ่รัฐจะเข้ามามีบทบาทในการผลักดันให้
เกิดการวางแผนพัฒนาเมือง โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนและชุมชน มาร่วมกันระดม
สมองและวางวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีการวางผังเมืองที่ ชัดเจน มีการเชิญชวนธุรกิจ
อุตสาหกรรมและชุมชนเป้าหมายให้มีส่วนร่วม ตลอดจนการวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่าง
ชัดเจน  

2.2.3  ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553)  ได้ ให้ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  

(Eco Industry) หมายถึง กลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและ/หรือการบริการ ที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันและใส่ใจในการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องยกระดับการด าเนิน 
การด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการ โดยอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันในการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียที่เกิดขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 3R และสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลดมลพิษให้เป็นศูนย์ (Zero Emission) อันจะจ าไปสู่การพัฒนาสังคมของ 
การรีไซเคิลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 

2.2.4   แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
          แนวคิดนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมของ Frosch และ Gallopoulosได้ถูกน าเสนอขึ้นในปี 1989   
โดยการออกแบบกลุ่มอุตสาหกรรมให้คล้ายคลึงกันกับระบบนิเวศอย่างมากที่สุดเท่าที่ จะท าได้ 
เพราะในระบบนิเวศพลังงานและทรัพยากรจะถูกใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีของเสียหลงเหลือ 
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2.2.5  หลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
หลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Concept) หมายถึง การรวมกลุ่มของ 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต/บริการ ซึ่งมีความพยายามพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง โดยการน าระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการไหลเวียนพลังงาน
วัตถุดิบ วัตถุต่างๆ และของเสียภายในระบบ (วิสาขา ภู่จินดา, 2561, หน้า 60) โดยหลักการดังกล่าว
มีการกล่าวถึงต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ.1970 (พ.ศ. 2513)ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยประเทศไทยซึ่งได้
ใช้หลักการต่างๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) หลักการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) หลักการของเสียเหลือศูนย์ (Zero 
Waste) หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) หลักการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  
จึงเร่ิมให้ความส าคัญต่อการประยุกต์ใช้ หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
หรือหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) มากขึ้น 

วิสาขา ภู่จินดา (2561) ได้กล่าวถึงที่มาและหลักการพัฒนาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ว่าเป็นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความย่ังยืน โดยเร่ิมแรกของการพัฒนา มีแนวความคิดมาจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแบบประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Industrial Symbiosis) เช่น การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนผลพลอยได้ (By-Products Exchange) และพลังงานความร้อนจากกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม และระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมามีการน าเสนอแนวคิดที่ให้การด าเนิน
กิจกรรมของอุตสาหกรรม มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ คือ ประกอบด้วย  
ผู้ผลิต (Producer) ผู้บริโภค (Consumer) และผู้ย่อยสลาย (Decomposer) ทั้งนี้เป้าหมายในการน า
หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช้พัฒนาภาคอุตสาหกรรม คือ ความต้องการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในนิคม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  และระหว่าง 
นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในการ
พัฒนาพื้นที่ มีกระบวนการสื่อสารกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและที่ส าคัญ คือ  
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับ
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

2.2.6 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับวงจรของวัตถุดิบ มักจะมี

การด าเนินการอยู่ในระดับนิคมอุตสาหกรรม หรือ สวนอุตสาหกรรม (Sterr, 2004) ส าหรับประเทศ
ไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเน้นการใช้
หลัก 3Rs การประหยัดพลังงานและการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ การด าเนินการเร่ิมจากภายใน    
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A. B. C.24 กลุ่มอุตสาหกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นสังคมของการหมุนเวียนทรัพยากร 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะและให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย 

2.2.7 ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558) ได้ให้ความหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 

Industry Town) หมายถึง เมืองที่มีการเจริญเติบโตโดยมีอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หลัก และมีความสมดุลกับการพัฒนาสังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ า ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
มีดังนี้ 

1)  Industrial Ecology เป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึ้น เพื่อประยุกต์เข้ากับการพัฒนา เศรษฐกิจ
แบบย่ังยืน โดยการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค าว่า “Industrial Ecology” เร่ิมเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ปี 
1989 (พ.ศ. 2532) เมื่อ Frosch and Gallopoulos ได้เสนอหลักการนี้ในวารสาร Scientific American   

2)  Industrial Ecology  เป็นแนวความคิดใหม่ โดยการออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ 
ให้แลดูคล้ายระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ อันอยู่ได้โดยหลักการพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน 
(Symbiosis) และด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืนเป็นส าคัญ คือ กระจกสะท้อนให้เห็นความเช่ือมโยงกัน
ระหว่างวัสดุและสสารซึ่งไหลวนโยงใยกันอยู่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
โดยสะท้อนออกมาเป็นการเช่ือมโยงกันในระบบอุตสาหกรรม 

3)  Industrial Ecosystem คือ ระบบที่มีการใช้พลังงานและวัตถุดิบ วัสดุต่างๆ อย่างสมดุล
เหมาะสม (Optimized) ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และสารที่ออกจากกระบวนหนึ่งจะสามารถถูก
ใช้เป็นวัตถุดิบของกระบวนการอื่นๆ 

4)  Industrial Symbiosis คือ ความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน ตั้งแต่ 2 โรงงาน 
ขึ้นไป โดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงาน สสาร ในลักษณะของต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ โดยแต่ละ
ฝ่ายต่างสนับสนุน welfare ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง   

5)  Industrial Eco-Efficiency เนื่องจาก  Eco  หมายถึง ทั้ง Ecology และ Economic บางครั้ง
จึงเรียก E2 – Efficiency หมายถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบที่เป็นผลดีต่อทั้งธุรกิจและต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักสมดุลของการอนุรักษ์/ประหยัดทรัพยากรน้ า การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ า
และมีประสิทธิภาพการลดปริมาณการใช้สารพิษ และการลดปริมาณของเสีย  
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6)  Low Carbon Society คือ เมืองหรือสังคมที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ ของเมือง จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน เช่น การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน  
การปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงใช้หลักการการบริโภคและการผลิต
อย่างย่ังยืน เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

2.2.8  แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Conception Framework) 
จากบริบทและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลกระทบจากการประกอบ

อุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมของแต่ละพื้นที่ น าไปสู่กรอบการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) โดยสร้างความ
สมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ 

1) ด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เป็นการสร้างการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต การผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาไปสู่รูปแบบการเช่ือมโยงการผลิตแบบห่วงโซ่อุปทาน 
เช่ือมโยงการผลิตอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว  

2) ด้านสังคมการเป็นอยู่ที่ดี (Social Well-Being) เน้นการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการผลิต
เช่ือมโยงกับ ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่สังคมได้รับ
จากภาคอุตสาหกรรมในด้านรายได้ และอาชีพ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) เน้นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้เอื้อต่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อก ากับภาคการผลิตและ
บริการ มิให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2.3  แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในต่างประเทศ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รวบรวมตัวอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ 

ในต่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553) 
 
 
 



15 

2.3.1 ภูมิภาคอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
แนวคิดการจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเร่ิมต้น ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังการ 

ประชุม Earth Summit ในปี ค.ศ. 1992 เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจลด
ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมและปัญหามลพิษ สร้างงานให้กับคนในประเทศและเพิ่มคุณภาพ 
ของคนงานที่ท างานในอุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาคือการลดปริมาณของเสียโดยใช้หลักการ 3Rs   การใช้เทคโนโลยีที่สามารถผลิต 
พลังงานชีวภาพจากของเสียและวัสดุเหลือใช้ (Waste into Energy) ที่เกิดจากการท าการเกษตรและ 
ปศุสัตว์และจากครัวเรือนซึ่งเป็นการลดต้นทุนและช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถพึ่งพา  
ตนเองได้อย่างย่ังยืน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนก๊าซชีวภาพ  
น้ ามันชีวภาพ ปุ๋ยจากมูลสัตว์  ขยะมูลฝอย และซังข้าวโพด เป็นต้น รวมไปถึงกลยุทธ์การเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในแต่ละเมือง  

ประเทศแคนาดา  
ประเทศแคนาดาจัดเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญ ต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยรัฐบาล 

ประเทศแคนาดาได้ให้ความส าคัญ กับภาคส่วนอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยการน าแนวคิด  
หลักการของนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมที่มุ่งบูรณาการมิติ เชิงเศรษฐกิจกับมิติ เชิงสิ่งแวดล้อม  
เข้าด้วยกัน  มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเมืองและระบบอุตสาหกรรม จนสามารถผลักดัน 
ให้เกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้หลายที่   และใช้แนวคิดหลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
(Eco-Efficiency) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เชิงธุรกิจและผลก าไรในมิติเชิงเศรษฐกิจบนพื้นฐาน 
ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่แคนาดาก็
ประสบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในด้านต่างๆ คือ  

1. ปัญหาด้านเทคนิคที่ยังต้องการเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่ตอบสนองต่อการ
น าเอากากของเสียมาหมุนเวียนใช้ใหม่  

2. ปัญหาด้านการส่ือสารและเผยแพร่ข้อมูล 
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการลงทุนค่อนข้างสูงการสนับสนุนจากภาครัฐจึงเป็น 

สิ่งที่ส าคัญ 
4. ปัญหาด้านกฎหมายที่ยังไม่เอื้ออ านวยต่อการน ากากของเสียอันตรายอุตสาหกรรมมา

หมุนเวียนใช้ใหม่  
5. ปัญหาด้านการขับเคลื่อน เนื่องจากประชาชนยังคงยึดติดกับค่านิยมการบริโภคแล้วทิ้ง 
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2.3.2 พื้นที่สหภาพยุโรป  
ประเทศสวีเดน  
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศสวีเดนมีแนวคิดตามหลักการที่เรียกว่า  

“The Hammarby Model” คือ การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อผลิตไฟฟ้าและให้
พลังงานแก่เคร่ืองท าความร้อน และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและน าขยะมาใช้ประโยชน์พลังงาน 
ความร้อนที่ป้อนให้แก่ชุมชนมาจากพลังงานที่เหลือใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย ร้อยละ 34 มาจากการ 
เผาขยะของครัวเรือนร้อยละ 47 และมาจากเช้ือเพลิงชีวภาพ ร้อยละ 16 ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองจะเป็น 
ส่วนหนึ่งของวงจรเมืองนิเวศเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกันระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตของ 
ผู้อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้หลักการบริหารจัดการ 3 ประการ ได้แก่ การผลิตและการใช้พลังงาน  
การบริหารจัดการขยะและของเสีย และการบริหารจัดการน้ าบนกิจกรรม 4 ข้อ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์วัฏจักรของชุมชนและออกแบบเมืองเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับเมือง  
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงจัดหาเทคโนโลยีที่จ าเป็นเพื่อเช่ือมโยงรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตของชุมชน เช่น เทคโนโลยีเซลพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อนในอาคาร จากความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

3. สร้างความร่วมมือและความตระหนักถึงผลได้/ผลเสียที่เกิดขึ้นจากแผนปฏิบัติการ  
4. ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

ประเทศเดนมาร์ก  
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศเดนมาร์กมีแนวคิดตามหลักการ  

ประหยัดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและน้ า  รวมถึงการน าของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
ความร้อนที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะถูกน ากลับมาใช้ในองค์กรอื่น  และใช้ในระบบความร้อน 
การน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าภายในองค์กร  ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ท าให้เกิดการน า
น้ ากลับมาใช้ซ้ าได้ ประมาณ 3-4 รอบ นอกจากนี้ยังน ากระดาษวัสดุโลหะทั้งโรงงานและครัวเรือน 
ถูกน ามาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อนส าหรับครัวเรือน 150,000 ครัวเรือนได้ถึงร้อยละ 80 
ตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Kalunborg ของประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศต้นแบบที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติโดยมีจุดเร่ิมต้นจากความร่วมมือ ภายในระหว่าง
บริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันในการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและพลังงาน จนกระทั่งสามารถ
ด าเนินงานเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา ( Industrial Symbiosis) ทั้งนิคมอุตสาหกรรม 
อย่างแท้จริงเป็นแห่งแรกของโลก  
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ประเทศเยอรมัน  
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมัน จะเน้นการสร้างระบบ

เศรษฐกิจแบบครบวงจร โดยมองผ่านกระบวนการพัฒนาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
และอุตสาหกรรม เร่ิมต้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย การควบคุมการบรรจุ  
หีบห่อสินค้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดและหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ (ยกเว้นบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้บรรจุสารอันตราย) โดยการใช้ซ้ าและการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่โดยโรงงานและผู้เกี่ยวข้อง 
ในตลาด  การผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบในการก าจัดผลิตภัณฑ์  นอกจากนี้ยังด าเนินการฟ้ืนฟู
ชุมชนท้องถิ่นที่ต้องรับภาระก าจัดของเสีย  รวมไปถึงการรณรงค์ส่งเสริมการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่
อย่างชัดเจน 

 แนวคิดการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมัน ถือว่ามีลักษณะไปใน
ทิศทางเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในแถบทวีปยุโรป โดยมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 

1) การก าหนดระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
2) การขนส่งสาธารณะที่ค านึงถึงคุณภาพในการใช้พลังงานอย่างย่ังยืน - การออกแบบ

อาคารที่ค านึงถึงการลดการใช้พลังงาน  
3) การมีส่วนร่วมของชุมชน - การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยพิจารณาโอกาสในการจ้าง

แรงงานในชุมชนท้องถิ่น 
4) การสร้างรายได้เสริมโดยการจัดตั้งสหกรณ์ 
5) การดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของประชาชน  
6) การพิจารณาการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมัน   จะมีการ 

สนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีบทบาทส าคัญและร่วมรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็มี
การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในลักษณะของอาสาสมัคร รวมไปถึงการใช้กลไก  
ทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดยใช้หลักการผู้ปล่อยมลพิษ  
เป็นผู้จ่าย เพื่อเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การลดของเสีย ณ แหล่งก าเนิด เป็นต้น  

สหราชอาณาจักร  
สหราชอาณาจักรเร่ิมมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา  

(Industrial Symbiosis) โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค  
จนกระทั่ง โครงการ National Industrial Symbiosis Programme (NISP) ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ  
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1) เพื่อพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมแบบพึ่งพาในระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ  
การเกิดของเสียจากภาคอุตสาหกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

2) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสายธารของเสีย (Waste 
Stream) และการพัฒนาตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 

3) เพื่อน าเสนอแนวทางการปฏิบัติส าหรับโรงงานต่างๆ เพื่อตอบสนองกับนโยบายของรัฐ 
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

4) เพื่อระบุและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการด าเนินงานที่ดีที่สุด และข้อดีของการพัฒนา 
เครือข่ายอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา  

5) เพื่อระบุข้อจ ากัดทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนา 
เครือข่ายอุตสาหกรรมแบบพ่ึงพา และพยายามสนับสนุนให้การพัฒนาเครือข่ายบรรลุผล   

โดย NISP มุ่งเน้นการสนับสนุนให้โรงงานต่างๆในเครือข่าย ร่วมกันหาวิธีการใช้
ประโยชน์จากของเสียและวัตถุดิบที่ไม่เป็นที่ต้องการให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดปริมาณ 
การฝังกลบของเสียและลดต้นทุนการจัดการของเสียส าหรับโรงงาน นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งวัตถุดิบ พลังงาน การจัดส่ง (Logistics) และองค์ความรู้ NISP  
มีส านักงานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วสหราชอาณาจักรทั้งหมด 12 แห่ง โดยส านักงานกลาง 
มีหน้าที่คอยตรวจตราและประสานการท างานระหว่างแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ซึ่งองค์ความรู้และทรัพยากร ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมสูงสุด  

2.3.3  ภูมิภาคเอเชีย 
  ประเทศญี่ปุ่น  

โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-town) ในประเทศญี่ปุ่นถือว่าได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติเป็นอย่างสูง ปัจจุบันมีโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้งสิ้น 26 โครงการทั่วประเทศ  
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ(UNIDO, 2009) คือ  

1) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ประโยชน์
จากอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

 2) เพื่อสร้างระบบร่วมที่มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรม และสร้างการ  
มีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม ภาคสาธารณะและผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์ของการสร้างสังคม    
รีไซเคิลทรัพยากรในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนของเสียอุตสาหกรรมหรือ Waste Exchange 
ตามหลัก 3Rs โดยก าหนดเป้าหมายเพื่อลดอัตราการฝังกลบของเสียให้สูงขึ้นเร่ือยๆ ทุกปี 
ความส าเร็จของโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นได้เพราะ 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

 



19 

1) ความร่วมมือของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น 
2) มีกฎระเบียบที่ เข้มงวดในการปรับตลาดเข้าสู่สังคมที่มีวงจรการใช้วัสดุอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3) มีการขยายตลาดธุรกิจเชิงนิเวศทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวางและ

