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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเช่ือมโยงของแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การจดัการส่ิงแวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยืน การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยไดท้ าการเปรียบเทียบ
แนวคิดและตวัช้ีวดัในการด าเนินงานของแนวคิดทั้งส่ี รวมถึงหาแนวทางในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึง
ผลการศึกษา พบว่า แนวคิดทั้งส่ีมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั แต่การเช่ือมโยงของแนวคิดแต่ละแนวคิดมีไม่
ครบถว้น กล่าวคือ แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นจะเน้นในดา้น คน โลก ความเจริญ ความสงบ และหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ แต่แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนนั้น เนน้ในดา้นของ คน และ โลก เท่านั้น ในส่วนของแนวคิดการ
พฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแนวคิดท่ีเนน้ในดา้นของการอยูร่่วมกนั
ของอุตสาหกรรม ชุมชน และสงัคม ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแลว้ พบวา่ ไดมี้การให้ความสนใจ
อยา่งครบถว้นทั้งหา้ดา้น ในการศึกษาตวัช้ีวดัความสามารถของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพบวา่ การพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไม่ไดพิ้จารณาถึงขอบเขตและขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน กล่าวคือ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
และนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงการท่ีจะท าให้แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประสบความส าเร็จ              
การด าเนินงานนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบายของภาครัฐ 
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Management of Environmental Sustainability and  
Eco-industrial Town Development in Thailand 

 
Jirarat  Teeravaraprug1 and Tarathorn  Podcharathitikull2* 

 
 

Abstract 
 This article aims to study the connectivity of sustainable development, management of environmental 
sustainability, eco-industrial development, and development of eco-industrial town. Comparisons of the four 
concepts and indices as well as the means to develop eco-industrial towns are presented. The study finds that the 
four concepts are in harmony but some do not carry out the whole ideas. In the sustainable development concept, all 
people, earth, prosperity, peace, and cooperation are considered but only people and earth are considered in the 
management of environmental sustainability concept. However, the concepts of eco-industrial development and 
development of eco-industrial town carry all ideas of sustainable development and consider all five dimensions. 
Based on the performance indices of development of eco-industrial town, the concept do not include scopes and 
limitations of operations for examples laws, regulations, and governmental policies. In order to have success eco-
industrial towns, all operations should synchronize the laws, regulations, and governmental policies. 
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1. บทน า 
ในปี ค.ศ. 1992 ท่ีประชุมสุดยอดเร่ืองของโลก ท่ี

กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ได้กล่าวถึงการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนจะต้องมีความเช่ือมโยงของด้านสังคม 
ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัรูปท่ี 1 และไดใ้ห้
ค  าจ ากดัความของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ไวด้งัน้ี [1-2] 

การพัฒนา ท่ี ย ั่ง ยืน  คื อ  รูปแบบการพัฒนา ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่
ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอมยอม
ลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง [3] โดยการพฒันาอย่างย ัง่ยืนดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการใชท้รัพยากรอย่างย ัง่ยืน การรักษา
ไวซ่ึ้งทุนธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้เศรษฐกิจ 
สังคมด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบ
ต่อระบบนิเวศของโลก 

นับแต่อดีตท่ีผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีมี
ความส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และ
มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย
มาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2552 พบวา่ สัดส่วนมูลค่าผลผลิต
อุตสาหกรรมต่อผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (Gross 
Domestic Product, GDP) อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 39 หรือ   
คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.09 ลา้นลา้นบาท [4] 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากข้ึน 
ประกอบกบัประเด็นดา้นมาตรฐานและความปลอดภยั
ในระดับสากล เช่น การตระหนักถึงคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงระบบการ
ควบคุมมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม ท่ีเป็นปัจจัยเร่งให้
ประเทศก าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยต้องให้
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

รูปที ่1 องคป์ระกอบของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื [2] 
 

ประเทศไทยจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมพร้อมและปรับ
นโยบายของอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือน าไปสู่
แผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลก รัฐบาลจึงมีนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรม
ของประเทศ เ พ่ือมุ่งสู่การสร้างสมดุลทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้รอบแนวคิด
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยมีการปรับเปล่ียนการผลิต 
จากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็นฐานการ
ผลิต ไปสู่การผลิตท่ี เป็นการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี องค์ความรู้ นวตักรรม และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมชุมชน [5] ในปัจจุบัน บริษทั 
และหน่วยงานต่าง ๆ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน โดยมีการน าแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนน้ีไปใชใ้น
หลาย ๆ ดา้น [6-8] 

ในการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศได้น าแนว
ทางการพัฒนาเ มืองอุตสาหกรรมเ ชิง นิ เวศ  (Eco 
Industrial Town) มาใชใ้นการพฒันาพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือให้เ กิดความสมดุล
ระหวา่งเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม
ชุมชน โดยเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง เมืองท่ี
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มีการเจริญเติบโตโดยมีอุตสาหกรรมเป็นตวัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจหลัก และมีความสมดุลกับการพัฒนาทาง
สงัคม และความเป็นอยูข่องประชาชน และมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด เพ่ือเป็นการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็น
หน่วยงานแรกของประเทศไทยท่ีได้น าแนวคิดการ
พฒันาอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยืนบนหลกัการของ “Eco” มา
ใช ้[1] ดว้ยการด าเนินโครงการพฒันานิคมอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศและเครือข่าย (Development of Eco 
Industrial Estate & Network Project) ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือระหว่าง กนอ. และส านักงานความร่วมมือทาง
วิชาการของเยอรมัน  (The German Technical 
Cooperation, GTZ) ประเทศเยอรมนันี เม่ือปี พ.ศ. 2547 
โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการ
สนบัสนุนทางนโยบาย (Policy Support) ดา้นการพฒันา
เกณฑ์ (Criteria Development) ด้านการสร้างขีด
ความสามารถ (Capacity Building)  ด้านนิคม
อุตสาหกรรม เชิงนิเวศใหม่ (New Eco Industrial Estate) 
และได้ด าเนินการในนิคมฯ น าร่อง 5 แห่ง คือ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น-      
ซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในปี 
พ.ศ. 2553 กนอ. ได้เ ร่ิมต้นการพัฒนาและจัดท า
ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานฯ เป็น 5 มิติ 24 ดา้น ซ่ึง
ประกอบดว้ย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติส่ิงแวดลอ้ม 
มิติสงัคม และมิติการบริหารจดัการ รวมทั้งคุณลกัษณะ/
องคป์ระกอบของการพฒันา/แนวทางการพฒันาส าหรับ
แต่ละดา้น ต่อมา กนอ. และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(กรอ.) ร่วมกนัจดัสัมมนา เร่ือง “อุตสาหกรรมกา้วไกล

ไทยเขม้แข็ง ด้วยอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เม่ือวนัท่ี       
27 มกราคม 2554 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุม 
ไบเทค เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อ
ตวัช้ีวดั โดย กนอ.และ กรอ. ร่วมกนัสรุปผลระดมความ
คิดเห็น และจดัท าขอ้ก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ     
22 ด้านในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 [1] และใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2558 กนอ ไดผ้ลกัดนัการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 15 นิคมอุตสาหกรรม 
(น าร่อง) 

ในด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนา ส่ ง เ ส ริ มคว าม เ ป็น เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยไดมี้การก าหนดยทุธศาสตร์
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผลักดัน
ยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ โดยมีพ้ืนท่ีเป้าหมายน าร่อง 
ได้แก่ จังหวดัสระบุรี จังหวดัพระนครศรีอยุธยา และ
จงัหวดัระยอง และในปี พ.ศ. 2555-2558 กรมโรงงาน
อุ ตส าหกร รมได้ด า เ นิ น โค ร ง ก า รพัฒน า เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อผลักดันการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่ 7 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
จงัหวดัปทุมธานี สวนอุตสาหกรรม 304 อินดสัเตรียล-
ป า ร์ ค  จั ง ห วัด ป ร า จี น บุ รี  ส ว น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครือสหพฒัน์ ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์  กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุ รี เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดระยอง และชุมชนอุตสาหกรรม       
ไอ.พี.พี. จงัหวดัระยอง [9] 



