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บทที่ 4
ขอเสนอการปรับปรุงตัวช้ีวัด และชุดตัวช้ีวัดที่นําไปสูการพัฒนารูปแบบเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศและแผนแมบทอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เหมาะสม

จากแนวคิดดานเมืองอุตสาหกรรมนิเวศท่ีไดมีการทบทวนไปขางตน เพ่ือใหนิคมอุตสาหกรรมตางๆ
สามารถวางแนวทางพัฒนาเพ่ือไปสูวิสัยทัศนท่ีวางไวได จําเปนท่ีตองมีการกําหนดเกณฑตางๆ ข้ึนเพ่ือประเมิน
วาขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมไดดําเนินการดานตางๆ ใกลเคียงกับวิสัยทัศนท่ีวางไวมากนอยเพียงใด และ
ครอบคลุมมิติตางๆ อยางครบถวนเพียงใดในรูปแบบของตัวชี้วัด การศึกษาในสวนนี้จะเนนการทบทวน
และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดย
เพ่ิมเติมมิติดานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดตัวชี้วัดการเปน “เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ” ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) พ.ศ. 2555 เปนฐานอางอิงในการวิเคราะห อยางไรก็ดี กนอ.
ไดทําการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดในระดับ Eco-Champion มาอยางตอเนื่องโดยลาสุดไดมีการออกคูมือ
เกณฑการประเมินการเปน "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในระดับ Eco-Champion ในป พ.ศ. 2557 ซึ่งมี
การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในระดับ Eco-Champion ใหมีความแตกตางไปจากตัวชี้วัดของในป พ.ศ. 2555 เปน
อยางมาก ดังนั้นตัวชี้วัดท่ีจะกลาวถึงในบทนี้ ในระดับ Eco-Champion จะเปนตัวชี้วัดตามคูมือเกณฑการ
ประเมินป พ.ศ. 2557 แลวตัวชี้วัดในระดับ Eco-Excellency และ Eco-World Class จะยังคงยึดตาม
ขอมูลในป พ.ศ. 2555

4.1 ภาพรวมของตัวช้ีวัดการเปน “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

เพ่ือแกปญหาผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดมีความพยายามริเริ่มนําแนวคิด “Eco”
(Eco Concept) อันหมายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกันท้ังดานระบบนิเวศ (Ecology) และ
เศรษฐกิจ (Economy) มาประยุกตใชสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม (ในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว
Green Industry/ Eco Plant/ Eco Factory/ Eco Industry) นิคมอุตสาหกรรม (ในรูป Eco Industrial
Estate) และความสัมพันธระหวางนิคมอุตสาหกรรมและเครือขาย (Eco Industrial Estate & Networks
หรือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”) กิจกรรมตางๆ ท่ีไดดําเนินงานอาทิเชน โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเครือขาย (Development of Eco Industrial Estate & Networks
Project: DEE +Net Project) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง กนอ. และ GTZ ประเทศเยอรมนี เม่ือป พ.ศ.
2547 และตอมาในป พ.ศ. 2553 กนอ. ไดเริ่มตนพัฒนาและจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานการ
เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศข้ึน โดยมีตัวชี้วัดแบงไดเปน 5 มิติ 24 ดาน ซึ่งประกอบดวย 1) มิติกายภาพ
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2) มิติเศรษฐกิจ 3) มิติสิ่งแวดลอม 4) มิติสังคม และ 5) มิติการบริหารจัดการ และไดมีการรับฟงความ
คิดเห็นจนกระท่ังไดเปนขอกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
5 มิติ 22 ดาน แลวเสร็จเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 และไดออกเปน ‘ขอกําหนดคุณลักษณะและเกณฑ
ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ’ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ดูรายละเอียดเบื้องตนเก่ียวกับ
การจัดหมวดหมูของตัวชี้วัดไดในแผนภาพท่ี 4.1

ท่ีมา: ‘ขอกําหนดคุณลักษณะและเกณฑตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ’. กนอ.
สิงหาคม 2555. หนา 18.

ภาพท่ี 4.1 ขอกําหนดคุณลักษณะและเกณฑตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Industrial Estate & Networks) จํานวน 5 มิติ 22 ดาน
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นอกจากนี้ กนอ. ไดจัดทําเกณฑการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเปน 3 ระดับ เพ่ือยกระดับ/
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่ง 3 ระดับมีหลักและเงื่อนไขท่ีแตกตางกัน ดังนี้

ตารางท่ี 4.1 การไตระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระดับ หลักการ เงื่อนไข
ระดับที่ 1 “Eco
Champion” (C)

นิคมอุตสาหกรรมที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สามารถอยูรวมกับชุมชนอยาง
ผาสุกบนหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม โดยนิคมอุตสาหกรรม

จะตองนําขอกําหนดคุณลักษณะมาตรฐาน
และเกณฑตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ดาน ซึ่งประกอบดวย
22 เกณฑตัวชี้วัด (เกณฑตัวชี้วดัหมายถึง ชุด
ของตัวชี้วัดที่เปน Major Impact ในแตละ
ดานของ 5 มิติ) เปนกรอบมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบเพื่อกําหนดประเดน็/ทิศทางการ
พัฒนาในแผนแมบทพฒันายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระดับที่ 2 “Eco-
Excellency”
(E)

นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถ
“พัฒนาและยกระดบั” คุณภาพ
ชีวิตชุมชนและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

ตองผานการประเมินดวยตัวชี้วดัข้ัน Eco-
Champion ทุกดาน และข้ัน Eco-
Excellency เพิ่มเติมอีกอยางนอย 5 เกณฑ
ตัวชี้วัด ทั้งนี้ 5 เกณฑตัวชี้วัด ตองมาจากมิติ
สิ่งแวดลอม 3 เกณฑชี้วัด และเลือกจากมิติ
อ่ืน ๆ ไดอีก 2 เกณฑตัวชี้วัด

ระดับที่ 3 “Eco-World
Class”
(W)

นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถเปน
“ผูนํา” ในการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเปนที่
พึ่งของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

ตองผานการประเมินระดบั Eco-
Excellency และผานการประเมินดวย
ตัวชี้วัดข้ัน Eco-World Class อีกอยางนอย
1 เกณฑตัวชี้วัด

ท่ีมา: สรุปจาก ‘ขอกําหนดคุณลักษณะและเกณฑตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ’.
กนอ. สิงหาคม 2555.
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4.2 การประเมินและขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวช้ีวัดการเปน “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ของ
การนิคมอุตสาหกรรม

เนื่องจาก กนอ. ไดทําการศึกษาวิจัยในการจัดทําตัวชี้วัดความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาเปน
อยางดีแลว และไดมีการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดมาอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังไดนํากรอบตัวชี้วัดนี้มาปรับใชมา
เปนเวลาพอสมควรแลว และ ทุกนิคมอุตสาหกรรมก็สามารถผานเกณฑความเปน Eco-Champion ไดท้ัง
หมดแลว ผูวิจัยจึงมิไดมีเปาหมายท่ีจะรื้อระบบดังกลาวท่ีมีอยู แตผูวิจัยจะทําการใหขอเสนอแนะเพ่ือให
กนอ. ไดนําไปพิจารณาในการปรับปรุงเกณฑตัวชี้วัดดานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนเมืองนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอยางมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน

4.2.1 ขอสังเกตท่ัวไปเกี่ยวกับตัวช้ีวัดของ กนอ.

(1) ตัวชี้วัดสวนใหญเปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและมีการใหคะแนนในระดับตางๆ กันออกไป ตัวชี้วัด
สวนใหญจะเนนการมีอยูของแผนงานตางๆ ท่ีควรจะมีเพ่ือรองรับความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
ดานตางๆ ดังนั้นการท่ีจะไดรับการจัดอันดับเปน Eco-Champion จึงเปนเรื่องท่ีทําไดไมยากนัก
เชนเดียวกัน เกณฑในการยกระดับนิคมฯ จาก Eco-Champion เปน Eco-Excellency และ Eco-
World class นั้นก็มีเกณฑบังคับอีกเพียงไมก่ีตัวชี้วัดเทานั้น ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาเกณฑดังกลาวอาจจะมี
ความเขมขนนอยเกินไปเม่ือเทียบกับระดับความเปนเมืองนิคมฯ เชิงนิเวศ

(2) ระบบการใชคะแนนในตัวชี้วัดตางๆ นั้นจะมีระดับคะแนนแตกตางกันออกไป สวนใหญแลวจะ
มีระดับคะแนนอยู 3 ระดับ คือ 1 คะแนน 3 คะแนน และ 5 คะแนน ท้ังนี้อาจข้ึนอยูกับ

- สัดสวนของโรงงานในนิคมฯ ท่ีตรงตามเกณฑของตัวชี้วัด หรือ
- จํานวนทางเลือกของระบบตางๆ ท่ีนิคมควรจะมี หรือ
- การมีอยูของแผนงาน เปนตน

สําหรับเกณฑในการใหคะแนนในสวนท่ีข้ึนอยูกับสัดสวนของโรงงานในนิคมฯ นั้น ผูวิจัยเห็นวา
ควรจะตองมีการปรับเกณฑสัดสวน เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม เชน จากเดิมเคย
กําหนดใหคะแนน 5 คะแนนเต็ม หากมีสัดสวนโรงงานท่ีผานเกณฑ 15%  ก็จะตองมีการปรับสัดสวนนี้
เพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสมเพ่ือใหนิคมฯ ไดพลวัตรในการพัฒนา

สําหรับเกณฑการใหคะแนนโดยใชจํานวนทางเลือกของระบบตางๆ ท่ีนิคมควรจะมี เชน จะได
คะแนนเต็ม 5 คะแนน หากนิคมมีการนําแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช 4 ระบบจาก 11 ระบบ เปน
ตน เกณฑเชนนี้แมวาจะมีขอดีคือเปดโอกาสใหนิคมมีทางเลือกมากข้ึน เหมาะกับสภาพความพรอมท่ี
แตกตางกันออกไปของแตละนิคมฯ แตผูวิจัยเห็นวา หากตองการใหบรรลุเปาหมายนิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศอยางแทจริง อาจจะตองกําหนดเปนขอบังคับใหมีระบบท่ีเหมาะสม เชน ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ระบบ
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สาธารณูปโภคไดรับการพัฒนาแทนท่ีจะใหเลือก 4 ระบบจาก 11 ระบบ โดยอิสระ ควรกําหนดใหมีระบบ
ท่ีควรจะมี เชน จะตองตองมี ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ และ อีก 2 ระบบ จาก 11 ระบบเปนตน

สําหรับเกณฑการมีอยูของแผนงานนั้นจะสามารถไดคะแนน 3 คะแนนไดเพียงแคมีแผนงานอยู
เทานั้น ผูวิจัยเห็นวาการกําหนดการมีอยูของแผนเปนตัวชี้วัดเปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือใหนิคมฯ ไดรับการพัฒนา
ตอไปในอนาคต อยางไรก็ดีอาจจะตองมีการประเมินผลของแผนงาน เพ่ือนําขอผิดพลาดมาปรับปรุงใหดีข้ึน

(3) ตัวชี้วัดในดานเศรษฐกิจนั้น เนนไปท่ีการจัดทําระบบขอมูลดานเศรษฐกิจ เชน ขอมูลสถิติการ
ลงทุน ขอมูลรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ไมไดวัดตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับคน
ในชุมชน ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากความยากในการจัดเก็บขอมูล หรือ การท่ีจะบงบอกถึงผลกระทบของนิคม
ตอชุมชน เนื่องจากมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีกมากมาย ผูวิจัยเห็นวาควรจะนําเอาขอมูลทุติยภูมิอ่ืนๆ ท่ีมี
การจั ดเ ก็บอยู แล ว เข ามาใช เช น ข อมู ลความจํ าเป น พ้ืนฐาน (จปฐ . ) จั ดทํ าโดยกรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนขอมูลในระดับครัวเรือนท่ีแสดงถึงสภาพความจําเปนของครัวเรือนในดาน
ตางๆ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีไดกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําเอาไววา คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้นๆ
อยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือใหมีชีวิตท่ีดีและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หรือ
ขอมูล กชช 2 ค. ท่ีมีการจัดเก็บทุกๆ สองป ในระดับครัวเรือนซึ่งขอมูลดานรายได หนี้สินตางๆ เปนตน

4.2.2 การประเมินตัวช้ีวัดในดานความสอดคลองกับเปาหมาย และหลักการดานตัวช้ีวัดท่ีดี

ใชเกณฑในวิเคราะหดังตอไปนี้คือตัวชี้วัดท่ีดีนั้นควรมีลักษณะเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน สามารถวัดผล
จากการกระทําได และ ไมกอใหเกิดความคลาดเคลื่อน โดยตัวชี้วัดท่ีพิสูจนไดเชิงรูปธรรม และจะตองมี
คุณสมบัติท่ีดีคือ

1) ตัวชี้วัดตองมีความชัดเจนดานปริมาณ (Quantity) คุณลักษณะ (Quality) เวลา (Time)
กลุมเปาหมาย (Target Group) และสถานท่ี (Place) หรือเปนตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพท่ี
ตรวจสอบการมีอยูของคุณสมบัติดังกลาวในรูปแบบของคําตอบวาใชหรือไม (Yes/No)

2) ตัวชี้วัดตองมีความสมเหตุสมผลท่ีจะสามารถอธิบายได (Validity) และสอดคลองกับ
หลักการหรือเปาหมายของการพัฒนา

3) ตัวชี้วัดตองมีขอมูลเพียงพอท่ีสามารถสนับสนุนตัวชี้วัดได (Availability)
4) ตัวชี้วัดตองมีมีความเชื่อถือได (Reliability) ในการเก็บขอมูลจากแหลงท่ีนาเชื่อถือ

ตรวจสอบได
5) ตัวชี้วัดตองมีความเคลื่อนไหวไดและมีความไวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity)
6) ตองสามารถใชตัวชี้วัดท่ียืนยันตัวเลขเดิมในการวัดครั้งตอ ๆ ไปได (Consistency)

นอกจากนั้น ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศควรมีความสอดคลองกับระดับตาง ๆ ของ
ตัวชี้วัดท่ีอาจเกิดข้ึนอันไดแก
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1) ระดับโรงงาน จะเขาสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ระดับ GI 1 –
GI 5 ตามเกณฑของกระทรวงอุตสาหกรรม

2) ระดับนิคมอุตสาหกรรม จะพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีดวยความรวมมือกับเครือขายท้ังโรงงาน
ชุมชนและหนวยงานสวนทองถ่ินเปน “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือขาย” หรือ “เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco-Industrial Estate & Networks)

3) ระดับทองถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูจะพัฒนาในดานตางๆ
ของทองถ่ินควบคูกันไปกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหลักในการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน
นั้นๆ สูการเปน “เมืองนาอยู คูอุตสาหกรรม” (Eco Industrial Town)

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

สําหรับการนําเสนอการประเมินและขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัดนั้นขอใหผูอานดู
รายละเอียดในภาคผนวก ก เรื่องเกณฑการประเมินการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-
Champion ป 2557 ประกอบ ซึ่งเปนตัวชี้วัดในระดับ Eco-Champion (C) ท่ีไดรับการปรับปรุงลาสุด
สวนภาคผนวก ข เปนตัวชี้วัดแรกเริ่มท่ีกําหนดข้ึนในป พ.ศ. 2555 ซึ่งจะมีขอมูลเก่ียวกับตัวชี้วัดในระดับ
Eco-Excellency (E) และ Eco World class (W)

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัดตามตารางท่ี 4.2 นี้ สามารถนําไปปรับใชกับระบบตัวชี้วัดท่ีมี
อยู ในกรณีท่ี กนอ. ตองการปรับปรุงตัวชี้วัดในระบบปจจุบันโดยไมตองการการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดท้ัง
ระบบ
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ตารางท่ี 4.2 สรุปการประเมินตัวชี้วัดและขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

เปาหมายสูงสุดของ กนอ. “อุตสาหกรรมอยูรวมกับชุมชนดวยความผาสุกและยัง่ยืน”
มิติดานกายภาพ เปาหมายของ กนอ. พัฒนาพื้นที่และสิ่งปลูกสราง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในนิคมอุตสาหกรรม ใหมี

ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มคีวามเพียงพอ มีประสทิธิภาพและปลอดภัย
1. พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  โดยมีเกณฑตัวชี้วัด คือ การจัดสรรและบริหารจัดการของพ้ืนทีนิ่คมอุตสาหกรรม
1.1 มีการออกแบบดูแลพื้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรมตรงตามกฎระเบียบ

1.1.1 มีพื้นที่สีเขียว (Green
Area) ไมนอยกวา 10% (EIA)

C  ปจจุบนัใชเกณฑ 10% โดยอางอิงจาก EIA ป 2545 เสนอใหมีการปรับปรุง
ตามเกณฑ EIA ที่เปลี่ยนไปในอนาคต

1.1.2 มีแผนและผลในการดูแลความ
เปนระเบียบเรียบรอยของพื้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรม

C  ปจจุบนัมีการแบงระดับคะแนนเปน 3 ระดับ ซึ่งเกณฑในแตละระดับมีความ
ไมชัดเจน เสนอใหปรับคะแนนเหลือ 2 ระดับ  โดยให 5 คะแนน ถา “มีกฎ
หรือประกาศนํามาใชภายในนิคมซึ่งสามารถดูแลความเปนระเบยีบเรียบรอย
ของพื้นที่นํามาปฏิบัติอยางชัดเจน และครอบคลุมตามบริบทของนิคมฯ”และ
ให 2 คะแนนถามีแคแผน

1.2 การจัดสรรพื้นที่เพื่อสรางแนว
ปองกันเพิ่มเติม

1.2.1 มีการจัดทําพื้นที่แนวกันชน
เชิงนิเวศ (EcoBelt)

E 



4-8

ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

1.3 การสงวนรักษาทรัพยากรทองถ่ิน
1.3.1 มีความรวมมือกับหนวยงาน
ทองถ่ินในการสงวนรักษา
ทรัพยากรทองถ่ินและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

E    เสนอใหมีการติดตามและประเมินผลความสาํเร็จของโครงการความรวมมือ
ตาง ๆ เปนเกณฑบังคับดวยวาโครงการดังกลาวบรรลุเปาหมายหรือไม
เพื่อใหเห็นผลกระทบที่เกิดข้ึนจริง การติดตามประเมนิผลดงักลาวเปนเพียง
ขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงความรวมมือในโครงการตอๆ ไป

2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีเกณฑตัวชี้วัด คือ ประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 ระบบสาธารณูปโภคมีความ
พอเพียง

2.1.1 มีความสอดคลองกับ
กฎเกณฑระเบียบตาง ๆ ดงั
กําหนดในเกณฑ 2
(ดูภาคผนวกที่ ข)

C 

2.1.2 มีระบบใดระบบหนึ่งดงันี้
-ศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Response
Center)
-ศูนยเฝาระวังดานความปลอดภัย
ใน ชีวิตและทรัพยสนิ (CCTV,
Check Post)
-ศูนยเฝาระวังคุณภาพสิง่แวดลอม

C  เสนอใหมีการบังคับใหมี
1. ศูนยเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม (EMCC) และ
2. ศูนยเผยแพรพัฒนาและบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-
Center)
ซึ่งเปนระบบทีจ่าํเปนตอการนําไปสูแทนการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

(EMCC)
-ศูนยเผยแพรพัฒนาและบริหาร
จัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco-Center)

2.2 การดูแลบาํรุงรักษาระบบ
สาธารณปูโภคใหอยูในสภาพดี

2.2.1 มีแผนและผลในการดูแล
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
สาธารณปูการอยางตอเนื่อง

C 

2.3 ระบบสาธารณูปโภคไดรับการ
พัฒนา

2.3.1 นําแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศมาใชตั้งแต 4 ระบบ จาก 11
ระบบ ดังกําหนดในเกณฑ 3 (ดู
ภาคผนวกที่ ก หนา ก5)

C  เสนอใหมีการบังคับแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศ 2 ระบบ คือ
1. ระบบกําจัดขยะ และ 2. ระบบบาํบดัน้าํเสีย
สวนอีก 2 ระบบที่เหลือ ใหนิคมสามารถเลือกไดเอง

2.3.2 นําแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศ (Eco-Design Concept) ใช
กับทุกระบบ

E 
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

2.4 การพัฒนาระบบขนสงที่มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

2.4.1 โลจิสติกสสีเขียว (Green
Logistics)

W 

3. กิจกรรมที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม และ/หรือ พลังงานของอาคารของโรงงานในนิคมฯ
3.1 สัดสวนโรงงานที่มีพื้นที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

3.1.1 มีสัดสวน "โรงงานที่มีพืน้ที่สี
เขียวในโรงงาน ซึง่จัดภูมิทัศนเปน
สวนสวยในโรงงาน (In-plant
Landscape)" เพิ่มข้ึน

C 

3.2 สัดสวนโรงงานที่มีกิจกรรมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมของอาคารของ
โรงงาน

3.2.1 มีสัดสวน "อาคารโรงงานที่
มีกิจกรรมและโครงการการลด
CO2 ในรูปแบบตาง ๆ " เพิ่มข้ึน ;

C 

3.2.2 มีจํานวน "อาคารควบคุม
พลังงาน" หรือ "อาคารอนุรักษ

E 
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

พลังงาน" เพิ่มข้ึนจากปที่แลว

3.2.3 มีอาคารเขียว (Green
Building)

W 

มิติเศรษฐกิจ เปาหมายของกนอ. สรางปจจัยที่เอ้ือตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทองถ่ินและจังหวัด และความเปนอยูที่ดีของประชาชน
ทองถ่ิน

4. เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม

4.1 จํานวนเงินลงทนุของผูประกอบการ
ในนิคมฯ

4.1.1 จัดทําสถิติขอมูลจํานวนเงิน
ลงทุนของผูประกอบการในนิคมฯ

C  การจัดทําสถิติขอมูลเปนสิ่งทีจ่ําเปนในการติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจ
ของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมักจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศในแตละป  การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงนิลงทุนของผูประกอบการ
เอง ไมไดสะทอนถึงความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแตอยางใด  เปน
เพียงขอมูลที่ใชติดตามสภาวะทางเศรษฐกิจของนิคมเสียมากกวา ตัวชี้วัดนี้จะ
ตัดออก หรือ คงไวเพื่อใหมีการจัดทําฐานขอมูลก็ได
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

4.1.2 มีจํานวนโรงงานที่มีการ
เติบโตของอัตราสวน"มลูคา
ยอดขายตอจํานวนแรงงานของ
บริษัทที่อยูในนิคม" เพิ่มข้ึน

E 

4.1.3 มีการทําแบบสอบถามและ
เก็บขอมูลอยางเปนระบบสาํหรับ
ขอมูลพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัท
ที่อยูในนิคมฯ

E  -เสนอเปนตัวชีว้ัดในนิคมระดับ C เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่เปนขอมูลพื้นฐาน
สามารถทาํไดไมยาก

4.1.4 มีรายไดที่เพิ่มข้ึนหรือ
รายจายทีล่ดลงที่เกิดจากการ
บริหารจัดการแบบพึง่พาและ
เก้ือกูลซึ่งกันและกันของ
ภาคอุตสาหกรรม (Business
Linkage/Inter-Utilization/
Networking/ Industrial
Symbiosis) ในเชิงพื้นที่

W  

4.1.5 มีรายไดที่เพิ่มข้ึนหรือ
รายจายทีล่ดลงที่เกิดจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรและ
พลังงานอยางมปีระสทิธิภาพเชงิ

W 
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

เศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency)

5. การพัฒนาทองถิ่น (Economic Stability)
5.1 รายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจากการประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม

5.1.1 จัดทําสถิติขอมูลที่เก่ียวกับ
รายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

C  การจัดทําสถิติขอมูลเปนสิ่งทีจ่ําเปนในการติดตามสถานการณทางการคลัง
ของ อบต. อยางไรก็ดีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรายได ของ อบต. นั้นเปน
การสะทอนการพฒันาในภาพรวมของพื้นที่โดยทัว่ไปไมไดชี้วัดผลของการมี
เมืองอุสาหกรรมเชิงนิเวศเพียงอยางเดียว

5.1.2 มีสัดสวน "การจางงาน
(แรงงาน) จากทองถ่ินของบริษทัที่
อยูในนิคมฯ ตอ การจางงาน
ทั้งหมดของบริษัท" เพิ่มข้ึน

E  

5.3 การพัฒนาฝมือแรงงานทองถ่ิน
5.3.1 มีความรวมมือกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของเพื่อฝกและพัฒนาฝมือ
ทักษะของแรงงานทองถ่ินอยาง
ตอเนื่องในทุกระดับเพื่อรองรับ
การจางงานจากภาคอุตสาหกรรม

W   
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

6. เศรษฐกิจชุมชน
6.1 การสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน

6.1.1 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
ใหแกชุมชน

C  ควรใหมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมดวยวาโครงการใดประสบ
ความสําเร็จ เพื่อนํามาปรับปรุงในปตอ ๆ ไป

6.1.2 มีสัดสวน "แรงงานในระบบ
ประกันสังคมของบริษทัที่อยูใน
นิคมฯ (และที่เก่ียวของกับบริษทั)
หารดวยแรงงานของบริษทั (และ
ที่เก่ียวของกับบริษัท) ทั้งหมด"
เพิ่มข้ึน

E 

6.2 การสรางอาชีพใหกับชุมชนทองถ่ิน
6.3.1 มีการสรางรายไดใหมที่
มั่นคงยั่งยนืใหแกชุมชนเปนโอกาส
ในการประกอบอาชีพแกชุมชนที่
ทําใหมีความเปนอยูดีข้ึน (โดยการ
ฝกสงเสริมพัฒนาอาชีพและริเร่ิม
สรางสรรคอาชีพใหมทั้งที่
เก่ียวของและไมเก่ียวของกับ
โรงงาน)

W 
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

มิติสิ่งแวดลอม เปาหมายของ กนอ. การใชทรัพยากรและพลงังานอยางมปีระสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการกอเกิดของเสีย เพิ่ม
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

7. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือการจัดการนํ้าและวัสดุ (Eco Efficiency for Water and Material Management)

7.1 ขอรองเรียนจากการจัดสรรปนสวน
น้ํา

7.1.1 ไมมีขอรองเรียนอัน
เนื่องมาจากการจัดสรรปนสวนน้ํา
ที่ไมเหมาะสม

C 

7.2 มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco
Efficiency) ดานน้าํและวัสดุของโรงงาน
ในนิคมฯ

7.2.1 มีการทําแบบสอบถามและ
เก็บขอมูลอยางเปนระบบและ
วิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพเชงิ
เศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
ดานน้ําจากโรงงานใหครอบคลุม
ประเภทอุตสาหกรรมหลักในนิคม

C  เกณฑการใหคะแนนข้ึนอยูกับสดัสวนของโรงงานในนิคม ที่มีการจัดเก็บ
ขอมูลดาน Eco-Efficiency ดานน้ําเปนหลัก  กลาวคือ ไดคะแนนสงูหากมี
โรงงานในนิคมที่มีการเก็บขอมูลเปนสัดสวนทีสู่ง โดยไมไดคํานึงถึงคา
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศวาดีข้ึน หรือ แยลงอยางไร
ผูวิจัยเสนอนาํตัวชี้วัด 7.2.2 ซึ่งเปนตัวชี้วัดในระดบั E มาใชแทน ตัวชี้วัด
7.2.1

7.2.2 การรวบรวมขอมูลเพิ่มข้ึน
คิดเปนรอยละของจํานวนโรงงาน

E   เสนอเปนตัวชีว้ัดระดับ C
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

ทั้งหมดและมีการวิเคราะหขอมูล
เพื่อเปรียบเทียบกับตัวเอง
ยอนหลัง 3 ป หรือเปรียบเทียบ
(Benchmark) กับอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และมผีลที่ดีข้ึน
7.2.3 นําผลการวิเคราะหมา
พัฒนาประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรใหไดผลที่ดีข้ึนกวาเดมิ
ในระดับนิคมฯ

W  เสนอเปนตัวชีว้ัดระดับ E

8. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือการจัดการทรัพยากรพลังงาน

8.1 แหลงพลังงานหลักของ
อุตสาหกรรมมีเสถียรภาพและความ
มั่นคง

8.1.1 มีการจัดการการใชพลังงาน
โดยคํานงึถึงแหลงที่มาและความ
เพียงพอ ไมมีขอรองเรียน หรือขอ
รองเรียนไดรับการแกไขแลว

C  

8.2 มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco
Efficiency) ของโรงงานในนิคมฯ
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

8.2.1 มีการทําแบบสอบถามและ
เก็บขอมูลอยางเปนระบบ และ
วิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพเชงิ
เศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
ดานพลังงานใหครอบคลุม
ประเภทอุตสาหกรรมหลัก
-อัตราการใชพลังงานตอหนวย
ผลิตภัณฑ (Energy
consumption per Unit of
product)

C   เกณฑการใหคะแนนข้ึนอยูกับสดัสวนของโรงงานในนิคม ที่มีการจัดเก็บ
ขอมูลดาน Eco-Efficiency กลาวคือ ไดคะแนนสูงหากมีโรงงานในนิคมที่มี
การเก็บขอมูลเปนสัดสวนที่สงู โดยไมไดคํานึงถึงคาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ
นิเวศวาดีข้ึน หรือ แยลงอยางไร
ผูวิจัยเสนอนาํตัวชี้วัด 8.2.2 ซึ่งเปนตัวชี้วัดในระดบั E มาใชแทน ตัวชี้วัด
8.2.1

8.2.2 การรวบรวมขอมูลเพิ่มข้ึน
คิดเปนรอยละของจํานวนโรงงาน
ทั้งหมดและมีการวิเคราะหขอมูล
เพื่อเปรียบเทียบกับตัวเอง
ยอนหลัง 3 ป หรือเปรียบเทียบ
(Benchmark) กับอุตสาหกรรมระ
เภทเดียวกัน และมีผลที่ดีข้ึน

E  เสนอเปนตัวชีว้ัดระดับ C

8.2.3 นําผลการวิเคราะหมา
พัฒนาประสิทธิภาพการใช
พลังงานใหไดผลที่ดีข้ึนกวาเดิมใน

W  เสนอเปนตัวชีว้ัดระดับ E
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

ระดับนิคมฯ

9. กระบวนการผลิตสินคาหรือบริการและการจัดซื้อจดัจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