รวดเร็ว  
4) เน้นการใช้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
5) เน้นการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาวัสดุ และบูรณาการการจัดการของเสีย 

ประเทศจีน 
การด าเนินงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศจีน ผ่านหลักแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบ 

(Circular Economy:  CE) ตั้งแต่ปีค.ศ.1980  ซึ่งเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่ที่พยายามบูรณาการ 
(Integrate) มิติเชิงเศรษฐกิจ ให้เข้ากับมิติเชิงสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานหลักการของนิเวศวิทยา 
อุตสาหกรรม การเผยแพร่หลักการแนวคิดดังกล่าวจะท าการเผยแพร่ผ่านในลักษณะของบนลงล่าง 
โดยรัฐหรือส่วนปกครองที่มีอ านาจจะเป็นผู้วางแผนและส่งผ่านนโยบายไปยังส่วนล่างถัดไป 
ครอบคลุมในส่วนของการเกษตร อุตสาหกรรม การบริหาร และอื่นๆ พัฒนาไปสู่แนวทางการ
จัดการแบบ 3+1 (Small circle, Medium circle, Great circle และ  Waste disposal and recycle) 
จนกระทั่งหลังปี ค.ศ. 1990 ประเทศจีนได้ผลักดันหลักแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบผ่านโมเดล 
แบบต่างๆ ท าให้เกิดเป็นโครงการต้นแบบการจัดตั้งอุทยานสิ่งแวดล้อม (Environmental park)  
5 แบบ 

1) นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบแห่งชาติ (National eco-industrial demo park) 
2) พื้นที่ต้นแบบ circular economy (Circular economy demo-zone)  
3) เขตประกอบการเพื่อการน ากลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากร (Resource reproduction 

processing zone)  
4) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมแห่งชาติ (National 

environmental scientific and technological Industry park)  
5) หน่วยสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแห่งชาติ (National environmental industry base)  
การด า เนินการตามหลักแนวคิด  CE และการจัดตั้ งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ

ภายในประเทศจีน ปัจจุบันยังคงประสบปัญหาเนื่องจากความอ่อนแอในด้านการเปิดตลาดการค้า
เสรีกับต่างประเทศ ขาดแรงผลักดันจากภาครัฐสู่ภาคท้องถิ่น การขาดความรู้ความเข้าใจของภาค
ท้องถิ่นต่อแนวคิด หลักการ CE และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบกับ ยังไม่มี
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แนวทางที่ดีเพียงพอ ส าหรับแสดงให้เห็นถึงแนวทางการน าหลักการแนวคิดเหล่านี้ไปสู่การ
ประยุกต์ใช้จริง รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อแนวคิดหลักการ CE ยังไม่เป็นที่
ชัดเจน ท าให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามแนวคิดหลักการ CE ในประเทศจีนยังอยู่ในช่วงของการน าร่อง
ซึ่งรอการพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต 

  ประเทศเกาหลีใต้ 
  เนื่องจากสัดส่วนของรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใต้สูงเป็นอันดับสอง 
รองจากการบริการและรายได้จากนิคมอุตสาหกรรมมีสูงกว่าร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ  การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเกาหลีใต้
จึงเร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยยึดหลักแนวคิดการสร้างระบบนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Industrial Eco-system) ผ่านกลยุทธ์  5 ประการได้แก่  

1) การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรม   
2) การวางแผนและพัฒนาพื้นที่ทางนิเวศ  
3) การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 
4) การมีส่วนร่วมของชุมชน  
5) การส่งเสริมและพัฒนาโครงการ  
ถึงแม้การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเกาหลีใต้ จะเพิ่งก้าวข้ามระยะเร่ิมต้น

มาได้ไม่นานนัก แต่ก็มีการด าเนินโครงการย่อยในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมที่ได้ผลดีเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม Ulsan ที่ประสบความส าเร็จในการเพิ่มก าไรทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

ประเทศเวียดนาม 
  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังถือเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศเวียดนาม  ถึงแม้ว่า
นิคมอุตสาหกรรม LinhTrung 1 Export Processing Park 1 ในนครโฮจิมินห์ และนิคมอุตสาหกรรม 
NhonTrach 2 ในจังหวัดดงใน่ (Dong Nai) จะได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนา 
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial Development)  แต่การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
อย่างเป็นทางการคร้ังแรกของประเทศเวียดนามเพิ่งเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2552 โดยการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรม Bourbon-An Hoa ในจังหวัด Tay Ninh ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักมุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าในกระบวนการผลิต และการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน โดยการลดปริมาณการก่อให้เกิดขยะและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของนิคมอุตสาหกรรมจะถูกรักษา
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เอาไว้เป็นพื้นที่สีเขียวและนักลงทุนยังมีการเชิญชวนให้ผู้คนในภูมิภาคมีส่วนร่วมในการลงทุน 
ถึงร้อยละ 15 รวมไปถึงมีการสร้างถนน สถานีอนามัย และสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้าง 
เครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโดยรอบกับนิคมอุตสาหกรรม 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
  จากรายงาน พ.ศ. 2553 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีการรีไซเคิลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายใน
เขตบริหารพิเศษ เฉลี่ยถึงร้อยละ 48 แต่กว่าร้อยละ 99 ของวัตถุดิบที่ได้รับการรีไซเคิลแล้ว 
ถูกส่งออกไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ และประเทศอื่น  เหลือไว้เพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ส าหรับการน าเข้า
กระบวนการผลิตอีกคร้ังในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจึงเล็งเห็นว่า  
ควรมีการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลให้มากขึ้น จึงได้สนับสนุนใหม่การจัดตั้ง Eco Park ซึ่งเป็น 
นิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นเฉพาะการรีไซเคิล โดยส่งเสริมแนวคิดการรีไซเคิล ในระดับ
อุตสาหกรรมชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยการจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับ
สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมรีไซเคิลในระยะยาว โดย Eco Park  เร่ิมต้นด าเนินงานมาตั้งแต่  
พ.ศ. 2550 แต่ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และยังไม่สามารถบรรลุ 
เป้าการผลิตที่ตั้งเอาไว้ได้ ท าให้ต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า และ
มุ่งเน้นการรีไซเคิลในระดับชุมชนอย่างจริงจังมากย่ิงขึ้น 

2.4 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
หลักการพัฒนาที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยประเทศไทยได้ก าหนดให้

หลักการดังกล่าวปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

2.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วย 2 แผนย่อย คือ แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และ
แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน 

2.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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2.4.4 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2556 มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
หน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รับไปพิจารณาจัดตั้งคณะท างาน  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดท าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
อุตสาหกรรมเดิม (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง) โดยให้ค านึงถึงการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด ส าหรับพื้นที่
อุตสาหกรรมใหม่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี) ให้พิจารณาจัดท าแผนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และมติคณะรัฐมนตรีวันที่  9 มีนาคม 2559 
เห็นชอบให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเคร่ืองมือหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
ระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม  

2.4.5 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง  
ขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

2.4.6 แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2560  -  2564)  ยุทธศาสตร์ที่  3  
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน ได้ก าหนด
ตัวช้ีวัดที่ 3.6 พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

2.4.7  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่  3  
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  

2.5  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย  
 จากการที่ภาคอุตสาหกรรมหันมาให้ความส าคัญกับการประกอบกิจการ ที่ลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานแรก
ของประเทศที่ได้น าแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน เข้ามาศึกษาและพัฒนาอย่าง
จริงจังบนหลักการ “Eco” โดยด าเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่าย ภายใต้  
ความร่วมมือระหว่าง กนอ. และ GIZ ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2542-2547 ส่งผลให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นที่รู้จักในกลุ่มอุตสาหกรรม และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  ส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยระยะแรกเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (สอท.) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
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เทคโนโลยี 3Rs  และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ระหว่างภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชน (Waste Exchange) (วิสาขา ภู่จินดา, 2561)  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (2562) ระบุถึงกรณีบทเรียน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท าให้ 
มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552  เห็นชอบชอบในหลักการร่วมกับมติคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ตามข้อเสนอการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ(สศช.) พิจารณาทบทวนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเล
ตะวันออก (กพอ.) โดยผนวกรวมข้อเสนอของเอกชน เร่ืองการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมและชุมชนอย่างย่ังยืน ครอบคลุมมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
โดยในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วิสาขา ภู่จินดา (2561) ได้กล่าวถึงความ
เป็นมาของการจัดท าแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ว่าในปี พ.ศ. 2557 สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดท าแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ  เพื่อก าหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาพื้นที่แต่ละจังหวัด และใช้เป็นแผนที่น าทาง 
ในการพัฒนาชุมชน เมือง และจังหวัดแล้ว จึงขยายผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน น าไปประยุกต์ปฏิบัติ
ต่อไป โดยก าหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ (Country Strategy) ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในช่วงปีพ.ศ. 2557-2561 มทีั้งหมด 11  จังหวัด และแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1)  จังหวัดน าร่อง ได้แก่ 
จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา และ(2) จังหวัดศึกษาตาม 
ได้แก่ จังหวัดล าพูน พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น และนครราชสีมา โดยในช่วงแรก  
เป็นการมุ่งเน้นสร้างพ้ืนที่เมืองน่าอยู่ของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด วางระบบการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้มีความเช่ือมโยงของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม กับท้องถิ่น หรือชุมชนโดยรอบ  ภายใตก้ารก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งต่อมาแนวคิด
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) 
ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 

2.5.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้เป็น “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม”  
โดยสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับ
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ชุมชนได้อย่างเป็นสุขและย่ังยืน และมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ (1) การจัดการเพื่อลด
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น และ (2) การเตรียมความพร้อมในพื้นที่
เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรม  เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต  
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ , 2562)  ทั้งนี้ วิสาขา ภู่จินดา (2561)  
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหรือขอบเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไว้  7  ด้าน ดังนี้  

1) ด้านระบบข้อมูลข่าวสารได้แก่การมีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเผยแพร่ในพื้นที่  
2) ด้านผังเมือง ได้แก่ การมีที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการ

พัฒนาของเมือง รวมถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) ด้านระบบการศึกษาและพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาระบบการศึกษา โดยการบรรจุวิชา

ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ  
4) ด้านระบบบ าบัดมลพิษ ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบ าบัดมลพิษของ 

แต่ละโรงงานในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดการระบาย
มลพิษ  

5) ด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัยความปลอดภัย ได้แก่ การจัดการความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงานและชุมชน รวมถึงการท าให้อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นศูนย์ (Zero Accident)   

6) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

7) ด้านระบบบ าบัด เฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบมลพิษ ได้แก่ การตรวจวัดปรับปรุง
แก้ไขและประเมินผลการด า เนินงานของระบบบ าบัดมลพิษ เพื่อลดการระบายมลพิษ  
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดให้แก่โรงงานในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ได้แก่   
1) การก าหนดตัวช้ีวัด (Indicator) ตามกรอบคุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 

คือ  มิติกายภาพ  มิติเศรษฐกิจ  มิติสังคม  มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการบริหารจัดการ  และมีตัวช้ีวัด 
20 ด้าน ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่าวจะแบ่งการวัดออกเป็น 3 ส่วน คือ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
นิคม/ เขต/ สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

2) การก าหนดกลไกการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
และคณะท างานซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน  

3) จัดท าแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการในการยกระดับพื้นที่เป้าหมาย สู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  

4) ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  
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5) ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน โดยการจัดท าข้อมูลฐาน 
(Baseline) ตามคุณลักษณะ 5 มิติ 20 ด้าน ตลอดจนการด าเนินการตามแผน เพื่อให้เห็นผลของการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยกระดับในระยะต่อไป  

6) ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) เพื่อยกระดับพื้นที่ไปสู่
ระดับเมืองอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น 

2.5.2 ขอบเขตและบทบาทของหน่วยงานในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (2562) ได้ก าหนดขอบเขตของ

เมืองอุตสาหกรรม ออกเป็นดังนี้ 
1) ระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Factory, Green Factory) คือ การที่

โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งน าแนวคิดหลักของการพัฒนาระบบการจัดการต่างๆ มาใช้ เช่น 
ISO9001 ISO14001 ISO18001 CSR-DIW โรงงานสีเขียว(Green Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและการบริหารจัดการ มีการผลิตสินค้าที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ คือ ความมุ่งมั่นสีเขียว(Green 
Commitment) ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ระบบสีเขียว (Green System) วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) และเครือข่ายสีเขียว (Green Network)  

2) ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Industrial Estate หรือ Eco 
Industrial Park) เป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่สอดคล้องในเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน  
และกันระหว่างโรงงานต่างๆ ในพื้นที่กับสิ่งแวดล้อมโดยรวม และระบบนิเวศท้องถิ่น  

3) ระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
คู่อุตสาหกรรม มีความเช่ือมโยงของพื้นที่อุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานท้องถิ่น 
และชุมชนโดยรอบที่มีความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4) ระดับเมืองใหญ่หรือนคร (Eco City) คือ เมืองน่าอยู่ เมืองย่ังยืนที่เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  เกิดจากการพัฒนาของทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การใช้บริการ และ 
การด า เนินงานในส่วนอื่นๆ โดยภายในเมืองประกอบด้ วย Eco Family/  Eco Community/  
Eco School  เป็นชุมชนโดยรอบ  ที่มีแนวคิดการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และการอุปโภค บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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ภาพที่ 2.1 ขอบเขตของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แหล่งที่มา : เกณฑ์และตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562 

นอกจากนี้   ในแต่ละขอบเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ยังประกอบด้วย 
หลายภาคส่วนที่มีบทบาทในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ 

1) โรงงานอุตสาหกรรม ต้องประกอบกิจการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
ป้องกันปัญหามลพิษ ด าเนินงานตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มีการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดยเครื่องมือที่น ามาใช้ คือ 
การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry; GI) ระดับ GI 1-GI 5 หรือ น ามาตรฐาน 
การจัดการสากลอื่นๆ มาใช้  

2) นิคมอุตสาหกรรม/ เขตประกอบการอุตสาหกรรม/ สวนอุตสาหกรรม  จะต้องพัฒนา 
เชิงพื้นที่ด้วยความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งโรงงาน ชุมชน และหน่วยงาน ส่วนท้องถิ่นเป็น “นิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่าย” (Eco Industrial Estate & Network)  

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ โดยต้องพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักในการสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สู่การเป็น “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” (Eco Industrial Town)  

4) จังหวัด จะต้องพัฒนาทุกภาคส่วนให้เข้าสู่ความย่ังยืน ได้แก่ เกษตรย่ังยืน ประมงย่ังยืน 
ท่องเที่ยวย่ังยืน และอุตสาหกรรมย่ังยืน เพื่อให้เป็น “เมืองน่าอยู่ เมืองย่ังยืน” (Eco City)  
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5) ภาครัฐ ท าหน้าที่ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม
โรงงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประสานงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเข้าใจให้
เกิดขึ้นระหว่างโรงงานกับชุมชน และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

6) ชุมชน ต้องเปิดใจยอมรับว่าโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ควรติดตามข้อมูลข่าวสาร 
และมีช่องทางส่ือสารกับโรงงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและได้รับความเป็นในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

7) สถาบันการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาระบบการ
เฝ้าระวัง พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน  

2.5.3 พื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่  
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดพื้นที่เมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ.  2561 จ านวน 15 จังหวัด 18 พื้นที่  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่   
กลุ่มจังหวัด EEC (Eastern Economic Corridor) กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และกลุ่มจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น  ดังภาพที่ 2.2 

 
ภาพที่ 2.2 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ 
แหล่งที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายของนางวิจิตรา  ศรีวนิชย์ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
                    เชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562 
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ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ
ต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม  และ 
มีประเด็นสิ่งแวดล้อมหลักเชิงพื้นที่ด้านมลพิษและฝุ่นละออง มีเป้าหมายการพัฒนาเป็นเมืองแห่ง
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมสีเขียว ดังภาพที่ 2.3 

 

ภาพที่ 2.3 พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี 
แหล่งที่มา : ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562 

2.5.4 คุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
คุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถูกก าหนดร่วมกันโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครอบคลุม 5 มิติ  20 ด้าน 41 ตัวช้ีวัด  ดังภาพที ่2.4  
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ภาพที่ 2.4 คุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แหล่งที่มา : เกณฑ์และตัวช้ีวัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562, 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562 

โดยมีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) อัตราการระบายมลพิษและของเสียต่ออัตราการ
ผลิตลดลง (2) อัตราการเติบโตของการผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียวเพิ่มขึ้น (3) อัตราการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (4) อัตราการด าเนินงาน Reduce Reuse Recycle ขยะ และ 
กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (จนเป็น Zero Waste) (5) จ านวนธุรกิจชุมชน ที่เกิดจากความร่วมมือของ
อุตสาหกรรมและชุมชนมีมากขึ้น และ(6) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 
1) การมีส่วนร่วม (Engagement) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น ในการวางแผนปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
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2) การส่งเสริม (Enhancement) การผลักดันและส่งเสริมให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศของพื้นที่เป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งด าเนินการโดยผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ  

3) ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งมีอยู่
อย่างจ ากัดในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความย่ังยืน  

4) การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/คนในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง โดยปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมแก่ทุกฝ่าย  

5) เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม (Happiness) สภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ที่แสดงถึงการมีชีวิต 
ที่ดี ซ่ึงก าหนดโดยการมีอารมณ์ในเชิงบวก เช่น มีความยินดี พอใจ เพลิดเพลิน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.5  ระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
แหล่งที่มา : ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562 
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2.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

SWOT Analysis คือ กระบวนการที่เป็นระบบส าหรับการจัดประเภทปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
ขององค์กรและมองถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองค์กร ในการวิเคราะห์SWOT นั้น           
ทีมผู้บริหารอาจมีทัศนติที่แตกต่างกัน  จึงต้องบริหารการได้มาของความเข้าใจที่ดีกว่าและความเห็น            
ที่สอดคล้องหรือแตกต่างกันของคณะผู้บริหารจัดการ ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ นั้น  
สามารถส่งผลรุนแรงต่อความส าเร็จของธุรกิจได้ (นภาพร ณ เชียงใหม่, 2548) การวิเคราะห์ SWOT  
เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี 
ศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า SWOT Analysis 
หมายความถึง  การวิเคราะห์และประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)  
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)อย่างไร เพื่อที่จะน าไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป 

SWOT มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
S : Strengths คือจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก 

ซึ่งองค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์หรือหมายถึง  
การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ดี 

W : Weaknesses คือจุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและความสามารถ 
ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  หรือหมายถึง  
การด าเนินงานภายในองค์กรที่ท าได้ไม่ดี 

O : Opportunities คือโอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออ านวยให้การ 
ท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ด าเนินการขององค์กร 

T : Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานของ 
องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร 

SWOT Matrix  เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกหรือเดินหน้า (SO), เชิงรักษาระดับและ 
ท าลายอุปสรรค (ST), เชิงปรับปรุงแก้ไขและฟื้นฟูก่อนเดินหน้า (WO), และเชิงชะลอ ถอย หรือหนี  
(WT) องค์การอาจเลือกยุทธศาสตร์แนวใดแนวหนึ่งส าหรับการด าเนินงานขององค์การ หรืออาจ 
เลือกยุทธศาสตร์หลายๆ แนวผสมกันก็ได้   โดยปกติองค์การจะใช้ยุทธศาสตร์ผสม (Mixed  
strategies) มากกว่าจะใช้ยุทธศาสตร์แนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น (สมพร  แสงชัย, 2548: 170)  
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สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส: SO) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด 
ผู้บริหารองค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก(Aggressive-Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มา
เสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่  

สถานการณ์ที่ 2 (จุดแข็ง-อุปสรรค: ST) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ  ดังนั้น แทนที่ 
จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยาย
ขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีการสร้างโอกาส 
ในระยะยาวด้านอื่นๆ แทน 

สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส: WO) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้าน 
การแข่งขันอยู่หลายประการ  แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน  
ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อน 
ภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้ 

สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค: WT) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลด 
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความ 
สูญเสียที่น้อยที่สุด 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิสาขา  ภู่จินดา (2555) ได้ศึกษาการรวมกลุ่มของกิจกรรมในชุมชน และความเป็นไปได้ใน
การประยุกต์หลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเงื่อนไขของการประยุกต์  เพื่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยในชุมชนนั้นๆ กิจกรรมของชุมชนซึ่งหลายกิจกรรมจะมีการ
เช่ือมโยงกัน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีบทบาทเกื้อกูลกันตามระบบนิเวศ ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

วิสาขา ภู่จินดา (2561) ได้ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม  
เป็นการน าระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการสร้าง
โอกาสความเป็นไปได้ในการน าของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบ รวมถึงการ
ออกแบบกระบวนการด าเนินกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับภาคอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืนที่จะส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
โดยหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ส่งผลให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
             สกล สถิตวิทยานัน (2532) อ้างถึงใน (วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล, 2542: 11)ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของบริเวณที่ตัง้โรงงานอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยส าคัญทางด้านเศรษฐกิจประการหนึ่งที่มักเกิดควบคู่
กับการต้ังถิ่นฐานของชุมชน และมีอิทธิพลต่อการขยายตัวเป็นเมืองต่อไปในอนาคต ส่งผลให้เมือง
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่การพัฒนาสาธารณูปโภคของเมือง ด าเนินการได้ไม่ทันต่อความ
ต้องการและการใช้งานจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชน จึงเกิดปัญหาทางด้านสังคม และ
สิ่งแวดล้อมตามมา 

Kim (2005)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความเป็นอุตสาหกรรมกับความเป็นเมือง  
โดยศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเมืองเมื่อมีอุตสาหกรรมที่ใช้เคร่ืองจักรไอน้ า ในช่วงศตวรรษที่ 
1952 พบว่าโรงงานที่มีการจ้างแรงงานจ านวนมากและอุตสาหกรรมที่มีแรงงานสูงมีแนวโน้มที่จะ
ตั้งอยู่ในเมืองมากกว่าในชนบท 

Roberts (2004) ได้ศึกษาการใช้แนวคิดนิ เวศวิทยาอุตสาหกรรมในการพัฒนาสวน
อุตสาหกรรมในออสเตรเลีย โดยยืนยันว่ารัฐบาลท้องถิ่นและชุมชน ต่างมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม และด าเนินการไปด้วยความไม่กระจ่างชัด โดยได้พัฒนาหลักการ
และคู่มือแผนการด าเนินงานส าหรับรัฐในการพัฒนาโครงสร้างส าหรับสวนอุตสาหกรรม โดยมี  
หลักแนวคิด ดังนี้ 

- ส่งเสริมโอกาสในการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่แท้จริงของชุมชนและภาครัฐ
ในการพัฒนาทัศนคติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน 

- วางกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรม ในการจัดการของเสีย การใช้พลังงาน เพื่อการใช้
ประโยชน์โดยอุตสาหกรรมอื่นๆ 

- สร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม โดยการค้าหรือแลกเปลี่ยนของเสียและผลพลอย
ได้จากการผลิต 

- เพิ่มมูลค่าโดยการใช้ของเสียและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบอุตสาหกรรม 
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การจัดการขยะและการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 
- สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม  
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- สนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมและสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมร่วมกัน 
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า 

- แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับ 
อุตสาหกรรม 

Jung et al. (2013) ได้พัฒนาแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประสิทธิภาพของสวนอุตสาหกรรม 
ในประเทศเกาหลีใต้ โดยได้น าเสนอกระบวนการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก (ปี 2005- 
2009) เป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการหมุนเวียนของวัตถุดิบและพลังงาน และการเกิด 
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และของเสีย รวมถึงการติดตั้งระบบการติดตามการเกิดมลพิษ การพัฒนาระบบ
บ าบัดน้ าเสียและของเสีย ในระยะที่ 2 (ปี 2010-2014) เป็นการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมและ 
ระหว่างสวนอุตสาหกรรม เมื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการได้มากย่อมมีผลในการเพิ่มความย่ังยืน
ของการสร้างสมดุลของการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ และในระยะที่ 3 (ปี 2015-2019) เป็นการวิเคราะห์    
ข้อบกพร่องและข้อจ ากัดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการด าเนินการในขั้นตอนก่อนหน้านี้   เป็นการ
เรียนรู้เพื่อปรับปรุงให้โครงการสวนอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

Heeres (2004)  ได้ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศในสหรัฐอเม ริกาและ 
เนเธอร์แลนด์พบว่าโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเนเธอร์แลนด์ประสบความส าเร็จสูงกว่าใน 
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากโครงการในสหรัฐอเมริกาด าเนินการโดยภาครัฐส่วนท้องถิ่นและ  
ส่วนภูมิภาคและถูกมองว่าโครงการเป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น หรือภูมิภาค
จากการเข้าถึงกองทุนสนับสนุนจากภาครัฐ  ด้วยเหตนุี้จึงส่งผลให้ภาคเอกชนมักจะไม่ค่อยให้ความ
สนใจกับโครงการ ขณะที่ในเนเธอร์แลนด์ โครงการถูกด าเนินการโดยผู้ประกอบการภาคเอกชนเอง 
โดยมีรัฐส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
นอกจากนี้ ยั งแสดงใ ห้ เ ห็นถึ ง ผู้มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งและบทบาทของแต่ละภาคส่ วน ใน
กระบวนการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco- industrial park) ในสหรัฐอเมริกาและ
เนเธอร์แลนด์ ซ่ึงพบว่าภาคส่วนที่มีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง ในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศ คือ รัฐบาลส่วนท้องถิ่น 

 
 
 



 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้มีการออกแบบการศึกษาในลักษณะของการวิจัย  
เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) และใช้แบบสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นที่มีผลต่อการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อน าผลการศึกษาทั้งหมดมาหาแนวทางการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 
3.7 ข้อมูลบริบทและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของพ้ืนที่ศึกษา 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เป็นศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี

ศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  และจากการสัมภาษณ์  ซึ่งมีความต้องการข้ อมูลที่
หลากหลายรอบด้าน เพื่อให้เข้าใจในบริบทของการศึกษาแนวทางของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มีการเก็บรวมรวมรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระบุรี แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  จึงสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพที่ 3.1 

 
  
 
 



36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.2  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  

เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน จากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่ โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยวิธีการแบบเจาะจง  (Purposive Selection) จ านวน 9 ท่าน
จาก 5 หน่วยงาน ดังนี้ 

1)  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 
2)  เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
3)  องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน 
4)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 
5)  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)  

สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
ต าบลหน้าพระลาน ใน 5 มิติ 

 -    กายภาพ/โครงสร้างพื้นฐาน 
 -    เศรษฐกิจ 
 -    สังคม 
 -    สิ่งแวดล้อม 
 -    การบริหารจัดการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอก ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน 

- จุดแข็ง  
- จุดอ่อน  

- โอกาส  

- อุปสรรค  

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 

ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้  
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Selection)โดยการสัมภาษณ์ 

เชิงลึกกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับข้องกับการด าเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน    

3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากบทความ วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานทางวิชาการ

ของหน่วยงานต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   
การศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  

มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง กับ
หน้าหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวประกอบด้วย  4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
ส่วนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย  

 1.  ในความเข้าใจของท่าน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คืออะไร 
 2.  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถูกแบ่งเป็น 5 มิติ คือ มิติด้าน

กายภาพ/โครงสร้างพื้นฐาน  มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านสังคม  มิติด้านสิ่งแวดล้อม  และมิติด้าน 
การบริหารจัดการ  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่
ละมิติว่าควรจะเป็นอย่างไร 

 3.  หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างไร
บ้าง 

ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
  1.  เมืองและอุตสาหกรรม ควรมีบทบาทอย่างไร ในการพัฒนาสู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  2. ในการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ าเป็นต้องอาศัยความเช่ือมโยง

ระหว่างเมือง และอุตสาหกรรม ท่านคิดว่า การสร้างความเช่ือมโยงดังกล่าว ควรเป็นอย่างไร 
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  3.  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ควรประกอบด้วยภาคส่วนใดบ้าง  และแต่ละภาคส่วนควรมีบทบาทอย่างไร 

  4.  ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศจากรัฐบาล มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองและอุตสาหกรรมหรือไม่ และ
รัฐบาลควรมีบทบาทอย่างไร 

  5.  พื้นที่ต าบลหน้าพระลานมีศักยภาพด้านไหนบ้าง และจะสามารถน าศักยภาพ
นั้นไปพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้หรือไม่  และอย่างไร 

  6.  พื้นที่ต าบลหน้าพระลานได้รับโอกาสด้านไหนบ้าง  ที่จะเป็นการช่วย
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  7.  คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี ได้คัดเลือก
พื้นที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ต าหน้าพระลาน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการด าเนินการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด  จะท าให้พื้นที่ต าบลหน้าพระลานได้รับประโยชน์
อะไรบ้าง และจะช่วยพัฒนาพื้นที่ต่อไปได้อย่างไร 

  8.  การก าหนดนโยบายการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่ สู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถด าเนินการในระดับท้องถิ่นได้หรือไม่ และการด าเนินตามนโยบาย
ในระดับท้องถิ่น มีความเป็นไปได้หรือไม่ 

ส่วนที่ 4  ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  1.  ท่านคาดว่าการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  

สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญอย่างไรบ้าง 
  2.  การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน สู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ยังขาดปัจจัยใดในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
  3.  การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน สู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่านมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)  
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ได้ใช้

ข้อมูลต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้ SWOT 
Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของพื้นที่พัฒนา เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน และการวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ด้วย SWOT 
Matrix  เพือ่ให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ศึกษา 
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3.6 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
3.6.1  ที่ต้ัง  
พื้นที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ    

อ า เภอเฉลิมพระเกียรติ  อ ยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  
(ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 66.74 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 43,120 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลพุค าจาน อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
และต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

ทิศใต ้ ติดต่อกับต าบลห้วยป่าหวาย อ าเภอพระพุทธบาท   
และต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลท่าคล้อ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2 แผนที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

พื้นที่ต าบลหน้าพระลานแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตเทศบาล
ต าบลหน้าพระลาน และเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน 
ได้แก่  

หมู่ที่ 1 บ้านเขาขาว   หมู่ที่ 7 บ้านหน้าพระลาน  
หมู่ที่ 2 บ้านเขางอบ   หมู่ที่ 8 บ้านเขาพลัดแอก  
หมู่ที่ 3 บ้านคุ้งเขาเขียว   หมู่ที่ 9 บ้านหนองสามห้าง  
หมู่ที่ 4 บ้านเขารวก   หมู่ที่ 10 บ้านหนองโอ่ง    
หมู่ที่ 5 บ้านเขายอดเอียง   หมู่ที่ 11 บ้านเขางอบ  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองจาน   หมู่ที่ 12 บ้านหนองสานห้างใต้ 
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โดยเทศบาลต าบลหน้าพระลาน  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ 1,2,3(บางส่วน),7 
และหมู่ที่ 8 มีพื้นที่ประมาณ 9.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7 ,495 ไร่ และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหน้าพระลาน  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ 3 (เฉพาะที่อยู่นอกเขตเทศบาลต าบล
หน้าพระลาน) หมู่ที่ 4,5,6,7,9,10,11 และหมู่ที่ 12 มีพื้นที่ประมาณ 57 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
35,625 ไร่ 
  3.6.2  ประชากร  
  จ านวนประชากรในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน มี  15,750 คน แบ่งเป็นชาย 7,857 คน  
หญิง 7,893 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562)  ความหนาแน่นของประชากร 
ประมาณ 235 คนต่อตารางกิโลเมตร   
  3.6.3  ลักษณะภูมิประเทศ  
  พืน้ที่ของต าบลหน้าพระลาน กว่าร้อยละ 50 เป็นภูเขา ได้แก่ เขาใหญ่ เขางอบ เขาพาดแอก  
ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหิน เนื่องจากมีแร่ธาตุส าคัญหลายชนิด เช่น หินอ่อน หินปูน  
หินลูกรัง และหินที่ใช้ในการก่อสร้าง ส าหรับพื้นที่ราบส่วนใหญ่ เป็นที่อ ยู่อาศัย โรงงาน
อุตสาหกรรม  และการพาณิชยกรรม  
  3.6.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลหน้าพระลาน มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ซึ่งลักษณะภูมิอากาศ 
แบบนี้จะมีฝนน้อย แห้งแล้งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อน ค่อนข้างหนาวเย็นใน
ฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  
   3.6.5 ลักษณะของดิน  
  ดินส่วนใหญ่ในเขตต าบลหน้าพระลาน  เป็นพื้นที่ภูเขา ภูเขาหิน โดยในพื้นราบจะเป็น 
ดินร่วน สามารถท าการเพาะปลูกและการกสิกรรมได้ แต่เนื่องจากพื้นที่ราบส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรม โรงโม่หิน อาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย เป็นส่วนใหญ่ ส่วนดินที่อยู่ตาม
ภูเขา จะมีลักษณะของหิน และดินลูกรัง นอกจากนี้ก็จะเป็นแร่ธาตุ เช่น หินปูน หินลูกรัง หินอ่อน 
หินดินดาน และหินปูนมาร์ล (ดินมาร์ล) เป็นต้น 

3.6.6 ลักษณะของแหล่งน้ า  
ในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ไม่มีแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน แหล่งน้ าในพื้นที่   ประกอบด้วย 

บ่อน้ าบาดาล จ านวน 94 บ่อ บ่อน้ าสาธารณะ จ านวน 2 บ่อ ล ารางสาธารณะ จ านวน 2 แห่ง และมี
บ่อน้ าตื้น จ านวน 164 บ่อ 