บทความวิชาการ                                                         วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 3  กนัยายน – ธนัวาคม  2560 
The Journal of Industrial Technology, Vol. 13, No. 3 September – December  2017 

 

124 

จากแนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยนื มาถึงการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ทั้งตามแนวทางของ กนอ. และ กรอ. ซ่ึงมีทั้ง
ความเช่ือมโยงและแตกต่างกนั การศึกษาน้ีจึงไดท้ าการ
วิเคราะห์ความเช่ือมโยง และเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของแนวคิดต่าง ๆ พร้อมทั้งไดท้ าการ
วิเคราะห์หาแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
 

2. การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน เป็นมิติหน่ึงใน

สามมิติของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงประกอบดว้ย มิติการ
พฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื มิติการพฒันาสงัคมท่ีย ัง่ยนื และ
มิติการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน [10] โดยการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนนั้นเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในปริมาณท่ีระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิม
ได ้การปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีระบบ
นิเวศสามารถดูดซับและท าลายมลพิษนั้ นได้ โดย
สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทท่ีใชห้มดไป
ได ้

การพฒันาอุตสาหกรรมโดยทั่วไปแลว้มีเป้าหมาย
เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนร่วมกันทั้ งภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ส่ิงแวดล้อม และสังคม แนวคิดนิเวศ
อุตสาหกรรม (Industrial Ecology) เป็นแนวคิดใหม่ท่ี
น ามาประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาอุตสาหกรรมแบบยัง่ยืน
ท่ีมุ่งเน้นความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันา 
ออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้คลา้ยคลึงกบัระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ ท่ีอยู่บนหลกัการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนั
และกัน (Symbiosis) และด ารงอยู่ได้อย่างย ั่งยืน         
เป็นส าคัญ เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ธรรมชาติและพลงังานใหช้นรุ่นหลงัสืบต่อไป [11] โดย
การพ่ึงพาอาศัยกันและกันของภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Symbiosis) คือความสัมพนัธ์ท่ีพึ่งพาอาศยั
กนัและกนั ระหว่างตั้งแต่ 2 โรงงานข้ึนไป โดยมีการ
แลกเปล่ียนพลงังาน สสาร ในลกัษณะของต่างฝ่ายต่าง
ไดรั้บประโยชน์ 

กฤตยาพร ทัพภะทัต [12] ได้น าเสนอแนวทางการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ กนอ. และไดใ้หอ้งคป์ระกอบของ
การพัฒนา อุ ตสาหกรรมอย่ า ง ย ั่ง ยื น  คื อ  นิ เ วศ
อุตสาหกรรม (Industrial Ecology) การพ่ึงพาอาศยักนั
และกนัของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 3Rs (Reduce, Reuse 
and Recycle) ในปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้
ให้ความสนใจกบัองคป์ระกอบทั้งหลายของการพฒันา
อุตสาหกรรมอย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากการด าเนินงานตาม
องคป์ระกอบของการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยืนนั้น
นอกจากจะเป็นการด าเนินงานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงั
ท าใหเ้กิดการประหยดัตน้ทุนและค่าใชจ่้าย รวมถึงท าให้
การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