9.1 ขอมูลผูประกอบการที่มี
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Eco-Process)

9.1.1 มีขอมูลผูประกอบการที่มี
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Eco-Process)

C   เกณฑในปจจุบนันิคมจะไดคะแนนสงูสุดเทากับ 5 คะแนนหากมีขอมูล
ผูประกอบการในนิคมฯ ที่มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-
Process) ไมนอยกวา 15% ของโรงงานทีป่ระกอบกิจการทั้งหมดในนิคมฯ
และจะไดคะแนนลดหลัน่กันไปตามสัดสวนของโรงงานที่มี eco-process
ผูวิจัยเสนอวา กนอ. ควรจะตองปรับคาสดัสวนของโรงงานใหเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนา

9.1.2 สัดสวนผูประกอบการที่มี
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึน

E 

9.2 มีการสอบถามและเก็บขอมูล
ผูประกอบการที่ผลิตสนิคาหรือบริการที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Product/
Eco-Service)
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

9.2.1 มีขอมูลผูประกอบการที่
ผลิตสนิคาหรือบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Eco-
Product/Eco-Service)

C   เกณฑในปจจุบนันิคมจะไดคะแนนสงูสุดเทากับ 5 คะแนนหากมีขอมูล
ผูประกอบการในนิคมฯ ที่มีการผลิตสนิคาหรือบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Eco-Product/ Eco-Service) ไมนอยกวา 15% ของโรงงานที่
ประกอบกิจการทั้งหมดในนิคมฯและจะไดคะแนนลดหลัน่กันไปตามสดัสวน
ของโรงงานที่มี Eco-Product/ Eco-Service ผูวิจัยเสนอวา กนอ. ควร
จะตองปรับคาสัดสวนของโรงงานใหเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อใหเกิดการพัฒนา

9.2.2 มีสัดสวนผูประกอบการที่
ผลิตสนิคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึน

E 

9.3 มีการสอบถามและเก็บขอมูล
ผูประกอบการที่มีการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

9.3.1 มีขอมูลผูประกอบการที่มี
การจัดซื้อจัดจางสนิคาและบริการ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green
Purchasing)

C   เกณฑในปจจุบนันิคมจะไดคะแนนสงูสุดเทากับ 5 คะแนนหากมีขอมูล
ผูประกอบการในนิคมฯ ที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจางสนิคาและบริการที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing) ไมนอยกวา 15% ของโรงงานที่
ประกอบกิจการทั้งหมดในนิคมฯ และจะไดคะแนนลดหลัน่กันไปตามสดัสวน
ของโรงงานที่มี Green Purchasing ผูวิจัยเสนอวา กนอ. ควรจะตองปรับคา
สัดสวนของโรงงานใหเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดการ
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

พัฒนา

9.3.2 มีสัดสวนผูประกอบการทีม่ี
การจัดซื้อจัดจางสนิคาและบริการ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมาก
ข้ึน

E 

10. การควบคุมมลภาวะทางนํ้า (Water Pollution Control)

10.1 ขอรองเรียนเร่ืองการลักลอบ
ปลอยน้าํเสียออกสูสาธารณะ

10.1.1 ไมมีขอรองเรียน หรือ มี
ขอรองเรียนแตมีการจัดการตอขอ
รองเรียนจากการลักลอบปลอยน้ํา
เสียออกสูสาธารณะอยาง
เหมาะสม โดยมีความรุนแรงของ
ผลกระทบไมเกินขีดจํากัดที่
ยอมรับได

C  การลักลอบปลอยน้ําเสียแมวาจะไดรับการจดัการอยางเหมาะสม ก็ไมควร
ไดรับการยอมรับ เกณฑควรจะกําหนดวา ไมมีขอรองเรียนเรืองการปลอยน้าํ
เสีย หรือ มีขอรองเรียนแตพิสูจนไดวาเปนการเขาใจผิด

10.2 คุณภาพน้ําทิ้งซึ่งวัดในรูปของซีโอ
ดี (Chemical Oxygen Demand:
COD)
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

10.2.1 สวนตางระหวางคา
“คุณภาพน้ําทิง้ซึ่งวัดในรูปของซี
โอดี (COD ) และคุณภาพน้ําใน
แหลงรองรับ” ดีข้ึนกวา
ผลเปรียบเทียบของปฐาน

C   ระดับคะแนนของเกณฑตัวชี้วัดนี้ข้ึนอยูกับระดับของการมีอยูของขอมูล การ
นําขอมูลไปใช และ ระดับคุณภาพของน้ํา ผูวิจัยเห็นวาการวัดเพียงแคคา
COD อาจจะไมเพียงพอ เสนอใหมีการวัดคามลพิษทางน้าํอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
สารพิษตาง ๆ เชน สารตะก่ัว สารปรอท (หรือสารเคมีอันตรายอ่ืน ๆ ที่มี
การใชอยูในนิคมฯ)  ในบริเวณแหลงน้ํารอบนิคมอุตสาหกรรม และเผยแพร
ใหชุมชนไดรับทราบ  ทั้งนี้เพื่อสรางความโปรงใส และไวเนื้อเชื่อใจกัน
ระหวางนิคมอุตสาหกรรม และ ชุมชน

11. การควบคุมมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution control)

11.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
บริเวณนิคมฯ

11.1.1 คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศบริเวณนิคมฯ อยูใน
เกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง

C   เสนอใหมีการเปดเผยขอมูลคุณภาพอากาศอยางตอเนื่อง ในกรณีที่คุณภาพ
อากาศไมอยูในเกณฑมาตรฐานจะตองทําการแจงใหชุมชนไดทราบ เพื่อความ
โปรงใส และ สรางความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางชุมชนและนิคมฯ หากสาเหตุ
ของคุณภาพอากาศที่เกินมาตรฐานมาจากนิคมฯ นิคมฯ ตองชีแ้จงสาเหตุ
มาตรการแกไข และ มาตรการการปองกันอันตรายใหกับชุมชนไดทราบ ดวย

11.1.2 นิคมฯ มีการทาํ
แบบสอบถามและเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบ สาํหรับปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกหรือมลพิษ
หลักภาคอุตสาหกรรมของโรงงาน

E   
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

ในนิคมฯ

11.1.3 สัดสวนผูประกอบการที่
ดําเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก
หรือมลพิษหลักภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มมากข้ึน

W 

12. การจัดการกากของเสีย (Waste Management Control)

12.1 การลักลอบทิ้งกากของเสยี
12.1.1 นิคมฯ ไมมีขอรองเรียน
หรือมีขอรองเรียนแต มีการ
จัดการตอขอรองเรียนจากการ
ลักลอบทิ้งกากของเสียออกสู
สาธารณะอยางเหมาะสม โดยมี
ความรุนแรงของผลกระทบไมเกิน
ขีดจํากัดที่ยอมรับได

C   ผูวิจัยเห็นวาเกณฑนี้ ไมควรยอมรับ การลักลอบทิ้งกากของเสียที่มีการจัดการ
อยางเหมาะสม เกณฑควรจะเปนวา ไมมีขอรองเรียนเร่ืองการลักลอบทิ้งกาก
ของเสีย หรือ มีขอรองเรียนแตพิสูจนไดวาเปนการเขาใจผิด

12.2 การเก็บขอมูลและศึกษาการกอ
เกิดของเสีย
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

12.2.1 มขีอมูลชนิดและปริมาณ
กากของเสียของโรงงานในนิคมฯ

C  

12.2.2 มีการจัดทําประวัติของ
เสีย (Waste Profile) ในภาพรวม
ของนิคม

E 

12.3 การลดปริมาณการปลอยของเสีย
และการนาํของเสียกลับมาใชใหม

12.3.1 มี One Stop Service
(OSS) ของศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล
ของเสีย/ศูนยแลกเปลี่ยนของเสีย
(Waste Exchange Information
Center/ Waste Exchange
Center) เพื่อมุงใช หลักการ 3Rs
ในการลดปริมาณของเสียที่ไปฝง
กลบเปนศูนย (Zero Waste to
Landfill)

W 
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

13. การจัดการและตอบสนองตอขอรองเรียนดานมลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุน ควัน เหตุเดือดรอนรําคาญ (Complaints Response Management)

13.1 การตอบสนองตอขอรองเรียน
13.1.1 มีกระบวนการตอบสนอง
ขอรองเรียนและรายงานผลการ
ตอบสนองขอรองเรียนประจําป
เก่ียวกับเร่ือง กลิ่น ฝุน ควัน เหตุ
เดือดรอนรําคาญ และมีการวาง
มาตรการปองกัน แกไขที่มี
ประสิทธผิล

C 

14. การจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety & Health Management)

14.1 นิคมฯ มีการจัดทําฐานขอมูล
สารเคมีโรงงานที่เชื่อมโยงกับความ
ปลอดภัยและสุขภาพ

14.1.1 มีความรวมมือและ
ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ในการจัดทําฐานขอมูลสารเคมี
โรงงานที่เชื่อมโยงกับความ
ปลอดภัยและสุขภาพ

C  เกณฑการไดคะแนนสูงสุดอยูที่ 5 คะแนน โดยสามารถไดคะแนนระดับสูงสุด
หากมีการโรงงานในนิคมไมนอยกวา 30% จัดทําฐานขอมูลสารเคมี ผูวิจัยมี
ความเห็นวาหากเปนไปไดควรมกีารปรับเกณฑเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เพื่อให
บรรลุเปาหมาย ใหทุกโรงงงานทําฐานขอมูลสารเคมี
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

14.1.2 มีการเผยแพรขอมูล
สารเคมีโรงงานที่เชื่อมโยงกับ
ความปลอดภัยและสุขภาพแก
หนวยงานที่เก่ียวของ

C  

14.1.3 มีการตรวจความปลอดภัย
(Safety Audit) ในโรงงานตาม
กฎหมายที่กําหนด

E  

14.2 มีการเก็บขอมูลดานความ
ปลอดภัย
(อุปกรณดับเพลิง สถานีดบัเพลงิ)

14.2.1 มีการจัดทําทะเบียน
บุคลากรและการเก็บขอมูลดาน
ความปลอดภัย (อุปกรณดบัเพลงิ
สถานีดบัเพลิง)

C  

14.3 แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินและการ
ซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ

14.3.1 มีแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
และซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ
อยางตอเนื่องและมีการทบทวน
แผนทุกป

C 
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

14.3.2 มีเครือขายความรวมมือที่
มีขอตกลงรวมกันวาดวยการให
ความชวยเหลือ (Mutual Aid
Agreement)

E  

14.3.3 มีแผนฉุกเฉินชุมชน W 

14.4 การรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
ในการเฝาระวังสุขภาพชุมชน

14.4.1 มีการรวมมือหรือประสาน
ขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ในการ
เฝาระวังสุขภาพชุมชน
(Community Health
Surveillance Collaboration)

C 

14.4.2 มีระบบการเฝาระวงั
สุขภาพชุมชน (Community
Health Surveillance System)

E 

14.5 การเกิดอุบัติเหตุรายแรงและอัตรา
การเจ็บปวยที่รุนแรงที่มีผลกระทบตอ
ชุมชนในรอบหนึ่งปเปนศูนย
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

14.5.1 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงและอัตราการเจ็บปวยที่
รุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนใน
รอบหนึ่งปเปนศูนย

C 

15. การบริหารจดัการแบบพ่ึงพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรม (Business linkage/Inter utilization/Industrial Symbiosis management)

15.1.1 มีจํานวนรูปแบบ
เครือขาย/ความเชื่อมโยงที่
กอใหเกิดการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน
ของภาคอุตสาหกรรมดานใดดาน
หนึ่งของโรงงานในนิคมฯ
(Sharing resources/activities)
อยางนอย 1 เครือขายใน 9 ดาน
(Areas) ของ Ed Cohen

C  เสนอใหมีการบังคับเครือขายดานที่ 8 คือ ดานสงิแวดลอม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย เปนเครือขายบังคับ และ ใหเลือกอีก 1 เครือขายเพิ่ม

15.1.2 มีการจัดทําแผนผังวงจร
การไหลของวัสดุและของเสีย
(Material and Waste
Exchange Diagram) ซึ่งแสดงให
เห็นถึงวงจรเครือขายการพึ่งพา
และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน
(Symbiosis Network Loop)

E 
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

ของแตละกลุมโรงงานในนิคมฯ

15.1.3 มีการจัดทําขอมูลการ
ไหลเวียนเขาออกของมวลสารและ
พลังงาน (Mass/Energy
Balance) และใชหลักการของ
การพึ่งพาและเก้ือกูลซึ่งกันและ
กันของอุตสาหกรรม (Industrial
Symbiosis) แบบเต็มรูปแบบจน
กอใหเกิดวงจรการเชื่อมตอทาง
ธุรกิจ (Business Linkage Loop)

W 

มิติดานสังคม เปาหมายของกนอ. ความสุขของคนในองคกรและชุมชน ซึ่งมุงเนนคุณภาพชีวิตและสังคมทีด่ี
16. ที่ทํางานมีสุข (Happy Work place)
16.1 การเปนนิคมอุตสาหกรรมสีขาว

16.1.1 ไดรับการประกาศเปน
"นิคมอุตสาหกรรมสีขาว"

C  

16.2 การพัฒนาบุคลากรของนิคมฯ/
โรงงาน
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

16.2.1 มีแผนและผลการพัฒนา
บุคลากรของนิคมฯ ในดาน
-รองรับการพัฒนาการเปนนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
-การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปน
นักจิตอาสา
-การดูแลสุขภาพของพนักงานที่
เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง
ของแตละพื้นที่
-แผนการเสริมสรางภูมิคุมกันชีวติ;

C   ระดับคะแนนข้ึนอยูกับจาํนวนแผนในดานตาง ๆ ยิง่มีแผนมาก ก็จะได
คะแนนเพิ่มข้ึน อยางไรก็ดีขอเสนอใหมีการบังคับในดาน แผนการรองรับการ
พัฒนาการเปนนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

16.2.2 มีแผนและผลการสงเสริม
ใหโรงงานตาง ๆ ภายในนิคมฯ มี
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพของ
พนักงานครบทั้ง 8 ดาน

E  

17. ชุมชนอยูดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)

17.1 การเสริมสรางความสัมพนัธกับ
ชุมชน

17.1.1 มีแผนและผลในการ
รวมกับผูพัฒนา/กลุมโรงงานใน
การเสริมสรางความสัมพันธและ

C  -ควรระบุกิจกรรมใหชัด เชน การเชิญตัวแทนชุมชนเขารวมประชุมประจาํป
ของนิคมฯ, การเขารวมจัดทําแผนชุมชนหรือแผนจังหวัดฯของนิคม, การให
ชุมชนเขาเยี่ยมชมโรงงาน, กิจกรรมเผยแพรความรู ฯลฯ



4-30

ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

ความเขาใจกับชุมชน

17.2 สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนตามบริบทของแตละนิคมฯ

17.2.1 มีการจัดตั้งคณะทํางาน
เครือขาย CSR/Eco (Eco & CSR
Network แบบพหุภาคี) ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตาม
บริบทของแตละนิคมฯ

C  

17.2.2 มีแผนการพฒันาชุมชน
ตามบริบทของแตละนิคมฯ (แผน
CSR)

C  

17.2.3 มีการดําเนนิงานตาม
แผนงานที่กําหนดและจดัทํา
รายงานการดําเนนิงานอยาง
สม่ําเสมอ

C   -เสนอรวมตัวชี้วัด 17.2.1-17.2.3 เขาดวยกัน

17.2.4 มีการติดตามการ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง และ
นําเสนอคณะอนุกรรมการ CSR
ของ กนอ.เปนประจําทุกป

E  
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

17.2.5 มีโครงการหลัก/โครงการ
ริเร่ิมสรางสรรคดาน CSR ของ
นิคมฯ/โรงงาน

E  

17.3 มีการจัดสรรงบประมาณรวมกับ
ผูพัฒนา/โรงงานสาํหรับการดําเนินการ
ดาน CSR

17.3.1 มีการจัดทําหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณ รูปแบบกลไก
การดําเนินงานและการกํากับดแูล
รวมทั้งมีแผนและผลในการ
ดําเนินงานดาน CSR

E  

17.4 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
ที่มีตอนิคมฯ

17.4.1 มีผลการสํารวจความพึง
พอใจของชุมชนโดยรอบที่มตีอ
นิคมฯ ไมต่าํกวา 4

C  -ควรมีการกําหนดระเบียบใหชัดเจนวาตองมีการประเมนิความพงึพอใจดาน
ใด และการประเมินควรจัดทาํโดยหนวยงานภายนอกเพื่อความโปรงใส

17.4.2 มีการนําผลการวัดความ
พึงพอใจของชุมชนมาทบทวนและ
พัฒนาการดําเนนิงานดาน CSR
ของ กนอ.

E  
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

17.4.3 มีโรงงานที่ดาํเนนิการตาม
หลักการระบบการจัดการดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (ISO
26000)

W   เสนอใหมีการเพิ่มเกณฑสัดสวนของจํานวนโรงงานทไีดรับ ISO 26000 เชน
จะรองมีโรงงานไมต่าํกวา 5% ถึงจะไดเกณฑ Eco-world class

มิติดานการบริหารจัดการ เปาหมายของกนอ. การบริหารจัดการบนหลักการมีสวนรวมและหลักธรรมาภิบาล (Effective Estate Management) เพื่อ
ประโยชนสุขของทุกภาคสวน

18. การบริหารจดัการพ้ืนที่อยางมีสวนรวม (Area based Cooperative Management)
18.1 การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวม

18.1.1 มีระบบการเฝาระวงั
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวน
รวม ตามโครงการธงขาวดาวเขียว
หรือ EIA monitoring หรือ
โครงการอ่ืนที่เทียบเทาที่นิคมฯได
กําหนดข้ึน

C  

18.2 แผนและผลการดาํเนินงานของ
คณะทํางาน Eco และคณะทํางาน
เครือขาย Eco (Eco Team/Eco
Network)
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

18.2.1 มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของ Eco Team และ
Eco Network ประจําป พรอมทั้ง
สรุปผลการดําเนนิงาน

C  

18.2.2 มีแผนงาน/โครงการความ
รวมมือกับชุมชน หนวยงาน
ทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ใน
การบริหารจัดการพื้นที่รวมกัน

E  

18.2.3 นิคมฯ ประสบความสาํเร็จ
ในการรวมกับทองถ่ินในการ
จัดการแกไขปญหาใหกับชุมชน

W   -เสนอตัดออก การตีความดานความสําเร็จยังไมชัดเจน

19. การยกระดบัการกํากับดูแลโรงงาน
19.1 การยกระดับการกํากับดแูล
โรงงานในดานตาง ๆ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย

19.1.1 มีแผนและผลการยกระดับ
การกํากับดูแลโรงงานในดานตาง
ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายในดาน
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และพลังงาน

C  
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

19.1.2 มีการจัดลาํดับโรงงานใน
นิคมฯ เพื่อทําการตรวจสอบและ
เฝาระวังดานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม (Safety and
Environmental Audit)

C  

20. สงเสริมใหโรงงานเขาสูระบบบริหารจดัการระดบัสากลและระดบัประเทศ (Promotion of International/National Standard)

20.1 โรงงานที่ไดรับการรับรอง ISO
14001/ISO50001/TIS/OHSAS
18001

20.1.1 มีโรงงานทีไ่ดรับการ
รับรอง ISO 14001 หรือ ISO
50001 หรือ TIS/OHSAS 18001
สัดสวนไมนอยกวา 10% ของ
จํานวนโรงงานทั้งหมด

C 

20.1.2 มีโรงงานทีไ่ดรับการ
รับรอง ISO 14001 หรือ ISO
50001 หรือTIS/OHSAS 18001
เพิ่มข้ึนตามลําดับอยางตอเนื่อง

E 
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

20.1.3 มีการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการดําเนนิธุรกิจอยาง
ตอเนื่องภายใตภาวะวิกฤติ
(Business Continuity
Management : BCM)

W 

20.2 โรงงานที่ไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry:
GI)

20.2.1 มีโรงงานที่การไดรับการ
รับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ GI-I ถึง
GI-V

C  ควรระบุสัดสวนของโรงงานใหชดัและคาสดัสวนเพิ่มข้ึนตางกันในนิคมระดบั
C, E, และ W

20.2.2 มีโรงงานทีไ่ดรับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
GI-II ถึง GI-V เพิ่มข้ึนตามลาํดบั
อยางตอเนื่อง

E  ควรระบุสัดสวนของโรงงานใหชดัและคาสดัสวนเพิ่มข้ึนตางกันในนิคมระดบั
C, E, และ W
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

21. การรณรงคสงเสริมใหโรงงานประยุกตใชนวัตกรรม/เคร่ืองมือการจัดการ/ระบบบริหารจดัการใหมๆ (Innovation)

21.1 กิจกรรมรณรงคสงเสริมนวัตกรรม
21.1.1 มีการจัดกิจกรรมรณรงค
สงเสริมนวัตกรรม ซึ่งเปน
เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม/
เทคโนโลยดีานการผลิตแกโรงงาน

C 

21.1.2 มีโรงงานที่มีการนํา
นวัตกรรม/เคร่ืองมือการจัดการ/
ระบบการจัดการใหมๆ ไปใช

E  -ควรเนนในเร่ืองเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงานเปน
พิเศษ

21.1.3 มีโรงงานที่มีการนํา
นวัตกรรม/เคร่ืองมือการจัดการ/
ระบบการจัดการใหมๆ ไปใช
ตลอดจนมีการวิเคราะห/พฒันา
อยางตอเนื่องจนเปนตนแบบ

W  -ควรเนนในเร่ืองเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงานเปน
พิเศษ

22. การเปดเผยขอมูลขาวสารและการจัดทํารายงาน (Information & Reporting)
22.1 แผนและผลในการสื่อสารและการ
เปดเผยขอมูลของนิคมฯ
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ตัวชี้วัด
ระดับ ขอบเขตของตัวชี้วัด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระดับ
โรงงาน

ระดับ
นิคม

ระดับ
ทองถิ่น

ระดับ
จังหวัด

22.1.1 มีแผนและผลในการ
สื่อสารและการเปดเผยขอมูลของ
นิคมฯ ในรูปแบบชองทางและ
ความถ่ีในการสื่อสารในลักษณะ
ตาง ๆ

C  

22.1.2 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามระบบรายงานและ
ประเมินผล กนอ.

C 

22.1.3 มีการจัดทํารายงาน
ประจําปดานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Annual Report)

C 

22.1.4 มีการจัดทํารายงานการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Report) ใน
รูปแบบที่
นอกเหนือจาก GRI (Global
Reporting Initiative)

E 

22.1.5 มีการจัดทํารายงาน GRI
(Global Reporting Initiative)
ในระดับ A หรือ เทียบเทา

W 
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4.2.3 การเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดอ่ืนๆ ดานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเกี่ยวของ

ในสวนนี้จะทําการเปรียบเทียบตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กับตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งตัวชี้วัดท่ีนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบไดแก

1) ตัวชี้วัดดานการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
2) Indicator standards for sector-integrated eco-industrial parks (EIPs) [China]
3) Resource Efficiency Indicators [European Commission]

เพ่ือใหเห็นภาพความแตกตาง และ ชองวางระหวางตัวชี้วัดของ กรอ. กับตัวชี้วัดฯ ในกรอบอ่ืนๆ
ซึ่งขอสังเกตท่ัวไปพบวาตัวชี้วัดในกรอบอ่ืนๆ มีลักษณะเปนเชิงปริมาณมากกวาเปนตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติการวัดตัวชี้วัดใน
เชิงปริมาณอาจจะตองมีระบบและเครื่องมือในการตรวจวัดท่ีพรอม และ อาจะมีความยุงยากในการ
ตรวจวัดมากกวาตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพคอนขางมาก การสรางตัวชี้วัดในเชิงปริมาณบางตัวจึงตองมีการ
วางแผน การวางระบบลวงหนา เชน ตัวชี้วัดดานการปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน

สําหรับการเปรียบเทียบตัวชี้วัดของ กรอ. กับตัวชี้วัดในกรอบอ่ืนๆ นั้น สรุปอยูในตารางท่ี 4.3
ดังตอไปนี้
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ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ

ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)
ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

มิติดานกายภาพ
1. การจัดสรรและบริหารจดัการของ
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
1.1 มีการออกแบบดูแลพื้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรมตรงตามกฎระเบียบ
1.2 การจัดสรรพื้นที่เพื่อสรางแนว
ปองกันเพิ่มเติม
1.3 การสงวนรักษาทรัพยากรทองถ่ิน

1. การวางผังที่ตั้งและการ
จัดพ้ืนที่
1.1 ระดับความปลอดภัยของ
พื้นที่อุตสาหกรรม
1.2 ระดับความสามารถใน
การเชื่อมโยงทรัพยากร
1.3 ระดับประสิทธิภาพของ
ระบบการคมนาคมขนสง
1.4 ระดับความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. การออกแบบอาคารและ
บริเวณโดยรอบ
2.1 สัดสวนอาคารที่เปน
อาคารสีเขียว (Green Building)

เสนอพิจารณานําตัวชี้วัดในรูปของ
scale มาใชเชนเดียวกับตัวชี้วัดของ
กรอ.

1 Source: Assessment of the National Eco - Industrial Park Standard for Promoting Industrial Symbiosis in China (2008) by Yong Geng, Pan Zhang, Raymond P. Cotˆ e´, and Tsuyoshi
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

2. ประสิทธิภาพของระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 ระบบสาธารณูปโภคมีความพอเพียง
2.2 การดูแลบาํรุงรักษาระบบ
สาธารณปูโภคใหอยูในสภาพดี
2.3 ระบบสาธารณูปโภคไดรับการ
พัฒนา
2.4 การพัฒนาระบบขนสงที่มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

6. การขนสง
6.1. สัดสวนผูประกอบการที่
ดําเนินการบริหารจัดการโล
จิส ติกสที่มีประสิทธิภาพและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Logistics)
6.2 ผูที่มีการขนสงสนิคา
จํานวนมากหรือสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม/สังคม/ การ
ทําลายโครงสรางระบบการ
ขนสงมาตรการใหผูประกอบ
การรับผิดชอบ
6.3 สนบัสนนุใหมีการใช
เชื้อเพลิงที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมในการขนสง

17. มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environmental management
systems)

เสนอพิจารณานําตัวชี้วัดในรูปของ
scale มาใชเชนเดียวกับตัวชี้วัดของ
กรอ.
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

3. กิจกรรมที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม
และ/หรือ พลังงานของอาคารของ
โรงงานในนิคมฯ
3.1 สัดสวนโรงงานที่มีพื้นที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
3.2 สัดสวนโรงงานที่มีกิจกรรมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมของอาคารของ
โรงงาน
มิติเศรษฐกิจ
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
(Economic Efficiency)
4.1 ผลผลิตตอหนวยปจจัยการผลิต

3. เศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรม
3.1 อัตราการเติบโตของ
รายไดของภาคอุตสาหกรรม
และบริการ

1. มูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรมตอ
จํานวนประชากร (Added
industrial value per capita)
2. อัตราการเติบโตของมูลคาเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรม (Growth rate of
added industrial value)

เสนอพิจารณานําตัวชี้วัดในรูปของ
scale บางสวนมาใชเชนเดียวกับ
ตัวชี้วัดของ กรอ. และ EIPs
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

5. การพัฒนาทองถิ่น (Economic
Stability)
5.1 อัตราการวางงานหรือจางงานใน
จังหวัดที่มีนิคมฯ
5.2 รายไดสรรพากรของจังหวัดที่มีนิคมฯ
5.3 การพัฒนาฝมือแรงงานทองถ่ิน

4. เศรษฐกิจของทองถิ่น
4.1 อัตราการขยายตัวของ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value-
Added) ของภาค
อุตสาหกรรมในพื้นที่
4.2 อัตราการขยายตัวของ
การจางงานในพืน้ที่
4.3 อัตราการขยายตัวของ
รายไดจากการจัดเก็บภาษี
ของทองถ่ิน
4.4 รายไดของชุมชนที่เพิ่มข้ึน
4.5 จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่
ผานเกณฑมาตรฐาน

เสนอนําตัวชี้วัดในรูปของ scale มา
ใชเชนเดียวกับตัวชี้วัดของ กรอ. แต
ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความมีอยูของ
ขอมูลดวย
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

6. การกระจายความม่ังค่ัง
(Economic Equity)
6.1 สัดสวนคนจนและสัดสวนแรงงานใน
ระบบประกันสงัคมในจังหวัดทีม่ีนิคมฯ
6.2 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรในจังหวัด
6.3 การสรางอาชีพใหกับชุมชนทองถ่ิน
7. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือ
การจัดการนํ้าและวัสดุ (Eco
Efficiency for Water and
Material Management)
7.1 ขอรองเรียนจากการจัดสรรปนสวน
น้ํา
7.2 มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco
Efficiency) ดานน้าํและวัสดุของโรงงาน
ในนิคมฯ

3. เศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรม
3.2 สัดสวนการเติบโตกับการ
กอมลภาวะ (Eco
efficiency)

7. การจัดการคุณภาพนํ้า
7.1 จํานวนคร้ังที่เกิด
ผลกระทบตอภาคสวนตาง ๆ
อันเนื่อง มาจากการจัดสรร

4. อัตราการใชน้ําตอมูลคาเพิ่มใน
ภาคอุตสาหกรรม (Fresh water
consumption per added
industrial value)
5. อัตราการปลอยน้ําเสียตอ
มูลคาเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม
(Industrial wastewater
generation per added
industrial value)
6. อัตราการผลิตขยะตอ

- ผลิตภาพของการใช
ทรัพยากร (Resource use
efficiency) (= GDP/
Domestic Material
Consumption: DMC)
- ปริมาณการใชวัตถุดบิ
(Consumption of material
(amount))
- ปริมาณและสัดสวนการ
ประหยัดการใชปจจยันาํเขา

เสนอพิจารณานําตัวชี้วัดในรูปของ
scale มาใชเชนเดียวกับตัวชี้วัดของ
กรอ., EIPs, และ Resource
Efficiency Indicators มาใช เพื่อให
สามารถสะทอนระดบัความมี
ประสิทธิภาพได
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

ปนสวนน้าํทีไ่มเหมาะสม
7.2 ปริมาณการปลอยน้าํทิ้ง
ออกนอกพื้นที่อยูในเกณฑ
มาตรฐาน
7.3 อัตราการปลอยน้าํทิ้งตอ
ปริมาณการใชน้ําทัง้หมด