ส่วนใหญ่แหล่งน้ าเหล่านี้มักประสบปัญหาน้ าแห้งขอดหรือมีสภาพตื้นเขินในหน้าแล้ง 
ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี 
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3.6.7 ลักษณะของป่าไม้  
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนมีแร่ธาตุมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่อการเพาะปลูก หรือการ 

เจริญเติบโตของป่าจึงมีต่ าเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน ประกอบกับมีผู้ประกอบการขออนุญาต
ประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ท าให้ป่าไม้บริเวณนี้
เป็นป่าไม้ที่ไม่มีคุณค่าทางทรัพยากรทางป่าไม้มากนัก   

3.6.8  การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
-  โรงเรียนประถม 4 แห่ง คือ  โรงเรียนบ้านคุ้ ง เขา เขี ยว โรงเรียนหน้าพระลาน  

(พิบูลสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) และโรงเรียนบ้านหนองจาน   
- โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส (ช้ันม.1-ม.3) 1 แห่ง คือ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูล

สงเคราะห์)  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  
- ประชากร ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม  
- วัด 5 แห่ง คือ วัดหน้าพระลาน และวัดคุ้งเขาเขียววนาราม วัดศรัทธาประชากร (เขารวก)  

วัดถ้ าศรีวิไล และวัดเขาพรหมสวรรค์ 
3.6.9 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
- การคมนาคมขนส่ง : การคมนาคมมีทางหลวง (พหลโยธิน) หมายเลข 1 (สระบุรี-ลพบุรี)  

มีถนนทางหลวงหมายเลข 21 (พุแค-หล่มสัก) และทางหลวงหมายเลข 3385 (หน้าพระลาน- 
หนองจาน) ผ่านหลายหมู่บ้าน การติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในต าบล ลักษณะเป็นคอนกรีต 
ถนนลาดยาง ถนนดิน และถนนลูกรัง 

- การไฟฟ้า : การไฟฟ้าในเขตต าบลหน้าพระลาน รับกระแสไฟฟ้ามาจาก ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี (สาขาอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี)  

- การประปา : การบริการน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลหน้าพระลาน รับบริการน้ าประปา
มาจากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค (สาขาอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี)  ส่วนในพื้นที่
ต าบลหน้าพระลานมีประปาหมู่บ้าน จ านวน 7 แห่ง  

- การส่ือสาร : มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข (ปณ.พุแค) จ านวน 1 แห่ง  
- โทรคมนาคม : การโทรศัพท์ รับการบริการจากส านักงานการโทรศัพท์ภูมิภาคที่ 9  

จังหวัดสระบุรี  
- การจราจร : การจราจรในเขตต าบลหน้าพระลาน อยู่ในการดูแลของสถานีต ารวจภูธร 

หน้าพระลาน 
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3.6.10  สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของต าบลหน้าพระลาน  
  ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพรับ จ้างในภาคอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรม ร้อยละ 10 มีอาชีพเกษตรกรรมและอื่นๆ เศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นตามแนวโน้ม  
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ลักษณะชุมชนเป็นสังคมที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วิถีชีวิตทางสังคมเมืองอุตสาหกรรม มีประชากรแฝงจ านวนมากซึ่งเป็นแรงงานย้ายถิ่นฐานเข้ามา
ท างานในโรงงาน และรับจ้างขับรถบรรทุก ปัญหาสังคมส่วนใหญ่มาจากผลพวงจากการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่สมดุล ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหามลภาวะแวดล้อม  
การจัดสรรทรัพยากร ยาเสพติด ชุมชนแออัด คนว่างงาน ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และความ
เป็นอยู่แบบวิถีชีวิตสังคมท้องถิ่นแบบเดิม กับการเปลี่ยนแปลงไปในแบบสังคมเมืองอุตสาหกรรม 

3.7 ข้อมูลบริบทและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของพื้นที่ศึกษา  
พื้นที่ต าบลหน้าพระลานมีปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ มักจะประสบปัญหาเป็น
ประจ าทุกปี โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม  เนื่องจากพื้นที่ต าบล 
หน้าพระลานเป็นแหล่งผลิตหินปูน หินอุตสาหกรรมและหินก่อสร้าง รวมถึงแหล่งผลิตปูนซีเมนต์
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิตและใช้หิน
อุตสาหกรรมและหินปูนในพื้นที่ว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5-10 ของการผลิตในปัจจุบัน ซึ่งถือ
เป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ส าคัญของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อีกมากมาย  จึงมีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทโรงงานโม่ บด และย่อยหิน เป็นจ านวนมากในพื้นที่ ลักษณะการประกอบกิจการล้วนเป็น
กิจกรรมที่ปล่อยฝุ่นละอองสู่บรรยากาศค่อนข้างสูง ก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามมา ส่งผลให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2547) ตามมาตรา 59 
แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535  ก าหนดให้พื้นที่ต าบล 
หน้าพระลานเป็นเขตควบคุมมพิษ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมา  เนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงงานโม่ บด และย่อยหิน และการประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ปล่อยฝุ่นละอองออกสู่
บรรยากาศ  เกินค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตามที่ก าหนดไว้  เป็นเหตุให้มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึง
ขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อให้เกิดผลกระทบเสียต่อสิ่งแวดล้อมใน
อนาคต โดยเขตควบคุมมลพิษตามประกาศดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ 17,940 ไร่ หมู่บ้าน 6 แห่ง  
โรงโม่ บด และย่อยหิน 38 แห่ง อุตสาหกรรมท าเหมืองหิน 50 แห่ง แผนที่ท้ายประกาศฯ  
ดังภาพที่ 3.3 และที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ  ดังภาพที่ 3.4  
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ภาพที่ 3.3  แผนที่เขตควบคุมมลพิษแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
                  ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2547) 
แหล่งที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2547 
 

 

ภาพที่ 3.4  แผนที่แสดงแหล่งก าเนิดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  
แหล่งที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี), 2562 
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กิจกรรมหลักที่ท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง คือ ฝุ่นละอองที่มาจากการประกอบกิจการ
โรงงานโม่ บด ย่อยหิน กิจการเหมืองหิน โรงงานปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยโรงงาน
ในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนทั้งสิ้น 122 โรงงาน (ข้อมูล  
ณ วันที่ 2 เมษายน 2562) รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  

ตารางที่ 3.1 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน จ าแนกตามประเภท 
                      การประกอบกิจการ 

ประเภทการประกอบกิจการ 
จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ผลิตปูนขาว ปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์จากหิน 42 

โม่ บด หรือย่อยหิน 36 

ขุดดิน หิน กรวด ทราย 17 

อื่น ๆ 27 

รวม 122 

แหล่งที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562  



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร (Documentary Research)  เกี่ยวกับสภาพ
พื้นที่ศึกษา รวมถึงการด าเนินการ และท าการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ดังต่อไปนี้ 

4.1  สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
 4.1.1 การด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า 
ต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐาน
เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงหน้าแล้งของทุกปี มักจะมีค่าเกินมาตรฐานติดต่อกันหลายวัน  
คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนวันที่ตรวจวัด (ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) มีค่าระหว่าง 33-318 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน  120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าเฉลี่ยรายปี มีค่าเท่ากับ  
118.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานรายปี  50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  
สาเหตุเนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองหินในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียง การจราจร การบรรทุกขนส่งในพื้นที่ และฝุ่นจากถนนช ารุด  ซึ่งการด าเนินงานตั้งแต่มีการ
ประกาศให้พื้นที่ต าบลหน้าพระลานเป็นเขตควบคุมมลพิษ  มีการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา 
ฝุ่นละอองไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังคงมีฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐานในช่วงหน้าแล้ง 
ของทุกปี โดยกรมควบคุมมลพิษ และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ได้ติดตามตรวจสอบ
เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ด้วยเคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน  
10 ไมครอน ตรวจวัดพารามิเตอร์ PM10 ด้วยเคร่ืองตรวจวัดแบบอัตโนมัติ และแบบ High Volume 
Air Sampler จ านวน 2 สถานี  คือ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว และวัดหน้าพระลาน โดยทีต่ั้งของสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศปรากฎดังภาพที่ 4.1 

จากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคที่ 7 (สระบุรี)  พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของ 
แต่ละสถานี พบจ านวนวันในรอบปี ที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง)  
อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี รายละเอียดดังภาพที่ 4.2 4.3 และ4.4   
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ส าหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 
ของสถานีโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว มีการตรวจวัดจ านวน 28 คร้ัง มีวันที่เกินมาตรฐาน จ านวน  
13 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 46.4 และมีค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุดเท่ากับ 293.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และสถานีวัดหน้าพระลานมีการตรวจวัด จ านวน  4 คร้ัง มีวันที่เกินมาตรฐาน จ านวน 3 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 75 และมีค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุดเท่ากับ  225.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ได้
ผนวกข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน (พารามิเตอร์ PM10) ณ สถานีตรวจวัด
อัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) มีการตรวจวัด 
จ านวน 355 คร้ัง มีวันที่เกินมาตรฐาน 152 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 42.8 และมีจ านวนวันที่ฝุ่นละออง 
อยู่ในเกณฑ์ 203 คร้ัง ร้อยละจ านวนวันที่ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 57.2  
โดยมีค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุดเท่ากับ 345.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในภาคผนวก ข 

ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงที่ต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณต าบลหน้าพระลาน 
แหล่งที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี), 2562 
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ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง สถานีต ารวจภูธรหน้าพระลาน  
แหล่งที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี), 2562 
 

 
ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง วัดหน้าพระลาน  
แหล่งที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี), 2562 
 

 
ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว  
แหล่งที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี), 2562 
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เนื่องจากปัญหาฝุ่นละขนาดเล็กในบรรยากาศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน เป็นปัญหาที่
ส าคัญในระดับประเทศ จึงมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ดังนี้  

1)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

อากาศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน โดยด าเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ  
ด้วยเคร่ืองตรวจวัดแบบอัตโนมัติ  และแบบ Hi-Volume Air Sampler  รวม 3 แห่ง และร่วมกัน
ตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมโรงโม่บดและย่อยหินและการท าเหมืองหิน  
ในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  

2)  จังหวัดสระบุรี  
จังหวัดสระบุรี แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานในการด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็กในบรรยากาศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 3 ค าสั่ง ดังนี้  
- คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสระบุรี 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ 
- คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรฐาน แนวทางการด าเนินงานและแก้ไขปัญหามลพิษ  

ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน 

- คณะท างานติดตามตรวจสอบ ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษ
ต าบลหน้าพระลาน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีรองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดสระบุรี  
เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน 

โดยคณะกรรมการ/คณะท างานดังกล่าว ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 3 แผนงาน ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ 
ในเขตควบคุมมลพิษ  แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐาน และ
แผนการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองอย่างย่ังยืน   

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุม
มลพิษจังหวัดสระบุรี พบว่า ในป ีพ.ศ. 2563 กรมควบคุมมลพิษได้เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดสระบุรี 
เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน ข้อสรุปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้  
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- ให้เข้มงวดกวดขันการระบายฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ลดก าลังการผลิต และเลื่อนเวลาเปิดด าเนินการในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นให้สอดคล้อง
กับสภาพอากาศ  

- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในประเด็น การตรวจสอบตรวจจับรถควันด า รถบรรทุก
ที่ปิดคลุมกระบะบรรทุกไม่มิดชิด  

- เข้มงวดกวดขันห้ามเผาในที่โล่ง เผาเศษวัสดุ จากการเกษตร และไฟป่า  
- ตรวจให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมีการจัดการ

ฝุ่นละอองที่เหมาะสม  
- พิจารณาท าทางเบี่ยงเลี่ยงเข้าพื้นที่ชั้นในโดยตัดถนนใหม่เพื่อใช้เป็นเส้นทางให้รถบรรทุก

ขนส่งว่ิง  เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง  ตั้ ง จุดตรวจบ ริ เวณถนนพหลโยธิน  หน้ าส านั ก งานป่ า ไม้ที่  5  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตรวจเข้มงวดกับรถบรรทุกที่ไม่คลุมผ้าใบหรือปิดให้มิดชิด และรถบรรทุก
ที่ว่ิงตามไหล่ทาง ผลการด าเนินการเรียกรถตรวจ 188 คัน เป็นรถบรรทุกตาม พ.ร.บ.การขนส่ง 
ทางบก พ.ศ. 2522  ควันด าเกินมาตรฐาน 12 คัน ผู้ตรวจการขนส่งได้พ่นเคร่ืองหมายห้ามใช้รถที่มี
ควันด าเกินมาตรฐานเพื่อให้แก้ไข ปรับปรุง และเรียกรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตรวจสอบควันด า 79 คัน เกินมาตรฐาน 11 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ออกค าสั่งห้ามใช้ช่ัวคราวเพื่อให้ไปแก้ไขปรับปรุง และกรมควบคุมมลพิษได้จัดทีมลาดตระเวน
พื้นที่ช่วงกลางวันและกลางคืนเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ เมื่อพบเหตุผิดปกติในการระบาย
ฝุ่น รวมทั้งไฟป่า และได้แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 

จากข้อมูลของศูนย์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าในพื้นที่ต าบล
หน้าพระลาน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process) 
หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) หรืออุตสาหกรรมสีเขียว  
(Green Industry)  ตั้ งแต่ระดับที่  3 ขึ้นไป หรือมาตรฐานอื่นที่ เทียบเท่า  จ านวน 12 โรงงาน  
คิดเป็นร้อยละ 10.08 ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
รางวัล CSR-DIW จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ และ
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 2 
ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการจัดการอื่นที่ เทียบเท่า  จ านวน  18 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 15.13 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่ 
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4.1.2  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
1) ความเป็นมาของโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดท าแผนแม่บทพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุมจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม จ านวน  
10 จังหวัด ซึ่งรวมถึงจังหวัดสระบุรี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณา
การกับหน่วยงานในพื้นที่ ก าหนดให้จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  
โดยพิจารณาจากพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสูง แต่มีปัญหาสะสมด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่น)  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่ละมิติและตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยการวางกลยุทธ์การพัฒนา
เมื องอุ ตสาหกรรมเชิงนิ เวศที่ มุ่ ง เน้นการแก้ ไขปัญหามลพิษอุตสาหกรรมสะสม เดิ ม  
โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษจากแหล่งก าเนิดจากทุกภาคีในทุกระดับ และ 
การเรียกคืนความเช่ือมั่นในสังคมจากภาคีทุกฝ่ายด้วยการร่วมกันสร้างธรรมาภิบาล รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

จากรายงานการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบว่า จังหวัด
สระบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ตามค าสั่งที่ 872/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 มีคณะกรรมการ รวม 55 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฯ และ
คณะกรรมการดังกล่าวได้การคัดเลือกพื้นที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี (ครอบคลุมต าบลหน้าพระลาน และต าบลเขาวง)  เป็นพื้นที่ต้นแบบในการด าเนินการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด ตามมติที่ประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  
โดยพิจารณาจากสภาพปัญหา ความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่ และเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  จังหวัดสระบุรี จึงได้แต่งตั้งคณะท างานขึ้นอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะท างาน
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบลเขาวง 
อ าเภอพระพุทธบาท ตามค าสั่งที่ 1324/2559  ลงวันที่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มคีณะท างานรวม 28 คน  
ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานฯ และมีคณะท างานทั้งจากผู้แทน 
ส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ประกอบการ และผู้แทนภาคประชาชน  
โดยให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีก ากับดูแล  และแต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (Eco Network) ต าบลหน้าพระลาน และต าบลเขาวง ตามค าสั่งที่  1824/2560 ลงวันที่   
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีคณะท างานรวม 34 คน  ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฯ 
นอกจากนี้จังหวัดสระบุรียังได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด  
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โดยให้คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี  

2)  ผลการประเมินระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี  
จากรายงานผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานส่วนกลาง และ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่
เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี คือ พื้นที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบล 
เขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ผ่านระดับที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วม จ านวน 3 ตัวช้ีวัด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 และผ่านระดับที่  2  ระดับการส่ง เสริม จ านวน 6 ตัว ช้ี วัด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 

 การศึกษานี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน และจากการค้นคว้าเอกสารวิชาการ และข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดย SWOT Analysis ดังนี้ 
 4.2.1 ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strength)  

1)  พื้นที่ต าบลหน้าพระลานเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักส าคัญของประเทศ เป็นแหล่งผลิต
วัตถุดิบที่ส าคัญให้กับอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการติดต่อ
ธุรกิจ ท าให้มีโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการรองรับอุตสาหกรรม  และมีการก าหนดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่   
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่าน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหน้าพระลาน และนากยกเทศมนตรีต าบลหน้าพระลาน ผู้อ านวยการส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7  
(สระบุรี) 