ในส่วนของตวัช้ีวดัดา้นตวัช้ีวดั Yale Center for 
Environmental Law & Policy, Yale University และ 
Center for International Earth Science Information 
Network, Columbia University [13] ไดท้ าวิจยัร่วมใน
การก าหนดตัวช้ีว ัดการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Performance Index, EPI) จ านวน       
20 ตวัช้ีวดั (รูปท่ี 2) Provincial Industrial Curriculum 
[14] และ Division of the Industrial Factory [15]ไดท้ า
การจดัล าดบัจากตวัช้ีวดัการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศจ านวน 163 ประเทศ โดยประเทศท่ีมีค่า 
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EPI สูงสุด 5 อนัดบัแรก คือ ประเทศฟินแลนด์ (90.68) 
ประเทศไอซ์แลนด์ (90.51)ประเทศสวีเดน (90.43) 
ประเทศเดนมาร์ก (89.21)และประเทศสโลวาเนีย 
(88.98) ส่วนประเทศไทยไดล้ าดบัท่ี 91 โดยมีคะแนน
เท่ากบั 69.54 
จากรูปท่ี 2 จะเห็นไดว้่า ตวัช้ีวดัน้ีเน้นไปในดา้นของ
สุขภาพของส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Health) และ
พลงัของระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) โดยในดา้น
ของสุขภาพของส่ิงแวดลอ้มประกอบด้วย 3 มิติ คือ 
ผลกระทบดา้นสุขภาพ (Health Impact) คุณภาพของ
อากาศ (Air Quality) น ้ าและสุขอนามยั (Water & 
Sanitation)  ส่วนในด้านของพลังของระบบนิ เวศ
ประกอบดว้ย 6 มิติ คือ ภูมิอากาศและพลงังาน (Climate 
and Energy) ความหลากหลายทางชีวภาพและท่ีอยูอ่าศยั 
(Biodiversity and Habitat) การประมง (Fisheries) 
การเกษตร (Agriculture) ป่าไม ้(Forests) และ ทรัพยากร
น ้ า (Water Resources) 
 

3. คุณลกัษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กนอ. ไดเ้ร่ิมจดัท าคุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัการ

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยไดจ้ดัท าคุณลกัษณะ
มาตรฐานและตัวช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศเป็น 5 มิติ 24 ดา้น หลงัจากท่ีไดจ้ดัระดมความ
คิดเห็นจากหลาย ๆ ภาคส่วน กนอ. และ กรอ. ร่วมกนั
สรุปผลระดมความคิดเห็น และจัดท าข้อก าหนด
คุณลักษณะมาตรฐานและตัว ช้ีว ัดการ เ ป็น เ มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ดา้น ในปี พ.ศ. 2554 
หลังจากนั้ น กนอ. ได้ก าหนดเป้าหมายสูงสุด คือ 
อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน ด้วยความผาสุกและ
ยัง่ยืน และได้พัฒนาปรับปรุงข้อก าหนดคุณลักษณะ

มาตรฐานและตัวช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (รูปท่ี 3) 

ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศว่า อุตสาหกรรมอยู่
ร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งเป็นสุขและยัง่ยนื และมีแนวคิดวา่ 
อุตสาหกรรมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน นอกจากนั้นยงัได้
ก าหนดกลยทุธ์การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศวา่ 
1) การพฒันาเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย
ท่ีสุดหรือมีการปล่อยมลพิษ (Zero Emission) โดยใช ้
Cleaner Technology และ 3Rs 2) สร้างความร่วมมือใน
กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกพ้ืนท่ี เช่น ใชท้รัพยากร
ร่วมกัน ประหยดัการใช้พลังงาน แลกเปล่ียนของเสีย 
เ ป็นต้น  3)  สร้าง พ้ืนท่ีของการใช้ว ัสดุหมุนเวียน 
(Recycling society) และพ้ืนท่ีลดการปล่อยก๊าซท่ีท าให้
เกิดสภาวะโลกร้อน (Low carbon society) และ 4) การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนในการพฒันา
พ้ืน ท่ี  สุดท้าย กรอ.  ได้มีการก าหนดคุณลักษณะ
มาตรฐานและตัวช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศเป็น 5 มิติ 20 ดา้น (รูปท่ี 4) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีการก าหนด
คุณลักษณะมาตรฐานและตัว ช้ีว ัดการ เ ป็น เ มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจาก กนอ. และ กรอ. ท่ีแตกต่าง
กนั โดยการก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานและตวัช้ีวดั
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้ นควรจะมีการ
เช่ือมโยงจากแนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 
ซ่ึงจะท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเช่ือมโยงในหัวข้อ
ถดัไป 
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4. ความเช่ือมโยงของการจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืนและการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