9. การจัดการกากของเสีย
และวัสดุเหลือใช
9.3 อัตราการใชวัตถุดิบตอ
หนวยผลิตภัณฑ
9.4 อัตราการใชวัสดุรีไซเคิล
ตอหนวยผลิตภัณฑ

13. ประสิทธิภาพทางนิเวศ
(Eco-efficiency)

มูลคาเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม
(Solid waste generation per
added industrial value)
7. อัตราการนําน้ํากลับมาใชใหมใน
อุตสาหกรรม (Industrial water
reuse ratio)
8. อัตราการนําขยะมูลฝอยกลบัมา
ใชใหม  (Solid waste reuse ratio)
9. อัตราการนําน้ําข้ันกลางกลับมาใช
ใหม (Middle water reuse ratio)

(Savings of input material)
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

13.1 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
ของภาคการผลิต (อัตราสวน
ระหวางมูลคาผลิตภัณฑและ
ผลกระทบตอสิง่แวดลอม)

8. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรพลังงาน (Eco
Efficiency for Energy Resource
Management)
8.1 แหลงพลังงานหลักของอุตสาหกรรม
มีเสถียรภาพและความมัน่คง
8.2 มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco
Efficiency) ของโรงงานในนิคมฯ

10. การจัดการพลังงาน
10.1 อัตราการใชพลังงานตอ
หนวยการผลิต
10.2 สัดสวนการใชพลังงาน
ทางเลือกและพลงังานทดแทน

3. อัตราการใชพลังงานตอมูลคาเพิ่ม
ในภาคอุตสาหกรรม (Energy
consumption per added
industrial value)

-การบริโภคพลังงานตอป
(Annual energy
Consumption)
-การประหยัดพลังงานตอป
(Annual energy savings)
-พลังงานฟอสซิลที่ตองใช
(Amount of fossil
fuels required)
- ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ความรอนตอหนวยผลผลิต
(Average thermal
efficiency per unit of
production)

เสนอพิจารณานําตัวชี้วัดในรูปของ
scale มาใชเชนเดียวกับตัวชี้วัดของ
กรอ., EIPs, และ Resource
Efficiency Indicators มาใช เพื่อให
สามารถสะทอนระดบัความมี
ประสิทธิภาพได
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

-สัดสวนการทดแทนพลังงาน
เชื้อเพลิงดวยพลังงานทางเลือก
(Substitution of
conventional fuels by
alternatives %)
- การใชและการประหยัด
พลังงานข้ันปฐมภูมิ
(Consumption and savings
on primary energy)

มิติสิ่งแวดลอม
9. กระบวนการผลิต สินคาหรือบริการ
และการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Eco-Process, Eco-
Product and Green Purchasing)
9.1 มีการสอบถามและเก็บขอมูล
ผูประกอบการที่มีกระบวนการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Process)

5. การตลาด
5.1 สัดสวนผูประกอบการที่
ผลิตสนิคารักษสิ่งแวดลอม
5.2 การเพิ่มสัดสวนของ
ผูบริโภคที่บริโภคสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

-ตัวชี้วัดดานการประเมินวัฎ-
จักรชีวิตของการผลิต (Life
Cycle-based indicators)
ประกอบดวย
 Decoupling

indicators (EU
Eco-efficiency
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

9.2 มีการสอบถามและเก็บขอมูล
ผูประกอบการที่ผลิตสนิคาหรือบริการที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Product/
Eco-Service)
9.3 มีการสอบถามและเก็บขอมูล
ผูประกอบการที่มีการจัดซื้อจัดจางสนิคา
และบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

12. กระบวนการผลิต
12.1 สัดสวนผูประกอบการที่
มีการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

indicators)
 Basket of

Products
indicators

 Waste
management
indicators

10. การควบคุมมลภาวะทางนํ้า
(Water Pollution Control)
10.1 ขอรองเรียนเร่ืองการลักลอบปลอย
น้ําเสียออกสูสาธารณะ
10.2 คุณภาพน้ําทิ้งซึ่งวัดในรูปของซีโอดี
(Chemical Oxygen Demand: COD)

7. การจัดการคุณภาพนํ้า
7.4 คุณภาพน้าํทิ้งคุณภาพน้าํ
ผิวดินและน้าํใตดินอยูใน
เกณฑมาตรฐาน

10. คาซโีอดีตอมูลคาผลผลิต
อุตสาหกรรม (COD loading per
added industrial value)
13. อัตราการบําบัดน้าํเสียจาก
สวนกลาง (Centrally provided
treatment rate of domestic
wastewater)

-ปริมาณการปลอยมลพิษสู
แหลงน้ํา (Emissions to
water)
-ปริมาณการลดและสัดสวน
การลดการปลอยมลพิษสูแหลง
น้ํา(Reduction of Emissions
to water)

เสนอพิจารณานําตัวชี้วัดในรูปของ
scale มาใชเชนเดียวกับตัวชี้วัดของ
EIPs, และ Resource Efficiency
Indicators มาใชควบคู

11. การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
(Air Pollution control)
11.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

8. การจัดการคุณภาพ
อากาศ
8.1 คุณภาพอากาศโดยรอบ

11. อัตราการปลอยกาซซัลเฟอร- ได
ออกไซดตอมูลคาผลผลิต
อุตสาหกรรม (SO2 emission per

-การลดสัดสวนการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอหนวย
ผลิตภัณฑ (CO2 emission

เสนอพิจารณานําตัวชี้วัดในรูปของ
scale มาใชเชนเดียวกับตัวชี้วัดของ
EIPs, และ Resource Efficiency
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

บริเวณนิคมฯ พื้นที่อุตสาหกรรม ไมเกิน
เกณฑมาตรฐาน
ปริมาณการปลดปลอย
8.3 คารบอน
ภาคอุตสาหกรรม หรือ อัตรา
การปลดปลอยคารบอนตอ
ผลิตภัณฑ ทีล่ดลง

added industrial value) reduction/savings per unit
of product)
-ปริมาณการปลอยมลพิษสู
อากาศ (Emissions to air)
-สัดสวนการลดการปลอย
มลพิษสูอากาศ (Reduction
of Emissions to air)

Indicators มาใชควบคู

12. การจัดการกากของเสีย (Waste
Management Control)
12.1 การลกัลอบทิ้งกากของเสยี
12.2 การเก็บขอมูลและศึกษาการกอ
เกิดของเสีย
12.3 การลดปริมาณการปลอยของเสีย
และการนาํของเสียกลับมาใชใหม

9. การจัดการกากของเสีย
และวัสดุเหลือใช
9.1 ปริมาณกากของเสียและ
วัสดุเหลือใชที่เกิดข้ึนตอหนวย
ผลิตภัณฑ
9.2 อัตราการนําของเสีย
กลับมาใชใหม
9.5 จํานวนปญหาการจัดการ
กากของเสียอันตราย

12. อัตราการกําจัดของเสียอันตราย
(Disposal rate of dangerous
solid waste)
13. อัตราการกําจัดเศษขยะที่เกิดใน
โรงงานอยางปลอดภัย (Safe
treatment rate of domestic
rubbish)
14. มีระบบการเก็บรวบรวมขยะ
(Waste collection system)

-สัดสวนของวัตถุดบิที่มาจาก
การรีไซเคิลในกระบวนการ
ผลิต (% Recycled material
to production)
-อัตราการรีไซเคิลของเสีย
(Recycling rates)
-อัตราการเก็บรวบรวมขยะ
(Waste collection rates
(national levels))

เสนอพิจารณานําตัวชี้วัดในรูปของ
scale มาใชเชนเดียวกับตัวชี้วัดของ
EIPs, และ Resource Efficiency
Indicators มาใชควบคู
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

16. มีระบบการกําจัดขยะกลาง
(Centrally provided facilities for
waste treatment and disposal)

13. การจัดการและตอบสนองตอขอ
รองเรียนดานมลภาวะทางเสียง กลิ่น
ฝุน ควัน เหตุเดือดรอนรําคาญ
(Complaints Response
Management)
13.1 การตอบสนองตอขอรองเรียน
13.2 การกําหนดมาตรการแกไขสําหรับ
ขอรองเรียน

8. การจัดการคุณภาพอากาศ
8.2 จํานวนการรองเรียนเร่ือง
กลิ่น ฝุนละออง

11. การจัดการเสียง
11.1 จํานวนการรองเรียน
ดานเสียง

14. การจัดการดานความปลอดภัย
และสุขภาพ (Safety & Health
Management)
14.1 มีการกํากับดูแลโรงงานในการ
ดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเชิงปองกันตามกฎหมายที่

14. การจัดการดานความ
ปลอดภัยและสุขภาพ
14.1 อัตราการเจ็บปวยและ
อุบัติเหตุจากการทํางาน
14.2 อัตราการอุบัติของโรค
ในพื้นที่เปรียบเทียบกับ
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

เก่ียวของ
14.2 นิคมฯ มีการจัดทําฐานขอมูล
สารเคมีโรงงานที่เชื่อมโยงกับ
ความปลอดภัยและสุขภาพ
14.3 มีการเก็บขอมูลดานความ
ปลอดภัย
(อุปกรณดับเพลิง สถานีดบัเพลงิ)
14.4 แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินและการ
ซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ
14.5 การรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
ในการเฝาระวังสุขภาพชุมชน
14.6 การเกิดอุบัติเหตุรายแรงและอัตรา
การเจ็บปวยที่รุนแรงที่มีผลกระทบตอ
ชุมชนในรอบหนึ่งปเปนศูนย

คาเฉลี่ยของประเทศ
14.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงที่มีผลกระทบตอ
ชุมชน

15. การบริหารจดัการแบบพ่ึงพาและ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันของ
ภาคอุตสาหกรรม (Businesslinkage/
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

Interutilization/Industrial
Symbiosis management)
มิติดานสังคม
16. ที่ทํางานมีสุข (Happy Work
place)
16.1 การเปนนิคมอุตสาหกรรมสีขาว
16.2 การพัฒนาบุคลากรของนิคมฯ/
โรงงาน

16. คุณภาพชีวิตและสังคม
ของพนักงาน
16.1 คุณภาพชีวิตของ
พนักงาน
16.2 สวัสดิการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของครอบครัวพนักงาน
16.3 จํานวนหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพที่เก่ียว ของ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

17. ชุมชนอยูดีมีสุข (Happy
Community or Well-being
Community)
17.1 การเสริมสรางความสัมพนัธกับ
ชุมชน
17.2 สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนตามบริบทของแตละนิคมฯ
17.3 มีการจัดสรรงบประมาณรวมกับ
ผูพัฒนา/โรงงานสาํหรับการดําเนินการ
ดาน CSR
17.4 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบที่
มีตอนิคมฯ

17. คุณภาพชีวิตและสังคม
ของคนในทองถิ่นโดยรอบ
17.1 ระดับความสุขของคนใน
ทองถ่ินโดยรอบ
17.2 ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนา
ชุมชน
17.3 จํานวนหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพที่เก่ียวของกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศสําหรับเยาวชนและคน
ในทองถ่ิน
17.4 จํานวนผูทีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพเก่ียวของกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

21. มีการวัดความพึงพอใจของ
สาธารณะตอคุณภาพสิง่แวดลอมใน
ทองที่ (Extent of public
satisfaction with local
environmental quality)

เสนอนําตัวชี้วัดในรูปของ scale มา
ใชเชนเดียวกับตัวชี้วัดของ EIPs,
และ Resource Efficiency
Indicators มาใชควบคู
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

มิติดานการบริหารจัดการ
18. การบริหารจดัการพ้ืนที่อยางมี
สวนรวม (Area based
Cooperative Management)
18.1 การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวม
18.2 แผนและผลการดาํเนินงานของ
คณะทํางาน Eco และคณะทํางาน
เครือขาย Eco (Eco Team/Eco
Network)

15. การเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
15.1 ระดับความสําเร็จของ
การเฝาระวังและประเมินผล
อยางมีสวนรวม
15.2 จํานวนดานที่เฝาระวัง
(เชน ดานน้าํ อากาศ กากของ
เสีย)
18. การบริหารจดัการพ้ืนที่
อยางมีสวนรวม
18.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานของคณะทา
งาน เพื่อพัฒนาไปสูการเปน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-
Team)

21. ระดับความตระหนักรับรูของ
สาธารณะตอการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมนิเวศ (Extent of
public awareness degree with
eco-industrial development)
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

19. การยกระดบัการกํากับดูแลโรงงาน
19.1 การยกระดับการกํากับดูแลโรงงาน
ในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย
20. สงเสริมใหโรงงานเขาสูระบบ
บริหารจัดการระดับสากลและ
ระดับประเทศ (Promotion of
International/National
Standard)

19. การพัฒนาและรักษา
ระบบบริหารระดบัสากล
19.1 รอยละของโรงงานที่ยัง
รักษาระบบอยางตอเนื่อง เมื่อ
ครบรอบ 3 ป
19.2 จํานวนโรงงานที่มีระบบ
การบริหารระดับสากล เปนที่
ยอมรับเพิ่มข้ึนตอป

21. การรณรงคสงเสริมใหโรงงาน
ประยุกตใชนวัตกรรม/เคร่ืองมือการ
จัดการ/ระบบบริหารจัดการใหมๆ
(Innovation)

3. เศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม
3.3 มูลคาการลงทุนดาน
เทคโนโลยีและวิจัยพัฒนา

-การใชทรัพยากรเพื่อการวิจัย
และพัฒนา (Expenditure of
resource related R&D)

เสนอนําตัวชี้วัดการใชทรัพยากรเพื่อ
การวิจัยและพฒันา ของ Resource
Efficiency Indicators มาใชควบคู
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ตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ตัวชี้วัดที่นํามาเปรียบเทียบ ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)

Indicator standards for
sector-integrated eco-
industrial parks (EIPs)

[China]1

Resource Efficiency
Indicators

[European Commission]

22. การเปดเผยขอมูลขาวสารและการ
จัดทํารายงาน (Information &
Reporting)

20. ขอมูลขาวสาร/การ
รายงาน
20.1 อัตราการรับรูขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองภายในพื้นที่
20.2 จํานวนขอมูลที่เปดเผย
20.3 จํานวนสื่อ
ประชาสัมพนัธและชองทาง
การเผยแพรขอมูลในพื้นที่
ระหวางโรงงาน
20.4 จํานวนเร่ืองรองเรียนที่
ไดรับการดําเนินการแกไขจน
บรรลุผลสาํเร็จ

18. มีการสรางระบบสารสนเทศ
(Extent of establishment of
information platform)
19. มีการเผยแพรรายงานดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental
report release)

เสนอนําตัวชี้วัด กรอ. มาใชควบคู
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4.3 ขอเสนอตัวช้ีวัดการเปน “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

จากตัวชี้วัดของ กนอ. ท่ีไดมีการจัดทําข้ึนเพ่ือบงชี้ระดับความเปนนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะ
พบวาตัวชี้วัดสวนใหญจะเปนตัวบงชี้การมีอยูของโครงการ กิจกรรม หรือ แผนงาน ดานตาง ๆ ท่ีเก้ือหนุน
ใหเกิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือนํามาใชในการจัดระดับความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งใน
ปจจุบันทุกนิคมฯ สามารถผานเกณฑไปอยูในระดับ Eco-Champion เรียบรอยแลว

ผูวิจัยมีความเห็นวาระบบตัวชี้วัดท่ีทาง กนอ. ใชอยูในปจจุบันยังคงตองมีการใชอยูตอไปเนื่องจาก
เปนระบบการจัดอันดับท่ีไดดําเนินการมาแลว อยางไรก็ดีตัวชี้วัดบางตัวสามารถปรับปรุงใหดีข้ึนได ตามท่ี
ไดเสนอไปแลวในตารางท่ี 4.2 แมกระนั้นตัวชี้วัดชุดดังกลาวยังขาดตัวชี้วัดดานผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และ สังคมของชุมชนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง ซึ่งสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของนิคมฯ เพ่ือนําไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได ดังนั้นผูวิจัยจึงขอ
นําเสนอชุดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมท่ีคัดเลือกมาจากตัวชี้วัดของ กนอ. บางตัว และตัวชี้วัดท่ีสรางข้ึนใหม ท้ังนี้
ตัวชี้วัดดังกลาวไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดอันดับนิคมอุตสาหกรรมเหมือนในระบบปจจุบัน แตเปนตัวชี้วัด
ท่ีแสดงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของนิคมอุตสาหกรรมวามีการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนนิคม
อุตสาหกรรมหรือไม อีกท้ังเพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน
อยางชัดเจน และ สามารถติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ
เพ่ือใหชุมชนสามารถอยูรวมกับนิคมอุตสาหกรรมไดอยางเก้ือกูลกัน ดังตารางท่ี 4.4 ซึ่ง กนอ. สามารถ
คัดเลือกตัวชี้วัดบางตัวไปใชไดแลวแตเห็นสมควร

อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติแลวการไดมาซึ่งขอมูลบางตัวชี้วัดตองอาศัยความรวมมือเปนอยางดีจาก
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในการเปดเผยขอมูลบางรายการ ซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมสามารถสรางระบบ
แรงจูงใจในการเปดเผยขอมูลดังกลาว ไดซึ่งอาจเปนไปได 2 รูปแบบคือ มาตรการบังคับ โดยออกเปน
กฎระเบียบขอบังคับในการเปดเผยขอมูลอันเปนประโยชนตอการจัดทําตัวชี้วัดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หรือ มาตรการสรางแรงจูงใจ เชน การใหคาลดหยอนคาธรรมเนียม หรือ การใหรางวัลเพ่ีอประกาศเกียรติ
คุณใหแกโรงงานท่ีใหความรวมมือ เปนตน
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ตารางท่ี 4.4 ขอเสนอตัวชี้วัดเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหม
ตัวชี้วัด ที่มา รายละเอียด ผูประเมินตัวชี้วัด

กนอ. ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก/

ภาควิชาการ

อปท. และ
เครือขาย
ชุมชน

มิติที่ 1 การลดการปลอยมลพิษและของเสีย (P)
1.1 สัดสวนโรงงานทีไ่ดรับการรับรอง

ISO 14001 ตอจํานวนโรงงาน
ทั้งหมด (P1)

ปรับจากตัวชี้วัด 20.1.1 ของ กนอ. -เปนตัวชี้วดัที่วัดกระบวนการ (Process) ทางการจัดการที่จะ
นําไปสูมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ดไีด
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งมากยิ่งดี โดยเกณฑ ข้ันต่ําอยูที่ 10% ซึ่งเปน
เกณฑตามตัวชี้วัด 20.1.1 ของ กนอ. อยางไรก็ดีตัวชี้วัดนี้ควร
จะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง
Benchmark: 10% เสนอปรับข้ึนไดตามความเหมาะสม



1.2 คุณภาพน้ําทิ้งตามประกาศ
โรงงานอุตสาหกรรม ในแหลง
รองรับอยูในเกณฑมาตรฐาน
(P2)

ปรับจากตัวชี้วัด 10.2 (C) เดิมของ
กนอ.

-เพื่อวัดผลกระทบของนิคมฯ ตอคุณภาพน้ํา โดยใชคา
Ambient standard จากจุดตรวจวัด ณ แหลงน้าํรองรับ
บริเวณปลายน้าํของทอน้ําทิง้
-เงื่อนไข: มีอุปกรณตรวจวัดคุณภาพน้ําที่เชื่อมกับระบบ
คอมพิวเตอร ทําใหสามารถบันทึกขอมูลดานสิ่งแวดลอมได
Benchmark: เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งซึ่งควรจะตอง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกตวั

 

1.3 จํานวนวันที่คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศบริเวณนิคมฯ เกิน
เกณฑมาตรฐาน (P3)

ปรับจากตัวชี้วัด 11.1.1 (C) -เพื่อวัดผลกระทบของนิคมฯตอคุณภาพอากาศ โดยใชคา
Ambient standard
-สามารถเพิ่มรายละเอียดตัวชีว้ดั โดยรายงานมลพิษหลักบาง
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ตัวชี้วัด ที่มา รายละเอียด ผูประเมินตัวชี้วัด
กนอ. ผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก/
ภาควิชาการ

อปท. และ
เครือขาย
ชุมชน

ตัวสําคัญ ไดแก SO2, CO, NO2, และฝุนละออง PM10

เงื่อนไข: มีอุปกรณตรวจวัดคุณภาพอากาศที่เชื่อมกับระบบ
คอมพิวเตอร ทําใหสามารถบันทึกขอมูลดานสิ่งแวดลอมไดทัว่
บริเวณโครงการ
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งนอยยิ่งดี
Benchmark: ควรมีคาเทากับศูนยกลาวคือไมมีวนัใดที่มี
คุณภาพอากาศต่ํากวามาตรฐาน สวนตัวชี้วัดมลพษิดานอ่ืน ๆ
ก็จะตองอยูในเกณฑมาตรฐาน

1.4 สัดสวนปริมาณกากของเสีย
อันตรายที่ถูกนําไปกําจัดอยางถูก
วิธี (P4)

เพิ่มข้ึนใหม -เพื่อตอบสนองเปาหมายเร่ือง Zero Waste to Landfill
โดยเฉพาะดานกากของเสียอันตราย
- ตัวชี้วัดนี้คายิ่งมากยิ่งดี
Benchmark: 100%

  

1.5 อัตราการปลอยน้าํเสียตอมูลคา
การผลิต (Industrial
wastewater generation per
industrial value) (P5)

ปรับปรุงจากตัวชี้วดั Indicator
standards for sector-integrated
eco-industrial parks (EIPs) ของ
ประเทศจีน ดานประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

-เพื่อวัดประสิทธิภาพทางนิเวศดานการปลอยน้าํเสีย
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งนอยยิ่งดี สะทอนใหเห็นวามูลคาของสินคาที่
ผลิตข้ึนจะสรางน้ําเสยีมากนอยเพียงใด
Benchmark: นอยลงกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป
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ตัวชี้วัด ที่มา รายละเอียด ผูประเมินตัวชี้วัด
กนอ. ผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก/
ภาควิชาการ

อปท. และ
เครือขาย
ชุมชน

1.6 คุณภาพน้ําใตดนิบริเวณใกลเคียง
นิคมอุตสาหกรรม

เพิ่มข้ึนใหม -คุณภาพน้ําใตดนิตองเปนไปตามมาตรฐาน
Benchmark: คุณภาพน้าํใตดนิเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ทุกตัว

  

1.7 มีศูนยรับแลกเปลี่ยนของเสีย 3R/
มีศูนยขอมูลการแลกเปลี่ยนของ
เสีย (P7)

คงเดิมจากตัวชี้วัด 12.3.1 (W) ของ
กนอ. แตปรับใหเปนตัวชี้วัดพืน้ฐานที่
ทุกการนิคมควรมี เนื่องจากเปน
หลักการสําคัญของนิคมอุตสาหกรรม
นิเวศ

-ศูนยขอมูลการแลกเปลี่ยนของเสีย (Waste Exchange
Information Center/ Waste Exchange Center) ตาม
เกณฑ 3
-เงื่อนไข: นิคมฯ มีการพัฒนาฐานขอมูลในดานชนิดและ
ปริมาณกากของเสียของโรงงานตาง ๆ ในนิคมฯ เพื่อนามา
จัดทําเปนประวัติของเสีย (Waste Profile) อันประกอบดวย
ขอมูลทั่วไป ลักษณะของของเสีย และวิธีการจัดการของเสีย
Benchmark: มีศูนยรับแลกเปลี่ยน และศูนยขอมูลของเสีย



มิติทื่ 2 การลดการใชทรัพยากรและลดการใชพลังงาน (R)
2.1 มูลคาการใชวัสดุรีไซเคิลตอมูลคา

การผลิตทั้งหมด (R1)
ปรับจากตัวชี้วัด 9.3 อัตราการใชวัสดุรี
ไซเคิลตอหนวยผลิตภัณฑ ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

-เพื่อสะทอนการใชทรัพยากรอยางคุมคา
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งมากยิ่งดี
Benchmark: เพิ่มข้ึนกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่

 

2.2 ปริมาณการใชน้ําตอมูลคาการ
ผลิต (R2)

ปรับปรุงจากตัวชี้วดั Indicator
standards for sector-integrated
eco-industrial parks (EIPs) ของ

-เพื่อสะทอนประสทิธิภาพการใชน้ําในกระบวนการผลติ
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งนอยยิ่งดี
Benchmark: นอยลงกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่
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ตัวชี้วัด ที่มา รายละเอียด ผูประเมินตัวชี้วัด
กนอ. ผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก/
ภาควิชาการ

อปท. และ
เครือขาย
ชุมชน

ประเทศจีน ดานประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
2.3 มูลคาการใชไฟฟาตอมูลคาการ

ผลิต (R3)
ปรับจากตัวชี้วัดการบริโภคพลังงานตอ
ป (Annual energy Consumption)
ของ Resource Efficiency
Indicators
[European Commission]

-เพื่อสะทอนประสทิธิภาพการใชไฟฟาในกระบวนการผลิต
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งนอยยิ่งดี
Benchmark: นอยลงกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่

 

2.4 มูลคาการใชเชื้อเพลิงตอมูลคา
การผลิต (R4)

ปรับจากตัวชี้วัด 10.1 อัตราการใช
พลังงานตอหนวยการผลิต ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และการบริโภค
พลังงานตอป (Annual energy
Consumption) ของ Resource
Efficiency Indicators [European
Commission]

-เพื่อสะทอนประสทิธิภาพการใชเชื่อเพลิงในกระบวนการผลิต
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งนอยยิ่งดี
Benchmark: นอยลงกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่

 

2.5 มูลคาการใชพลงังานทางเลือกตอ
มูลคาการใชพลงังานทั้งหมด (R5)

ปรับจากตัวชี้วัด 10.2 สัดสวนการใช
พลังงานทางเลือกและพลงังานทดแทน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
สัดสวนการทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
ดวยพลังงานทางเลือก (Substitution

-เพื่อวัดมูลคาการใชพลังงานทางเลือก (เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม โรงไฟฟาชีวมวล เปนตน) ในนิคม
อุตสาหกรรม
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งมากยิ่งดี
Benchmark: เพิ่มข้ึนกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่
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ตัวชี้วัด ที่มา รายละเอียด ผูประเมินตัวชี้วัด
กนอ. ผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก/
ภาควิชาการ

อปท. และ
เครือขาย
ชุมชน

of conventional fuels by
alternatives %) ของ Resource
Efficiency Indicators [European
Commission]

มิติที่ 3: ผลกระทบตอชุมชนดานเศรษฐกิจและการจางแรงงาน (E)
3.1 มีสัดสวนจํานวนแรงงานของ

บริษัทที่อยูในนิคมที่มีภูมลิําเนา
อยูในจังหวัดตอจํานวนแรงงาน
ทั้งหมดในนิคม (E1)

ปรับจากตัวชี้วัด 5.1.2 (E) ของกนอ. -
มีสัดสวน "การจางงาน (แรงงาน) จาก
ทองถ่ินของบริษัทที่อยูในนิคมฯ ตอ
การจางงานทัง้หมดของบริษัท" เพิ่มข้ึน

-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งมากยิ่งดี
Benchmark: เพิ่มข้ึนกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่

 

3.2 รายไดเฉลี่ยครัวเรือนในพื้นที่
(E2)

เสนอเพิ่มเติม -ใชขอมูลทุติยภูมิจากสาํนักงานสถิติแหงชาติ หรือ ฐานขอมูล
จปฐ
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งมากยิ่งดี
Benchmark: เพิ่มข้ึนกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่

3.3 จํานวนหนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรือน
ในพื้นที่ (E3)

ตัวชี้วัดเสนอใหม เนื่องจากตัวชีว้ัดดาน
รายไดและการจางงาน อาจไมสะทอน
ความเพียงพอตอการใชจายได

-ใชขอมูลทุติยภูมิจากสาํนักงานสถิติแหงชาติ หรือ ฐานขอมูล
จปฐ
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งนอยยิ่งดี
Benchmark: นอยลงกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่
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ตัวชี้วัด ที่มา รายละเอียด ผูประเมินตัวชี้วัด
กนอ. ผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก/
ภาควิชาการ

อปท. และ
เครือขาย
ชุมชน

มิติที่ 4: ผลกระทบตอชุมชนดานสังคมและคุณภาพชีวิต (S)
4.1 จํานวนกิจกรรมที่นิคมไดมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชน (S1)
เสนอใหม -ตัวชี้วัดนี้คายิ่งมากยิ่งดี

Benchmark: เพิ่มข้ึนกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่
 

4.2 อัตราการปวยดวยโรคทาง
สุขภาพจิตและการฆาตัวตายใน
พื้นที่ (S2)

ตัวชี้วัดเสนอใหมเพื่อสะทอนตนทุนตอ
สังคมจากการทีชุ่มชนเปนทีต่ั้งนคิม
อุตสาหกรรม

-ใชขอมูลทุติยภูมิจากสาธารณสขุอําเภอ
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งนอยยิ่งดี
Benchmark: นอยลงกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่



4.3 จํานวนคดีอาญาวาดวยยาเสพตดิ
และอาชญากรรมที่เก่ียวของใน
พื้นที่ (S3)

ตัวชี้วัดเสนอใหมเพื่อสะทอนตนทุนตอ
สังคมจากการทีชุ่มชนเปนทีต่ั้งนคิม
อุตสาหกรรม

-ใชขอมูลจากสํานักงานตํารวจในพื้นที่
-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งนอยยิ่งดี
Benchmark: นอยลงกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป หรือ คงที่

 

มิติที่ 5 ธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม (G)
5.1 มีการซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ

รวมกับทางชุมชนอยางนอยปละ
1 คร้ัง (G1)

ปรับจากตัวชี้วัด 14.4.1 ของกนอ.
เร่ืองมีแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินและ
ซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ อยาง
ตอเนื่องและมีการทบทวนแผนทุกป
และ 14.4.3 มีแผนฉุกเฉินชุมชน

สะทอนแนวคิดเร่ืองการมีศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน และ
เครือขายความรวมมือที่มีขอตกลงรวมกันวาดวยการใหความ
ชวยเหลือ (Mutual Aid Agreement) แผน/ศูนยตอบโต
ภาวะฉุกเฉินตองมีแผนและการซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ
อยางตอเนื่องและมีการทบทวนแผนทุกป ซึ่งจะตองสามารถ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินในข้ันตน และมีความสามารถเตือนภัยแก
โรงงานและชุมชนรอบขางอยางมีประสิทธิภาพ
Benchmark: มีการซอมแผน 1 คร้ัง
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ตัวชี้วัด ที่มา รายละเอียด ผูประเมินตัวชี้วัด
กนอ. ผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก/
ภาควิชาการ

อปท. และ
เครือขาย
ชุมชน

5.2 มีการสุมตรวจสุขภาพและสาร
ปนเปอนในเลือดของพนักงาน
และประชากรรอบนอกนิคมอยาง
นอย 1 คร้ังในรอบ 2 ป (G2)

ปรับจากตัวชี้วัดเดิม 14.5.1 มีการ
รวมมือหรือประสานขอมูลกับ
หนวยงานตาง ๆ ในการเฝาระวัง
สุขภาพชุมชน (Community Health
Surveillance Collaboration) และ
14.5.2 มีระบบการเฝาระวงัสุขภาพ
ชุมชน (Community Health
Surveillance System) ของกนอ.