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม
และชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ดังค ากล่าวของนายกเทศมนตรีต าบลหน้าพระลาน ดังนี้   
“เทศบาลฯ จัดเวทีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ 
ต่างๆ ของเทศบาลฯ และโครงการที่โรงงานอุตสาหกรรมจัดขึ้น โดยมีเทศบาลฯ เป็นผู้ประสานการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน และ
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กิจกรรมสัมพันธ์ที่สร้างการเช่ือมโยงในการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับสังคม  
โดยโรงงานอุตสาหกรรมใช้หลักการ CSR ในการสนับสนุนกิจกรรมของสังคม และมีการจ้าง
แรงงานจากคนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่” และค ากล่าวขององค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน 
“เมื่ออุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับชุมชนในพื้นที่
เช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน อุตสาหกรรมอยู่ได้ชุมชม 
ก็ต้องอยู่ได้” และจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าลักษณะชุมชนเป็นสังคมที่ผสมผสานทาง
วัฒนธรรม ซึ่งได้แก่วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตทางสังคมเมืองอุตสาหกรรม  

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน มีรายได้จากภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น จากการที่เศรษฐกิจในพื้นที่มีการพัฒนาและเติบโตดีขึ้นตามล าดับ ดังค ากล่าว
ของนายกเทศมนตรีต าบลหน้าพระลาน ดังนี้ “ชุมชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ ต่างได้รับประโยชน์
จากอุตสาหกรรมหกรรมในพื้นที่ ที่ท าให้เกิดการจ้างงาน การค้าขาย ท าให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโต
ได้ดี” ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า รายได้หลักของเทศบาลต าบลหน้าพระลาน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลานมาจากภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการประกอบกิจการ
พณิชกรรมในพื้นที่ และรายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90  มาจากการประกอบอาชีพ
รับจ้างในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  ท าให้ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังค ากล่าวของนายกเทศมนตรีต าบลหน้าพระลาน และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหน้าพระลาน ดังนี้ “ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในการแจ้งเบาะแส และมีการรายงานความผิดปกติของสถานการณ์คุณภาพ
อากาศ (ฝุ่น) ให้กับทางภาครัฐได้รับทราบ”  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
ดังค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้ง 9 ท่าน ที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสรุปดังนี้ “พื้นที่
ต าบลหน้าพระลานถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ จึงมีการบูรณาการท างานร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน และมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ  รวมถึงการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
มลพิษฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐาน โดยให้คณะท างานด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และมีการ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง”  

6) พื้นที่ต าบลหน้าพระลานมีแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่สอดคล้องกับ
มิติเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังค ากล่าวของนายกเทศมนตรีต าหน้าพระลาน ดังนี้ “คณะผู้บริหาร
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เทศบาลฯ เห็นด้วยกับนโยบายที่ทางรัฐบาลและส่วนกลางก าหนดให้พื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
เป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเทศบาลต าบลหน้าพระลานได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
พ.ศ. 2561 -2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกับมิติการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” และค ากล่าวของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน ดังนี้   
“องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลานได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยจัดท าแผนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ปัญหา ด้วยความสุจริต โปร่งใส” 

จากการศึกษาเอกสารพบว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
(3) ด้านการศึกษา  (4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  (5) ด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ(6)  ด้านการเมืองการบริหาร  
และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (2) การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(3) การส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (4) การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี (5) การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และ  
(6) การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ซึ่งมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มี
ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติลงมา  จึงมีความเป็นไปได้ในการก าหนดแผนงานให้
เกิดความเช่ือมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานเร่ิมด าเนินการตามนโยบาย 
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  โดยด า เนินการยกระดับตัวช้ี วัดในมิติต่างๆ และ
ภาคอุตสาหกรรมก็ได้ด าเนินกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่ถูกก าหนดขึ้น  จากการศึกษาพบว่าผลการ
ประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ในของพื้นที่
ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระดับที่ 1  การมีส่วนร่วม จ านวน 3 ตัวช้ีวัด และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ผ่านระดับที่ 2 ระดับการส่งเสริม จ านวน 6 ตัวช้ีวัด และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ในระดับที่ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) 
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4.2.2 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weakness) 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐาน ท าให้โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาไม่ทันต่อการเติบโตของเมือง และไม่เพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์ ซึ่งต้องรองรับการใช้ประโยชน์จากประชากรที่ เพิ่มมากขึ้น และการใช้งานของ
ภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การพัฒนาเป็นไปเพื่อรองรับจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์เท่านั้น 
(ไม่รวมประชากรแฝง) ดังค ากล่าวของนายกเทศมนตรีต าบลหน้าพระลาน และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน ดังนี้  “งบประมาณของหน่วยงานส่วนใหญ่น าไปใช้เพื่อก่อสร้าง 
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน” 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขาดการจัดท าผังเมืองที่ก าหนดเขตพื้นที่ที่มี
ลักษณะเฉพาะ( เขตควบคุมมลพิษ)  พื้นที่ อุตสาหกรรม พื้นที่สี เขี ยว  และเขตอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ท าให้มีการตั้งถิ่นฐานที่เป็นการบุกรุกที่ดินหรือพื้นที่สาธารณะ  
โดยบริเวณที่ติดกับถนนสายหลักได้รับการพัฒนาอย่างหนาแน่น ในขณะที่บางบริเวณยังถูกทิ้งร้าง
เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เกิดการพัฒนาพื้นที่กระจุกตัวอยู่เพียงบริเวณเดียว 
              3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นต่อการพัฒนาเมื อง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนของแนวทางและเป้าหมายของการพัฒนา
ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ดังค ากล่าวของนายกเทศมนตรีต าบลหน้าพระลาน ดังนี้ “ค าว่า
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นค าที่เข้าใจความหมายได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยัง
ไม่เข้าใจว่าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคืออะไร ประชาชนมีบทบาทอย่างไร และไม่ทราบถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  

4) ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นปัญหาที่ใช้เวลานานในการแก้ไขจึงจะเห็นผล  
ดังค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 9 ท่านที่มีความเห็นตรงกัน ดังนี้  “พื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  
ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในบรรยากาศมายาวนาน การด าเนินงาน
ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาของการเป็นเขตควบคุมมลพิษ มีการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังคงมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 มีค่าสูงเกินมาตรฐาน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงหน้าแล้งของทุกปี”   

5) งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ไม่เพียงพอ ดังค ากล่าวของนายกเทศมนตรีต าบล 
หน้าพระลาน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน ดังนี้ “งบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นงบของหน่วยงานท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่ งบประมาณส่วนใหญ่
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ถูกใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภค” และจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  พบว่า งบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นกว่าร้อยละ 60 ของงบประมาณรายจ่าย ถูกใช้ในการวาง
โครงสร้างพื้นฐานและการซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และถูกใช้ในการแก้ไขปัญหา
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง แม้จะมีสัดส่วนที่มากกว่ายุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ แต่ก็ยังไม่
เพียงต่อการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันต่อความต้องการของเมือง  และการรองรับ
การใช้งานจากภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อีกทั้งด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณท้องถิ่น 
จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างพอเพียง 

6) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน เป็นพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขาดรูปแบบการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นรูปธรรม
และเป็นกระบวนการที่ย่ังยืน แม้จะมีการก าหนดแนวทางและตัวช้ีวัดของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ แต่ยังขาดรูปแบบหรือกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป
ตามธรรมชาติและเกิดการประสานสอดคล้องกันอย่างย่ังยืน และจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พบว่า การด าเนินการในภาคอุตสาหกรรมของพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน มีการน าเทคโนโลยีสะอาด
มาใช้ในกระบวนการผลิตใดๆ ที่ช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ค่อนข้างน้อย ขาดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน  
 4.2.3 ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) 

1) การวางแผนผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง              
ดังค ากล่าวของหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ดังนี้ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้องการแบบท าเลที่ตั้งของ
โรงงานให้สอดคล้องกับผังเมือง และมีการวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในด้านการวางแผนผังที่ตั้งและการจัดการพื้นที่ใช้ประโยชน์ของโรงงานและชุมชน รวมไปถึง
การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบให้เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี อยู่ระหว่างการวางและ
จัดท า (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท าให้มีการจัดวางผังโครงสร้างพื้นฐานที่
สอดคล้องกับมิติของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ต่อไป 

2) จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะด าเนินการในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ภายใต้
แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี  ซึ่งจะเป็น
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โอกาสให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานได้
ต่อไป 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ได้เร่ิมด าเนินโครงการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ ซึ่งความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ดังค ากล่าวของหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบรี ดังนี้ “เป้าหมายการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงานในโรงงาน และชุมชนโดยรอบ  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมที่น่าอยู่ โดยภาคอุตสาหกรรมดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ตนเองและใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบ”  

4)  อุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจให้กับประเทศ  ดังค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่าน ได้แก่ นายกเทศมนตรีต าบล 
หน้าพระลาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 7 และผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)   
โดยสรุปดังนี้  “พื้นที่ต าบลหน้าพระลาน เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมหลักส าคัญของประเทศ เช่น หินปูน  หินอ่อน หินลูกรัง และมีมากที่สุดของประเทศ 
ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ส าคัญของอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น อุตสาหกรรมในพื้นที่จึงสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศค่อนข้างมาก และสามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศอีกด้วย ซึ่งมิติเศรษฐกิจเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่จะสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของ
เศษฐกิจท้องถิ่น และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนโดยรอบ ” 

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ดังค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทั้ง 9 ท่าน โดยสรุปดังนี้ “ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน เป็นปัญหาที่ส าคัญใน
ระดับประเทศ เป็นโอกาสที่จะท าให้พื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ได้รับการบูรณาการแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจังหวัดที่จังหวัดสระบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการต่างๆ เช่น การติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองทั้งในบรรยากาศทั่วไปและการระบาย 
ฝุ่นละอองจากแหล่งก าเนิด การส่ง Mr. PM10 ลาดตระเวนพื้นที่สุ่มตรวจแบบ Spot check  ตรวจจับ
รถใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่อมบ ารุง ดูแลและท าความสะอาดถนนที่เป็นเส้นทางจราจร  
เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท าให้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานได้รับการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ
และส านักานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดฝุ่นละออง
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ขนาดเล็กในบรรยากาศ ด้วยเคร่ืองตรวจวัดแบบอัตโนมัติ และแบบ Hi-Volume Air Sampler  
รวม 3 สถานี พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งพบว่าฝุ่นละออง PM10 มีจ านวน
วันที่เกินค่ามาตรฐานลดลงเร่ือย ๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจาก
กิจกรรมโรงโม่ บด และย่อยหิน และการท าเหมืองหินอีกด้วย” 

6) จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากส่วนกลาง โดยหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไว้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ
จังหวัดสระบุรีมีการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับพื้นที่  โดยการแต่งต้ัง
คณะท างานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด  และจากค ากล่าวของหัวหน้ากลุ่มนโยบาย
และแผนงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 
ดังนี้  “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้แต่งตั้งคณะท างานฯ โดยมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ก ากับดูแล  และมีคณะท างานทั้งจากผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ผู้ประกอบการ และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมเป็นคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ  (Eco Network) ต าบลหน้าพระลาน ต าบลเขาวง ซึ่งมีคณะท างานรวม 34 คน มีปลัดจังหวัด
สระบุรี เป็นประธานคณะท างาน  เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ต าบลเขาวง 
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโอกาสที่จะท าให้พื้นที่ต าบลหน้าพระลานได้รับการ
พัฒนาสูเ่มืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

7)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ได้รับโอกาสจากการ
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติและระดับภูมิภาค ในก ากับดูแลการพัฒนา ดังค ากล่าวของ
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ซึ่งเป็น
หนึ่งในคณะกรรมการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ดังนี้  “จังหวัด
สระบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  และคณะท างาน
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท  
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แต่งตั้ง
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คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดในแต่ละมิติ รวมทั้งมีการก ากับดูแลการพัฒนา 
และให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตรวจประเมิน
ระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุ รี  เมื่อ วันที่  24 กันยายน 2563   
เพื่อประเมินผลการด าเนินงานในระดับที่ 2 การส่งเสริม (Enhancement)” 

8) จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนแม่บทดังกล่าว
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท าให้การพัฒนาพื้นที่
ต าบลหน้าพระลานน าไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบต่อไป 

4.2.4 ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1) การก าหนดผังเมืองของจังหวัดยังไม่ชัดเจน ขาดการจัดการพ้ืนที่อย่างบูรณาการและการ

ก าหนดผังเมืองของจังหวัดไม่ทันต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  ดังค ากล่าวของผู้อ านวยการส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ดังนี้ “การก าหนดผังเมืองของจังหวัดไม่ทันต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  ดังนั้น
จึงควรมีกิจกรรมเร่ืองการปรับปรุงผังโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สอดคล้องกับผังเมือง และมี
รายละเอียดถึงภูมิทัศน์เมือง/ผังภูมินิเวศเมือง ซึ่งหากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยไม่ได้
ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของส่ิงแวดล้อม (Carrying capacity) จะเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาที่จะน าไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

2) ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมในพื้นที่ถูกมองในด้านลบ โดยเฉพาะจากการสร้างปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และก่อมลพิษให้กับชุมชนโดยรอบ ดังค ากล่าวของนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหน้าพระลาน ดังนี้ “การประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานที่มี
การระเบิดหิน โม่หิน ประกอบกับการที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษท าให้ภาพลักษณ์ของ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานถูกมองในด้านลบจากสังคมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่” 

3) การอพยพของประชากรจากพื้นที่อื่นเข้ามาในพื้นที่จ านวนมาก ในลักษณะของ
ประชากรแฝง ทั้งเพื่อเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างขับรถบรรทุก และเข้ามา 
เพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นไปเพื่อรองรับจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์เท่านั้น  
(ไม่รวมประชากรแฝง)  ท าให้ประชากรแฝงมีส่วนร่วมในการพัฒนาค่อนข้างน้อย ท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา  และจากค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน นายกเทศมนตรีต าบลหน้าพระลาน 
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และนักวิชาการสุขาภิบาลบาลช านาญการ  เทศบาลต าบลหน้าพระลาน สรุปโดยรวมดังนี้ “ลักษณะ
ชุมชนเป็นสังคมที่ผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตทางสังคมเมือง
อุตสาหกรรม เพราะมีโรงงานอยู่มาก และมีประชากรแฝงที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างานใน
โรงงาน หรือรับจ้างขับรถบรรทุก ปัญหาส่วนใหญ่จึงมาจากผลพวงจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ที่ไม่สมดุล เช่น ปัญหามลภาวะแวดล้อม ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร ปัญหายาเสพติด ปัญหาชุมชน
แออัด ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่แบบวิถีชีวิตสังคม
ท้องถิ่นแบบเดิมกับการเปลี่ยนแปลงเติบโตในแบบสังคมเมืองอุตสาหกรรม”  

4) ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้องใช้เวลานานในการแก้ไข จึงจะเห็นผล ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
 เป็นปัญหาที่ส าคัญในระดับประเทศ ซึ่งมีการประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมา และมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าคุณภาพอากาศจะมีแนวโน้มไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังคงมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 มีค่าสูงเกินมาตรฐาน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงหน้าแล้งของทุกปี (เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม)   

5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศถูกก าหนดนโยบายจากรัฐบาล ซึ่งควรจะให้
ท้องถิ่นเข้ามาร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาเมือง เพื่อพิจารณาความต้องการและแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการรองรับการเติบโตของเมือง เนื่องจากท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพื้นที่  

6)  การขาดความต่อเนื่องของการด า เนินงานของคณะกรรมการระดับชาติ  และ
คณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานต่างๆ ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร
ของประเทศและระดับจังหวัด ซึง่ขาดความต่อเนื่องระหว่างคณะกรรมการแต่ละชุด  

7) การจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่จากรัฐบาลกลับสู่ท้องถิ่น มีสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับ
รายได้จากภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่รัฐจัดเก็บได้จากการประกอบธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของประเทศและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  ดังค ากล่าวของนายกเทศมนตรี
ต าบลหน้าพระลาน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน ดังนี้ “งบประมาณที่ใช้ใน
การพัฒนาพื้นที่ไม่เพียงพอ  เนื่องจากพื้นที่ต าบลหน้าพระลานมีธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญของประเทศ  ดังนั้นรัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ลงมาพัฒนาพื้นที่ให้
เหมาะสม” ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบรี ดังนี้ “รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
จึงได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ฉบับที่ 12 แต่ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลให้เป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างจริงจัง หน่วยงานราชการต่างๆ ประสบปัญหาไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการ เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้” 

8) ประชาชนขาดความเช่ือมั่นในหน่วยงานภาครัฐ ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ท าให้
ประชาชนขาดความเช่ือมั่นในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างความร่วมมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 