หากท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ก า รจัดก าร ส่ิ ง แวดล้อมอย่ า ง ย ั่ง ยืน  ก ารพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศแลว้ พบว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นจะเน้นการ
ตอบสนองความตอ้งการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
ในขณะท่ีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนจะเนน้ในเร่ือง
การใชท้รัพยากร ในดา้นตวัช้ีวดั จะพบว่า การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนให้ความสนใจกบั 5 กลุ่ม กล่าวคือ คน โลก ความ
เจริญ ความสงบ และหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 

[16] หากพิจารณาตัวช้ีวดัของการจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างย ัง่ยืนจะเห็นได้ว่า การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย ัง่ยืนสนใจเฉพาะดา้นของคนและโลกเท่านั้น ในดา้น
ความเช่ือมโยงของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนกับการพฒันาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศและการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะเห็น
ไดว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ั่ง ยืนจะ พิจ ารณาในภาพกว้า ง  ห ากการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศนั้ นจะเน้นในด้านของอุตสาหกรรมและ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อม 
ชุมชน และสงัคม เท่านั้น 

 

 
 

รูปที ่2 ตวัช้ีวดัการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Performance Index, EPI) [10] 
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รูปที ่3 คุณลกัษณะมาตรฐานและตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็น 5 มิติ 22 ดา้น (กนอ.) [1] 

 

 
 

รูปที ่4 คุณลกัษณะมาตรฐานและตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็น 5 มิติ 20 ดา้น (กรอ.) [11-12] 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีแนวคิดและเป้าหมายใน
แนวทางเดียวกนั โดยเน้นในดา้นของการพฒันาสถาน
ประกอบการให้มีความสมดุลกบัการพฒันาทางสังคม 
ความเป็นอยู่ของประชาชน และระบบนิเวศ แต่การ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเนน้การเจริญเติบโต
ของเ มืองท่ีขับ เคล่ือนเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้
ค ว า ม ส า คัญ กั บ ปั ญห า ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง
สภาพแวดลอ้มของโลก แต่การพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศให้ความส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมให้
เกิดความสมดุล และให้อุตสาหกรรมในเมืองท่ีก าลัง
พฒันาให้เจริญไปพร้อมกับสังคมและชุมชน โดยให้
สงัคมและชุมชนมีส่วนร่วมกบัการพฒันา 

ในส่วนของการก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นจะเนน้ใน
ด้านของการจัดการ เพื่ อ ให้ ได้มา ซ่ึ งการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีย ั่งยืน โดยหากเปรียบเทียบระหว่าง
คุณลักษณะมาตรฐานและตัว ช้ีว ัดการ เ ป็น เ มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีพฒันาโดย กนอ. และ กรอ. ใน
มิติกายภาพ พบว่า ถึงแม้ว่า กนอ. และ กรอ. ก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีแตกต่างกนั แต่ความหมายและการวดันั้นไม่
แตกต่างกนัมากนัก ในมิติเศรษฐกิจ กนอ. ก าหนดไว้
จ านวน 3 ตวัช้ีวดั ในขณะท่ี กรอ. ก าหนดไวจ้ านวน      
2 ตวัช้ีวดั แต่หากพิจารณาในรายละเอียดแลว้ มีความ
คล้ายคลึงกันมาก ในมิติเศรษฐกิจ กนอ. ก าหนดไว ้       
3 ตวัช้ีวดั และ กรอ. ก าหนดไว ้4 ตวัช้ีวดั โดยหาก
พิจารณาเปรียบเทียบแลว้ จะพบวา่ ตวัช้ีวดัท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 
กนอ. ของ กรอ. คือ การตลาดและการขนส่ง ทั้งน้ี อาจ
สืบเน่ืองมาจาก กนอ. เล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมทุกแห่ง