สะทอนแนวคิดเร่ืองนิคมฯ มีระบบการเฝาระวังดานสุขภาพ
ชุมชน (Community Health Surveillance System) ซึ่ง
หมายถึงกระบวนการจัดเก็บ การวิเคราะห และการแปลผล
ขอมูลทางสาธารณสุขทีด่ําเนนิการอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
รวมถึงการนําความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในดานการวางแผน
การจัดทํามาตรการ และการประเมินผลมาตรการปองกันและ
ควบคุมปญหาสาธารณสุข
Benchmark: มีการสุมตรวจสขุภาพ 1 คร้ัง ในรอบ 2 ป
และมีการรายงานผล และแกไขปญหา

 

5.3 มีกิจกรรมที่ชุมชนสามารถเขา
รวมกับทางนิคมฯดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมของนิคม เชน การ
ประชุมวางแผนรวมกัน การเยี่ยม
ชมโรงงาน หรือการศึกษาปญหา
สิ่งแวดลอมในชุมชนรวมกัน ฯลฯ
อยางนอยปละ 1 คร้ัง (G3)

ปรับจากตัวชี้วัดเดิม 18.1.1 ของกนอ.
-มีระบบการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางมสีวนรวม ตาม
โครงการธงขาวดาวเขียว หรือ EIA
monitoring หรือโครงการอ่ืนที่
เทียบเทาทีน่ิคมฯไดกําหนดข้ึน

สะทอนแนวคิดระบบการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมี
สวนรวม
Benchmark: ปละ 1 คร้ัง
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ตัวชี้วัด ที่มา รายละเอียด ผูประเมินตัวชี้วัด
กนอ. ผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก/
ภาควิชาการ

อปท. และ
เครือขาย
ชุมชน

5.4 จํานวนเร่ืองรองเรียนดาน
ผลกระทบตอชุมชน (เชน เร่ือง
การลักลอบปลอยของเสีย และ
กากของเสีย)  (G4)

ปรับจากตัวชี้วัด 10.1.1 (C) และ
12.1.1 (C) ของ กนอ. แตปรับรอบ
ระยะเวลาใหเปนขอมูลรายป แทนราย
สองป

-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งนอยยิ่งดี
Benchmark: ไมมีการรองเรียน



5.5 จํานวนเร่ืองรองเรียนดานผลกระ
ทบตอชุมชนทีไ่ดรับการดาํเนิน
การแกไขจนบรรลุผลสําเร็จตอ
จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด(G5)

ปรับจากตัวชี้วัด 18.2.3 (W) เดิมของ
กนอ. - นิคมฯ ประสบความสาํเร็จใน
การรวมกับทองถ่ินในการจัดการแกไข
ปญหาใหกับชุมชน

-ตัวชี้วัดนี้คายิ่งมากยิ่งดี
Benchmark: 100%
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บทที่ 5
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันและขอเสนอแนะรูปแบบองคกรที่เหมาะสม

กับสภาพพ้ืนที่เมืองลําพูนภายใตกรอบแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเพ่ือไปสูความ
เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จากแนวคิดดานการจัดระบบองคกรและการจัดการเพ่ือไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ภายใตกรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีไดมีการทบทวนไปขางตน การศึกษาในสวนนี้จะ
วิเคราะหใหเห็นกระบวนการในการพัฒนากลไกเชิงสถาบันท้ังในระดับพ้ืนท่ีและในระดับนโยบาย

5.1 กรอบแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนากลไกเชิงสถาบันเพื่อไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

แนวคิด“การพัฒนากลไกเชิงสถาบัน”เปนแนวคิดในเชิงระบบ โดยแนวคิดนี้เชื่อวาความเขาใจใน
เชิงระบบสามารถท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจสถานการณหรือปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได และใน
ขณะเดียวกันโดยตัวระบบ (ของประเด็นท่ีตองการจะศึกษา) เองก็สามารถท่ีจะพัฒนาเพ่ือประโยชนในการ
นําไปสูการแกไขปญหาตางๆ ได ความคิดเรื่อง “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ก็เปนรูปแบบหนึ่งของความ
พยายามในการพัฒนาเชิงระบบซึ่งตองการท่ีจะประสานเชื่อมโยงและพัฒนาใหระบบยอยๆ ท่ีมีอยูให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชทรัพยากร เกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนา และเกิดความเปนธรรมทางสังคมและตอสภาพแวดลอม

ดังนั้นจะเห็นไดวาเนื้อหาขององคประกอบในการท่ีจะบรรลุถึงความเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศได
นั้นในทางหลักการจะประกอบดวยการใหความสําคัญในมิติตางๆ ดัง 5 มิติ ไดแก มิติทางกายภาพ มิติทาง
สิ่งแวดลอม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติการบริหารจัดการ ท้ัง 5 มิติดังกลาวหากพิจารณาใน
สวนท่ีจะเก่ียวของกับความเปนกลไกในเชิงสถาบันแลว จะเห็นไดวา จะเก่ียวของอยูกับมิติท่ี 3 มิติท่ี 4
และมิติท่ี 5 เสียเปนสวนใหญ โดยใน มิติท่ี 1 และ มิติท่ี 2 เปนเปาหมายในระยะกลางและระยะยาวท่ี
จะตองดําเนินการปรับปรุงในหลายๆ ประการเพ่ือใหเกิดกลไกเชิงสถาบันท่ีอยูใน มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติท่ี 5 เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันใหไปสู
ความเปนกลไกเชิงสถาบันท่ีสามารถบรรลุเปาหมายในทุกๆมิติของความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การศึกษาของโครงการนี้เปนการศึกษาในระยะเบื้องตน โดยมีวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ คือการ
พัฒนาตัวชี้วัดความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใตนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการ
ดําเนินการในรูปแบบโครงการนํารองของการนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือเปนตนแบบในการขยายผลในระดับ
ตอๆ ไป
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แตอยางไรก็ตาม แมในทางกฎหมายและในทางการบริหารราชการแผนดินจะสามารถท่ีจะกําหนด
แนวเขตแบงพ้ืนท่ีทางกายภาพออกเปนเขตตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน แบงเขตเปนหมูบาน ตําบล อําเภอ
จังหวัด หรือ เปนเขตตามกฎหมายเฉพาะท่ีซอนทับลงไปในพ้ืนท่ีทางกายภาพ เชน เปนเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนจังหวัด อีกท้ังยังสามารถท่ีจะมีเขตเศรษฐกิจซอนทับลง
ไปเหนือเขตการปกครอง ดังเชนในกรณีเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือดังในกรณีศึกษานี้

ดวยเหตุดังนั้น ในการพัฒนากลไกเชิงสถาบัน1 ตามแนวทางการศึกษาครั้งนี้เพ่ือตองการท่ีจะทําให
กลไกเชิงสถาบันในระดับพ้ืนท่ีและในระดับนโยบายขับเคลื่อนองคกรโดยมุงไปสูความเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงจําเปนท่ีจะตองทําใหแตละองคกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีศึกษาเขาใจภาพของความเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีตรงกัน และจําเปนท่ีจะตองสรางนโยบายขององคกรตางๆท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีให
ปรากฏในแผนงาน โครงการตางๆ เพ่ือเปนการดําเนินการขององคกร โดยใชตัวชี้วัด (KPI) ของความเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเปนท้ังตัวท่ีสามารถสะทอนทิศทางของการพัฒนา และกํากับการดําเนินการ
ขององคกร ภายใตกลไกเชิงสถาบันท่ีองคกรตางๆ สังกัดอยู

จากการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถท่ีจะสรุปใหเห็นถึง
องคกรตางๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีและท่ีอยูในระดับนโยบายวามีพันธกรณีท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหสามารถ
บรรลุผลตามตัวชี้วัด ดังตอไปนี้

5.1.1 กลไกเชิงสถาบันท่ีเกี่ยวของกับความเปนเมืองอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน

กลไกในระดับนโยบาย มีสองรูปแบบคือ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบ 3 มติ และ 1 แผน
แมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 จังหวัดนํารอง

1) มติคณะรัฐมนตรี 2 พฤศจิกายน 2555 มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
ดําเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และจัดทําแผนการใชท่ีดินเพ่ือ
อุตสาหกรรม โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณการ

2) มติคณะรัฐมนตรี 31 มีนาคม 2556 มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงาน
หลักรวมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหจัดตั้งคณะทํางาน
เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดทําเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิม ซึ่งประกอบดวย พ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหม
ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดปราจีนบุรี โดยใหจัดทําแผนการยกระดับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท้ัง
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิม และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหม เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

3) มติคณะรัฐมนตรี 30 กันยายน 2558 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ท่ีมีศักยภาพของประเทศ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

1 ซ่ึงในกรณีนี้จะหมายถึงกลไกทางการปกครอง กลไกทางกฎหมาย  กลไกทางสังคม  กลไกทางเศรษฐกิจ  และอาจขยายรวมไปถึงกลไกทาง
สังคมในระดับชุมชน และกลไกในทางดานวัฒนธรรมประเพณี
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เสนอ โดยใหความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.) เพ่ือให กอช. เปนกลไกหลักในลักษณะ Super Board ในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ

4) แผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 จังหวัดนํารอง (จังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรสาคร ระยอง ปราจีน และฉะเชิงเทรา) เพ่ือผลักดันสูการปฏิบัติโดยสวนราชการท่ีเก่ียวของ ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของประเทศเพ่ือปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมใหมีความสมดุลกับการพัฒนาสังคมและสิง่แวดลอม

ท้ังนี้ กลไกในระดับปฏิบัติ ซึ่งมีสองระดับ คือ
- ในระดับกระทรวง คณะกรรมการในระดับกระทรวง และคณะอนุกรรมการเฉพาะดาน

การบูรณาการสวนราชการ ซึ่งประกอบดวย
5) คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี 357/2558 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตรของประเทศ
6) คําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ี 1/2558 เรื่อง

แตงตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
คณะอนุกรรมการการบูรณาการฯชุดนี้ ซึ่งมีหนาท่ีหลักในการ บูรณาการการดําเนินงานและ

งบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับ นโยบาย ทิศทาง แนวทาง ตัวชี้วัด และกรอบการ
ดําเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม และนอกจากนั้น
ยังมีอํานาจหนาท่ีประการอ่ืนๆ ท่ีเอ้ืออํานวย สนับสนุนการพัฒนาความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ดวย

- ในระดับพื้นท่ี มีโครงสรางทางการปกครองซึ่งประกอบดวย จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน
และซอนอยูบนโครงสรางการปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
ตําบล เทศบาลเมือง และองคการบริหารสวนจังหวัด

สําหรับกรณีของพ้ืนท่ีเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ยังมีโครงสรางของราชการสวนกลางของ
กระทรวงตางๆ มาตั้งอยูในพ้ืนท่ีดวย และในสวนท่ีจะเก่ียวของกับการพัฒนากลไกเชิงสถาบันเพ่ือพัฒนา
ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ไดแก  อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย จังหวัดลําพูน และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน เปนตน

ท้ังนี้ กลไกปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี มีอยู 3 ระดับ กลาวคือ
7) ภายใตโครงสรางของหนวยงานปฎิบัติในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด กลไกเชิงสถาบันท่ีสามารถท่ีจะ

ใชเปนเครื่องมือในการกําหนด เปาหมาย แผน ทิศทาง ยุทธศาสตร กิจกรรม และตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพ่ือไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได โดยการจัดทําเปนแผนพัฒนาจังหวัด
ลําพูน ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

8) นอกจากโครงสรางตามขอ 7) แลว ยังมีกลไกการบริหารภายใตการนิคมอุตสาหกรรม
สวนกลางซึ่งสามารถท่ีจะสั่งการโดยตรงมายังการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนเพ่ือให
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ดําเนินการตางๆ ตามนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลในทางปฎิบัติมากกวาการสั่งการภายใต
โครงสรางของราชการสวนภูมิภาค

9) โครงสรางท่ีซอนทับอยูกับเขตปกครองในระดับจังหวัดและเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดลําพูน ไดแก เขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งครอบคลุมเขตขององคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่ง
ประกอบดวย เขตเทศบาลบานกลาง  เขตเทศบาลตําบลมะเขือแจ และเขตเทศบาลตําบลเหมืองงา ซึ่งโดย
ระบบการกระจายอํานาจทางการปกครองทําใหมีผูแทนของประชาชนผานระบบการเลือกตั้งเขามาทํา
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีหรือระหวางพ้ืนท่ี หนวยการปกครองในลักษณะเชนนี้ (มี
ความเชื่อมโยงกับประชาชนท่ีทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีอํานาจทางกฎหมาย มีความเปนอิสระใน
การบริหารจัดการ ฯลฯ) สามารถท่ีจะชวยทําใหเกิดกลไกในการติดตามความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศไดเปนอยางดี หากมีการปฎิรูประบบการกระจายอํานาจสําหรับองคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีเขตพ้ืนท่ี
อยูในบริเวณท่ีมีการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจแบบเมืองอุตสาหกรรม

5.1.2 สังเคราะหกลไกเชิงสถาบัน กับ ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จากการศึกษาโดยใชวิธีการนําเอาตัวชี้วัดความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม
มาตรฐานสากลมาเปนพ้ืนฐานของการกําหนดคาความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และทําการปรับแตง
คามาตรฐานท่ีสอดคลองกับลักษณะของพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัลําพูน ทําใหสามารถท่ีจะ
กําหนดตัวชี้วัดในมิติตางๆ ในแตละมิติ รวมถึง หนวยงานท่ีจะตองรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนผูท่ีมีพันธะกรณี
เก่ียวของกับการดําเนินการใหเปนไปตามตัวชี้วัด หรือ ในฐานะผูรับผิดชอบตองดําเนินการใหเปนไปตาม
ตัวชี้วัด (KPI Owner)  ดังตอไปนี้

ตาราง 5.1 ตัวชี้วัดและหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามตัวชี้วัด Eco-Townในมิติตางๆ

มิติ ตัวชี้วัด หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. มิติดานกายภาพ
ดานพืน้ที่นิคม
อุตสาหกรรม

1.1 มีการออกแบบดูแลพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมตรงตาม
ระเบียบ

การนิคมอุตสาหกรรม

ดานระบบ
สาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการ

1.2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความ
พอเพียง

การนิคมอุตสาหกรรม

ดานอาคารของ
โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม

1.3 การดูแลบาํรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพ
ดี

การนิคมอุตสาหกรรม

1.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดรับการ
พัฒนา

การนิคมอุตสาหกรรม



5-5

มิติ ตัวชี้วัด หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.5 สัดสวนโรงงานที่มีพื้นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การนิคมอุตสาหกรรม
1.6 สัดสวนโรงงานที่มีกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม
ของอาคารของโรงงาน

การนิคมอุตสาหกรรม

2. มิติดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม

2.1 จํานวนเงินลงทนุของผูประกอบการในนิคม การนิคมอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจของ
ทองถ่ิน

2.2 รายไดของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจากการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เศรษฐกิจของ
ชุมชน

2.3 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนรายจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชน

3. มิติดานสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร

3.1 ขอรองเรียนจากการจัดสรรปนสวนน้าํ การนิคมอุตสาหกรรม และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3.2 มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ดานน้ําและวัสดุของโรงงาน
ในนิคมฯ

การนิคมอุตสาหกรรม

การบริหารจัด
การพลังงาน

3.3 แหลงพลังงานหลักของอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพและ
ความมั่นคง

การนิคมอุตสาหกรรม

3.4 มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ดานพลังงานของโรงงานใน
นิคมฯ

การนิคมอุตสาหกรรม

ระบบการผลิตและ
ผลิตภัณฑ

3.5 ขอมูลผูประกอบการที่มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Eco-Product)

การนิคมอุตสาหกรรม

3.6 ขอมูลผูประกอบการที่มีการผลิตสิ้นคาหรือบริการที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Pr0duct/ Eco-Service)

การนิคมอุตสาหกรรม

3.7 ขอมูลผูประกอบการที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจางสิ้น
คาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green
Purchasing)

การนิคมอุตสาหกรรม

มลภาวะทางน้ํา 3.8 ขอรองเรียนเร่ืองการลักลอบปลอยน้ําเสียออกสู
สาธารณะ

การนิคมอุตสาหกรรม และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3.9 คุณภาพน้าํทิ้งซึ่งวัดในรูปของซีโอดี (Chemical
Oxygen Demand: COD)

การนิคมอุตสาหกรรม

มลภาวะทาง
อากาศ

3.10 คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณนิคมฯ การนิคมอุตสาหกรรม
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มิติ ตัวชี้วัด หนวยงานที่รับผิดชอบ
กากของเสีย 3.11 การลักลอบทิ้งกากของเสยี การนิคมอุตสาหกรรม และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3.12 การเก็บขอมูลและศึกษาการกอเกิดของเสีย การนิคมอุตสาหกรรม

มลภาวะทางเสียง
กลิ่น ฝุน ควนั เหตุ
เดือดรอนรําคาญ

3.13 การตอบสนองตอขอรองเรียน การนิคมอุตสาหกรรม และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ความปลอดภัยและ
สุขภาพ

3.14 นิคมฯ มีการจัดทําฐานขอมูลสารเคมีโรงงานที่
เชื่อมโยงกับความปลอดภัยและสุขภาพ

การนิคมอุตสาหกรรม

3.15 มีการเก็บขอมูลดานความปลอดภัย (อุปกรณดับเพลงิ
สถานดบัเพลิง)

การนิคมอุตสาหกรรม และ
โรงงาน

3.16 แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินและการซอมแผนฉุกเฉินของ
นิคมฯ

การนิคมอุตสาหกรรม และ
โรงงาน

3.17 การรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการเฝาระวัง
สุขภาพชุมชน

การนิคมอุตสาหกรรม ,
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และ ชุมชน สาธารณสุข

3.18 การเกิดอุบัติเหตุรายแรงและอัตราการเจ็บปวยที่
รุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชน

การนิคมอุตสาหกรรม และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การพึ่งพาเก้ือกูลซึ่ง
กันและกันของ
อุตสาหกรรม

3.19 เครือขายหรือความเชื่อมโยงที่กอใหเกิดการเก้ือกูลซึ่ง
กันและกันของภาคอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สาธารณสุข

4. มิติดานสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สังคมของพนักงาน

4.1 การเปนนิคมอุตสาหกรรมสีขาว การนิคมอุตสาหกรรม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โรงงาน และ สาธารณสุข

4.2 การพัฒนาบุคลากรของนิคมฯ /โรงงาน การนิคมอุตสาหกรรม
คุณภาพชีวิตและ
สังคมของชุมชน
โดยรอบ

4.3 การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน การนิคมอุตสาหกรรม
โรงงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชน

4.4 สรางการมีสวนรวมในการพฒันาชุมชนตามบริบทของ
แตละนิคมฯ

การนิคมอุตสาหกรรม
โรงงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชน

4.5 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบที่มีตอนิคมฯ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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มิติ ตัวชี้วัด หนวยงานที่รับผิดชอบ
และชุมชน

5. มิติดานการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
พื้นที่อยางมสีวน
รวม

5.1 การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม การนิคมอุตสาหกรรม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โรงงาน และชุมชน

5.2 แผนและผลการดําเนนิงานของคณะทํางาน Eco และ
คณะทํางานเครือขาย Eco (Eco Team/Eco Network)

การนิคมอุตสาหกรรม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โรงงาน และชุมชน

การยกระดับการ
กํากับดูแลโรงงาน

5.3 การยกระดับการกํากับดูแลโรงงานในดานตางๆ ให
เปนไปตามกฎหมาย

การนิคมอุตสาหกรรม

สงเสริมโรงงานเขา
สูระบบบริหาร
จัดการระดับสากล
และระดับประเทศ

5.4 โรงงานทีไ่ดรับการรับรอง IO 14001/ ISO 50001/
TIS/OHSAS 18001/ Green Industry (GI)

การนิคมอุตสาหกรรม และ
โรงงาน

การรณรงคสงเสริม
ใหโรงงาน
ประยุกตใช
นวัตกรรม/
เคร่ืองมือการ
จัดการ/ระบบ
บริหารจัดการ
ใหมๆ

5.5 กิจกรรมรณรงคสงเสริมนวัตกรรม การนิคมอุตสาหกรรม และ
โรงงาน
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ตาราง 5.2 สรุปจํานวนตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตางๆ ตองรับชอบเพ่ือดําเนินการ
ใหเปนไปตามตัวชี้วัด Eco-Town

มิติดานตางๆ การนิคมอุตสาหกรรม สาธารณสุข โรงงาน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ชุมชน
หนวยงาน

1. มิติดานกายภาพ 6 - - - -
2. มิติดานเศรษฐกิจ 1 - - 2 1
3. มิติดานสิ่งแวดลอม 19 2 2 7 1
4. มิติดานสังคม 4 1 3 4 3
5. มิติดานการบริหาร
จัดการ

5 - 4 2 2

จํานวนตัวชี้วัดรวม 35 3 9 15 7

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดในมิติดานตางๆ แตละตัว อาจมีหลายหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา ผูรับผิดชอบตองดําเนินการใหเปนไปตามตัวชี้วัด ( KPI Owner) มี
ท้ังหนวยงานของรัฐ  โรงงาน  และ ชุมชน ท่ีเขามาเก่ียวของกับการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตัวชี้วัด  ความ
เก่ียวของของท้ังสามกลุมดังกลาวเปนผลท่ีเกิดจากการศึกษา โดยปรับแตงจากตัวชี้วัดมาตรฐานสากลความ
เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท้ัง 5 มิติ

อยางไรก็ตาม แมจะสามารถพัฒนาตัวชี้วัดและสามารถท่ีจะทําใหกลไกของหนวยงานในระดับ
พ้ืนท่ีรับเอาแนวทาง และนําเอาตัวชี้วัดความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายและแผนของหนวยงานไดแลวก็ตาม แตการขับเคลื่อนความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไม
สามารถท่ีจะจํากัดอยูบนหนวยพ้ืนท่ีทางการปกครองของรัฐเทานั้น หากแตตองพิจารณาถึง “ความเปน
เมือง” ซึ่งยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงทุกๆ ภาคสวนท่ีประกอบข้ึนเปนชุมชน สังคมท่ีอยูในเมืองนั้นๆ
ซึ่งในท่ีนี้ อาจจะหมายความรวมถึง ประชาชนท่ีอยูในบริเวณโดยรอบเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม และท่ี
เก่ียวของโดยออมกับระบบอุตสาหกรรมท้ังหมดท่ีอยูในหวงโซของระบบอุตสาหกรรม  อาทิเชน ผูใช
แรงงาน ผูประกอบการรายยอย  โรงงานอ่ืนๆท่ีอยูในบริเวณรอบๆเขตนิคมหรือท่ีอยูในพ้ืนท่ีตอเนื่อง
รวมถึงผูบริโภคสินคาจากการผลิตในเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของ
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม ( industrial ecosystem) ดวย
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5.1.3 การบูรณาการกลไกเชิงสถาบันตางๆ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย และสามารถท่ีจะ ติดตาม
และ ประเมินผล เพื่อนําไปสูการพัฒนาความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1) สภาพของกลไกเชิงสถาบันท่ีเก่ียวของกับความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระยะ 1
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในระยะแรกเพ่ือตองการท่ีจะพัฒนาตัวชี้วัด และนําเอาตัวชี้วัด

ดังกลาวไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัด
จากการศึกษากลไกเชิงสถาบันท่ีเปนอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรม พบวา นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูนเปนนิคมอุตสาหกรรมแหงแรกท่ีจัดตั้งข้ึนในระดับ
ภูมิภาค เรียกวา “นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” ซึ่งเกิดจากนโยบายการกระจายการพัฒนาไปสูภูมิภาค
โดยใชภาคอุตสาหกรรมเปนตัวนํา โดยเริ่มการกอสรางในป พ.ศ. 2525 และเปดดําเนินงานใน ป พ.ศ.
2528 โดยมี สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการควบคุม
กํากับโรงงานตางๆ ท้ังหลายท่ีอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยโรงงานตางๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเริ่มท่ี
จะเปดดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2531 เปนตนมา

และควรท่ีจะกลาว ณ ตรงนี้ดวยวา ผลจากการท่ีมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือข้ึน
ในขณะนั้น พรอมท้ังมีมาตรการจูงใจท่ีเปนการสงเสริมการลงทุนของรัฐจึงทําใหมีการขยายตัวของเขตนิคม
อุตสาหกรรมเกิดข้ึนอีก สองนิคมคือ นิคมอุตสาหกรรมของเครือสหพัฒน  และ นิคมอุตสาหกรรมของการ
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเปนขยายพ้ืนท่ีของเขตนิคมแหงแรก อีกท้ังยังมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ
รอบๆ เขตนิคมอุตสาหกรรม  และในอําเภอใกลเคียงอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งในกรณีโรงงานท่ีอยูนอกเขต
ดังกลาวนี้ ยังขาดกลไกของรัฐท่ีจะเขาไปดูแลอยางครบวงจร ดังเชนกรณีการนิคมอุตสาหกรรม

หรือการอีกนัยหนึ่งก็คือ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนท่ีมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมี
ท้ังท่ีอยูเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ระบบกลไกเชิงสถาบันในการควบคุมกํากับยัง
ไมเปนเอกภาพและยังไมรอบดาน (comprehensive)ในทุกๆ มิติในระดับของความเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ท้ังนี้ เนื่องจากการพัฒนากลไกเชิงสถาบันท้ังทางกฎหมาย ทางการเมืองการปกครอง ทาง
เศรษฐกิจ และกลไกทางสังคม ไมไดมีการเตรียมการ ไมไดรับการพัฒนา หรือดําเนินการเพ่ือเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงท่ีเปนการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอยางเพียงพอ ดังจะเห็นไดจาก ผลกระทบตางๆ ท่ี
สะทอนจากงานศึกษาและความรูสึกนึกคิดของประชาชนกลุมตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและ
ทางออม  อาทิ เชน

1.1) ปญหาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเมืองอันเนื่องมากจากการเคลื่อนยาย
ของประชากรวัยแรงงานและผูประกอบการใหมๆของกิจการท่ีเก่ียวของกับความเปนเมือง อาทิเชน หอพัก
ธุรกิจบริการตางๆ ตลาด สถานบันเทิง ฯลฯ จนกลไกเชิงสถาบันท่ีมีอยูแบกรับภาระไมไหว หรือไมเพียง
พอท่ีจะจัดการกับปญหา หรือไมสามารถท่ีจะรองรับกับขนาดหรือความซับซอนของปญหาภาคเมืองท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได
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1.2) ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม และเศรษฐกิจ ในวงกวางท้ังใน
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับชุมชนหมูบาน ในดานตาง ๆ ท้ังในเชิงโครงสรางการผลิตของจังหวัด
จากภาคเกษตรกรรมเปลี่ยนไปสูโครงสรางแบบภาคอุตสาหกรรมแตไมเต็มรูปแบบ การเพ่ิมข้ึนของรายได
เฉพาะประชากรบางกลุมโดยเฉพาะแรงงานในโรงงาน พรอมๆ กับหนี้สินท่ีเกิดจากคาครองชีพอัน
เนื่องมาจากความเปนเมือง แตประชากรในภาคอ่ืน เชนเกษตรกร หรือแรงงานท่ีถูกเลิกจางตองวางานหรือ
มีหนี้สินเกิดข้ึนเนื่องจากรายจายมากกวารายรับ

1.3) ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบบเศรษฐกิจภายใตภาคอุตสาหกรรมท่ีเนนการใชประโยชน
จากการจางงานราคาถูกท่ีไมไดเตรียมการรองรับกับวิกฤติทางเศรษฐกิจแบบทุนเสรี สงผลทําใหเกิดแบบ
การผลิตของชุมชนสังคมแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป แบบแผนของครอบครัว พฤติกรรมตางๆเปลี่ยนแปลงไป
จนเกิดความแปลกแยก เกิดสภาพสังคมกลุมตางๆท่ีซอนทับกันพรอมๆกับความเบี่ยงเบนทางสังคม
มากมาย อันนําไปสูปญหาของสังคมสุขภาวะ ดังจะเห็นไดจาก การเกิดโรคซึมเศรา การฆาตัวตายท่ีมีอัตรา
สูงมากข้ึน การใชความรุนแรงในการแกไขปญหา ฯลฯ

1.4) การขาดระบบฐานขอมูลตางๆ ท่ีจะทําใหกลไกเชิงสถาบันท่ีมีอยูสามารถท่ีจะวางแผนใน
การปองกันหรือสามารถท่ีจะแกไขปญหาได การขาดระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุม และเปนปจจุบัน รวมถึง
การขาดความเทาทันในการจัดการโดยการใชระบบฐานขอมูลสงผลทําใหกลไกเชิงสถาบันท่ีมีอยูลมเหลว
ขาดความศรัทธาตอระบบ และถูกมองวาเปนกลไกท่ีเปนอุปสรรค รวมตลอดถึงการขาดความเขาใจใน
ระบบขอมูลสงผลตอการสื่อสารและความรับรูตอการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะถูกบิดเบือนได

1.5) ปญหาในเชิงภาพลักษณของโรงงานและเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีถูกมองในดานลบ ท้ังนี้
เพราะกลไกเชิงทางสถาบัน ท้ังในทางระบบการบริหารราชการแผนดิน ระบบกฎหมาย ท่ีถูกวางน้ําหนักให
เอ้ือตอระบบการอุตสาหกรรม ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลไกของระบบราชการ
สวนกลาง กลไกของราชการสวนภูมิภาค รวมถึงแนวปฏิบัติของทางราชการ กลไกของระบบการกระจาย
อํานาจของราชการสวนทองถ่ินท่ียังไมมีความเปนอิสระมากเพียงพอจากระบบราชการแบบรวมศูนย และ
ความออนลาลงของพลังภาคประชาชนในระดับชุมชนอันเนื่องมาจากผลของความเปนเมือง