9)  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวมีจ านวนน้อย  
จากการศึกษา พบว่า ในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Factory) หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า จ านวน 12 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10.08 ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่   
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry :  GI) ตั้งแต่ระดับที่  2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการจัดการอื่นที่
เทียบเท่า จ านวน  18 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 15.13 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่  ซึ่งการประกอบการ
ของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และอาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาที่มุ่งเน้นสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

10) ข้อก าหนด กฎระเบียบบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เข้มงวด ดังค ากล่าวของนักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ เทศบาลต าบลหน้าพระลาน ดังนี้   
“ในการด าเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการตามตัวช้ีวัด   
ที่หลายกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการพัฒนาเมืองได้ และบางกิจกรรมอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นที่ยังขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม ประกอบกับภารกิจถ่ายโอนอ านาจ
หน้าที่ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ แต่ไม่ได้มอบอ านาจในการตัดสินใจหรือกฎหมายในการควบคุม
ก ากับให้กับท้องถิ่น และไม่ได้รับงบประมาณในการด าเนินการ” 

จากการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานแล้ว ได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis  
ที่เช่ือมโยงเข้ากับมิติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้ง 5 มิติ  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน ของมิติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
         เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 

 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
กายภาพ/โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

S1) พ้ืนท่ีต าบลหน้าพระลานเป็นพ้ืน ท่ี
อุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญของประเทศ 
 

W1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนท่ี ขาดแคลนงบประมาณในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ 
ต่อการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 
W2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนท่ีขาดการจัดท าผังเมืองของพ้ืนท่ี  
ท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีเฉพาะ (เขตควบคุม
มลพิษ) ท าให้การพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นไป
อย่างไม่สมดุล 

สังคม S2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี 
มีการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
อุตสาหกรรมและชุมชน โดยต่างฝ่ายต่าง
พ่ึงพาอาศัยกัน 
 

W3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนท่ี ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชน ท าให้ประชาชนขาด
ความเช่ือม่ันต่อแนวทางพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เศรษฐกิจ S3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี
สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น จากการท่ี
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเติบโตได้ดี 

-  

สิ่งแวดล้อม S4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ  
ท าให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 
S5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี 
มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

W4)  อ งค์ ก รปกครองส่ วน ท้องถิ่ น 
ในพ้ืนท่ี ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน  

การบริหารจัดการ S6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี 
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับมิติ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
S7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี
เริ่มด าเนินโครงการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

W5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนท่ี มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ี  
6) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพ้ืนท่ี 
ยังขาดรูปแบบการขับเคลื่อนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีเป็นรูปธรรม
และเป็นกระบวนการท่ียั่งยืน 
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ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก ของมิติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
         เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 

 

ประเด็น โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
กายภาพ/โครงสร้าง
พื้นฐาน 

O1) หน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการวางและ
จัดท าผังเมอืงรวม  
O2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท าแผน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  

T1) นโยบายผังเมืองไม่ชัดเจน ขาดการ
จัดการพื้นทีอ่ย่างบูรณาการ 
T2) ลักษณะการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมท าให้ภาพลักษณ์ของ
อุตสาหกรรมในพื้นทีถู่กมองในแง่ลบ 

สังคม O3) นโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 

T3) ประชากรแฝงจ านวนมาก ที่เป็น
แรงงานย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างานในพื้นที่   

เศรษฐกิจ O4) อุตสาหกรรมในพื้นที่สร้างความเขม้แข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ และประเทศ 

- 

สิ่งแวดล้อม O5) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูิภาค
ร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้มในพื้นที ่

T4) ปัญหามลสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่ใช้
เวลานานในการแก้ไขปัญหา จึงจะเห็นผล 

การบริหารจัดการ O6) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูิภาคมี
ความพยายามในการขับเคลือ่นนโยบายเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
O7) คณะกรรมการระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค ก ากับดแูลการพัฒนาพื้นที่ และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
O8) จังหวัดสระบุรีจัดท าแผนแมบ่ทการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปจัดท าแผน
แผนปฏบิัติการทีช่ัดเจน น าไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ 
 

T5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศถูกก าหนดนโยบายจากรัฐบาล  
T6) ขาดความต่อเน่ืองของการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการในระดบัต่างๆ  
T7) การจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่
จากรัฐบาลกลับสู่ทอ้งถิ่น มสีัดส่วนน้อย   
T8) ประชาชนขาดความเชื่อมั่นใน
หน่วยงานภาครัฐ ท าใหก้ารบริหารจัดการ
เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
T9) จ านวนโรงงานอุตาสาหกรรมทีพ่ัฒนา
สู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวมีจ านวน
น้อย  
T10) ข้อก าหนด กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา และการบังคบัใช้
กฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่
เข้มงวด 
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ประเด็นที่เป็นจดุแข็ง (S) 
01) พื้นที่ต าบลหน้าพระลานเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักที่
ส าคัญของประเทศ   
S2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน โดยต่างฝ่าย
ต่างพึ่งพาอาศัยกัน 
S3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่สามารถจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น จากการที่เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตได้ด ี
S4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ท าให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
S5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ มีการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
S6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ มีแผนพัฒนาท้องถิน่
ที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
S7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ เริ่มด าเนินโครงการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) 
O1) หน่วยที่เกีย่วข้องอยู่ระหว่างการวางและจัดท าผังเมืองรวม  
O2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 
O3) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรม  
O4) อุตสาหกรรมในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจในพื้นที่ และประเทศ 
O5) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในพื้นที ่
O6) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความพยายาม
ขับเคลื่อนนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที ่
O7) คณะกรรมการระดับชาติและระดับภูมิภาค ก ากับดแูลการ
พัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที ่
O8) จังหวัดสระบุรีจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นที่เป็นจดุอ่อน (W) 
W1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ ขาดแคลน
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพยีงพอ 
ต่อการใช้ประโยชน์ในพืน้ที ่
W2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ขาดการจัดท าผัง
เมืองของพื้นที่ ที่มลีักษณะพื้นที่เฉพาะ (เขตควบคุมมลพิษ)  
ท าให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างไม่สมดุล 
W3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ ขาดการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือม่ัน
ต่อแนวทางพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
W4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่แกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน  
W5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ มีงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาพืน้ที่  
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ ยังขาดรูปแบบการ
ขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เป็นรูปธรรมและเป็น
กระบวนการที่ยัง่ยืน 

 

ประเด็นที่เป็นอปุสรรค (T) 
T1) นโยบายผังเมืองไม่ชดัเจน ขาดการจัดการพื้นที่อย่างบูรณาการ 
T2) ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมถูกมองในแง่ลบ  
T3) ประชากรแฝงจ านวนมาก ที่เป็นแรงงานย้ายถิน่ฐานเข้ามา
ท างานในพื้นที่   
T4) ปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหา
จึงจะเห็นผล 
T5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศถูกก าหนดนโยบาย
จากรัฐบาล  
T6) ขาดความต่อเนื่องของการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ในระดับต่างๆ  
T7) การจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่จากรัฐบาลกลับสู่
ท้องถิ่นมีสัดส่วนน้อย   
T8) ประชาชนขาดความเช่ือม่ันในหน่วยงานภาครัฐ ท าให้การ
บริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
T9) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียวมีจ านวนน้อย  
T10) ข้อก าหนด กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และ
การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่เข้มงวด 

ภาพที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลานสู่การเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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4.3 การวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล  
       หน้าพระลาน 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว ผลของการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าว ท าให้เกิดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน โดยกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1) กลยุทธ์ เชิงรุก จุดแข็ง - โอกาส (SO)  เป็นกลยุทธ์ที่ เกิดจากการน า จุดแข็ งของ
สภาพแวดล้อมภายใน และประเด็นโอกาสจากภายนอก หรือน าประเด็นปัญหาที่สามารถควบคุม  
ได้สูง และหน่วยงานภายนอกมีนโยบายสนับสนุนมาพิจารณาร่วมกัน และก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
ในเชิงรุก ได้ดังนี้ 

 (1) สร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในพื้นที่  ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (S2 S3 S6 S7 O3 O4 O6 O7 O8) ประกอบด้วยภาคส่วนส าคัญ คือ ภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน โดยมีเทศบาลต าบลหน้าพระลาน และองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน และ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานหลักส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมโยง โดยอาศัย
จุดแข็งจากความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่ ที่มีการด าเนินงานมาโดยตลอด  
ผ่านกิจกรรมด้านสังคม และชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งมีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รวมถึงกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลหน้าพระลาน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน มียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับมิติ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปพร้อมกันกับ  
ภาคส่วนหลักในพื้นที่ ซึ่งการด าเนินการให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะส่งผลต่อภาพลักษณ์  
ที่ดีต่ออุตสาหกรรม  และสังคมให้ความส าคัญต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ดี  
ที่เป็นสิ่งจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมด าเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้โดยสมัครใจ และ
สามารถเตรียมความพร้อมการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  
จากส่วนกลางไปยังพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ 

 (2) ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน ให้กระบวนการมีพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติและ
ย่ัง ยืน  (S1 S5 S6 S7  O1 O2 O4 O5 O6 O7 O8)  เป็นสิ่ งส าคัญของกระบวนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้มีความย่ังยืน โดยประชาชน และภาคอุตสาหกรรม จะต้องร่วมเสนอแนะ
แนวคิดในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับมิติเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นพื้นที่ส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาไปสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ทั้งนี้อาจใช้การด าเนินงานใน



65 

ลักษณะที่เป็นเอกชนมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เช่น การจัดตั้งกองทุน
บริหารจัดการเมือง เป็นต้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
และมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงาน 
 2) กลยุทธ์ เชิงป้องกัน จุดแข็ง-อุปสรรค (ST)  เป็นกลยุทธ์ที่ เกิดจากการน าจุดแข็ง  
ของสภาพแวดล้อมภายใน และประเด็นอุปสรรคจากสภาพภายนอกที่เป็นหรือน าปัญหาที่ควบคุม
หรือแก้ไขได้ง่าย แต่ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มาพิจารณาร่วมกัน และก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน โดยใช้จุดแข็งของพื้นที่ในการวางกลยุทธ์เชิงป้องกัน
ข้อจ ากัดจากภายนอก ได้ดังนี้ 
 (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมกับการพัฒนามิติด้านอื่นๆ  
(S1-S7 T1-T5) เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยจุดแข็งของพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรม
หลักของประเทศที่ เป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางแหล่งรวมอุตสาหกรรมต่างๆ  
และการติดต่อธุรกิจ ท าให้มีความเข้มแข็งและมีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงถือเป็นปัญหาของประเทศด้วย เพราะหากปัญหาในพื้นที่ไม่ได้
รับการแก้ไข ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จึงถือเป็นโอกาสที่จะท าให้ภาคส่วนต่างๆ  
ให้ความส าคัญต่อปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ได้  ประกอบกับความสัมพันธ์ของ
อุตสาหกรรมและชุมชน จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ต่างเห็น
ความส าคัญของประเด็นสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันได้ของอุตสาหกรรมและชุมชน จะสามารถ
เป็นจุดแข็งที่ส าคัญ ในการลดข้ออุปสรรคต่างๆ ลงได้ โดยการร่วมกันจัดท าข้อเสนอให้มีรูปแบบ
การพัฒนาพื้นที่ และเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการ
ด าเนินงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลของการพัฒนามากขึ้น  
โดยค านึงถึงประเด็นทางสังคม ส่ิงแวดล้อมและเมือง ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(2)  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษ อันจะน าไปสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (S2-S7 T1-T10) โดยอาศัยจุดแข็งส าคัญของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่จากกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และมีกระบวนการเร่ิมการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เกิดความตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ก็เป็น
สิ่งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กันมากย่ิงขึ้น และความเช่ือมโยงทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน ถือเป็นจุดแข็งอีกประการหนึ่งที่ท าให้ประชาชนพร้อมที่จะร่วมด าเนินงาน ประกอบ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับมิติของ
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การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประเด็นจุดแข็งต่างๆ เหล่านี้ สามารถใช้ลดอุปสรรคจาก
ภายนอกลงได้ โดยการร่วมมือพัฒนาเมือง พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้กับรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานทั้งทางด้านงบประมาณ และสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/อุตสาหกรรม 
สีเขียว เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมและการด าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงการลดข้ออุปสรรคต่างๆ จากข้อก าหนด หรือกฎระเบียบ และทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ 
  3) กลยุทธ์เชิงแก้ไขปัญหา จุดอ่อน - โอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ที่มาจากการน าประเด็น
จุดอ่อนจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และโอกาสที่มีจากภายนอก หรือเป็นประเด็นปัญหา
ที่ควบคุมได้ยากแต่หน่วยงานภายนอกพร้อมที่จะให้การสนับสนุน มาพิจารณาร่วมกันและก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไขจุดอ่อนของพ้ืนที่ โดยใช้โอกาสจากการสนับสนุนภายนอก
เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 (1) ปรับปรุงผังเมืองรวม/วางผังการใช้ประโยชน์ และพัฒนาพื้นที่ (W1 W2 W5 O1 O2 O3 
O4 O8)  เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยเสนอให้มีการปรับปรุง
ผังเมืองรวม และการวางผังการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยโอกาสของการจัดท าผังเมือง
รวม และการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมิติของการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่อรัฐบาล 
ในการให้การสนับสนุนการพัฒนาเมือง  โดยอาศัยโอกาสของอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบล 
หน้าพระลาน ที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับพื้นที่และกับประเทศ  และจากความ
พยายามของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่   
โดยเสนอผ่านไปยังหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด เป็นต้น  
เพือ่ให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณ และการด าเนินงานทั้งในระยะเร่ิมต้น และระยะยาว โดยให้มี
การจัดสรรระบบภาษีกลับสู่ท้องถิ่นในอัตราที่ เหมาะสม และเพียงพอต่อการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรืออาจจะใช้รูปแบบการบริหารเมืองในรูปแบบพิเศษหรือพื้นที่เฉพาะ  
(เขตควบคุมมลพิษ)  

(2) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อความต้องการของเมือง โดยรวบรวมประเด็น
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข (W3 W4 W6 O3-O8) ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และนโยบาย
ระดับชาติ โดยอาศัยโอกาสที่สั งคมและภาคส่วนต่างๆ เ ร่ิมให้ความส าคัญกับประเด็น 
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ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศ จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมและการด าเนินธุรกิจ และอาศัยโอกาสจากการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชากรและภาคอุตสาหกรรม           
โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมให้มีบทบาทในการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งโอกาสของการเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
ให้กับพื้นที่และประเทศ  จึงถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ซึ่งจะมีคณะกรรมการระดับชาติและระดับภูมิภาค ก ากับดูแลการพัฒนาพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และอาศัยโอกาสของการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของจังหวัด ที่ก าหนดรูปแบบให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการ  
เพื่อขอรับงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศอย่างเป็นระบบต่อไป  
 4) กลยุทธ์เชิงรับ จุดอ่อน - อุปสรรค (WT) เป็นกลยุทธ์ที่มาจากการน าข้อมูลจุดอ่อนของ
สภาพแวดล้อมภายใน และประเด็นอุปสรรคภายนอก หรือเป็นปัญหาที่หน่วยงานในพื้นที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ และยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มาพิจารณาร่วมกันและก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ โดยจะต้องลดจุดอ่อนและอุปสรรคที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดดังนี้ 
 (1) สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน (W1-W4 W6 T1-T4 T6 T8) จากผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
ความไม่ไว้ใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนต่ออุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ 
เนื่องจากการแก้ใขปัญหามลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใช้เวลายาวนาน การวางโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้
ค านึงถึงประชากรแฝง และขาดความเข้าใจและความเช่ือมั่นต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศ และนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การขาดรูปแบบการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่ชัดเจนให้กับประชาชน ขาดความชัดเจนของนโยบายการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ  การขาดความเช่ือมั่นของประชาชน เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพราะประชาชนถือเป็นภาคส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาเมือง 
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SWOT Matrix ประเด็นที่เป็นโอกาส(O) ประเด็นที่เป็นอปุสรรค(T) 

ประเด็นที่เป็นจดุแข็ง(S) กลยุทธ์เชิงรุก จุดแข็ง-โอกาส (SO) 
1) สร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ที่ 
ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (S2 S3 
S6 S7 O3 O4 O6 O7 O8)  
2) ก าหนดรูปแบบการด าเนนิงาน ให้กระบวนการ
มีพัฒนาการอย่างเปน็ธรรมชาติและยั่งยนื (S1 S5 
S6 S7  O1 O2 O4 O5 O6 O7 O8) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) 
1) จัดท าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในพื้นที่ พรอ้มกับการพัฒนามิติด้านอื่นๆ  
 (S1-S7 T1-T5)  
2)  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม  
เพื่อป้องกนัและควบคุมการเกิดมลพิษ  
อันจะน าไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
(S2-S7 T1-T10) 