พยายามท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้องคก์รไดรั้บผลก าไรท่ีดี 
ดังนั้ น ทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานทาง
การตลาดท่ีดี การตลาดเชิงนิเวศเป็นวธีิการหน่ึงซ่ึงเป็นท่ี
นิยมและไดรั้บการตอบรับท่ีดี จึงไม่จ าเป็นตอ้งก าหนด
เป็นตัวช้ีวดั ในขณะท่ีการขนส่งน ามาซ่ึงต้นทุนการ
ด าเนินงาน ดงันั้นโดยทัว่ไปแลว้ อุตสาหกรรมทุกแห่ง
จะหาแนวทางในการลดตน้ทุนการขนส่ง และการขนส่ง
เชิงนิเวศเป็นหน่ึงในแนวทางท่ีจะท าใหต้น้ทุนการขนส่ง
ลดลง  ดังนั้ น กนอ. จึงอาจเห็นว่า การขนส่งไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดั ส าหรับมิติส่ิงแวดลอ้ม 
กนอ. และ กรอ. ก าหนดตัวช้ีว ัดไว้ 9 ตัว ช้ีว ัด
เช่นเดียวกนั โดยมีตวัช้ีวดัท่ีเหมือนกันคือ การบริหาร
จดัการทรัพยากร การบริหารจดัการพลงังาน ระบบผลิต
และผลิตภณัฑ ์มลภาวะทางน ้ า มลภาวะทางอากาศ กาก
ของเสีย มลภาวะทางเสียง และ ความปลอดภัยและ
สุขภาพ ในส่วนท่ี กนอ. แตกต่างจาก กรอ. นั้น คือ การ
จดัการให้มีการพ่ึงพาและเก้ือกูลกันของอุตสาหกรรม 
(Industrial Symbiosis) ซ่ึง กรอ. ไม่ได้กล่าวถึงใน
ตวัช้ีวดั แต่ถึงในแนวคิดและกลยทุธ์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
ในส่วนของตวัช้ีวดัท่ี กรอ. มีเพ่ิมจากตวัช้ีวดัของ กนอ. 
คือ การเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง กนอ. อาจรวม
ไวใ้นเร่ืองของการบริหารจดัการทรัพยากรก็ได ้ตวัช้ีวดั
ของมิติสังคมของทั้ ง  กนอ. และ กรอ. ไม่มีความ
แตกต่างกัน สุดท้าย มิ ติการบริหารจัดการ กนอ.          
ได้ก าหนดไว ้5 ตวัช้ีวดั ในขณะท่ี กรอ. ก าหนดไว ้        
3 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ี กนอ. มีเพ่ิมข้ึนจากตวัช้ีวดัของ 
กรอ. คือ การยกระดบัการก ากบัดูแลโรงงาน และ การ
รณรงค์ส่งเสริมให้โรงงานประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการ
จดัการใหม่ ซ่ึง กรอ. อาจรวมทั้งสองตวัช้ีวดัดงักล่าวใน
ตวัช้ีวดั การพฒันาและรักษาระบบบริหารระดับสากล  
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ก็เป็นได ้แต่หาก กนอ. ตอ้งการส่ือถึงการบริหารจดัการ
ในระดบัโรงงานใหเ้กิดความชดัเจน 
 

5. แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

จากแนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีให้ความส าคญั
ใน 5 ดา้น กล่าวคือ คน โลก ความเจริญ ความสงบ และ
หุ้น ส่ วนคว าม ร่ วม มือ  แต่ เ ม่ื อ เ น้น ในด้ านของ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นการจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนนั้น 
พบว่า มีเฉพาะในส่วนของคนและโลกเท่านั้ นท่ีให้
ความส าคญั อยา่งไรก็ตาม การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ี
จะน ามาซ่ึงความยัง่ยืนนั้นควรจะประกอบด้วย ความ
เจริญและความสงบ ซ่ึงถึงแมว้่า ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีนั้นจะ
ไม่เก่ียวกับความเจริญและความสงบ แต่การท่ีจะให้มี
การด าเนินการใด ๆ เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและยัง่ยืนนั้น
จะต้องมีความเจริญเป็นองค์ประกอบ และเม่ือมีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีแลว้ ก็จะก่อใหเ้กิดความสงบ โดย
ในการด าเนินการใด ๆ นั้นจะตอ้งมีความร่วมมือกนัจาก
หลาย ๆ ภาคส่วน ดงันั้น การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีนั้น
ควรจะมีการเพ่ิมเติมประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน 
ความเจริญ ความสงบ และหุ้นส่วนความร่วมมือ ใน
ส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นส่วนท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกนัอยา่งมาก โดยจากการวิเคราะห์ในประเทศ
ไทยมีการจดัท าตวัช้ีวดัและด าเนินงานจาก 2 ภาคส่วน 
คือ กนอ. และ กรอ. โดย กนอ. ได้พฒันาตวัช้ีวดัเป็น     
5 มิติ 22 ดา้น และ กรอ. ไดพ้ฒันาตวัช้ีวดัเป็น 5 มิติ     
20 ด้าน โดยตวัช้ีวดัทั้งหมดนั้นเป็นตวัช้ีวดัท่ีกล่าวถึง
อุตสาหกรรมและการจัดการส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึง
ชุมชนและสังคมเป็นหลัก ซ่ึงหากเปรียบเทียบและ

เช่ือมโยงกับแนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแลว้ พบว่า 
ตวัช้ีวดัทั้ง 5 มิติ นั้นสอดคลอ้งกบั คน โลก ความเจริญ 
ความสงบ และหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยตัวช้ีวดัทั้ ง      
5 มิติ 22 ดา้น และ 5 มิติ 20 ดา้น นั้นมีความสอดคลอ้ง
กนั แต่เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการด าเนินงาน ตวัช้ีวดั 
ก า ร จั ด ก า ร ให้ มี ก า ร พ่ึ ง พ าและ เ ก้ื อ กู ลกัน ข อ ง
อุตสาหกรรม (Industrial symbiosis) ควรมีการก าหนด
ไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนั้น เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ควรจะมีการ
ก าหนดไว้อย่างชัด เจน เ พ่ือให้ เ ป็นแนวทางการ
ด าเนินงานในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น 
3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) เทคโนโลยีในการ
ลดการใชท้รัพยากร และอ่ืน ๆ นอกจากนั้น เพ่ือให้เกิด
การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งเป็นรูปธรรม 
Teeravaraprug and Podcharathitikull [17] ไดก้ล่าวถึง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศประกอบด้วย ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากภาครัฐในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนด
กฎระเ บียบและข้อบังคับ ท่ี เหมาะสม ปัจจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรมในด้านของการให้ความส าคญัและ
ความรู้ของภาคอุตสาหกรรมในการพฒันาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และสุดทา้ยคือปัจจยัจากชุมชนและสังคมใน
ด้ า น ขอ ง ก า ร เ ห็ นค ว ามส า คัญขอ งก า รพัฒน า
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมทั้ งเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนั้ น การพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ประสบความส าเร็จนั้ น ไม่
สามารถจะใชต้วัช้ีวดัในการด าเนินการเพียงอย่างเดียว 
เ น่ืองจากตัว ช้ีว ัด ท่ีก าหนดไว้นั้ นเน้นในด้านของ
ภาคอุตสาหกรรมและการส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การสนบัสนุนจากภาครัฐซ่ึง
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เ ป็นส่วนส าคัญในการท่ีจะท าให้การพัฒนาเ มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศควรมีการก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม 
 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาน้ีได้ท าการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของ
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน 
การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบว่า ทั้ งส่ี
ส่วนมีความเช่ือมโยงกนั แต่อาจจะไม่ครบทุกดา้น โดย
การจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนนั้นขาดในด้านการ
พฒันาทางเศรษฐกิจขององค์กร ในขณะท่ีการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศเน้นการพฒันาของอุตสาหกรรม ชุมชนและ
สังคม ขาดการให้ความส าคญัในเร่ืองของกฎระเบียบ 
ขอ้บังคับของภาครัฐ และนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัในการท่ีจะท าให้การพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศประสบความส าเร็จได ้
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