ซึ่งปญหาเชนนี้หากขาดกลไกเชิงสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมแลวก็จะทําใหเกิดการ
สะสมและขยายตัวออกไปทําลาย กัดกรอน กลไกเชิงสถาบันอ่ืนๆในท่ีสุด  ในทางตรงกันขาม หากตองการ
ท่ีจะแกไขสภาพปญหาตางๆและท่ีสําคัญคือหากตองการท่ีจะพัฒนาระบบตางๆเพ่ือสนับสนุนใหจังหวัด
ลําพูนไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  จะตองปรับปรุงหรือปฎิรูปกลไกเชิงสถาบันอยางไรบาง

หากพิจารณาจากสถานการณตางๆของพ้ืนท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูนดังกลาว
มาแลวในขางตน ทําใหเกิดคําถามวา บนสถานการณเชนนั้น มีกลไกเชิงสถาบันกฎระเบียบท่ีจะเอ้ือตอการ
ขับเคลื่อนเมืองลําพูนใหไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยูอยางไรบาง หรือไมอยางไร

ผลจากการศึกษาท้ังในเชิงเอกสารและในเชิงปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนกลไกในทางการ
ปกครองและกลไกของชุมชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม พบวาในมิติของโครงสรางทางการเมือง
การปกครอง กฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม
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พอท่ีจะมีชองทางท่ีจะ “ พัฒนา” ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเทาท่ีพอจะเปนไปไดในระยะแรกของ
โครงการศึกษา ดังตอไปนี้

2) ในระดับชาติมีกลไกท่ีสําคัญๆ คือ
ก. มีนโยบายท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมใหเปนเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศท่ีอยูในรูปของมติคณะรัฐมนตรี
ข. มีคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติท้ังท่ีเปน

คณะกรรมการในระดับชาติ คณะกรรมการในระดับกระทรวง รวมถึงมีคณะทํางานท่ีวาดวยความเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเฉพาะ

ค. มีการจัดทําแผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 จังหวัดนํารอง (จังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง ปราจีน และฉะเชิงเทรา)

ในกลไกในระดับชาติดังกลาวนี้ แมจะไมไดมีการกําหนดใหเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน อยูในแผนในระยะแรกก็ตาม แตเปนนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยท่ีผลักดันใหเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนเปนพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีเตรียมการเพ่ือ
ดําเนินกรในระยะตอไป

แตอยางไรก็ดี แมจะมีกลไกในระดับชาติดังท่ีกลาวมาขางตน และหากตองการท่ีจะ
ดําเนินการใหไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑมาตรฐานสากล ก็ยังมีสวนท่ีอาจจะตอง
ปรับปรุงกลไกในระดับชาติใหสมบูรณยิ่งข้ึน ดังมีตัวอยางท่ีจะตองปรับปรุง เชน องคประกอบของ
หนวยงานในระดับกระทรวงท่ีจะมีสวนทําใหการขับเคลื่อนในระดับนโยบายครอบคลุมในทุกมิติของการวัด
ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีตองนําเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลไกในระดับนโยบายเพ่ือการ
ขับเคลื่อนในครบในทุกๆมิติ ซึ่งในท่ีนี้ไดแก กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร)  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนตน

3) ในระดับปฏิบัติการมีกลไกท่ีสําคัญ ๆ ดังไดกลาวไวแลวในขอ 2) แตอยางไรก็ตามแมจะมี
กลไกในระดับการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี หากไมมีการปฎิรูปเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ และ
ปรับเปลี่ยนโครงสราง การจัดสรรงบประมาณ การผนึกพลังจากภาคสวนตางๆใหเขามารวมในการ
ขับเคลื่อนความเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศแลว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสภาพเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนใหไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ หากยังคงดําเนินการภายใตโครงสรางทางการเมือง การปกครอง และระบบราชการแบบเดิมๆ  ใช
ความคิด ความรู และสํานึกแบบเดิมๆ ก็จะเขาสูวงจรปญหาท่ีเกิดข้ึนดังท่ีเปนมาในอดีต ดังท่ีกลาวมาแลว
(ตามผลท่ีไดจากการศึกษาดังท่ีกลาวมาแลวในขอ 1)



5-12

4) นอกจากจะตองดําเนินการปฎิรูปเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร ตามขอ 2) ซึ่งเปน
ภารกิจท่ีสําคัญของคณะกรรมการในระดับกระทรวงตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานของกระทรวงอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหรวมกันดําเนินการในการเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมในปจจุบันใหไปสูความเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แตเนื่องจากการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานตางๆเปนการดําเนินการ
ตามภารกิจโดยมีกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการบริหารราชการ วิธีการงบประมาณของแตละหนวยงาน
ท้ังประเด็นท่ีสําคัญประเด็นหนึ่งท่ีจะตองผอนคลายหรือปรับแกกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆท่ี
เปนอุปสรรคตอการบูรณาการการทํางาน และหากนําเอาประสบการณของประเทศตางๆท่ีประสบ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนเขตอุตสาหกรรมใหเปนเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังท่ีไดศึกษามาในบท
ท่ี 2 จะเห็นไดวา นอกจากจะตองมีนโยบายท่ีชัดเจนและตอเนื่องแลว ยังจะตองมีกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติท่ีมีลักษณะเปนกลุมหรือชุดของกฎหมายเพ่ือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกลาว แตสําหรับในกรณีประเทศไทยและกรณีเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ยังไมมีการบูรณาการ
กฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของเขาดวยกันอยางเปนระบบ อีกท้ังยังตองมีกฎหมายใหมๆ ท่ีจะเปนเครื่องมือใน
การสนับสนุนการพัฒนาความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดงายข้ึน ซึ่งในท่ีนี้จะยกเปนตัวอยางของ
กฎหมายท่ีจะตองมีการแกไขปรับปรุง  เชน

ก. กลุมกฎหมายท่ีเก่ียวกับการวางผังเมือง หรือ อาจจะตองมีกฎหมายในมิติใหมซึ่งใน
ประเทศไทยยังไมเคยมีมากอนคือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งเมืองใหม กฎหมายการแลกเปลี่ยนพ้ืนท่ี และ
ท่ีดิน

ข. กลุมกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการใชพ้ืนท่ีทางกายภาพ การใชทรัพยากรน้ํา
การคุมครองพ้ืนท่ี การฟนฟูพ้ืนท่ี

ค. กลุมกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเงินการคลังและภาษีอากรของทองถ่ิน

ง. กลุมกฎหมายเก่ียวกับกองทุนการพัฒนาเขตเมืองอุตสาหกรรม
จ. กลุมกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการของเสีย ขยะจากอุตสาหกรรม
ฉ. กลุมกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ช. กลุมกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ซ. กลุมกฎหมายท่ีเก่ียวกับองคกรชี้ขาดขอพิพาทก่ึงศาล (Tribunal)
ฌ. กลุมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรับรองและคุมครองสิทธิของชุมชน
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5.2 ขอเสนอแนะการพัฒนารูปแบบองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเมืองลําพูนภายใตกรอบแนวคิด
เรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใหสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ภายใตกรอบความคิดและบนโครงสรางของการจัดองคกรและกระบวนการในจัดการจะเห็นถึง
ความพรอม ศักยภาพ โอกาส  และ อุปสรรค ซึ่งมีงานศึกษาในเชิงปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในกรณีนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ และมีการจัดทําเปนขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมายในมิติ
ตางๆ เพ่ือไปสูความเปนอุตสาหกรรมยั่งยืน  โดยมีขอเสนอแนะดังนี้

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโดยภาพรวม

1) ควรนําเสนอการบูรณาการประเด็นดานสิ่งแวดลอม เขาสูกระบวนการนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรม ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้

1.1) ระยะสั้น โดยการสรางเกณฑในการสงเสริมการลงทุนโดยเฉพาะจากการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ (FDI) ท่ีมีการนําประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเขาไปในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือก
การสงเสริมการลงทุน โดยอาจใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรท่ีเรียกวา Domestic Resource Cost (DRC)
ท่ีมีการปรับดวยตนทุนสุขภาพ มูลคาผลิตภาพแรงงานท่ีลดลงและตนทุนสิ่งแวดลอม หรือ Green DRC

1.2) ในระยะกลางและระยะยาว ควรหาทางเลือกของแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดานตางๆ
เชน ดานอิเล็กทรอนิกส ท่ีจะนําไปสูทางเลือกท่ีมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพนอยท่ีสุด และได
มูลคาเพ่ิมสูงในเชิงเศรษฐกิจสูประเทศจากการผลิตของในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนทําใหประเทศไทยมี
ความสามารถในการแขงขันมากข้ึน โดยอาจพิจารณาทางเลือกของแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสโดยใชเครื่องมือท่ีเรียกวา Strategic Environmental Assessment (SEA)

2) การเสนอใหมีมาตรการในการท่ีจะสามารถนําเงินมาใชในรูปแบบของกองทุนท่ีมี
จุดประสงคเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตอุตสาหกรรมประเภทท่ีมีการใชสารเคมี
สูง เชน การบําบัดการปนเปอนสาร VOCs ในแหลงน้ําใตดิน ท้ังนี้แนวทางการพัฒนาจัดตั้งกองทุน
อาจมีไดในสองทางเลือก คือ

2.1) การระดมเงินจากการขายพันธบัตร (performance bond) ซึ่งอาจไมจําเปนตองบังคับให
โรงงานซื้อโดยตรง แตอาจใชเงินสวนลดของโรงงานท่ีไดจากนโยบายสงเสริมการลงทุน มาหักบางสวนให
โรงงานซื้อพันธบัตร เพ่ือนําเงินมาใชสําหรับการจัดตั้งกองทุน ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม โดยหากมี
ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเปนผลกระทบจากประกอบการอุตสาหกรรมของโรงงานเหลานี้ เกิดข้ึน ก็จะใชเงิน
จากกองทุนนี้ มาแกไขปญหา ท้ังนี้ ในกรณีท่ีโรงงานไมไดกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุดทาย โรงงานจะ
ไดเงินคืนพรอมดอกเบี้ยจากกองทุน

2.2) การใชเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอม ในกรณีท่ีไมตองการใหเกิดการจัดตั้งกองทุนใหม โดยการ
ดําเนินการ คือ ควรขยายชองทางของกฎหมายและขอระเบียบของกองทุนสิ่งแวดลอม ใหสามารถนําเงิน
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มาใชในการแกไข บําบัดมลพิษในสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการเพ่ิม
วงเงินของกองทุนสิ่งแวดลอม โดยอาจนําเงินสวนลดท่ีไดจากการสงเสริมการลงทุนตามนโยบายการ
สงเสริมการลงทุนของ BOI มาใสเพ่ิมในกองทุน

3) ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
เม่ือพิจารณาประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยจึงมีขอเสนอในทางกฎหมายเพ่ือนําไปสูการ

จัดการสิ่งแวดลอมบนหลักการธรรมาภิบาล ในเชิงหลักการและกระบวนการดังตอไปนี้
3.1) ในระดับท่ีเปนทัศนะคติแนวความคิดเก่ียวกับหลักการธรรมาภิบาลและแนวคิดในทาง

กฎหมายการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการเสริมสรางกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมตามแนวทางธรร
มาภิบาล ในดานท่ีท้ังรัฐบาลและสังคมควรใหความสําคัญเปนลําดับแรกก็คือ การผลักดันใหเกิดการเปลี่ยน
กระบวนทัศนในทางกฎหมาย (Legal  Paradigm  Shift) จากท่ีนักกฎหมายจัดวางตําแหนงของกฎหมาย
ใหอยูในฐานะกฎเกณฑของรัฐ  ใหไปสูกฎเกณฑรวมหรือพันธะรวมกันของสังคม และเปลี่ยนทัศนะท่ีเนน
เรื่องอํานาจการลงโทษแตเพียงอยางเดียวไปสูเรื่องการสรางความรวมมือของภาคประชาชนในการเขามา
จัดการปญหาตางรวมกัน

ดังนั้น สิ่งท่ีจะตองเรงในการดําเนินการในปจจุบันคือทําอยางไรท่ีจะไมทําให “หลักธรรมาภิบาล”
เกิดการแยกสวนกันไปดําเนินการ  เนื่องจากเม่ือมีการแยกสวนออกไปดําเนินการจะนําไปสูลักษณะท่ีตาง
คนตางทําและพยายามท่ีจะรักษาเปาหมายสวนท่ีเปนประโยชนของตนเองไวแลวไปสรางปญหาใหกับ
สังคม

กลาวโดยสรุปก็คือ  สังคมภายใตการนําของรัฐบาลและภาคประชาชนจะตองทําใหหัวใจ
หลักการ  และแนวทาง ของหลักธรรมาภิบาลกลายเปนหลักท่ีสําคัญของนิติปรัชญาของนักนิติศาสตรไทย
และหลักนิติธรรมท่ีจะตองขยายความความคิดหลักเรื่องนิติรัฐ  และนิติสังคมรัฐ ซึ่งบกพรองมาโดยตลอด
ใหชัดเจน พรอมๆ ไปกันนั้นก็จะตองเรงเสริมสรางใหแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมผนวกเขามาผสมผสานไปพรอมๆกับแนวคิดธรรมาภิบาลดวยในเวลาเดียวกัน

3.2) ในระดับของโครงสรางทางกฎหมาย
โครงสรางทางกฎหมายของประเทศเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากเพ่ือจะทําใหเกิดการ

จัดการสิ่งแวดลอมบนหลักการธรรมาภิบาล โครงสรางทางกฎหมายในหลายๆสวนมีความจําเปนอยาง
รีบดวนท่ีจะตองดําเนินการดังตอไปนี้

- เรงในการปรับโครงสรางทางกฎหมายเสียใหมท้ังระบบ กลาวคือ  หัวใจของหลักการธรรมาภิ
บาลหลายๆประการมีการบัญญัติรับรองไวแลวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 หรือ ฉบับ พ.ศ. 2550 ท้ังในสวน
ท่ีวาดวยบทบาทหนาท่ีของประชาชน  ชุมชน  บทบาทหนาท่ีของภาครัฐโดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับ
ราชการสวนทองถ่ิน แตก็มีบทบัญญัติของกฎหมายหลายๆฉบับท่ีมีผลใชบังคับอยูยังขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญ และในปจจุบันก็มีรางกฎหมายบางฉบับท่ีกําลังอยูในระหวางกระบวนการนิติบัญญัติไดสะทอน
ใหเห็นถึงความคิด  หลักการ และ แนวทาง  ท่ีนาจะขัดหรือแยงกับหลักธรรมาภิบาลท่ีปรากกฎอยูใน
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รัฐธรรมนูญ ในทางตรงกันขามกฎหมายหลายๆ ฉบับท่ีจะเปนไปในทางท่ีเปนไปตามแนวทางของหลักธรร
มาภิบาลอยูบาง กลับไมถูกใหความสําคัญซึ่งสะทอนใหเห็นปญหาเชิงโครงสรางท่ีบกพรองและไมเห็น  ไมรู
ไมเขาใจ  และไมพยายามท่ีจะเรียนรู

ดังนั้นถาหากตองการท่ีจะทําใหเกิดโครงสรางทางกฎหมาย ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ี
จะตองทําใหโครงสรางพ้ืนฐานทางกฎหมายเอ้ือตอการทําใหการเสริมสรางกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามแนวทางธรรมาภิบาล จะตองเรงทําใหมีการสังคยานากฎหมายท่ีเก่ียวกับการวางแผนการใชการ
ดําเนินการตามแผน การติดตามประเมินผลท่ีเปนเอกภาพใหความสําคัญกับการมีสวนรวม ความยั่งยืนใน
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวมท้ังระบบเสียใหม   โดยตองใหความสําคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความเขมแข็งของชุมชน ประชาชนท่ีอยูในภาคเศรษฐกิจชุมชน
เปนเบื้องตน มากกวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจการสงออกของอุตสาหกรรมแตเพียงประการเดียว

- เรงดําเนินการแกไขตนเหตุของปญหาจากโครงสรางของกระบวนการใชอํานาจตามกฎหมายท่ีไม
มีความเปนเหตุเปนผลของการใชอํานาจตามกฎหมายท่ีเปนอยูซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความบกพรองของ
โครงสรางและระบบท่ีรายแรงและเปนสิ่งท่ีซอนอยูในระบบท่ีปราศจากการควบคุมตรวจสอบ  ซึ่งเปนจุด
บอดของระบบท่ีไมทําใหเกิดธรรมาภิบาล ดังเชน

กรณีการจะออกกฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีจะตองตราเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  เพ่ือ
จะหารายไดเขารัฐ  ซึ่งในทางดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาตรการทางภาษีและไม
ใชภาษีเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีความพยายามในการผลักดันเรียกรองใหมี แตในทางตรงกัน
ขามการใชมาตรการทางภาษีท่ีเปนการจูงใจใหเกิดการลงทุน (และไมจําเปนท่ีจะตองพิจารณาวาการลงทุน
ดังกลาวจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคตหรือไม  หรือเปนการลงทุนท่ีโดนขับไลมาจากประเทศอ่ืนหรือไม)
กลับกระทําไดโดยงาย ดังเชนกรณี มาตรการการสงเสริมการลงทุนท่ีใหอํานาจแกหนวยงาน/รัฐบาลในการ
อนุมัติใหทุนท่ีเขามาลงทุน ไมจําเปนท่ีจะตองเสียภาษี (เพราะไดรับการยกเวนจากรัฐ เนื่องจากมีกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุนสนับสนุน) มาตรการดังกลาวไมมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมินผล
ไดผลเสียจากการใชประโยชนของประเทศไปแลกกับการสูญเสีย และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในแกประเทศ
หรือในกรณีท่ีประชาชนซึ่งไดทําหนาท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญและตามท่ีสามัญสํานึกในฐานะท่ีเปนเจาของผูอยู
ใกลชิดฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดลุกข้ึนมาเรียกรองใชสิทธิตามกฎหมายแตกลับเปน
ผูกระทําความผิดฐานเปนผูปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยกฎหมายหรือขอหา
เล็กๆนอยๆมาเปลี่ยนฐานะจากผูเสียหายใหกลายเปนผูกระทําความผิดรายแรง โดยท่ีจริงๆแลวหนาท่ี
ดังกลาวเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ ความไมเปนเหตุเปนผลในกรณีตัวอยางสองกรณีดังกลาวเปนสิ่งท่ี
จะตองปรับรื้อระบบโครงสรางทางกฎหมายท่ีผลิตการใชอํานาจท่ีเกิดผลประหลาดและสรางบาดแผล
ใหกับสังคมอยางฉุกเฉินเรงดวน

3.3) ในระดับการจัดความสําคัญกอน-หลังของประเด็นสิ่งแวดลอมกับมิติอ่ืนๆ
ในอดีตท่ีผานมาระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชองคกร

ราชการเปนตัวตั้ง ดังนั้นแผนในการจัดการจึงข้ึนอยูกับอํานาจทางการเมือง (อํานาจของเงินงบประมาณ
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อํานาจตามกฎหมาย จํานวนของขาราชการและระบบอุปถัมภภายในระบบราชการท่ีเชื่อมโยงกับธุรกิจ
ทางการเมือง) เปนหลัก และแมในปจจุบันจะมีความพยายามในการปฏิรูประบบราชการอยูบางก็ตามแต
การใหความกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมกับมิติตางๆยังไมมีความชัดเจนและขาดรูปธรรมของแนวทางใน
การปองกันและแกไขปญหา ท้ังๆ ท่ีมีตัวอยางปญหาท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรมตางๆมากมาย แตกรณี
ปญหาเหลานั้นไมเคยท่ีจะหยิบยกข้ึนมาเปนบทเรียนเพ่ือนําไปสูการวางแผน การปองกัน การแกปญหา
การดําเนินการในเชิงประวัติของผูท่ีกอใหเกิดปญหา  ฯลฯ ปญหาท้ังหมดดังกลาวสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
การมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีกระจัด
กระจายและแตละฉบับใหอํานาจแกหนวยงานตางๆ รวมถึงงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือตางๆ
มากมาย ซึ่งนําไปสูการขยายบทบาทขององคกรตางๆจนทําใหเกิดความซ้ําซอนและเกิดชองวาง ตรงไหนท่ี
หนวยงานจะไดประโยชนก็จะมีหนวยงานตางๆ เขาไปแสดงบทบาทท่ีซอนทับกันอยางสลับซับซอน แต
ตรงไหนท่ีเปนปญหาก็จะไมมีหนวยงานใดเขาไปแสดงความรับผิดชอบอยางจริงจัง ท้ังๆท่ีตามกฎหมาย
กําหนดไวเปนหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ

อยางไรก็ตามก็มีความพยายามในการท่ีจะจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แตแผนการจัดการดังกลาวกลับมีปญหาในการนําไปปฏิบัติท้ังนี้เนื่องจากหนวยงานตางๆ
เหลานั้นไมอยากท่ีจะลดบทบาทของตนเอง  เวนแตจะมีอํานาจสูงสุดทางการบริหารเขามาระบุวาใหเปน
หนาท่ีของหนวยงานใด ดังเชนกรณีการแกปญหาเรื่องการจัดการลุมน้ําท่ีเปนปญหาภัยแลงในปจจุบัน

ขอเสนอในทางกฎหมายเก่ียวกับประเด็นท่ีจะตองเรงในการดําเนินการกอนก็คือ ทําอยางไรท่ีจะ
ทําใหกฎหมายตางๆ ท่ีมีอยูในขณะนี้ เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเก่ียวกับ
สาธารณสุข กฎหมายเก่ียวกับวัตถุมีพิษ กฎหมายเก่ียวกับโรงงาน  กฎหมายสิ่งแวดลอม ฯลฯ  สามารถ
นําไปสูการจัดทําแผนผังการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือปองกันพ้ืนท่ีท่ียังไมประสบปญหาการรุกเขาไปของ
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและการตั้งถ่ินฐานจากการเคลื่อนยายเขามาของแรงงานและในขณะเดียวกันสําหรับ
พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาก็ตองเรงใหมีแผนในการปองกันไมใหปญหาลุกลามและขณะเดียวกันก็ตองแกไข
ปญหาตางๆท่ีมีอยูใหคลี่คลายและมีบรรทัดฐานท่ีไดมาตรฐานของระบบ แนวทางในการจัดการกับปญหา
แบบเชิงรุก โดยตองสรางระบบเฝาระวังจากสวนกลางท่ีเชื่อมโยงกับระบบในระดับทองถ่ินท่ีไมใชระบบ
ราชการใหสามารถมีบทบาทและสถานะอันเปนท่ียอมรับในความนาเชื่อถือของขอมูลตางๆ

สําหรับในระดับทองถ่ิน จะตองใหองคกรปกครองทองถ่ินรีบเรงในการดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดการผังเมืองและสิ่งแวดลอมโดยเร็ว และจะตองไมติดยึดอยูกับเขตปกครองขององคกรปกครองทองถ่ิน
แตจะตองตั้งอยูบนฐานทรัพยากรหรือเขตของปญหาสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ และจะตองมีการแยกพ้ืนท่ี
ออกใหชัดเจนสําหรับการนําพ้ืนท่ีไปใชในทางดานอุตสาหกรรมในกิจกรรมตางๆพรอมๆกับการกําหนด
ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหสามารถดําเนินการตอได สําหรับอุตสาหกรรม
ท่ียังไมเขาสูระบบในการควบคุมหรือจัดการ เชน กิจกรรมท่ีสายการผลิตกระจายไปอยูตามชุมชนหรือ
ครัวเรือนตางๆจะตองเรงในการทําแผนการจัดการเพ่ือรองรับกับปญหาตางๆท่ีจะเกิดข้ึนตามมาเนื่องจาก
สภาพของอุตสาหกรรมในลักษณะเชนนี้มีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
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ในขณะเดียวกันสําหรับกิจการท่ีดําเนินการอยูกอนและกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมจะตอง
รีบเรงดําเนินการทําฐานขอมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนั้นแตละชนิดเพ่ือทําใหมีขอมูล
เก่ียวกับวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการข้ันตอนในการผลิต จํานวนบุคคลกรในการผลิต แผนและ
มาตรการตางๆท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในการผลิต เพ่ือเปดเผยใหสาธารณะไดทราบและควรท่ีจะถือวา
การเปดเผยขอมูลตางๆเหลานี้ถือเปนหนาท่ีของผูประกอบการท่ีจะตองแจงดังกรณีท่ีเก่ียวของกับการ
ขนสงสารเคมีหรือวัตถุอันตรายท่ีจะตองปดประกาศไวท่ีรถบรรทุกวาเปนสารเคมีหรือวัตถุอันตรายชนิดใด
กําหนดใหตองแจงเปนตน  และควรท่ีจะมีมาตรการในลักษณะของการรณรงคเพ่ือใหผูประกอบการ
ยอมรับและถือเปนพันธะกิจขององคกรหรือโรงงานตางๆท่ีมีตอทองถ่ินและชุมชน ขอมูลตางๆดังท่ีกลาวมา
นี้ควรท่ีจะวางเปนหลักในทางกฎหมายวาเปนสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารเพ่ือความปลอดภัยประการ
หนึ่ง แมจะเปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับเอกชนก็ตาม (ทํานองเดียวกับการกําหนดใหสินคาจะตองปดฉลากถึง
รายละเอียดของสินคาวามีองคประกอบอะไรบาง เงื่อนไขความปลอดภัยในการบริโภคเปนอยางไร ในกรณี
เกิดอันตรายจากการใชตองดําเนินการเบื้องตนอยางไร เปนตน) จะตองรีบเรงกระจายอํานาจและ
เสริมสรางความพรอมใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน และชุมชนตางๆในลักษณะท่ีเปนเครือขายใหสามารถท่ี
จะติดตามเฝาระวังผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดยใหมีสถาบันการศึกษาหรือหนวยวิชาการมีหนาท่ีเปนหนวย
สนับสนุนความรูและเทคนิคตางๆท่ีจะทําใหองคกรปกครองทองถ่ินรวมกับชุมชนสามารถท่ีจะเฝาระวัง
ติดตามไดอยางรูเทาทัน รวมถึงการทําขอมูลเก่ียวกับปญหาและความไมปลอดภัยท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนจาก
โรงงาน อาทิเชน การรั่วซึมของอันตราย การรบกวน เหตุรําคาญผลกระทบดานลบจากการมีโรงงาน
เกิดข้ึนในชุมชนดานตางๆ ฯลฯ เปดเผยตอสาธารณะ  และแจงตอหนวยงานตางๆของรัฐท่ีมีหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีจะตองเขามาแกไข เพ่ือ

(1) ทําใหเกิดเงื่อนไขในทางกฎหมายสําหรับการผลักดันใหหนวยงานตางๆทําหนาท่ีจาก
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) และทําใหเกิดระบบการ Review ระบบการทํางานแทนท่ีองคกร
ตางๆจะมองไปในอนาคตแตอยางเดียว และจุดนี้ควรท่ีจะถือวาเปนหลักการสําคัญอยางยิ่งท่ี
จะตองดําเนินการเพราะถือเปนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล

(2) เพ่ือทําใหเกิดเงื่อนไขในทางกฎหมายในการฟองคดีทางปกครองวาหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีเม่ือทราบปญหาแลวไมดําเนินการ
3.4) ควรนําเสนอกฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรการใหรัฐบาลนํากระบวนการ SEA มาใชในการ

ตัดสินใจในระดับนโยบาย
ตามหลักการแลว ยอมกระทําไดและควรกระทํา เพราะไมมีกฎหมายใดหามไว  แตกลับมี

บทบัญญัติหลายมาตราในรัฐธรรมนูญสามารถนํามาเปนเหตุผลสนับสนุนใหรัฐบาลท่ีจริงใจกับประชาชน
ควรนําเอามาตรการ SEA มาใช

3.5) ในระดับองคกรทางกฎหมาย
จากท่ีกลาวมาท้ังหมดสิ่งท่ีจะตองมีการดําเนินการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการ

จัดการสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมนั้น  ไดสะทอนใหเห็นสิ่งท่ีจําเปนตองปรับปรุงวาไมเฉพาะแตตัวบุคคล
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ในฐานะท่ีเปนนักกฎหมาย บทบัญญัติกฎหมาย แนวคิดในทางกฎหมายใหมๆ  รวมถึงกระบวนการในการ
ทํางานของกฎหมายเทานั้นท่ีจะตองมีการปฏิรูป แตจะตองทําการปรับปรุงในสวนท่ีเก่ียวกับองคกรในทาง
กฎหมายดวย ซึ่งมีขอเสนอจะตองดําเนินการดังตอไปนี้

สถาบันการศึกษาทางกฎหมายในระดับสูงกวาปริญญาตรี ท้ังท่ีเปนของรัฐและเอกชน
รวมถึงในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร  ควรท่ีจะรับเอาปญหาท่ีเก่ียวกับสภาวะท่ีไรธรรมาภิบาลใน
การจัดการสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรม (และในดานอ่ืนๆดวย) เปนปญหาท่ีสถาบันเหลานั้นจะตองตอบ
คําถามและควรท่ีจะมีความกลาหาญทางวิชาการในการประกาศใหประเด็นสําคัญดังกลาวเปนพันธกิจของ
สถาบันการศึกษาท่ีจะตอบแทนใหกับสังคม โดยทํางานรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ หนวยวิชาการอ่ืนๆ
ในลักษณะสหสาขาวิชา ชุมชนและทองถ่ินท่ีประสบปญหาหรือเสี่ยงตอปญหา หรือแมกระท้ังกับสถาน
ประกอบการท้ังหลายท่ีพรอมในการเขามารวมเพ่ือสรางใหเปนสถานประกอบการท่ีใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

องคกรทางกฎหมายท่ีสําคัญท่ีจัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
(อาทิเชน ศาล  องคกรนิติบัญญัติ รัฐบาล  องคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบ) จะตองสงสัญญาณท่ี
ชัดเจนใหมากวาท่ีเปนอยูวามีสํานึกเรื่องธรรมาภิบาลและมีทาทีท่ีชัดเจนตอปญหาความไรธรรมาภิบาลใน
การจัดการสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรม

5.2.2 ขอเสนอแนะกรณีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน

1) ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
จากการศึกษาไดสะทอนใหเห็นถึงขอจํากัดของระบบกฎหมายในหลายๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในดานท่ีเก่ียวกับการแกปญหามลพิษจากอุตสาหกรรมและผลกระทบทางสังคมอ่ืนๆ ระบบกฎหมายใน
ดานท่ีเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน ระบบกฎหมายในดานท่ีเก่ียวกับการคุมครองสวัสดิการแรงงาน
ขอจํากัดตางๆเหลานี้นําไปสูปญหาตางๆมากมาย ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขขอจํากัดดังกลาว จึงควรท่ีจะ
รีบเรงดําเนินการในการแกไขมาตรการตางๆ ในทางกฎหมาย  ดังตอไปนี้

1.1) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ซึ่งพอจะมีมาตรการ
และชองทางตางๆท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและเปนไปตาม
หลักการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด แตแมจะมีบทบัญญัติกฎหมายแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลวกลับไมมี
รายละเอียดในการเขาไปมีสวนรวม ดังนั้นจึงควรท่ีจะรีบเรงออกกฎหมายลําดับรองกําหนดรายละเอียดท่ี
ชัดเจน

1.2) เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมลําพูนตั้งข้ึนมากอนท่ีจะมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดใหตองมีการจัดทํา EIA ดังนั้น ในกรณีนิคมอุตสาหกรรมลําพูน
จึงตองมีการทบทวนวาจะตองมีระบบในการเขาไปดําเนินการเพ่ือใหมีแผนในการปองกันผลกระทบและ
ควบคุมมลพิษ รวมตลอดถึงการใหอํานาจแกองคกรปกครองทองถ่ิน และเจาพนักงานในการควบคุมมลพิษ
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รวมกับการนิคมอุตสาหกรรม เจาพนักงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  และเจาพนักงานสวัสดิการแรงงาน
ท่ีจะเขาไปตรวจสอบและดําเนินการตางๆเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหามลพิษ

1.3) จะตองรีบเรงใหมีการจัดทํามาตรฐานกลางเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารเคมีชนิด
ตางๆ ท่ีใชในอุตสาหกรรม

โดยในระยะเรงดวน  จะตองรีบดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับสารเคมีตางๆท่ีใชในนิคม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเปนมาตรฐานเดียว
และจะตองกําหนดหนาท่ีใหกับองคกรตางๆ ท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมายอยูแลวใหเปนระบบท่ีมีผูรับผิดชอบ
หลัก โดยแบงตามมิติของปญหา อาทิเชน  ในดานการควบคุมโรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย ก็กําหนดใหเปนหนาท่ีของเจาพนักงานตามกฎหมายโรงงานรวมกับเจาพนักงานตามกฎหมายอ่ืน
ในปญหาดานมลพิษท้ังในทางดานการควบคุม การปองกัน ใหเปนหนาท่ีของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามกฎหมายสิ่งแวดลอม รวมกับเจาพนักงานตามกฎหมายอ่ืน เปนตน

1.4) จะตองมีการแกไขอํานาจในการลงโทษของเจาหนาท่ีใหชัดเจนและสามารถท่ีจะมีระบบ
ลงโทษท่ีชัดเจนในกรณีท่ีโรงงาน ผูประกอบการไมดําเนินการในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตามกฎหมายสั่งให
ดําเนินการแลวไมดําเนินการ

1.5) จะตองมีการกําหนดโทษท่ีระบุเฉพาะเจาะจงสําหรับโรงงาน ผูประกอบการท่ีฝาฝนกฎหมาย
โดยจะตองกําหนดใหนิติบุคคลและผูแทนนิติบุคคลรับผิดชอบท้ังในทางแพงและทางอาญา

1.6) จะตองนําหลักในทางกฎหมายเรื่องหนาท่ีในการพิสูจนเรื่องการกอใหเกิดมลพิษใหเปนหนาท่ี
ของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจะตองพิสูจนแทนท่ีจะใหรัฐเปนผูนําสืบ ซึ่งหลักกฎหมายดังกลาวเหลานี้มีอยู
แลวในกฎหมายเพียงแตในการปฏิบัติในการฟองรองเปนคดีแทบจะไมมีการฟองคดีเลย เพราะเงื่อนไขของ
การหาพยานหลักฐานในการนําสืบทําใหผูดําเนินคดีเลือกท่ีจะไมดําเนินคดีเพราะยากในการหาหลักฐานมา
พิสูจน

อีกท้ังจะตองพัฒนาระบบการฟองคดีในลักษณะท่ีงายข้ึนและสะดวกข้ึนสําหรับประชาชนท่ีไดรับ
ความเสียหายจากมลพิษ เชน การสรางหลักกฎหมายเก่ียวกับการฟองคดีในนามของกลุม (class
action) และใหโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูพิสูจนวาความเสียหายดังกลาวไมไดเกิดจากกระบวนการในการ
ผลิตของตน

1.7) จะตองกําหนดไวในกฎหมายกําหนดใหผูท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนโดยเฉพาะในทาง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสวางหลักประกันเพ่ือวางระบบในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ โดยเงิน
ประกันดังกลาวควรท่ีจะตั้งเปนกองทุนใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวมและใชจายไปในการเก็บขอมูล
ศึกษาวิจัย เฝาระวัง

1.8) จะตองมีการปรับองคกรของราชการสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยู
รอบๆนิคมใหมีรูปแบบองคกรพิเศษท่ีมีอํานาจหนาท่ีและศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับกับปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึน เชน ปญหาขยะอุตสาหกรรม ปญหาน้ําเสียจากอุตสาหกรรม ฯลฯ และจะตองมีการกําหนดให
องคประกอบของผูท่ีจะทําหนาท่ีในการเขามาใชอํานาจ กําหนดนโยบาย และติดตามประเมินผล จะตอง
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ตั้งอยูบนหลักการมีสวนรวม การมีเหตุผลในทางวิชาการสนับสนุน และการตั้งอยูบนการใหความเปนธรรม
แกทุกๆ ฝาย

1.9) จะตองมีการตั้งองคกรท่ีเปนกลางในการตรวจ ดูแลสุขภาพของผูใชแรงงานรวมตลอดถึงการ
ทําหนาท่ีในการวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผลในทางดานผลกระทบทางสังคม ทางสุขภาพ และจะตอง
รายงานผลตอสาธารณะ รวมถึงการสงผลการติดตามและขอมูลตางๆท่ีเปนการเฝาระวังผลกระทบตอ
องคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ือใหรีบดําเนินการแกไข

2) ขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม
ควรมีการเฝาระวังติดตามตรวจสอบ (monitoring) สาร VOCs ในพ้ืนท่ีเสี่ยง เชน โรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมน้ํามัน เปนตน ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดไว

จากการทบทวนและวิเคราะหมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน (ออกบังคับใชเม่ือ พ.ศ. 2543) และ
มาตรฐานคุณภาพดิน (ออกบังคับใชเม่ือ พ.ศ. 2547) พบวามีตัวชี้วัดและคามาตรฐานในกลุมของ
สารอินทรียระเหยงาย โลหะหนัก ยาฆาแมลง และ อ่ืนๆ มีความครอบคลุมถึง 38 ตัวแปร  สําหรับน้ําใต
ดิน และ 36 ตัวแปรสําหรับดิน มีขอนาสังเกตวาจํานวนตัวแปรท่ีมีอยูนี้ยังนอยกวาท่ีมีอยูในคามาตรฐาน
ของประเทศสหรัฐอเมริกามากไมวาจะสําหรับของแหลงน้ําดื่มหรือเพ่ือการบําบัดดินท่ีปนเปอนก็ตาม
โดยเฉพาะในกลุมตัวแปรพวก PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) กลุมของ Phenol และ
โลหะหนักอ่ืนๆ

อยางไรก็ดี ขอมูลเก่ียวกับผลการตรวจวิเคราะหน้ําใตดินและดินในประเทศไทยไมวาจะเพ่ือการใช
เปนคา background ปกติ หรือ เพ่ือตรวจวัดการปนเปอน ยังไมคอยจะมีการเปดเผย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ี
มีความออนไหวหรือมีความเสี่ยงตอการปนเปอนท่ีสูง เชน ภายในหรือรอบๆนิคมหรือโรงงานอุตสาหกรรม
ตลอดจนในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีประชาชนมีการพ่ึงพิงน้ําใตดินเพ่ือการบริโภคอยางมาก ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจาก
ความนาเชื่อถือของขอมูลเอง และความกลัวตอความตื่นตระหนกของประชาชนและอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
ดวย การปนเปอนดินและน้ําใตดินจากสารปนเปอนตางๆตามมาตรฐานท่ีเรามีอยูนี้อาจจะสื่อและ
หมายความถึงความจําเปนในการบําบัดมลสารตางๆในทันทีเพ่ือฟนฟูสภาพใหแหลงทรัพยากรนั้นๆมีความ
พรอมท่ีจะกลับมาใชงานไดใหมอีกครั้ง

เทคนิคการวัดคาตางๆตามมาตรฐานดินและน้ําใตดินดังกลาวมานี้ จําเปนตองใชเครื่องมือ
วิเคราะหท่ีสลับซับซอน เชนเครื่องกาซโครมาโตรกราฟท่ีมีตัววัดแบบตางๆ เครื่องอะตอมมิกแอบ
ซอบชั่นสเปกโตรโฟโตมีเตอร เปนตน นอกจากนี้ยังตองการความรูความชํานาญของผูวิเคราะหเปนอยาง
มากท้ังในเรื่องของการดูแลเครื่องมือและการเลือกวิธีการท่ีถูกตองเพ่ือการวิเคราะห นอกจากนี้ ยังมี
คาใชจายท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาเครื่องมือ คาเก็บและเก็บรักษา ตลอดจนการเตรียมตัวอยางกอนนําไป
วิเคราะหท่ีราคาไมถูกนัก ปจจัยท่ีเก่ียวกับเทคนิคและคาใชจายท่ีกลาวมานี้ อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ี
หนวยงานของรัฐบาลยังคงไมสามารถทําการวิเคราะหเพ่ือสรุปผลความสะอาดของดินและน้ําใตดินออกมา
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สูสาธารณชนไดอยางเปนระบบ ทางออกในเรื่องนี้อาจจะตองพิจารณาการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังใน
เรื่องของการตรวจวัดและการใหหองปฏิบัติการเอกชนและมหาวิทยาลัยตางๆท่ีมีความพรอมเขามามีสวน
รวมในการวิเคราะหดวยอยางจริงจัง

โดยสรุป ประเทศไทยเองมีมาตรฐานแลวในเรื่องคุณภาพของดินและน้ําใตดิน สิ่งท่ีอาจจะเปน
ปญหาอยูในตอนนี้คือการติดตามตรวจสอบ (monitoring) โดยการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห
ตัวแปรตางๆ เปนระยะๆ อยางกรณีของดินและน้ําใตดินออกมาสูสาธารณะ เพ่ือการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดลอมสําหรับการตัดสินใจอยางถูกตองตอไป

3) ขอเสนอแนะดานแรงงาน
3.1) นิคมอุตสาหกรรม การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีพระราชบัญญัตินิคมฯ รองรับ มีอํานาจใน

การจัดการในนิคมฯ คอนขางเบ็ดเสร็จและอิสระ หนวยงานราชการหรือศูนยฯ ของกระทรวงแรงงานท่ีเขา
ไปจัดตั้งในพ้ืนท่ีเพ่ือขยายการคุมครองใหกับคนงาน เชน ท่ีนิคมอุตสาหกรรมลําพูน มักจะเผชิญกับ
อุปสรรคในการทํางาน คืออํานาจในการเขาไปตรวจโรงงานในนิคมฯ เจาหนาท่ีขาดความรูเรื่องสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดลอม จึงเปนเรื่องยากท่ีจะทําใหเกิดการบังคับใชกฎหมายแรงงานและสิ่งแวดลอม ท่ียิ่ง
ไปกวานี้ ในนิคมอุตสาหกรรม เชน นิคมอุตสาหกรรมลําพูน ยังขาดการสงเสริมสิทธิ์ผูใชแรงงานโดยเฉพาะ
สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมและเจรจาตอรอง(ตามอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี87 และ 97) ซึ่งเปนหลัก
มาตรฐานแรงงานสากลท่ีนานาประเทศยอมรับ ดังนั้นในนิคมฯ จึงไมมีสหภาพแรงงาน ความพยายามใดๆ
ท่ีจะกอใหเกิดการรวมกลุมแมวาจะเปนกลุมสุขภาพ ผูนําจะถูกเลิกจางและข้ึนบัญชีดําของการนิคมฯ ใน
ปจจุบันกฎหมายความปลอดภัยใชบังคับกับโรงงานท่ีมีลูกจางเกิน 50 คนข้ึนไป ตองมีเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัย(จป.) และจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย(คปอ.) แตเม่ือในนิคมฯ ไมมีสหภาพ
แรงงาน จึงไมมีตัวแทนของคนงานท่ีแทจริง การเลือกตั้ง คปอ.จึงตกอยูภายใตอิทธิพลของนายจาง ทําให
ไมเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริงท่ีจะนําไปสูการแกปญหาสุขภาพหรือความปลอดภัยในการทํางาน ท้ังๆท่ี
โรงงานในนิคมฯ โดยสวนใหญเปนการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมท่ีใชสารเคมีมากและ
สารโลหะหนัก “ผูท่ีถูกกระทบ” นอกจากจะเปนผูถูกกระทบจากของเสียท่ีปลอยออกมาจากอุตสาหกรรม
เกิดการปนเปอนของสารเคมีในดินและแหลงน้ํา

ในปจจุบัน มีความพยายามท่ีจะยกระดับมาตรฐานการผลิตท่ีเก่ียวพันกับการใชแรงงาน
และสิ่งแวดลอมโดยใช ISO แตกลไกนี้ยังคงมีขอจํากัดเพราะไมไดมีมิติของระบบแรงงานสัมพันธ เปน
กระบวนการท่ีนําเขาจากภายนอก ไมไดนําผูมีสวนไดสวนเสียมาเขารวมในกระบวนการ จึงไมสามารถเปน
กลไกท่ีนํามาสูการแกปญหาโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องท่ีซ้ําซอนมากได

การแกปญหานี้ จึงจําเปนท่ีจะตองพิจารณาเครื่องมืออ่ืนท่ีจะชวยสรางและพัฒนา
มาตรฐานแรงงาน เชน การใชจรรยาบรรณของการคา (Code of conduct)
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3.2) ไทยควรเปนผูนําในการพัฒนามาตรฐานแรงงานในสวนภูมิภาค
ในปจจุบัน กระทรวงแรงงานฯ เห็นความสําคัญของการพัฒนามาตรฐานแรงงานในระบบ

การคาเสรี โดยไดจัดตั้งสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยข้ึนในกระทรวงฯ นับวาเปนการพยายามท่ีจะ
เปลี่ยนบทบาทของกระทรวงฯ ท่ีมีลักษณะการควบคุมแรงงาน (เพราะตองอาศัยแรงงานราคาถูก) มาเปน
การคุมครองและสงเสริมมาตรฐานแรงงาน ในขณะเดียวกันไทยก็เปนสมาชิกแรกๆ ของการจัดตั้ง ASEAN
ซึ่งปจจุบันนี้มี 10 กวาประเทศ ท่ีผานมา ASEAN เปนเวทีการเจรจาทางการคา การลดภาษีนําเขาเพ่ือ
พัฒนาไปสูระบบการคาเสรี และระบบเศรษฐกิจท่ีบูรณาการเขาเปนหนึ่งเดียว แตอยางไรก็ตาม ASEAN
ยังไมปรากฏภาพของความเปนชุมชน ดังเชนสหภาพยุโรป ซึ่งเปนการรวมตัวทางเศรษฐกิจและมติทาง
สังคมโดยมี European Social Charter ดังนั้นการประชุมของ ASEAN จึงไมมีประเด็นทางดานแรงงาน
เลย ในขณะนี้ มีความริเริ่มท่ีพูดถึง ASEAN ในมิติทางสังคม กลาวคือ การรณรงคใหมี ASEAN Social
Charter ซึ่งในกฎบัญญัติทางสังคมแหงอาเซียนนี้ จะเนนการเคารพสิทธิข้ันพ้ืนฐานของแรงงานตามหลัก
อนุสัญญาของ ILO และการสรางมาตรฐานแรงงานท่ีเนนงานท่ีมีคุณคา (Decent work)

ดังนั้น ในภาพรวมแลว ประเทศไทยนาจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให ASEAN มีกฎ
บัญญัติทางสังคม เปนการเนนการรวมกลุมระดับภูมิภาคท่ีเนนการรวมกลุมท่ีมีท้ังเศรษฐกิจและสังคม
ขณะเดียวกันก็จะเปนบรรทัดฐานใหกับนักลงทุนท่ีจะมาลงทุนในภูมิภาคนี้ ตองเคารพเรื่องสิทธิแรงงาน
และก็จะชวยในการสงเสริมใหนิคมอุตสาหกรรม หันมาพูดเรื่องการสรางมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดลอม
นอกเหนือจากการใช ISO เปนเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐานการผลิต

4) ขอเสนอแนะการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาทองถิ่น2

การมีธรรมภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมกรณีนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน ตั้งอยูบนเงื่อนไขหลายประการท้ังในสวนของรูปแบบและกระบวนการ
บริบทของสังคมในชุมชน เนื่องจากเปนประเด็นท่ีตองอาศัยความรูทางวิชาการและทางเทคนิคเขาชวย
สนับสนุนและตองการการมีนโยบายท่ีสอดรับการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีอยางชัดเจน โดยเฉพาะการสราง
ชุมชนเขมแข็ง การใหความรูความเขาใจแกคนงานและการเสริมสรางศักยภาพใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ท้ังนี้การสรางความเขมแข็งของชุมชน ถือเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมไทยท้ังใน
ปจจุบันและในอนาคตเพราะพลังของชุมชนคือ พลังทุนทางสังคม โดยเฉพาะพลังของคนในชุมชน พลัง
กลุม พลังทุน พลังเอ้ืออาทร และพลังความคิด การเรียนรูเปนรากฐานของความเคลื่อนไหวสังคม ดังนั้นจึง
มีขอเสนอเก่ียวกับการสรางความเขมแข็งใหแกผูเก่ียวของท้ังชุมชน คนงานและเทศบาลตําบลรอบนิคมท้ัง
4 แหง ดังตอไปนี้

2 ขอเสนอแนะจากรายงานวิจัยฉบับโครงการธรรมาภิบาล : (Good governance) และการมีสวนรวมของประชาชน (Public participation)
ในกระบวนการจัดการดานส่ิงแวดลอม สมบูรณ, สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะกรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
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4.1) ควรมีการเสริมสรางความรูทางวิชาการและเทคนิคเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม
ใหแกชุมชนและเทศบาลตําบล

4.2) การดูงานในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการปญหามีสวนกระตุนให
เทศบาลตําบลบางแหง เชน เทศบาลตําบลมะเขือแจเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานแกปญหา
สิ่งแวดลอมรวมกับชาวบาน ดังนั้นควรใชวิธีการนี้ใหมากข้ึนและดําเนินการอยางตอเนื่อง

4.3) การใชกลไกการมีสวนรวมในรูปแบบของการจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นและ
กลไกการใหประชาชนและประชาสังคมไดเขามีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจะเปนกลไก
สําคัญท่ีทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัวในการเขามีสวนรวม โดยจากความคิดเห็นของชาวบานกลุมตางๆ
และคนงานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล ท้ัง 4 แหง ตางมีขอเสนอวาควรใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมใน
แผนงานของเทศบาลตําบลอยางแทจริง กอนท่ีจะมีการนําไปปฏิบัติจริง ดังนี้

- ควรมีการจัดทําเวทีประชาพิจารณกอนมีการสรางโครงการใดๆ
- โครงการตางๆ ควรมีสัดสวนของชาวบาน คนงาน เยาวชน และกลุมตางๆท่ีมี

บทบาทในชุมชน เชน กลุมอสม.กลุมแมบาน ชาวนา พระ ฯลฯ ไดเขาไปมีสวนรวมเปนองคประกอบใน
โครงการ แผนงานของอบต.ทุกโครงการท่ีเทศบาลตําบลจัดทํารางไวแลว

4.4) การนําปญหามาพูดคุยท้ังในแงของวิชาการและการบริหารจัดการ สามารถนําไปสู
การสรางแนวรวมท่ีจะรวมมือกันในการแกปญหาชุมชนตอไป ซึ่งประเด็นนี้ตองการการสนับสนุนในเชิง
กลไกสถาบัน ท่ีจะเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาหรือองคกรทองถ่ินท่ีมีความรูทางวิชาการมารวมใหขอมูลและ
ความรูแกชุมชน

4.5) หากมีจุดออนเรื่องการนํา stakeholders เขามารวมกระบวนการท่ีไมครบถวน โดย
ขาดกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญ อาจทําใหเกิดความขัดแยง ดังนั้นในการจัดกระบวนการการมีสวนรวม ตองใหผู
มีสวนเก่ียวของทุกฝายไดเขารวมแสดงความคิดเห็น โดยรูปแบบการจัดใหข้ึนอยูกับประเด็นและบริบททาง
สังคมในพ้ืนท่ีเปนองคประกอบ เนื่องจากในการศึกษานี้ ไดพบวาในกรณีท่ีเปนประเด็นเก่ียวของกับ
ผลประโยชนหรือความขัดแยงในพ้ืนท่ี หากใชรูปแบบการจัดเวทีใหญประชาชนท่ีเขารวมมักไมแสดงความ
คิดเห็น ในขณะท่ีการใช forum เล็กๆ หรือการพูดคุยแบบไมเปนทางการจะมีการแสดงความคิดเห็นอยาง
กวางขวาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมไทยท่ีไมตองการเผชิญหนา ดังนั้นธรรมาภิ
บาลและการมีสวนรวมในบริบทของสังคมไทยจึงควรมีลักษณะท่ีไมเปนทางการ

4.6) ในสวนของคนงานควรมีการ empower ดานความรูและการดูแลดานสุขภาพให
มากข้ึน โดยสามารถใชคูมือการดูแลสุขภาพเปนแนวทางในการดําเนินการได

5) ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาการพัฒนากลไกเชิงสถาบันในระดับพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาไปสู
ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

5.1) รูปแบบองคกรในระดับพ้ืนท่ี
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ในปจจุบันทองถ่ินแตละทองถ่ินตางคนตางอยู  เนื่องจาก ทองถ่ินท่ีไดรับภาษีจากนิคม
อุตสาหกรรมก็ตองการอยูในระบบการบริหารจัดการรูปแบบเดิม กลาวคือ นิคมอุตสาหกรรมอุดหนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการและกิจกรรมของทองถ่ินรอบพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมลําพูน แตทองถ่ินท่ี
ไมไดรับภาษีจากนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากตั้งอยูในพ้ืนท่ีนอกรอบนอกขอบเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูน
แตตองแบกรับภาระในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน เชน ปญหามลพิษทางน้ํา ทางเสียง และ
การอพยพเขามาของแรงงานตางถ่ิน เปนตน ในประเด็นความยั่งยืนของแผนพัฒนาระดับจังหวัดคงยังไม
เพียงพอ จึงควรตองเขาไปมีกลไกในระดับพ้ืนท่ี สรางความรวมมือของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคมท่ีอยูรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิดการ Monitor
ดูแลและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเปนไปตามตัวชี้วัดอยางยั่งยืน จําเปนตองมีการสรางกลไก
ความรมมือดังกลาวข้ึนมา เพ่ือการขับเคลื่อนในระดับทองถ่ินในประเด็นตัวชี้วัด 5 มิติ คือ ดานกายภาพ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในระดับพ้ืนท่ี ควรตองมีการปฏิบัติการภายใตขอตกลงรวมกันของทองถ่ิน ตลอดจนการสื่อสารกับ
องคกรท่ีมีการทําขอตกลงเพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของสถานการณท่ีเกิดข้ึน มีอุปสรรคหรือขอติดขัด
และความกาวหนาของโครงการ อีกท้ังยังเปนสรางจิตสํานึกรวมกันในการสรางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยการเสนอใหทองถ่ินท่ีเคยจัดการองคกรภายใต Area base ซึ่งทองถ่ินสามารถดูแลไดเฉพาะในพ้ืนท่ี
ทองถ่ินท่ีตนเองรับผิดชอบเทานั้นบูรณาการทํางานรวมกันในกรณีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเปนภาพใหญ
ซึ่งจะตองมีการขับเคลื่อนสรางความรวมมือระหวางทองถ่ินในพ้ืนท่ีใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรมและระหวาง
ทองถ่ินกับการนิคมอุตสาหกรรม ทองถ่ินกับจังหวัด

5.2) รูปแบบองคกรระดับโครงสราง นโยบาย
นอกจาก การมีแผนจังหวัดลําพูนและการสรางความรวมมือระหวางทองถ่ินในพ้ืนท่ีรอบนิคม

อุตสาหกรรมลําพูนแลวนั้น ยังไมเพียงพอ ควรตองมีขอเสนอการขับเคลื่อนในระดับประเทศดวย เนื่องจาก
บางประเด็น อํานาจหนาท่ีของจังหวัดไมสามารถท่ีจะกระทําได เชน อํานาจในการจัดสรรภาษีหากตองการ
ใหเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกิดข้ึนได ควรตองมีการมุงไปสูตัวชี้วัดและการปรับกฎระเบียบกลไกเชิง
สถาบัน ระดับนโยบายของประเทศ ซึ่งในระดับการขับเคลื่อนทางนโยบายอาจจะตองใหการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) สรางความรวมมือบูรณาการทําขอตกลงรวมกันในการกําหนดและ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

5.3) รูปแบบการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการปองกันผลกระทบตอชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

จากการประชุมระดมสมองเพ่ือหาขอเสนอจากภาคประชาชนในพ้ืนท่ีสี่ตําบลรอบนิคม
อุตสาหกรรม ประกอบดวย ตําบลเวียงยอง ตําบลบานกลาง ตําบลมะเขือแจ ตําบลเหมืองงา พบวา ชุมชน
รอบนิคมอุตสาหกรรมตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชสําหรับการปองกันผลกระทบตอสุขภาพของ
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ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม3 โดยแนวคิดริเริ่มการจัดตั้งกองทุน ในการทําใหนิคมอุตสาหกรรมและ
ชุมชนจะอยูรวมกันได โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเปนการสรางความ
รวมมือระหวางทองถ่ินในการบริหารจัดการรวมกันในปญหาสังคมท่ีเปนผลจากการเกิดข้ึนของนิคม
อุตสาหกรรม เชน ปญหาประชากรแฝง มลพิษจากนิคมอุตสาหกรรม ปญหาจราจร ปญหาอาชญากรรม
เปนตน คณะวิจัย ไดมีขอเสนอในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการปองกันผลกระทบ
ตอชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีรูปแบบลักษณะกองทุนเชนเดียวกับกองทุนพัฒนาไฟฟาท่ีเปน
กองทุนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยกองทุนท่ีจะจัดตั้งข้ึนควร
มีลักษณะ ดังตอไปนี้

1. วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน
1. เพ่ือจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
2. เพ่ือลดชองวางระหวางนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหมาอยูดวยกันได ลบทัศนคติ

ดานลบ เพราะกอนหนานี้นิคมไมเคยเหลียวแลตําบลเวียงยองเลย ซึ่งแตกตางจากชวงเวลากอนมีการตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากจําเปนตองมีการทําประชาพิจารณ แตเม่ือมีนิคมอุตสาหกรรมแลว ชุมชนไม
สามารถตรวจสอบนิคมอุตสาหกรรมไดเลย

3. สรางมิติใหมของการอยูรวมกันระหวางนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบ

2. แหลงท่ีมาของเงินกองทุน
1. ระดมทุนจากงบประมาณ CSR ของทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
2. เงินอุดหนุนจากรัฐ
3. เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให
4. ดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
โดยเงินและทรัพยสินท่ีเปนของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย

วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
3. รูปแบบและคณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุน ควรจะประกอบดวย

1) ตัวแทนจากชุมชน ทองถ่ินในพ้ืนท่ีรอบๆ และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนิคมอุตสาหกรรม
ลําพูน

2) ตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรมลําพูน
3) ตัวแทนจากหนวยงานราชการ เชน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน

3 ขอเสนอของทองถิ่นในการประชุมระดมสมอง ขอเสนอภาคประชาชนเร่ืองกองทุนสงเสริมสุขภาพชุมชน การเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและนิคมอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ
เทศบาลตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน
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4) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ
4. แนวทางในการจัดตั้งกองทุน

การสรางความรวมมือระหวางนิคมอุตสาหกรรม ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐและภาคประชา
สังคม ในการผลักดันโครงการจัดตั้งกองทุนเขาสูแผนพัฒนาระดับจังหวัด และเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการพัฒนากองทุนและการจัดสรรงบประมาณในโครงการตางๆ ของกองทุน

6) ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ในเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน มีนโยบายจากผูวาราชการจังหวัดลําพูน มอบหมายใหทีมวิจัย

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําการศึกษาความเปนไปไดใหการพัฒนารางแผนพัฒนาจังหวัด
ลําพูนและแนวทางการบังคับใชแผนจังหวัดลําพูน คณะวิจัยไดมีการประชุมรวมกับทีมศึกษาวิจัยราง
แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการผลักดันและแนวทางการบรรจุ
ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไวในแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน ในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูนซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา มีความขัดแยง
สูงระหวางภาคประชาสังคมในจังหวัดลําพูนกับกลุมคนงานในนิคมอุตสาหกรรม ในประเด็นการดําเนินการ
นิคมอุตสาหกรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืนในดานวัฒนธรรม การเกษตรและการทองเท่ียว ซึ่งทีมวิจัยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเสนอแนวทางในการจัดทําแผนของผูวาราชการจังหวัดลําพูน
มุงเนนในสามประเด็นคือ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม และการเกษตรใหเติบโตไปดวยกัน4

ขอเสนอของทีมวิจัยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อีกแนวทางหนึ่ง คือ การจัด
Zoning ท้ังพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมและการเกษตร ซึ่งยังคงสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมแต
อาจมีการจํากัดบริเวณ ในภาคการเกษตรและการทองเท่ียวก็จะมีการกําหนดบริเวณเชนกัน

การจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดท่ีมีสถานะทางกฎหมายยังขอจํากัด เนื่องจากการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัด ในสภาพความ
เปนจริงจังหวัดลําพูนมีการโยกยายผูวาราชการจังหวัดบอยครั้ง ทําใหนโยบายการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ไมมีเสถียรภาพและความตอเนื่องในการจัดทําและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด

นอกจากนั้นยังชี้ใหเห็นวาระบบราชการในการจัดทําแผนพัฒนา มีกลไกการจัดทําแผนแบบ
จังหวัดบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
2551 ซึ่งจะมีสวนชวยในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูนได ในการบรหิารจัดการพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
มีขอเสนอควรจะมีการตั้ง Tribunal ข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวยภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐท่ีจะทําหนาท่ีในการ Monitor พ้ืนท่ีดังกลาว และทําหนาท่ีสองดานคือ
ทําฐานขอมูลผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และระงับขอพิพาท

4 สรุปผลและวิเคราะหจากการประชุมหารือเร่ืองแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ครัวศิลปาชีพ
ศูนยศิลปาชีพ จังหวัดเชียงใหม
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7) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกเชิงสถาบันตามคําแนะนําหรือขอเสนอแนะท่ีไดจาก
การประชุมผูท่ีเกี่ยวของกับความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

7.1) การนําเอาแผนการพัฒนาจังหวัดในมิติท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาใหจังหวัดลําพูนไปสูความ
เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ซึ่งในขณะนี้มีการบรรจุแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขา
อยูในแผนพัฒนาจังหวัดลําพูนแลว)5 ใหสามารถไปสูการปฏิบัติจริงๆ ในทุกดาน มีขอจํากัดท้ังทางดาน
งบประมาณ บุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะ ระบบฐานขอมูล องคความรูท่ีถูกตอง กฎระเบียบท่ีไมมีความ
คลองตัวของระบบการบริหารงบประมาณรวมถึงกลไกในการตัวสอบ ซึ่งหากตองการท่ีจะใชกลไกของ
แผนพัฒนาจังหวัดเปนเครื่องมือในการดําเนินการใหบรรลุผลของความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเตรียมความพรอมใหกับกลไกในระดับพ้ืนท่ีในทุกๆมิติดังกลาวเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนได อาทิเชน การกําหนดใหการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปนวาระ
หนึ่งของการประชุมหัวหนาสวนราชการ จังหวัดลําพูน ในทุกๆเดือนเพ่ือติดตามผลความกาวหนา และการ
ชวยกันแกไขอุปสรรคในระดับจังหวัด  และในขณะเดียวกันก็จะเปนการจัดทําขอเสนอตางๆตอ
คณะกรรมการในระดับชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

7.2) ควรจัดใหมีแหลงงบประมาณพิเศษจัดสรรเพ่ิมเติมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
ดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการขยายตัวของเมืองอันเนื่องมานโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี
ใหเปนเขตนิคมอุสาหกรรม ท้ังนี้เนื่องจากวิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใช
หลักเกณฑท่ัวไปมาใชในการจัดสรรงบประมาณใหแก อปท.และจังหวัดท่ีเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตอง
แบกรับภาระผลกระทบจากนโยบายของรัฐ  โดยไมไดคํานึงถึงลักษณะปญหาเฉพาะของทองถ่ินดังเชนใน
กรณีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีกําลังประสบปญหา
ในดานตางๆอยูในขณะนี้ (ภายใตการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ เครือขาย
ของชุมชน ดําเนินการขอใหคณะกรรมการกระจายอํานาจพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณใหมให
สอดคลองกับภาระปญหาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาเขตทองถ่ินใหเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม)

7.3) ขณะนี้ภายใตการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเชิงปฏิบัติการทําใหชุมชนและทองถ่ิน
เกิดความตื่นตัวท่ีตองการเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา เฝาระวัง ปองกันผลกระทบ  รวมถึงสามารถ
ท่ีจะเขารวมในการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการพัฒนาใหจังหวัดลําพูนไปสูความเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ดังเชน กลุมชุมชนท่ีผานกระบวนการ CHIA มีการรวมกลุมกันเปนคณะกรรมการ
ในระดับพ้ืนท่ี ทําหนาท่ีติดตาม เฝาระวัง ใหขอมูลแกประชาชน รวมถึงการเปนผูแทนของประชาชนกลุม
ตางๆ  แตการดําเนินการไมไดอยูในรูปแบบท่ีเปนทางการ  ดังนั้น  จึงควรท่ีจะดําเนินการใหเกิดการรับรอง
สถานะของกลุมชุมชนท่ีทํางานในหนาท่ีดังกลาวใหไดรับการยอมรับ และรับรองโดยกฎหมาย โดยในระยะ
เริ่มตนสามารถท่ีจะใชกลไกของระบบราชการท่ีมีอยู เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีรอบๆนิคม

5 แผนแมบทการพัฒนาจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2570 หนา 12-52
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อุตสาหกรรม  หรือ จัดตั้งเปนรูปแบบคณะกรรมการภายใตโครงการท่ีอยูภายใตสาธารณสุข จังหวัดลําพูน
ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐกับประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่ง

7.4) การพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและเฝาระวังโดยชุมชนนอกจากกลไกเชิงสถาบันท่ีเปน
ทางการดังท่ีไดกลาวมาแลว ในระดับชุมชนในพ้ืนท่ีตางๆยังมีกลไกท่ีไมเปนทางการในระดับชุมชนทองถ่ินท่ี
สามารถพัฒนาใหเขามามีสวนในการติดตามและเฝาระวังโดยการพัฒนา application ท่ีงายและสะดวกใน
การใช เพ่ือใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในดานตางๆในลักษณะทํานองเดียวกันกับกระบวนการ
CHIA โดยใชเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูรอบๆ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเปนฐานของ
ระบบขอมูลท่ีเชื่อมโยงกันกับขอมูลของการนิคมอุตสาหกรรม

อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ไดชี้ใหถึงแนวทางการพัฒนากลไกเชิงสถาบันท่ีจําเปนตองคํานึงถึงระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางรอบดานโดยนําเอาพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนและนําไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท้ังนี้การจะกาวไปสูการ
ขยายเปาหมายของการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีครอบคลุมระดับพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดเปนอีกความทา
ทายท่ีสําคัญสําหรับอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีอุตสาหกรรมจํานวนมากมาตั้ง
ดังนั้น อาจมีความจําเปนท่ีตองใชการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในรูปแบบพิเศษ ท้ังในเชิงโครงสรางรวมท้ัง
บทบาทภารกิจและหนาท่ีขององคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของซึ่งตองการการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมตอไปเพ่ือใหได
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย
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บทที่ 6
การสังเคราะหบทเรียนสูการนําไปปฏิบัติ

เพ่ือพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทยสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

6.1 การสังเคราะหบทเรียนจากโครงการวิจัยยอยท้ังหมด

6.1.1 ภาพรวมของโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนและการพัฒนาสู
รูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประกอบดวย 3 โครงการวิจัย ไดแก โครงการ “การทบทวน
สถานการณและประเมินผลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และการเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนิคมอุตสาหกรรมสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ”1 “โครงการพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”2 และ “โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู
รูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ3 โดยแตละโครงการจะมีกรอบการวิจัยดังตารางท่ี 6.1

ตารางท่ี 6.1 กรอบการวิจัยของโครงการวิจัยการศึกษาประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด
ลําพูน และการพัฒนาสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประเด็น โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3.1-3.2 โครงการที่ 3.3
พ้ืนที่ เนนชุมชนรอบนิคม

เชื่อมเขาสูนิคม
เนนโรงงานในนิคม
เชื่อมออกไปนอกนิคม

ดูภาพกวางและ
บูรณาการ

เนนประเด็นทาง
กฎหมายและการจัด
องคกร

ตัวชี้วัด 22 ตัวชี้วัด เนน eco efficiency ปรับปรุง 22 ตัวชี้วัด -

1 พงศเทพ วิวรรธนะเดช และคณะ.2559.รายงานฉบับสมบูรณโครงการทบทวนสถานการณและประเมินผลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือและการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และนิคมอุตสาหกรรม สูรูปแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ.มีนาคม 2559.สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
2 กิติกร จามรดุสิต และคณะ (2559) รายงานฉบับสมบูรณโครงการการพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
3 ชยันต ตันติวัสดาการและคณะ.สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม.2559.รางรายงานฉบับสมบูรณโครงการการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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ประเด็น โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3.1-3.2 โครงการที่ 3.3
ผูมีสวนได
สวนเสีย

ผูประกอบการนอก
นิคม อปท. เนน
ชุมชน

เนนผูประกอบการใน
นิคม

เนนนิคม และจังหวัด กระทรวง จังหวัด
นิคม อปท.

เปาหมาย Empowerment
ชุมชนใหเกิดธรรมา-
ภิบาลสิ่งแวดลอม

ทบทวนปรับปรุง eco
efficiency และมลพิษ

ทบทวนปรับปรุงดัชนี
เชิงนิเวศและแผนแมบท
นําไปสูการขับเคลื่อน

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
กฎหมาย เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ โครงการท้ังหมดยังมีความสัมพันธท่ีสนับสนับสนุนกันดังแสดงในภาพท่ี 6.1 ซึ่งพอจะ
สรุปไดโดยสังเขปไดดังนี้ คือ โครงการท่ี 1 หรือ “โครงการการทบทวนสถานการณและประเมินผลการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และนิคมอุตสาหกรรมสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ซึ่งหัวหนาโครงการคือ รศ.ดร.
นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช โครงการนี้จะมีขอบเขตการศึกษาท่ีเนนผูประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ เนนท่ีชุมชนภายนอกท่ีตองปฏิสัมพันธกับทางนิคมอุตสาหกรรม รวมท้ังบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในฐานะผูท่ีตองรับรูการรองเรียนปญหาผลกระทบท้ังดานบวกและลบของ
ชุมชน และตองทําหนาท่ีรวมแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน การศึกษาของโครงการนี้มีจุดประสงคหลักท่ีการ
ยกระดับศักยภาพ (empowerment) ของชุมชน ใหมีความสามารถในการตรวจสอบผลงานดานธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมของผูประกอบการอุตสาหกรรมท้ังท่ีอยูในและนอกนิคมอุตสาหกรรม

โครงการท่ี 2 หรือ “โครงการพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ซึ่งมี รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต เปนหัวหนา
โครงการ จะเปนโครงการวิจัยท่ีเนนการศึกษา ทบทวนและปรับปรุง ดานประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (eco-
efficiency) ของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และมีขอบเขตการศึกษาท่ีเนนท่ีโรงงานใน
นิคมฯ ดานรูปแบบการปฏิสัมพันธในเชิงบวก และการพ่ึงพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกันทางอุตสาหกรรม
(industrial symbiosis) โดยพิจารณาโอกาสท่ีของเสียหรือวัสดุเหลือใชของโรงงานหนึ่ง อาจกลายเปน
วัตถุดิบของอีกโรงงานหนึ่ง หรืออาจกลายเปนวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชนท่ีอยูภายนอกนิคมอุตสาหกรรม
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ภาพท่ี 6.1 ภาพรวมของโครงการและความสัมพันธของโครงการยอยตางๆ

โครงการท่ี 3 หรือ “โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ” ซึ่งเปนโครงการท่ีประกอบดวย 3 สวนยอยคือ 3.1 การวิเคราะหแผนแมบทการยกระดับนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3.2 การวิเคราะหตัวชี้วัดท่ีนําไปสูการพัฒนารูปแบบ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม 3.3 การพัฒนากลไกเชิงสถาบันและขอเสนอแนะรูปแบบองคกรท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเมืองลําพูนภายใตกรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเพ่ือไปสูความเปน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการสุดทายนี้ทําหนาท่ีสองสวนดวยกันคือ ดานแรกศึกษาภาพรวมของ
แผนแมบทท่ีมีอยู รวมท้ังตัวชี้วัดตางๆ เพ่ือเสนอแนวทางในการวางแผนแมบทและการปรับปรุงตัวชี้วัด
ดังกลาวใหนําไปสูเปาหมายของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากยิ่งข้ึน และในสวนท่ีสองก็เปนการศึกษาถึง
ขอจํากัดเชิงสถาบัน เชน กฎหมาย การปกครอง และชุมชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนากลไกเชิงสถาบัน และ
ขอเสนอแนะรูปแบบองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเมืองลําพูน การศึกษาของโครงการวิจัยท้ังสาม
โครงการ ก็จะกลายมาเปนขอมูลในการสรุปปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการผลักดันและสนับสนุนสู
การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โครงการการพฒันานิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือสู่
รูปแบบเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการการทบทวนสถานการณ์และประเมินผล

การพฒันา นิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ และการ
เสริมศกัยภาพและขีด ความสามารถของชมุชน

สูรู่ปแบบเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

โครงการพฒันาดุลยภาพเชงินิเวศเศรษฐกจิของ
อุตสาหกรรมภายในนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือสู่

รปูแบบเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ

การวิเคราะหแผนแมบทการ
ยกระดับนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือสูเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การวิเคราะหตัวชี้วัดที่
นําไปสูการพัฒนารูปแบบ

เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่เหมาะสม

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันและขอเสนอแนะรูปแบบ
องคกรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เมืองลําพูนภายใต
กรอบแนวคิดเร่ืองธรรมาภบิาลส่ิงแวดลอมเพื่อไปสู

ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1

3

2

3.3
_

3.1
_

3.2
_
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6.1.2 ขอคนพบของโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของ

โครงการวิจัยแรก “โครงการทบทวนสถานการณและประเมินผลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนิคม
อุตสาหกรรมสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” มีขอคนพบท่ีนาสนใจดังนี้

จากการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวาการตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน โดยชุมชน 4 ตําบลท่ีอยูรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจะมีการรับรูวา
สิ่งแวดลอมท่ีเปนปญหามากท่ีสุดคือ เรื่องฝุน ควัน อากาศเสีย คิดเปนรอยละ 50.7 รองลงมาเปนปญหา
น้ําเสีย ขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับรูปญหาสิ่งแวดลอมดานขยะมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.5
รองลงมาเปนปญหาน้ําเสีย คิดเปนรอยละ 25 สําหรับนิคมและโรงงานอุตสาหกรรมรับรูปญหาสิ่งแวดลอม
ดานขยะมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.9

ในดานสถานะธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมตามเกณฑอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน
คือ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม พบวา คาเฉลี่ย
ของการประเมินท้ัง กลุมชุมชน/องคกรอิสระ และกลุมโรงงาน/นิคมอุตสาหกรรม มีคะแนนเฉลี่ย ระดับ
นอยท้ัง 3 ดาน ซึ่งสะทอนถึงปญหาท่ีชุมชนยังขาดความไววางใจ (trust) ในธรรมาภิบาลของฝายโรงงาน
และฝายปกครอง  ในขณะท่ีกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีผลการประเมินคะแนนอยูใน ระดับนอย-
ปานกลาง  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละตัวชี้วัด พบวา ในดานการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ พบวา กลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคะแนนสูงสุดและสอดคลองกับคะแนน
ของ กลุมชุมชน/องคกรอิสระ โดยแตกตางกับคะแนนของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมท่ีนอยสุด (p-
value <0.05) สําหรับตัวชี้วัดดานการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
คะแนนสูงสุด โดยแตกตางกับคะแนนการประเมินของชุมชน/องคกรอิสระและโรงงาน/นิคมอุตสาหกรรมท่ี
มีคะแนนใน ระดับนอย (p-value <0.05) สําหรับตัวชี้วัดดานการเสริมสรางศักยภาพชุมชนพบวามี
คะแนนนอย นอกจากนี้ พบวาผลการประเมินดานสารเคมีท่ีมีผลตอสุขภาพ มีคะแนนนอยท่ีสุด ซึ่งสะทอน
วาเปนปญหาท่ีชุมชนกังวลมากท่ีสุด สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงงาน/นิคมอุตสาหกรรม
สวนใหญ มีการประเมินคะแนนนอยในประเด็นดานศักยภาพองคกรและการมีกิจกรรมสรางเสริมศักยภาพ
ชุมชน จึงควรเสริมสรางองคกรและชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือและเกิดพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหอยูรวมกับ
ชุมชนไดอยางเปนสุขและยั่งยืน

สําหรับการประเมินผลกระทบของสุขภาพ โครงการวิจัยไดใชเครื่องมือการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพโดยชุมชน (Community-based health impact assessment) ทําการสํารวจใน 3 ตําบล
คือ บานกลาง เหมืองงา และเวียงยอง เลือกปญหาผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนตําบล
มะเขือแจเลือกปญหาผลกระทบจากการแกะและอบลําไย ผลการประเมินพบวา ไมพบผลกระทบดาน
สุขภาพกายและจิตใจท่ีเดนชัด แตผลกระทบทางสังคมและจิตวิญญาณมีความชัดเจนกวา เชน ปญหา
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อาชญากรรม ปญหาสิ่งแวดลอมจากน้ําเนาเสีย และขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน ปญหาแยงชิงทรัพยากรน้ํา ปญหา
ชุมชนมีสวนรวมในงานประเพณีและเขาวัดนอยลง

ทางดานการเสริมศักยภาพชุมชนใหสามารถเฝาระวังปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมไดดวย
ตนเอง โครงการวิจัยไดใชเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน (Popular epidemiology) ซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ ชุมชนและนักวิจัยรวมกันประเมินสิ่งคุกคาม (Hazard identification) ท่ี
เปนไปไดจากปญหาสิ่งแวดลอม ชุมชนและนักวิจัยรวมกันสํารวจสภาพทางสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม
ชุมชนและนักวิจัยรวมกันกําหนดจุดผูท่ีมีปญหาดานสุขภาพลงในแผนท่ีและนัดหมาย ผูปวย ชุมชนและ
นักวิจัยรวมกันสํารวจปญหาดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับสิ่งคุกคาม ชุมชนและนักวิจัย รวมกันนําขอมูลท่ี
ไดมาทําการประเมินความเชื่อมโยงระหวางแหลงกําเนิดสิ่งคุกคามกับผลกระทบดานสุขภาพของคนใน
ชุมชน ประชุมคืนขอมูลชุมชน และกิจกรรมท่ีเพ่ิมใหกับชุมชน คือ การประชุมแกนนําสุขภาพท้ัง 4 ตําบล
เพ่ือจัดตั้งเครือขายระบาดวิทยาภาคประชาชน 4 ตําบล ท้ังนี้ท้ัง 4 ตําบลไดเลือก ปญหาสุขภาพใน 3 โรค
ไดแก โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง และโรคหอบหืด เปนแบบฝกหัดการปฏิบัติ ผลการดําเนินกิจกรรม
พบวา ในตําบลเวียงยอง พบผูปวยถุงลมโปงพองจํานวนมาก กระจุกตัวอยูรอบเตาเผาขยะ สุสาน โรงสี
ขาว และพ้ืนท่ีการเกษตร ซึ่งเปนบริเวณท่ีอยูเหนือลม และชุมชนจะไดหามาตรการควบคุมเตาเผาขยะ
สุสาน โรงสีขาว และพ้ืนท่ีการเกษตรตอไป ตําบลเหมืองงา พบวามะเร็งปอดมีอัตราสูงมาก โดยผูปวย
กระจกุตัวอยูรอบพ้ืนท่ีการเกษตร สวนลําไยซึ่งมีการใชสารเคมี และมีการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร ซึ่งชุมชนจะได
หามาตรการควบคุมการใชสารเคมีและการเผาในท่ีโลงตอไป  ในสวนของตําบลบานกลาง พบวามีผูปวยถุง
ลมโปงพองจํานวนมาก โดยเฉพาะท่ีหมู 7 ผูปวยกระจุกตัวอยูรอบลําน้ํารองสาว ซึ่งในอดีตเคยใชเปนท่ีลาง
ถังสารเคมีจากการนิคมอุตสาหกรรม และรอบกิจกรรมปมน้ํามัน ซึ่งในอดีตใชแบบปมหลอด และชุมชนจะ
ไดหามาตรการควบคุมกิจกรรมปมน้ํามันตอไป และสุดทาย ตําบลมะเขือแจ พบวามะเร็งปอดมีอัตราสูง
มาก โดยผูปวยกระจุกตัวอยูรอบโรงงานเฟอรนิเจอร และมีการเผาขยะในพ้ืนท่ี ดังนั้นชุมชนจะไดหา
มาตรการควบคุมการฝุนละอองจากโรงงานเฟอรนิเจอรและการเผาในท่ีโลงตอไป

จะเห็นไดวา เครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน มีประโยชนอยางมากในการเสริมศักยภาพ
ชุมชนใหสามารถเฝาระวังปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง ทําใหสามารถระบุแหลง
ตนเหตุของการเจ็บปวย ซึ่งสามารถนําไปสูการแกไขปญหาอยางถูกจุดมากข้ึน ซึ่งเครื่องมือนี้ สมควรท่ีจะ
ไดมีการนําไปขยายผลใชกับนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ หรือแมแตกับจังหวัดอ่ืนท่ีไมมีนิคมอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตามมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีชุมชนจะตองไดรับการสนับสนุนท้ังดานเงินทุนและการใหความรูจาก
สาธารณสุขจังหวัดในดานการอบรมวิธีการและการชวยตรวจผลตาง ๆ

ในดานของบทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม พบวา หนวยงานของเทศบาลท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองชาง งานนิติการ สํานักปลัด กองคลัง โดยมีบทบาทในการควบคุม
กํากับและติดตามท่ีเปนไปตามขอบังคับของกฎหมาย กฎหมายหลักท่ีใชในการกํากับและ ติดตาม ไดแก
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข
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พ.ศ. 2535 โดยระบบในการกํากับดูแลและเฝาระวังสิ่งแวดลอมของโรงงานประกอบดวย 2 ระบบคือ
ระบบท่ีเกิด จากงานท่ีทางเทศบาลตองทําเปนประจํา เชน ตรวจสอบและตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน การออกหรือระงับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการตอใบอนุญาตโรงงาน และระบบท่ีเกิดกรณีฉุกเฉิน
หรือ ระบบการเกิดขอรองเรียน

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในดานนี้ พบวา บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ ขาดความรู
ความชํานาญ งบประมาณมีไมเพียงพอหรือยังไมมีการตั้งงบประมาณไว แมการดําเนินงานท่ีเปนงาน
ประจําก็ไมไดมีการตั้งงบประมาณไว วัสดุอุปกรณไมครบถวน เชน ขาดเครื่องตรวจวัดสิ่งแวดลอม การ
บริหารจัดการ ขาดการบังคับใชกฎหมาย ขาดฐานขอมูล ขาดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสมบูรณ ขาด
การเปดเผยขอมูลท่ีแทจริง บางครั้งพ้ืนท่ีไมทราบขอมูลสารเคมีชนิดตางๆ สงผลใหขาดความม่ันใจในการ
ตัดสินใจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดานการวางแผน ผูบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีความตองการการวางแผนระยะสั้น/ยาว ของระบบ EIA ระบบ monitoring และการประเมิน
การทํา Post-EIA และระบบ PRTR รวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียงของท้ังระดับทองถ่ินและ
ระดับประเทศ

โครงการวิจัยท่ีสอง “โครงการพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” พบวา รูปแบบการปฏิสัมพันธในเชิงบวก
ระหวางกัน มี 2 ลักษณะ ไดแก

1) การพ่ึงพาและเก้ือกูลกันของนิคมอุตสาหกรรม (Commensalism) ผานการใชประโยชนรวมของ
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรวมของนิคมอุตสาหกรรม เชน จากระบบการผลิตน้ําประปา และ
ระบบการบําบัดน้ําเสียสวนกลาง เปนตน

2) การพ่ึงพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรม (Symbiosis) เปนรูปแบบหนึ่งของ
ปฏิสัมพันธในเชิงบวกของวงจรการไหลของวัสดุหรือพลังงานระหวางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพบวา ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการพ่ึงพาและ เก้ือกูลซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรมอยูหลายกรณี โดยเปน
การพ่ึงพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกันจากการแลกเปลี่ยนผลพลอยได (By Product Exchange) ระหวาง
อุตสาหกรรมดวยกันเอง เชน การแลกเปลี่ยนสารละลาย IBA (Idole-3-butyric acid) จากบริษัทโฮยา
กลาสดิสค จํากัด เพ่ือไปใชเปนวัตถุดิบภายในกระบวนการผลิตของบริษัทโฮยา ออปติกส จํากัด หรือการ
แลกเปลี่ยนถาดพลาสติกซึ่งเปนของเหลือท้ิงจากบริษัทยามานิชิจากัด เพ่ือไปเวียนใชใหมยังบริษัทคูคา
บริษัทซันเอสึ เอนจ จํากัด เปนตน นอกจากนี้ ยังพบกรณีศึกษาของการพ่ึงพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน
ทางออมระหวางโรงงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนท่ีอยูรอบขาง บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
เชน การนําผาเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตผามานของบริษัทฟสบา จํากัด ไปเวียนใชเปนวัตถุดิบในการ
ทําเปนผลิตภัณฑประเภทกระเปา หมอน หรือชุดแตงงาน โดย วิสาหกิจชุมชนบานกลางและมะเขือแจ
การนําเอาเศษแปงท่ีเหลือท้ิงจากบริษัท ไทยนิจิ อินดัสทรี จํากัด ไปใชเปนวัตถุดิบเพ่ือเปนอาหารเลี้ยงไก
ดําพ้ืนเมืองเพ่ือจําหนายของชาวบานบริเวณใกลเคียง การนําเอาเศษขิงดองท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการ
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ผลิตขิงดองสงจําหนายตางประเทศของบริษัท เวิลด แนชเชอรัล ฟูด จํากัด ไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
เปนผลิตภัณฑน้ําจิ้มขาวมันไก เปนตน นอกจากนี้ ยังพบวายังมีโอกาสของการแลกเปลี่ยนผลพลอยไดท่ี
อาจเกิดข้ึนไดจากกลุมอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนืออีกหลายกรณี ยกตัวอยางเชน น้ําท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตไบโอแกสของบริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด ซึ่งไดจากการหมักกากมัสตาส ท่ีมี
คา N,P,K ของธาตุอาหารท่ีจําเปนตอพืชสูงนั้น สามารถท่ีจะนําไปใชประโยชนสําหรับภาคการเกษตรของ
ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือได เศษขิงดองจากบริษัท เวิลดแนชเชอรัล ฟูด จํากัด
สามารถนําไปใชผลิตเปนวัตถุดิบรวมเพ่ือผลิตเปนอาหารสัตวท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตวบางประเภท
เชน สัตวน้ําจืดได เศษไม เศษกระจก และเศษพลาสติกอะคริลิกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตกรอบรูป
ของบริษัท ลานนาเฟรม จํากัด สามารถนําไปแปรใชใหมเพ่ือเปนวัตถุดิบตั้งตนของอุตสาหกรรมอ่ืนท่ี
เก่ียวของ หรือนําไปใชเปนเชื้อเพลิงชีวมวลสําหรับผลิตเปนพลังงานได เศษ Epoxy resin ท่ีเปนของเหลือ
ท้ิงจากกระบวนการผลิตของหลาย ๆ บริษัทภายในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส ซึ่งมีจํานวนมากเปน
ลําดับตนๆ ของกากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สามารถนําไปแปรใชใหมเพ่ือเปน
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรืออาจนําไปเวียนใชทําเปนวัสดุรองพ้ืนสําหรับชุมชนได เปนตน

ขอสังเกตท่ีสําคัญก็คือ ปฏิสัมพันธในเชิงบวกท่ีเกิดข้ึนกันระหวางอุตสาหกรรมท่ีอยูภายในนิคม
อุตสาหกรรมท่ีไมคอยติดปญหาและอุปสรรค แตปฏิสัมพันธระหวางผูประกอบการกับวิสาหกิจชุมชน
ภายนอกมีอุปสรรคท่ีมาจากกฎระเบียบของนิคมอุตสาหกรรม หรือกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวอยางเชน ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใช
แลวป 2548 เนื่องจากกําหนดใหตองทําการแจงขออนุญาตพิจารณาผูรับเหมากําจัด และติดตามผูรับ
ดําเนินการอยางเครงครัด ขอจํากัดนี้ถือเปนอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาใหเกิดรูปแบบการปฏิสัมพันธ
แบบการพ่ึงพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรม จากการแลกเปลี่ยนผลพลอยได เพราะทําให
โรงงานไมสามารถเคลื่อนยายกากของเสียออกภายนอกโรงงานไดดวยตนเอง ตองทําการขออนุญาตและ
เคลื่อนยายไดดวยผูรับเหมากําจัดกากของเสียท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเทานั้น สงผลให
ผลิตผลพลอยได หรือกากของเสียไมอันตรายบางประเภทท่ีสามารถนําไปใชแลกเปลี่ยนเปนวัตถุดิบสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือวิสาหกิจชุมชน ไมสามารถเคลื่อนยายหรือนําไปใชประโยชนในลักษณะดังกลาวได

ขอจํากัดตอมาเปนกรณีของโรงงานท่ีตั้งอยูภายในเขต Free trade zone ท่ีจะตองเสียภาษี
ศุลกากรหากมีการเคลื่อนยายวัตถุดิบหรือผลิตผลพลอยไดออกภายนอกพ้ืนท่ีท้ังท่ีเปนเศษวัสดุท่ีโรงงานไม
สามารถใชงานไดแลว แตอาจใชเปนปจจัยการผลิตใหกับวิสาหกิจชุมชนได เชน กรณีเศษผามานของ
บริษัทฟสบา จํากัด ซึ่งทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาใหเกิดการปฏิสัมพันธแบบการพ่ึงพาและเก้ือกูลซึ่ง
กันและกันของอุตสาหกรรม เพราะบริษัทผูบริจาคเศษวัสดุดังกลาวยอมไมตองการรับผิดชอบคาใชจาย
ภาษีศุลกากรดังกลาวอีก