ประเด็นที่เป็นจดุอ่อน
(W) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข จุดอ่อน-โอกาส (WO) 
1) ปรับปรุงผังเมืองรวม/วางผังการใช้ประโยชน ์
และพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน ์
ของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน (W1 W2 W5 O1 
O2 O3 O4 O8)   
2) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อความ
ต้องการของเมือง รวบรวมประเด็นปัญหา  
และหาแนวทางแกไ้ข (W3 W4 W6 O3-O8) 

กลยุทธ์เชิงรับ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) 
1) สร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชน  
(W1-W4 W6 T1-T4 T6 T8) 

ภาพที่ 4.6  การวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ด้วย SWOT Matrix 

4.4 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
 เมื่อท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และสามารถก าหนดเป็นประเด็น

กลยุทธ์ได้แล้ว สามารถน าประเด็นที่ได้มาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ดังตารางที่ 4.3 
ตารางที่  4.3  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล 

หน้าพระลาน 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
 

1) สร้างความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ในการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
 

1 )  จั ด ตั้ ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง อุ ต ส าหก ร ร ม 
เชิงนิเวศ โดยมีภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้แทนจาก
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่  โดยมีแนวทางการพัฒนา เ มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน คือ จัดตั้งภาคี
เครือข่ายโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงาน 

2) ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงาน ให้มี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ธรรมชาติและยั่งยืน 

2) ก าหนดโครงสร้างการบริหารการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความคล่องตัว 
และมีรูปแบบการด าเนินการให้กระบวนต่างๆ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักตามบทบาทหน้าที่ 
และด าเนินการตามนโยบายในทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน 
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กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล 
หน้าพระลาน 

 3) ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ของการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้มีความชัดเจน มีการจัดท า
แผนการด าเนินงาน และมีกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบตัทิี่
เป็นรูปธรรม 
4) ก าหนดรูปแบบการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนอย่างเกื้อกูล ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชนที่มี
การใช้ประโยชน์ของคุณค่าร่วมกัน มีอุตสาหกรรมและชุมชน
ต้นแบบ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน
(ST) 
 

3) จัดท าแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นทีค่วบคู่กับ
การพัฒนามิติด้านต่าง ๆ  

5) บูรณาการพัฒนายุทธศาสตร์เมืองเข้ากับมิติของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่  
เพื่อคงความเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ที่มีการพัฒนา
ในมิติด้านสังคม และส่ิงแวดล้อมไปพรอ้มกับการพัฒนามิติอื่นๆ 

 4) ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม เพื่อปอ้งกันและ
ควบคุมการเกิดมลพิษ อันจะ
น าไปสู่เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 
 
 
 

6) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม สู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/อุตสาหกรรม 
สีเขียว และสนับสนุนความช่วยเหลือที่จ าเป็นต่อผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม  เช่น ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลย ี
7) สร้างต้นแบบและเครือข่ายการจัดการมลพิษในภาคอุตสาหกรรม 
โดยการสร้างความร่วมมือให้โรงงานต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที ่
8)  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับให้เอื้อต่อการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข
(WO) 
 

5) ปรับปรุงผังเมืองรวม/วางผัง
การใช้ประโยชน์ และพัฒนา
พื้นที ่

9) เสนอแผนการพัฒนาที่สร้างความสมดุลของผังเมืองระหว่าง
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม กับความเป็นอยู่ของประชากร 
ในพื้นที่  

6) สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต่อความต้องการของ
เมือง รวบรวมประเด็นปัญหา
และหาแนวทางแกไ้ข 

10) รับฟังข้อคิดเห็น เพื่อทราบประเด็นปัญหา โดยจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ให้เห็นผลชัดเจน และสอดคล้องตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 7) สร้างความเช่ือม่ันให้กับ
ประชาชน 
 
 

11) พัฒนาองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในการด าเนินการต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
12) ด าเนินกิจกรรมและติดตามการด าเนินงานการพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชน 



 

บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 

ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล

หน้าพระลาน โดยน าข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์ในเชิงพรรณนาความ และได้จัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่

เพื่อเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ท าการศึกษา ดังนี้ 
5.1 สรุป 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

5.1.1 สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล 
หน้าพระลาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ได้เร่ิม
ด าเนินการในส่วนของภาคอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานก ากับดูแลอุตสาหกรรม และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้พัฒนาเกณฑ์การวัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยก าหนดมิติของการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้ 5 มิติ คือ มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติส่ิงแวดล้อม และ  
มิติการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  สามารถช้ีวัดผลส าเร็จ
ของการด า เนินการพัฒนาเมื องอุ ตสาหกรรมเชิงนิ เวศได้ โดยเ ร็ว  และมีความชัดเจน  
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเห็นควรให้มีการก าหนดพื้นที่น าร่อง  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่ละมิติและตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้   

ในส่วนของจังหวัดสระบุรีนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ของจังหวัด และคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพื้นที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ

อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (ครอบคลุมต าบลหน้าพระลาน และต าบลเขาวง) เป็นพื้นที่

ต้นแบบในการด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด โดยพิจารณาจากสภาพปัญหา 
ความพร้อม และศักยภาพของพื้นที่  และแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่

ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

องค์ประกอบของคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผู้แทนผู้ประกอบการ และผู้แทนภาคประชาชน  โดยให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ก ากับ 

ดูแล และคณะกรรมการดังกล่าวได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ  นอกจากนี้ จังหวัดสระบุรี ยังได้แต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

(Eco Network) ต าบลหน้าพระลาน และต าบลเขาวง จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว 

1) รูปแบบการด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เทศบาลต าบลหน้าพระลาน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ สามารถสรุปรูปแบบการด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล  

หน้าพระลาน กล่าวคือ ควรมีลักษณะการพัฒนาจากภายในของภาคส่วนหลักของพื้นที่ ได้แก่ 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน/เมือง แล้วจึงขยายขอบข่ายความร่วมมือเข้าหากัน 
โดยจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความเช่ือมโยงของทุกภาคส่วนเป็นตัวขับเคลื่อน โดยเร่ิม

จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้นแบบร่วมมือกับชุมชนต้นแบบ แล้วจึงค่อยขยายขอบข่าย
ความเช่ือมโยงออกไปทั่วเมือง/พื้นที่ โดยยึดเป้าหมายหลักของการด าเนินงานที่สร้างการพัฒนา 

ทั้งนี้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ดังภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1 บทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที ่
ต าบลหน้าพระลาน 

 
 
 
 
 

 

เมือง
อุตสาหกรรม 
เชิงนิวศ   

รัฐบาล 
• ก าหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 

• สนับสนุนให้เกิดกลไกการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการ 

• จัดสรรงบประมาณกลับมายังพื้นที่ เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสม 

 

ราชการส่วนท้องถิน่ 
• ก ากับดูแลและก าหนดนโยบายการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคลอ้งกับมิติ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

• สร้างแนวทางการพัฒนาชุมชน 
เชิงนิเวศในพืน้ที่ 

• ประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
ในพื้นที ่

ราชการส่วนกลาง 
• สนับสนุนข้อมูลและใหข้้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

• เสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการ 
ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศในมิติต่างๆ 

• ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ภาคประชาชน 
•  เสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาเมือง
และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ 
และภาคอุตสาหกรรม ในการด าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ ที่เปน็การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในชุมชน 

• มีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

• ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในส่วนของ
ทางราชการ และของภาคอุตสาหกรรม 
โดยไดร้ับข้อมูลอย่างเพยีงพอและ
ครบถ้วน 

• คอยสอดส่อง และแจ้งข้อมูล
สถานการณ์ต่างๆ ที่มีความผิดปกติ  
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน ให้กับ

ราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

ผู้ประกอบภาคอุตสาหกรรม/ 
ธุรกิจเอกชน 

•  เสนอแนะรูปแบบของโครงสร้างการ
พัฒนาเมือง 

•  พัฒนาการเช่ือมโยงในด้านต่างๆ กับ
ชุมชน/เมือง ที่มีรูปแบบที่ยั่งยืน 

•  ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม และภายใต้หลัก
จริยธรรมและการจัดการที่ดี โดย
รับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดล้อมล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
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2)  ผลการประเมินระดับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี  

จากรายงานผลการของคณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานส่วนกลาง และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่า ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่เป้าหมายของ
จังหวัดสระบุรี ในของพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบลเขาวง  
อ า เภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุ รี  ผ่านระดับที่  1  การมีส่วนร่วม จ านวน 3 ตัวช้ี วัด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผ่านระดับที่ 2 ระดับการส่งเสริม จ านวน 6 ตัวช้ีวัด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการในระดับที่ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
(Resource efficiency) 

5.1.2 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 

จากข้อมูลที่ได้ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ท าให้ทราบประเด็นที่เป็น 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพื้นที่ศึกษา สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 5.1 และตารางที่ 
5.2 ดังนี้ 

ตารางที่ 5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน ของมิติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
          เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
กายภาพ/โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

S1) พ้ืนท่ีต าบลหน้าพระลานเป็นพ้ืน ท่ี
อุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญของประเทศ 
 

W1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนท่ี ขาดแคลนงบประมาณในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ 
ต่อการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 
W2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนท่ีขาดการจัดท าผังเมืองของพ้ืนท่ี  
ท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีเฉพาะ (เขตควบคุม
มลพิษ) ท าให้การพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นไป
อย่างไม่สมดุล 

สังคม S2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี 
มีการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
อุตสาหกรรมและชุมชน โดยต่างฝ่ายต่าง
พ่ึงพาอาศัยกัน 
 

W3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนท่ี ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชน ท าให้ประชาชนขาด
ความเช่ือม่ันต่อแนวทางพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
เศรษฐกิจ S3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี

สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น จากการท่ี
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเติบโตได้ดี 

-  

สิ่งแวดล้อม S4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ ต่างๆ  
ท าให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 
S5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี 
มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

W4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืน ท่ี ใ ช้ เ ว ล า ในก า ร แก้ ไ ข ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน  

การบริหารจัดการ S6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี 
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับมิติการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
S7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี
เริ่มด าเนินโครงการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

W5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนท่ี มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ี  
6) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพ้ืนท่ี 
ยังขาดรูปแบบการขับเคลื่อนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีเป็นรูปธรรม
และเป็นกระบวนการท่ียั่งยืน 

ตารางที่ 5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก ของมิติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
          เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 

ประเด็น โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
กายภาพ/โครงสร้าง
พื้นฐาน 

O1) หน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการวางและ
จัดท าผังเมอืงรวม  
O2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท าแผน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  

T1) นโยบายผังเมืองไม่ชัดเจน ขาดการ
จัดการพื้นทีอ่ย่างบูรณาการ 
T2) ลักษณะการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมท าให้ภาพลักษณ์ของ
อุตสาหกรรมในพื้นทีถู่กมองในแง่ลบ 

สังคม O3) นโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 

T3) ประชากรแฝงจ านวนมาก 
ที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างาน 
ในพื้นที่   

เศรษฐกิจ O4) อุตสาหกรรมในพื้นที่สร้างความเขม้แข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ และประเทศ 

- 
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ประเด็น โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
สิ่งแวดล้อม O5) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

ร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้มในพื้นที ่
T4) ปัญหามลสิ่งแวดลอ้มในพื้นที ่
ใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหา จึงจะเห็น
ผล 

การบริหารจัดการ O6) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูิภาคมี
ความพยายามในการขับเคลือ่นนโยบายเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
O7) คณะกรรมการระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค ก ากับดแูลการพัฒนาพื้นที่ และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
O8) จังหวัดสระบุรีจัดท าแผนแมบ่ทการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปจัดท าแผน
แผนปฏบิัติการทีช่ัดเจน น าไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ 
 

T5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศถูกก าหนดนโยบายจากรัฐบาล  
T6) ขาดความต่อเน่ืองของการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการในระดบัต่างๆ  
T7) การจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่
จากรัฐบาลกลับสู่ทอ้งถิ่น มสีัดส่วนน้อย   
T8) ประชาชนขาดความเชื่อมั่นใน
หน่วยงานภาครัฐ ท าใหก้ารบริหารจัดการ
เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
T9) จ านวนโรงงานอุตาสาหกรรมทีพ่ัฒนา
สู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวมีจ านวน
น้อย  
T10) ข้อก าหนด กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา และการบังคบัใช้
กฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่
เข้มงวด 

 
5.1.3  กลยุ ทธ์ แล ะแนวทา งกา รพัฒนา เมื อ งอุตส าหกรรม เชิ งนิ เ วศ ในพื้ นที่ 

ต าบลหน้าพระลาน 
จากข้อมูลที่ได้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ท าให้ทราบประเด็นที่ เป็น         

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพื้นที่ศึกษา และสามารถก าหนดเป็นประเด็นกลยุทธ์  
โดยการวิเคราะห์ด้วย SWOT Matrix ได้ดังภาพที่ 5.2 น าไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ดังแสดงในตารางที่ 5.3 
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ประเด็นที่เป็นจดุแข็ง (S) 
01) พื้นที่ต าบลหน้าพระลานเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักที่
ส าคัญของประเทศ   
S2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน โดยต่างฝ่าย
ต่างพึ่งพาอาศัยกัน 
S3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่สามารถจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น จากการที่เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตได้ด ี
S4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ท าให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
S5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ มีการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
S6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ มีแผนพัฒนาท้องถิน่
ที่สอดคล้องกับมิติเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
S7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ เริ่มด าเนินโครงการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) 
O1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยูร่ะหว่างการวางและจัดท าผังเมืองรวม  
O2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรงุ
โครงสร้างพืน้ฐาน 
O3) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของอุตสาหกรรม  
O4) อุตสาหกรรมในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ และประเทศ 
O5) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในพื้นที ่
O6) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความพยายามขับเคลือ่น
นโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที ่
O7) คณะกรรมการระดับชาติและระดับภูมิภาค ก ากับดแูลการ
พัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที ่
O8) จังหวัดสระบุรีจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนปฏิบัติการ 
ที่ชัดเจน น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นที่เป็นจดุอ่อน (W) 
W1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ ขาดแคลน
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพยีงพอ 
ต่อการใช้ประโยชน์ในพืน้ที ่
W2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ขาดการจัดท า 
ผังเมืองของพื้นที่ ที่มีลักษณะพื้นที่เฉพาะ (เขตควบคุมมลพิษ)  
ท าให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างไม่สมดุล 
W3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ ขาดการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือม่ัน
ต่อแนวทางพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
W4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ ใช้เวลาในการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน  
W5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ มีงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาพืน้ที่  
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ ยังขาดรูปแบบการ
ขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เป็นรูปธรรมและเป็น
กระบวนการที่ยัง่ยืน 

 

ประเด็นที่เป็นอปุสรรค (T) 
T1) นโยบายผังเมืองไม่ชัดเจน ขาดการจัดการพื้นที่อย่างบูรณาการ 
T2) ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมถูกมองในแง่ลบ  
T3) ประชากรแฝงจ านวนมาก ที่เปน็แรงงานย้ายถิน่ฐานเข้ามา
ท างานในพื้นที่   
T4) ปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหาจึงจะ
เห็นผล 
T5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศถูกก าหนดนโยบายจาก
รัฐบาล  
T6) ขาดความต่อเนื่องของการด าเนินงานของคณะกรรมการใน
ระดับต่างๆ  
T7) การจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่จากรัฐบาลกลับสู่ท้องถิน่มี
สัดส่วนน้อย   
T8) ประชาชนขาดความเช่ือม่ันในหน่วยงานภาครัฐ ท าให้การ
บริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
T9) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรม 
สีเขียวมีจ านวนน้อย  
T10) ข้อก าหนด กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และการ
บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่เข้มงวด 

ภาพที่ 5.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลานสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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ตารางที่  5.3  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 
 

กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล 
หน้าพระลาน 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
 

1) สร้างความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ในการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
 

1 )  จั ด ตั้ ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ก า รพั ฒน า เ มื อ งอุ ตส าหกร รม 
เชิงนิเวศ โดยมีภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ ได้แก่ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
ผู้แทนจากหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ โดยมีแนวทางการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน คือ จัดตั้ง
ภาคีเครือข่ายโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงาน 

2) ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงาน ให้มี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ธรรมชาติและยั่งยืน 
 

2) ก าหนดโครงสร้างการบริหารการพัฒนาพื้นที่  ให้มีความ
คล่องตัว และมีรูปแบบการด าเนินการให้กระบวนต่างๆ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักตาม
บทบาทหน้าที่  และด าเนินการตามนโยบายในทุกภาคส่วน  
ไปพร้อมกัน 
3) ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ของการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้มีความชัดเจน มีการจัดท า
แผนการด าเนินงาน และมีกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
4) ก าหนดรูปแบบการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนอย่างเกื้อกูล ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชนที่มี
การใช้ประโยชน์ของคุณค่าร่วมกัน มีอุตสาหกรรมและชุมชน
ต้นแบบ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน(ST) 
 

3) จัดท าแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นทีค่วบคู่กับ
การพัฒนามิติด้านต่าง ๆ  

5) บูรณาการพัฒนายุทธศาสตร์เมืองเข้ากับมิติของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่  
เพื่อคงความเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ที่มีการ
พัฒนาในมิติด้านสังคม และส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนา
มิติอื่นๆ 

 4) ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม เพื่อปอ้งกันและ
ควบคุมการเกิดมลพิษ อันจะ
น าไปสู่เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 
 
 
 

6) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม สู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/อุตสาหกรรม 
สีเขียว และสนับสนุนความช่วยเหลือที่จ าเป็นต่อผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม  เช่น ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
และเทคโนโลย ี
7) สร้างต้นแบบและเครือข่ายการจัดการมลพิษใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้างความร่วมมือให้โรงงานต้นแบบ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพื้นที ่
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กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบล 
หน้าพระลาน 
8)  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับให้เอื้อต่อการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO) 
 

5) ปรับปรุงผังเมืองรวม/วางผัง
การใช้ประโยชน์ และพัฒนา
พื้นที ่

9) เสนอแผนการพัฒนาที่สร้างความสมดุลของผังเมืองระหว่าง
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม กับความเป็นอยู่ของประชากร
ในพื้นที่  

6) สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต่อความต้องการของ
เมือง รวบรวมประเด็นปัญหา
และหาแนวทางแกไ้ข 

10) รับฟังข้อคิดเห็น เพื่อทราบประเด็นปัญหา โดยจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่กระบวนการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ให้เห็นผลชัดเจน และสอดคล้องตรงกับความ
ต้องการของประชาชน  

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 7) สร้างความเช่ือม่ันให้กับ
ประชาชน 
 
 

11) พัฒนาองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน
และภาคอุตสาหกรรมในการด าเนินการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
12) ด าเนินกิจกรรมและติดตามการด าเนินงานการพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชน 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตั้งอยู่บนฐานของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ที่มี

แนวทางเพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนา ใน 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกน าเสนอโดย WCED ในปี 1989 โดยมิติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศได้เพิ่มมิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน และมิติด้านการบริหารจัดการ  เพื่อความชัดเจนในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานสู่ เป้าหมายของการสร้างสมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 มิติหลัก   
ตามแนวทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน แม้ว่าการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะมีการด าเนินการ
ในหลายประเทศ  ซึ่งแต่ละแห่งมีความแตกต่างในการด าเนินงานและเป้าหมายตามแนวนโยบาย 
และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม หรือป้องกันผลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดของเสีย และการหมุนเวียนการใช้พลั งงานอย่างคุ้มค่า  
ดังตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมาร์กและสหราชอาณาจักร การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศให้เกิดความย่ังยืน มิได้หมายความถึงเพียงแค่การจัดการของเสียเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
กระบวนการจัดการเมืองให้เกิดความสมดุลของการพัฒนา  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมแล้วการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีเป้าประสงค์เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมรวมถึงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ จากการพัฒนาพื้นที่ และสร้างความ
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สมดุลของการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่   

เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาของพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน พบว่า
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการเติบโตของมิติการพัฒนาแตกต่างกัน เนื่องจากการ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งสกล สถิตวิทยานัน (2532)  อ้างถึงใน (วิลาวัณย์  
เอื้อวงศ์กูล, 2542: 11) ได้สรุปว่าบริเวณที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยส าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจประการหนึ่งที่มักเกิดควบคู่กับการต้ังถิ่นฐานของชุมชน และมีอิทธิพลต่อการขยายตัวเป็น
เมืองต่อไปในอนาคต ส่งผลให้เมืองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่การพัฒนาสาธารณูปโภค 
ของเมือง ด าเนินการได้ไม่ทันต่อความต้องการและการใช้งานจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  
จึงเกิดปัญหาทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมตามมา  ดังนั้น การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน นอกจากการวางแผนทางการป้องกันและลดผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น การวางโครงสร้างและการสร้างความ
เช่ือมโยงด้านสังคมและเศรษฐกิจ ก็ยังเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและกลไกที่
จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างต่อเนื่องได้  ทั้งนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันออกแบบ
กลไกการด าเนินงานที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ มีการพ่ึงพาอาศัยกันอย่างแท้จริง โดยมีการก ากับและ
สนับสนุนโดยรัฐบาล  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆ  ในพื้นที่  ซึ่ง (วิสาขา  
ภู่จินดา, 2561) ได้สรุปหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ว่าเป็นการน า
ระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิ เวศ
อุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการสร้าง
โอกาสความเป็นไปได้ในการน าของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิ บ รวมถึงการ
ออกแบบกระบวนการด าเนินกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับภาคอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืนที่  จะส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
ส่งผลให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน   
โดยหลักการดังกล่าวมีการกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.1970 (พ.ศ. 2513) ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
โดยประเทศไทยซึ่งได้ใช้หลักการต่างๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หลักการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) หลักการของ
เสียเหลือศูนย์ (Zero Waste)  หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  หลักการอุตสาหกรรม 
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สีเขียว (Green Industry) จึงเร่ิมให้ความส าคัญต่อการประยุกต์ใช้ หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) มากขึ้น 

นอกจากนี้การใช้แนวความคิดของการพัฒนาเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม เพื่อป้องกัน
ปัญหามลพิษ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นชุมชนเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ดังตัวอย่างแนวคิดการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมัน ถือว่ามีลักษณะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศอื่นๆในแถบทวีปยุโรป โดยมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
(1) การก าหนดระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  (2) การขนส่งสาธารณะที่ค านึงถึงคุณภาพในการ
ใช้พลังงานอย่างย่ังยืน - การออกแบบอาคารที่ค านึงถึงการลดการใช้พลังงาน  (3) การมีส่วนร่วม
ของชุมชน – การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  โดยพิจารณาโอกาสในการจ้างแรงงานในชุมชนท้องถิ่น 
(4) การสร้างรายได้เสริมโดยการจัดตั้งสหกรณ์ (5) การดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของประชาชน และ  
(6) การพิจารณาการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศเยอรมัน  จะมีการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้ามามีบทบาทส าคัญ และร่วมรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ในลักษณะของอาสาสมัคร รวมไปถึงการใช้กลไกทางการตลาดเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการ โดยใช้หลักการผู้ปล่อยมลพิษเป็นผู้จ่าย เพื่อเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การลดของเสีย  
ณ แหล่งก าเนิด เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ต าบลหน้าพระลานยังไม่ได้น าหลักการดังกล่าวมาใช้ในพื้นที่ 
อีกทั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน ตั้งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม  
ซึ่งไม่มีการจัดสรรที่ดินไว้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ 
ตั้งอยู่ในพื้นที่อย่างไม่เป็นระบบระเบียบและล้อมรอบด้วยชุมชน ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน จึงเป็นจุดอ่อน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกประการหนึ่งในการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ   
เมื่อพิจารณาแล้วพื้นที่ต าบลหน้าพระลานจะมีความพร้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพื้นที่อื่น เช่น พื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งมีอุตสาหกรรมหลักตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยในเขต
นิคมอุตสาหกรรมจะมีการจัดสรรที่ดินไว้ส าหรับให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็น
สัดส่วน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการภายในนิคม
อุตสาหกรรมอย่างครบครัน ซึ่งการบริหารจัดการจะมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแล  และจัดให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
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การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม และดูแลระบบสิทธิประโยชน์ สิ่งจูงใจ และ 
การอ านวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม  เมื่อเปรียบเทียบด้านการบริหารจัดการ 
ในภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  จะมีความพร้อมและ
ศักยภาพน้อยกว่าการบริหารจัดการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านบุคลากร องค์ความรู้ และงบประมาณ   
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน  จึงถือว่ามีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนมากกว่าพื้นที่อื่น ที่มีอุตสาหกรรมหลักตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ส าหรับโอกาสของ
พื้นที่ต าบลหน้าพระลานในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากการที่ เป็น
อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของประเทศ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับพื้นที่ถูกก าหนดเป็นเขตควบคุมมลพิษ จึงสามารถก าหนดให้มีกฎหมายบังคับใช้
แตกต่างจากพื้นที่อื่นได้ และสามารถก าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งก าเนิดมลพิษ  
เช่น ใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) การใช้มาตรการการจูงใจด้านภาษี
และการจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงการเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่เป็นรายได้จากภาษีใน
พื้นที่กลับมาพัฒนาพื้นที่ในอัตราที่เหมาะสม เป็นต้น  

ดังนั้น การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน จ าเป็นต้องศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะของรูปแบบธุรกิจ ที่มีตัวช้ีวัดชัดเจน และมีโครงสร้างที่
สามารถพัฒนาและเติบโตไปสู่เป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วนได้ โดยเฉพาะจากภาคประชาชน 
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน ให้เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มและร่วมด าเนิน
กิจกรรมของชุมชน ซึ่งหลายกิจกรรมจะมีการเช่ือมโยงกันและมีบทบาทเกื้อกูลกันตามระบบนิเวศ  
เป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างความร่วมมือจากชุมชนได้  เพื่อให้ชุมชนมารวมกลุ่มกันให้เกิดการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน 
และกัน (วิสาขา ภู่จินดา, 2555) ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
เห็นประโยชน์ร่วมกัน และควรมีหน่วยงานและผู้น าที่เข้าใจและเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีการสื่อสาร
ภายในชุมชนและด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

5.3 ข้อเสนอแนะ  
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) สนับสนุนเชิงนโยบายในการน ากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  

เชิงนิเวศมาใช้ และก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างจริงจัง  
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2) สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับรู้ และมีความเข้าใจ ในการน า 
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกันกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

3) ก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในประเด็นที่มีความส าคัญ
ในระดับพื้นที่ ซึ่งควรด าเนินการเร่งด่วนและผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) และ 
มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

4) รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเมือง โดยมีรูปแบบการน ารายได้ที่เกิด

จากกิจกรรมในพื้นที่กลับสู่พื้นที่ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และ

สามารถขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.3.2 ข้อเสนอแนะการน านโยบายไปปฏิบัติ  
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ

สร้างความร่วมมือทั้งจากภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพ้ืนที่  

2) สร้างมาตรการหรือแรงจูงใจทั้งในด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

3) สร้างความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมในพื้นที่กับชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และมีการก าหนดแนวทางร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของ
สังคม และน าไปสู่ความย่ังยืนของกิจกรรมต่างๆ ได้ 

4) สร้าง/พัฒนาตัวอย่างที่ดี (Best Practices) และถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล ตลอดจนการส่งเสริมให้
เกิดวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์ของคุณค่าร่วมกัน 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ศึกษารูปแบบการเช่ือมโยงที่เหมาะสมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่    

เพื่ อน าไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ให้สามารถด า เนินการได้ทั้ ง  3  มิติ   
คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กิจกรรมหรือการเช่ือมโยงที่เกิดขึ้นจะต้องมีการ
ขับเคลื่อนโดยกลไกที่สามารถพัฒนาการเติบโตอย่างย่ังยืน 

2) ศึกษาความเห็นของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ เพื่อรวบรวมรายละเอียดและประเด็นปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่กระบวนการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ครอบคลุมทุกมิติ 
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         นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 
                                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 
 

เลขที่แบบสัมภาษณ์.................... 
 



89 

ส่วนที่ 2 
ค าถามเกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
1. ในความเข้าใจของท่าน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

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

2.  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถูกแบ่งเป็น 5 มิติ คือ มิตดิ้านกายภาพ /โครงสร้างพื้นฐาน      
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านการบริหารจัดการ ท่านมีความคิด

เห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่ละมิติ ว่าควรจะเป็นอย่างไร 

มิติด้านกายภาพ / โครงสร้างพื้นฐาน 

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

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

มิติด้านเศรษฐกิจ 

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

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

มิติด้านสังคม 

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

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

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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มิติด้านการบริหารจัดการ 

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

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

3. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินเกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างไรบ้าง 

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

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

ส่วนที่ 3 

ค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน 

1.  เมืองและอุตสาหกรรม ควรมีบทบาทอย่างไร ในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

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

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

2.  ในการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ าเป็นต้องอาศัยความเช่ือมโยงระหว่างเมือง และ
อุตสาหกรรม ท่านคิดว่า การสร้างความเช่ือมโยงดังกล่าว ควรเป็นอย่างไร 

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

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

3.  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ควรประกอบด้วย       
ภาคส่วนใดบ้าง  และแต่ละภาคส่วนควรมีบทบาทอย่างไร 

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

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4.  ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากรัฐบาล                

มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองและอุตสาหกรรมหรือไม่ และรัฐบาลควรมีบทบาท
อย่างไร 

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

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

5. ศักยภาพของพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน จะสามารถพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้
หรือไม่ 

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

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

6.  การก าหนดนโยบายการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ สามารถด าเนินการในระดับท้องถิ่นได้หรือไม่ และการด าเนินตามนโยบาย ในระดับท้องถิ่น 

มีความเป็นไปได้หรือไม่ 

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

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

 

ส่วนที่ 4 

ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1.  ท่านคาดว่า การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต าบลหน้าพระลาน สู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญอย่างไรบ้าง 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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2.  การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลหน้าพระลาน สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ ยังขาดปัจจัยใดในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………

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

3.  การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่  สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่านมี

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

 
ขอขอบพระคณุส าหรับความร่วมมือของท่าน 

ผู้ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 

สรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พื้นท่ีต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7 สระบุรี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)  

      

เดือน 

สถานีต ารวจภูธรหน้าพระลาน สถานีวัดหน้าพระลาน สถานีโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 
หมายเหตุ 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(µg/m3)* ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(µg/m3)* ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(µg/m3)* ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ครั้ง>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ครั้ง>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ครั้ง>std.  

1. ตุลาคม 2562 191.0 111.0 25/28 150.4 225.4 68.8 1/2 147.1 83.8 39.7 0/2 61.7  

2. พฤศจิกายน 2562 247.0 105.0 28/30 176.2 211.0 143.0 2/2 177.0 190.0 156.0 3/3 169.9 * สถานีวัดหน้าพระลาน ปิดสถานี  

3. ธันวาคม 2562 264.0 87.0 24/29 178.6 N/A N/A N/A N/A 269.6 190.7 2/2 230.2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 

4. มกราคม 2563 274.0 58.0 27/31 204.4 N/A N/A N/A N/A 153.4 145.4 2/2 149.4  

5. กุมภาพันธ์ 2563 345.0 84.0 25/28 213.0 N/A N/A N/A N/A 293.0 209.0 3/3 248.7  

6. มีนาคม 2563 157.0 92.0 14/30 118.4 N/A N/A N/A N/A 152.4 110.2 2/3 127.7  

7. เมษายน 2563 147.0 62.0 5/30 104.1 N/A N/A N/A N/A 145.6 86.2 1/3 113.9  

8. พฤษภาคม 2563 134.0 43.0 2/30 84.5 N/A N/A N/A N/A 90.4 90.4 0/2 90.4  

9. มิถุนายน 2563 129.0 39.0 2/29 74.3 N/A N/A N/A N/A 61.6 42.8 0/2 52.2  

10. กรกฎาคม 2563 105.0 34.0 0/30 66.6 N/A N/A N/A N/A 58.4 25.5 0/2 42.0  

11. สิงหาคม 2563 100.0 24.0 0/19 59.1 N/A N/A N/A N/A 64.2 63.1 0/2 63.6  

12. กันยายน 2563 98.0 24.0 0/30 65.5 N/A N/A N/A N/A 106.4 89.4 0/2 97.9  

เฉลี่ย 12 เดือน (รายปี)             (ก)  ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง(รายปี) 
 โดยวิธีการตรวจวัดอัตโนมัต ิ โดยวิธีมาตรฐาน  Gravimetric High Volume โดยวิธีมาตรฐาน  Gravimetric High Volume  

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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  หมายเหตุ                1.  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังน้ี 
            - ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM) ในเวลา 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (µg/m3) หรือ 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)*   

               - (ก)ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM) เฉลี่ยรายปี ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (µg/m3) หรือ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)*   
             (ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547) 

               2.  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) จ านวน 1 สถานี ได้แก่สถานีต ารวจภูธรต าบลหน้าพระลาน (ข้อมูลจากส านักจัดการคุณภาพอากาศ   
                                                              และเสียง คพ.) 
                3.  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 7 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว และสถานีวัดหน้าพระลาน 
                                            4.  N/A หมายถึง: ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์, ตัวอย่างเสีย, อยู่ในระหว่างการวิเคราะห ์

 

 



 

ประวัตผู้เขียน 

ชื่อ นามสกลุ นางนิตญา  สุทธาวาส 
 
ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2546 

 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2542-2549 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธาน)ี 
พ.ศ. 2550-2555 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
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