ขอจํากัดอีกประการท่ีสําคัญก็คือ การท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไมมีโรงงานท่ีมี
ลักษณะรูปแบบการดําเนินกิจการแบบ producer ของการนําวัสดุ ผลิตผลพลอยไดมาเปลี่ยนรูปเปน
พลังงาน หรือเปน decomposer ในการแปรกากของเสียหรือผลิตผลพลอยไดไปใชใหม เปนท่ีทราบกันใน
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เชิงทฤษฎีวา การสรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมท่ีมีความสมบูรณเสมือนกับระบบนิเวศวิทยาธรรมชาตินั้น
จําเปนตองอาศัยองคประกอบของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีครบถวนสมบูรณเพ่ือสรางใหเกิดสมดุลภายในระบบ
นิเวศของตนเอง หากพิจารณาผู มีสวนไดสวนเสียท่ีอยูภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรมของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือแลวจะเห็นไดวาภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสวนมากเปนอุตสาหกรรมท่ีเปน
ผูใช (industrial consumers) หรือผูผลิตท่ีพ่ึงพาอาศัยวัตถุดิบและพลังงานธรรมชาติ โดยไมมีผูมีสวนได
สวนเสีย ประเภทผูผลิต (industrial producer) หรือผูยอยสลาย (industrial decomposer) ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการเกิดปฏิสัมพันธแบบการพ่ึงพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกันของ
อุตสาหกรรมดวย ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเพราะนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีการ
พัฒนากอตั้งข้ึนมาโดยมิไดมีการวางแผนมากอนลวงหนาวาจะมีการพัฒนาตอเนื่องเปนนิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

ขอจํากัดสุดทาย กระบวนการของการนําเอาผลิตผลพลอยได หรือกากของเสียไปใชเปนวัตถุดิบได
จริง จําเปนจะตองอาศัยองคความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะตองมีการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ แตก็
ยังไมมีหนวยงานใดของนิคมอุตสาหกรรมท่ีจะดูแลรับผิดชอบในสวนนี้

สําหรับโครงการวิจัยท่ีสาม การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ มีขอคนพบวา เงื่อนไขท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการมุงสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ไดแก

1) ผูประกอบการภายในนิคมมีความตระหนักถึงประโยชนของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
2) ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดจะตองใหความรวมมือและความไววางใจกัน
3) มีความตระหนักในการแบงปนขอมูลสารสนเทศ
4) ตองมีความตระหนักและยอมรับแนวทางของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางกวางขวาง
5) มีการวางกรอบนโยบายและการกํากับดูแล และ
6) มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและเครื่องมือมาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ีชวยกระตุนการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ยังพบวา ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีไทยยัง

ขาด ไดแก
1) ผูประกอบการท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรม ยังขาดความตระหนักถึงประโยชนของการพ่ึงพาอาศัย

ซึ่งกัน
2) ขาดผูนําการเปลี่ยนแปลง
3) ขาดความตระหนักและยอมรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) ท้ัง

ระดับรัฐบาลกลางและทองถ่ิน

4) ขาดความรวมมือ และความไววางใจกัน และ
5) ขาดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรฐานตางๆ ในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม
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ประเด็นท่ีแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศควรท่ีจะมีเพ่ิมเติม ไดแก
1) ควรจัดทําการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการผลิตรวมท้ังศักยภาพของการแลกเปลี่ยน

ของเสียเปนวัตถุดิบ เพ่ือใหสามารถนํามาสรุปถึงศักยภาพของการแลกเปลี่ยนพ่ึงพาอาศัยท่ีควรทําการ
พัฒนาใหเกิดข้ึนตอไป

2) จัดกระบวนการถายทอดองคความรูจากผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยใชกรณีศึกษาท่ีไดประสบ
ความสําเร็จแลว เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และกระตุนใหเกิดโอกาสในการสรางเครือขาย

3) รัฐบาลควรทําการออกกฎหมายท่ีมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
สวนในระดับนิคมอุตสาหกรรม ควรมีการใชมาตรการลดหยอยคาธรรมเนียมใหผูประกอบการในนิคมเพ่ือ
สรางแรงจูงใจการใหขอมูลท่ีจําเปนตอการปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีประสิทธภิาพมากข้ึน

4) เพ่ิมกระบวนการเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนโดยรอบนิคมใหมากข้ึน และ
5) สรางกระบวนการท่ีจะชวยบมเพาะความรวมมือและความไววางใจกันระหวางผูประกอบการ

ผูบริหารนิคม กับชุมชนท่ีอยูภายนอกใหเกิดข้ึนจริง ดวยการประยุกตใชแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร กับการ
สรางทุนทางสังคม ซึ่งประกอบดวยหลักธรรม 3 ประการคือ พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 และ สังคหวัตถุ 4

ในดานตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการวิจัยมีขอสังเกตท่ัวไปเก่ียวกับตัวชี้วัด
ของ กนอ. ซึ่งประกอบดวย 5 มิติ 22 ดาน มีดังนีคื้อ

1) มีตัวชี้วัดครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีการนําเอามาตรฐานสากล เชน ISO มาใชเปนเกณฑ
2) ตัวชี้วัดสวนใหญเปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เนนระดับของการมีอยูของแผนงานตางๆ ท่ีควรจะมี

เพ่ือรองรับความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในดานตางๆ ควรจะตองมีระบบการประเมินผลของ
แผนงาน เพ่ือนํามาประเมินขอผิดพลาดและนํามาปรับปรุงใหดีข้ึน

3) ระบบการใหคะแนน จะมีระดับคะแนนอยู 3 ระดับ คือ 1 คะแนน 3 คะแนน และ 5 คะแนน
การท่ีจะไดรับการจัดอันดับเปน Eco-Champion เปนเรื่องท่ีทําไดไมยากนัก ซึ่งควรท่ีจะตองมีการปรับ
เกณฑสัดสวน เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม

4) ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ควรเพ่ิมรายละเอียดมากข้ึน
5) ตัวชี้วัดในดานเศรษฐกิจเนนท่ีการจัดทําระบบขอมูลดานเศรษฐกิจ แตไมไดวัดตัวชี้วัดในดาน

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับคนในชุมชน
6) การสื่อสาร/เผยแพรขอมูลใหกับชุมชนภายนอกนิคมยังไมดีพอ จึงยังคงมีความไมแนใจเก่ียวกับ

ปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะเกิดมาจากนิคมอุตสาหกรรม เชน ปญหามลพิษน้ําใตดิน
7) ไมไดมีการขยายผลการบังคับใชตัวชี้วัดตางๆ เหลานี้ในระดับจังหวัดซึ่งมีพ้ืนท่ีครอบคลุมโรงงาน

อุตสาหกรรมนอกนิคมฯ
8) อาจจะตองมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหโรงงานรวมใหขอมูล
ขอเสนอตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดแก ดานสิ่งแวดลอม ควรเพ่ิมคามลพิษทาง

อากาศท่ีแสดงปริมาณเปนรายมลพิษ เชน PM10 SOX NOX คามลพิษทางน้ําประเภทโลหะหนักท่ีแสดง
ปริมาณเปนรายมลพิษท่ีสําคัญ มีการเผยแพรขอมูลดานมลพิษใหกับชุมชนไดรับทราบ นับจํานวนกิจกรรม
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ใหความรูความเขาใจดานมลพิษกับชุมชน คํานวณมูลคาการใชน้ําตอมูลคาการผลิตท้ังหมดของนิคม
อุตสาหกรรม มูลคาการใชไฟฟาตอมูลคาการผลิตท้ังหมดของนิคมอุตสาหกรรม มูลคาการใชเชื้อเพลิงตอ
มูลคาการผลิตท้ังหมดของนิคมอุตสาหกรรม

6.2 แนวทางในการนําขอสรุปจากการวิจัยสูการปฏิบัติ

จากแนวทางและขอสรุปท่ีไดจากการศึกษารูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ของทุกโครงการวิจัยขางตน ผูวิจัยเห็นวาเพ่ือใหเกิดการนําเอาผลของการวิจัยไปใช
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ควรท่ีจะไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของ และทางแนวทางในการปฏิบัติดัง
แสดงในตาราง 6.2 ตอไปนี้
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ตาราง 6.2 แนวทางในการนําขอสรุปจากการวิจัยสูการปฏิบัติ
ประเด็น ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ

อุปสรรคในการสรางปฏสิัมพันธระหวาง
ผูประกอบการกับวสิาหกิจชุมชนภายนอก

การนิคมอุตสาหกรรม แกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ป 2548
ใหมีการผอนปรนขอกําหนดเดิมที่ตองแจงขออนุญาตพิจารณาผูรับเหมากําจัด และ
ติดตามผูรับดําเนนิการอยางเครงครัด ใหมีความคลองตัวข้ึนในกรณีที่เปนผลติผลพลอยได
หรือกากของเสียไมอันตรายบางประเภทที่สามารถนําไปใชแลกเปลี่ยนเปนวัตถุดบิสาํหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือวิสาหกิจชุมชน

การเสียภาษีศุลกากร ของวัตถุดิบหรือผลิตผล
พลอยไดจากโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขต Free
trade zone

กรมศุลกากร ปรับปรุงกฎหมายศุลกากร สําหรับโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขต Free trade zone ให
ยกเวนการเก็บภาษีศลุกากรวัตถุดิบหรือผลิตผลพลอยไดจากโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขต
Free trade zone หากสงออกไปเปนปจจัยการผลิตใหกับวิสาหกิจชุมชน

การเพิ่มโรงงาน แบบ producer ของการนํา
วัสดุ ผลิตผลพลอยไดมาเปลี่ยนรูปเปนพลงังาน
หรือเปน decomposer ในการแปรกากของ
เสียหรือผลิตผลพลอยไดไปใชใหม

นิคมอุตสาหกรรม และเอกชน
ภายในนิคมอุตสาหกรรม

ริเร่ิมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงงานที่มีลักษณะรูปแบบการดําเนนิกิจการ
แบบ producer ของการนําวัสดุ ผลิตผลพลอยไดมาเปลี่ยนรูปเปนพลังงาน หรือเปน
decomposer ในการแปรกากของเสียหรือผลิตผลพลอยไดไปใชใหมข้ึน ภายในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ

องคความรูทางวิทยาศาสตรดาน industrial
symbiosis

การนิคมอุตสาหกรรมและ
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ริเร่ิมการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางวทิยาศาสตรดาน กระบวนการของการนําเอา
ผลิตผลพลอยได หรือกากของเสียไปใชเปนวตัถุดิบของทุกโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
อยางเปนระบบ โดยมีเปาหมายใหการทิ้งผลพลอยไดและกากของเสียเปนศูนยในระยะ
ยาว

การเสริมสรางสถานะธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอม
ดานความไววางใจของชุมชนตอธรรมาภิบาล
ของฝายโรงงานและฝายปกครอง

การนคิมอุตสาหกรรมและกรม
โรงงาน

เสริมสรางระบบองคกรและชุมชนใหสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนเปนรูปธรรม ดวยการใหโอกาสชุมชนได
ตรวจสอบขอมูลการใชสารเคมทีี่เปนวัตถุดิบและผลพลอยไดที่เปนสารเคมีที่เปนพิษ
เพื่อใหเห็นความโปรงใสในการจดัการกับสารเคมีดังกลาว
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การเสริมศักยภาพชุมชนใหสามารถเฝาระวัง
ปญหาสุขภาพที่เกิดจากสิ่งแวดลอมไดดวย
ตนเอง

กระทรวงสาธารณสุข องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน

จัดตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนใหชมุชนมีทักษะและทรัพยากรที่เพียงพอในการ ใชเคร่ืองมือ
ระบาดวทิยาภาคประชาชน (Popular epidemiology) ในการสํารวจปญหาดานสุขภาพ
ที่เก่ียวของกับสิ่งคุกคามชุมชน รวมกันนําขอมูลทีไ่ดมาประเมินความเชื่อมโยงระหวาง
แหลงกําเนิดสิ่งคุกคามกับผลกระทบดานสุขภาพของคนในชุมชน

การเสริมสรางศักยภาพการปฏบิัติหนาทีต่าม
กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวนตําบล และ
องคการบริหารสวนจังหวัด

เพิ่มเติมงบประมาณ วัสดุอุปกรณสําหรับการตรวจวัดสิ่งแวดลอม และบุคลากรที่มีความรู
ความชํานาญ ระบบฐานขอมูล ที่จําเปนตอการตัดสินใจในการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานโดยองคการบริหารสวนตาํบล

การเสริมสรางความตระหนักและยอมรับแนว
ทางการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การนิคมอุตสาหกรรม และกรม
โรงงาน

รณรงคใหทุกระดับตระหนักถึงประโยชนของการพัฒนาที่ยั่งยนืดวยการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) โดยในสวนของผูบริโภคและชุมชนเนนใหเห็นถึง
ผลประโยชนดานการลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอม สวนดานผูประกอบการ
เนนที่ผลประโยชนจากการแลกเปลี่ยนของเสียเสียและวัสดุเหลอืใช

การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงและการ
ถายทอดองคความรูและผลสาํเร็จ

นิคมอุตสาหกรรม จัดกระบวนการถายทอดองคความรูจากผูนาํการเปลีย่นแปลง โดยใชกรณีศึกษาที่ได
ประสบความสาํเร็จแลว เพื่อสรางแรงบนัดาลใจ และกระตุนใหเกิดโอกาสในการสราง
เครือขาย

ตัวชี้วัดดานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรม และกรม
โรงงาน

ทําการตกลงกันระหวางสองหนวยงาน เพื่อทาํใหเกิดตัวชี้วัดที่เหมือนกัน หรือสอดคลอง
กัน และปรับใหตัวชี้วัดมีลักษณะที่เปนเชงิปริมาณและมีพลวัตรที่มีการเพิ่มความเขมงวด
ข้ึนตามเวลาและระดบัของการรับรอง

เคร่ืองมือเศรษฐศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงการคลัง

ในระดับกระทรวง ควรทาํการศกึษาเพื่อคัดเลือกเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรที่เหมาะสมใน
การสนับสนนุเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สวนในระดับนิคมอุตสาหกรรม ควรมกีารใช
มาตรการลดหยอยคาธรรมเนียมใหผูประกอบการในนิคมเพื่อสรางแรงจูงใจการใหขอมูลที่
จําเปนตอการปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน



6-13

ประเด็น ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ
กฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงกฎหมายทีช่วยอํานวยความสะดวกในการขนยายวัสดุเหลือใชหรือของเสียที่มีพิษ
นอยแตสามารถนํามาเปนวัตถุดบัของชุมชนใหมีความสะดวกมากข้ึน รวมทั้งการลดหยอน
ภาษีศุลกากรสําหรับวสัดุเหลือใชหรือของเสียที่มีพิษนอยของโรงงานใน free-zone ที่จะ
ถูกนําออกไปเปนวัตถุดบิของกลุมชาวบานภายนอก

รวมทั้งการแกไขใหสวนแบงของภาษีที่เก็บจากนิคมอุตสาหกรรมแกเทศบาลที่อยูติดกับ
นิคมอุตสาหกรรม ใหครอบคลุมไมเพียงเฉพาะที่ตดิกับนิคมเทานั้น แตครอบคลุมเทศบาล
ที่ไดรับผลกระทบทางลบดวย โดยอาจมีการตั้งเปนกองทนุเพิ่มสนับสนนุงานดานระบาด
วิทยาภาคประชาชน
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ภาคผนวก ก
เกณฑการประเมินการเปน "เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ”

ในระดับ Eco-Champion

ดาน 1 พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม
เกณฑตัวช้ีวัด 1. การจัดสรรและบริหารจัดการของพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
ตัวช้ีวัด 1.1 มีการออกแบบดูแลพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมตรงตามกฎระเบียบ
คาเปาหมาย 1.1.1 มีพื้นท่ีสีเขียว (Green Area) ไมนอยกวา 10% (EIA)
คําอธิบายประเด็น

พ้ืนท่ีสีเขียว (Green Area) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีพืชพรรณเปนองคประกอบหลักท่ีสามารถดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซดหรือมลพิษอ่ืนๆ ได

ระดับคะแนน รายละเอียด

3

กรณีท่ี 1
 นิคมฯท่ีกอตั้งหลัง EIA GUIDELINE ป 2545 ตองมีพ้ืนทีสีเขียวไมนอยกวา

10% ตาม EIA GUIDELINE ป 2545
กรณีท่ี 2

 นิคมฯ ท่ีกอตั้งกอน EIA GUIDELINE ป 2545 เม่ือมีการขยายพ้ืนท่ีหลังป
2545 พ้ืนท่ีในสวนขยายนั้นตองมีพ้ืนท่ีสีเขียวไมนอยกวา 10 %

กรณีท่ี 3
 นิคมฯ กอตั้งกอน EIA GUIDELINE ป 2545 ใหใชคาพ้ืนท่ีสีเขียวตาม EIA

ของนิคมฯ หรือตามขอบังคับ กนอ.
กรณีท่ี 4

 นิคมฯกอตั้งกอน EIA GUIDELINE ป 2545 และไมมี EIA ของนิคมฯให
ยกเวน

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน

มิติกายภาพ
เปาหมายมิติกายภาพ: พัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งปลูกสราง รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใน
นิคมอุตสาหกรรม ใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 แผนผังนิคมฯท่ีแสดงการจัดสรรพ้ืนท่ีสีเขียวภายในนิคมฯ,การสํารวจดูพ้ืนท่ีจริงภายในนิคมฯเพ่ือตรวจสอบการ

ปฏิบัติจริง
 ขอมูลพ้ืนท่ีสีเขียวของรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของนิคมฯ, รูปถายแสดงพ้ืนท่ีสีเขียวหลักภายใน

นิคม
ดาน 1 พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม
เกณฑตัวช้ีวัด 1. การจัดสรรและบริหารจัดการของพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
ตัวช้ีวัด 1.1 มีการออกแบบดูแลพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมตรงตามกฎระเบียบ
คาเปาหมาย 1.1.2 ไมมีขอรองเรียน หรือมีขอรองเรียนเรื่องความไมเพียงพอตอความ

ตองการใชงานของระบบสาธารณูปโภค (ตามท่ีกําหนดในเกณฑ 2) แตมีการ
จัดการตอขอรองเรียนนั้นอยางเหมาะสม

คําอธิบายประเด็น
ความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีในนิคมฯ หมายถึง ความสะอาดเรียบรอยของถนนและคู

คลอง การดูแลการจราจร การดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดระเบียบหาบเรแผงลอย เปนตน
ระดับคะแนน รายละเอียด

1
นิคมฯ มีการวางแผนดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีในนิคมฯ พรอมท้ัง
มีการรายงานประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน

3

นิคมฯ มีการวางแผนดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีในนิคมฯ ได
ครอบคลุมทุกดานของปญหาความไมเรียบรอยในนิคมฯ พรอมท้ังมีการรายงาน
ประสิทธิผลจากแผนท่ีมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความไมเรียบรอยภายใน
นิคมฯ อยางไดผล

5 นิคมฯ นําเอาประสิทธิผลจากการแกไขปญหา และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 แผนและผลการดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีในนิคมฯ
 การตรวจดูพ้ืนท่ีหนางานตามแผนการดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีในนิคมฯ
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ดาน 2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เกณฑตัวช้ีวัด 2. ประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวช้ีวัด 2.1 ระบบสาธารณูปโภคมีความพอเพียง
คาเปาหมาย 2.1.1 ไมมีขอรองเรียน หรือ มีขอรองเรียนเรื่องความไมเพียงพอตอความ

ตองการใชงานของระบบสาธารณูปโภค (ตามท่ีกําหนดในเกณฑ 2) แตมีการ
จัดการตอขอรองเรียนนั้นอยางเหมาะสม

ระดับคะแนน รายละเอียด
3 นิคมฯ ไมมีขอรองเรียน หรือมีขอรองเรียน เรื่องความไมเพียงพอตอความตองการ

ใชงานของระบบสาธารณูปโภค (ตามท่ีกําหนดในเกณฑ 2) แตมีการจัดการตอขอ
รองเรียนนั้นอยางเหมาะสม

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 ขอรองเรียนเรื่องความไมเพียงพอตอความตองการใชงานของระบบสาธารณูปโภค
 แนวทางการจัดการตอขอรองเรียนเรื่องความไมเพียงพอตอความตองการใชงานของระบบ

สาธารณูปโภคอยางเหมาะสม

ดาน 2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เกณฑตัวช้ีวัด 2. ประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวช้ีวัด 2.1 ระบบสาธารณูปโภคมีความพอเพียง
คาเปาหมาย 2.1.2 มีระบบใดระบบหนึ่ง เพิ่มข้ึนจากท่ีกําหนดไวในเกณฑ 2 ดังนี้

- ศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Center)
- ศูนยเฝาระวังดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (CCTV, Check

Post)
- ศูนยเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม (EMCC)
- ศูนยเผยแพร บริหาร และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Center)

คําอธิบายประเด็น
- ศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Center) คือ ศูนย/พ้ืนท่ีสําหรับดําเนินงาน

ในกรณีเหตุฉุกเฉิน โดยลดผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และความเสียหายตอสิ่งแวดลอม รวมถึงสนับสนุน
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหสามารถปองกันแกไข ระงับ บรรเทา รวมท้ังการฟนฟู บูรณะคุณภาพสิ่งแวดลอม
จากอุบัติภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- ศูนยเฝาระวังดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (CCTV, Check Post) คือ ศูนย/พ้ืนท่ี
สําหรับเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใชระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ใน
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การเฝาระวัง สังเกตการณ ตรวจจับการกระทําความผิด และบักทึกภาพไวเปนหลักฐาน รวมท้ังมีการจัด
เวรยามเฝาระวังในจุดตางๆ

- ศูนยเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม (EMCC) คือ ศูนย/พ้ืนท่ีสําหรับทําหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงขอมูลจากเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ
ดานคุณภาพอากาศและน้ํา เปนตน

- ศูนยเผยแพร บริหาร และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Center) คือ ศูนย/พ้ืนท่ี
สําหรับดําเนินการเผยแพรแนวคิดหลักการของ Eco และแนวทางการพัฒนาของนิคมฯ ตามนโยบายท่ีได
วางไว

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
นิคมฯ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีกําหนดในระบบใดระบบหนึ่งท่ีสอดคลองกับ
ความจําเปนและความเหมาะสมกับสถานภาพของนิคมฯ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 พิจารณาจากประสทิธิภาพและประสิทธิผลของระบบสาธารณูปโภคท่ีกําหนด
 รายงาน/บันทึก หรือเอกสารการปฏิบัติงานของศูนยตางๆ ดังกลาวขางตน

ดาน 2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เกณฑตัวช้ีวัด 2. ประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวช้ีวัด 2.2 การดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพดี
คาเปาหมาย 2.2.1 มีแผนและผลในการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

อยางตอเนื่อง
ระดับคะแนน รายละเอียด

3
นิคมฯ มีแผนและผลในการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยาง
ตอเนื่อง

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 แผนการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งตองมีการกําหนดชวงเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา

 ตัวอยางผลการดําเนินงานตามแผน
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ดาน 2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เกณฑตัวช้ีวัด 2. ประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวช้ีวัด 2.3 ระบบสาธารณูปโภคไดรับการพัฒนา
คาเปาหมาย 2.3.1 นําแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใชตั้งแต 4 ระบบ จาก 11ระบบ

ดังกําหนดในเกณฑท่ี 3
คําอธิบายประเด็น

- รายละเอียดแนวคิดการออกแบบโครงการ ดังแสดงในเกณฑท่ี 3 โดยครอบคลุม
1. ผังโครงการ
2. ระบบถนน
3. ระบบระบายน้ําฝนและปองกันน้ําทวม
4. ระบบประปา
5. ระบบบําบัดน้ําเสีย
6. ระบบกําจัดขยะ
7. ระบบไฟฟา
8. ระบบโทรคมนาคม
9. ระบบรักษาความปลอดภัย
10. สวนกลางอ่ืน
11. อาคารในนิคมอุตสาหกรรม

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
นิคมฯ มีการนําแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศตามเกณฑท่ี 3 มาใชกับ
ระบบสาธารณูปโภค 4 ระบบ จากท้ังหมด 11 ระบบ

5
นิคมฯ มีการนําแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศตามเกณฑท่ี 3 มาใชกับ
ระบบสาธารณูปโภคมากกวา 4 ระบบข้ึนไป จากท้ังหมด 11ระบบ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม= 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสารหรือหลักฐานเก่ียวกับการพิจารณาความสอดคลองของทุกประเด็นตามเกณฑท่ี 3 โดย
อาจใชแบบฟอรมแสดงความสอดคลองตามเกณฑท่ี 3 ของมิติกายภาพ (ภาคผนวก ก)

 แผนงานการนําแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาประยุกตใชกับระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ
 ผลการนําแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาประยุกตใช
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ดาน 3 อาคารของโรงงานในนิคมฯ
เกณฑตัวช้ีวัด 3. กิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ/หรือ พลังงานของอาคารของโรงงานใน

นิคมฯ
ตัวช้ีวัด 3.1 สัดสวนโรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คาเปาหมาย 3.1.1 มีสัดสวน"โรงงานท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวในโรงงาน ซ่ึงจัดภูมิทัศนเปนสวน

สวยในโรงงาน (In-plant Landscape)" เพิ่มข้ึน
คําอธิบายประเด็น

สวนสวยในโรงงาน หมายถึง พ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงานท่ีไดมีการจัดภูมิทัศนใหสามารถเปนท่ีพักผอน
หยอนใจสําหรับพนักงาน โดยอาจอยูในรูปของสวนหิน สวนน้ํา หรือสวนปา เปนตน

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
นิคมฯ มีการเก็บรวบรวมฐานขอมูลจํานวน "โรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงาน ซึ่งจัด
ภูมิทัศนเปนสวนสวยในโรงงาน (In-plant Landscape)" นอยกวา 10% ของโรงงานท่ี
ประกอบกิจการท้ังหมดในนิคมฯ

3
นิคมฯ มีการเก็บรวบรวมฐานขอมูลจํานวน "โรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงาน ซึ่งจัด
ภูมิทัศนเปนสวนสวยในโรงงาน (In-plant Landscape)" ตัง้แต 10% ข้ึนไป ของ
โรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดในนิคมฯ

5
นิคมฯ มีการเก็บรวบรวมฐานขอมูลจํานวน "โรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงาน ซึ่งจัด
ภูมิทัศนเปนสวนสวยในโรงงาน (In-plant Landscape)" ตัง้แต 15% ข้ึนไป ของ
โรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดในนิคมฯ

ฐานขอมูล จํานวน % โรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมฯ ซ่ึงจัดภูมิทัศนเปนสวนสวยในโรงงาน
จํานวนโรงงานท่ี

ประกอบกิจการในนิคม
ฯ

รายละเอียดจํานวน % ของโรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมฯ ซ่ึงมีขอมูล
การจัดภูมิทัศนเปนสวนสวยในโรงงาน (In-plant Landscape)

ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5
< 150 < 10 > 10 > 15

150-400 < 5 > 5 > 7
> 400 < 3 > 3 > 5

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 หนังสือนําสงแบบสํารวจขอมูล, ฐานขอมูลสวนสวยในโรงงาน (In-plant Landscape) ท่ีนิคมฯ เก็บ
รวบรวม

 เอกสารหลักฐานประเภทรูปถายสวนสวยจากโรงงาน,แบบสํารวจขอมูลท่ีผูประกอบการตอบกลับ
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ดาน 3 อาคารของโรงงานในนิคมฯ
เกณฑตัวช้ีวัด 3. กิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ/หรือ พลังงานของอาคารของโรงงาน

ในนิคมฯ
ตัวช้ีวัด 3.2 สัดสวนโรงงานท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของอาคารของโรงงาน
คาเปาหมาย 3.2.1 มีสัดสวนโรงงานท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของอาคาร

ของโรงงาน เพิ่มข้ึน
คําอธิบายประเด็น

- การอนุรักษพลังงานในอาคารคือ การผลิตและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
- กิจกรรมและโครงการลดคารบอน ไดแก การพัฒนาปรับปรุงระบบหมอไอน้ํา ระบบปรับอากาศ

ระบบไฟฟาแสงสวาง ฯลฯ
ระดับคะแนน รายละเอียด

1 นิคมฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน โรงงานท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ของอาคารโรงงานในรูปแบบตางๆ นอยกวา 10% ของโรงงานท่ี
ประกอบกิจการท้ังหมดในนิคมฯ

3 นิคมฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน โรงงานท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ของอาคารโรงงานในรูปแบบตางๆ ตั้งแต 10% ข้ึนไป ของโรงงานท่ี
ประกอบกิจการท้ังหมดในนิคมฯ

5 นิคมฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน โรงงานท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ของอาคารโรงงานในรูปแบบตางๆ ตั้งแต 15% ข้ึนไป ของโรงงานท่ี
ประกอบกิจการท้ังหมดในนิคมฯ

ฐานขอมูล จํานวน % โรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมฯ
ท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของอาคารโรงงานในรูปแบบตางๆ

จํานวนโรงงานท่ี
ประกอบกิจการในนิคม

ฯ

รายละเอียดจํานวน % ของโรงงานท่ีประกอบกิจการในนิคมฯ ท่ีมีกิจกรรมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของอาคารโรงงานในรูปแบบตางๆ

ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5
< 150 < 10 > 10 > 15

150-400 < 5 > 5 > 7
> 400 < 3 > 3 > 5

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 หนังสือนําสงแบบสํารวจขอมูล



ก8

 แบบสํารวจขอมูลท่ีผูประกอบการตอบกลับ
 ฐานขอมูลสถานประกอบการท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของอาคารโรงงานในรูปแบบ

ตางๆ
นิยามเพ่ิมเติม

 สถานประกอบการ หมายถึง อาคาร หรือโรงงานท่ีประกอบกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรม
 สถานประกอบการใดท่ีมีจํานวนกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มากกวา 1 โครงการ ใหนับคา

เปน 1 ตามเลขท่ีจดทะเบียนสถานประกอบการ
 การอนุรักษพลังงานในอาคารคือ การผลิตและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด

เชน การปรับกระบวนการผลิต หรือใชอุปกรณประหยัดพลังงาน
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การสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและเสถียรภาพใหกับทองถ่ิน จังหวัด ประเทศ พรอมไปกับ
ความเปนอยูท่ีดีของประชาชนโดยรอบ
ดาน 4 เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
เกณฑตัวช้ีวัด 4. การเพ่ิมปริมาณการลงทุน
ตัวช้ีวัด 4.1 จํานวนเงินลงทุนของผูประกอบการในนิคมฯ
คาเปาหมาย 4.1.1 จัดทําสถิติขอมูลจํานวนเงินลงทุนของผูประกอบการในนิคมฯ

คําอธิบายประเด็น
- จัดทําขอมูลการลงทุนของผูประกอบการยอนหลัง
- วิเคราะหผล และอธิบายผลตามแนวทางเชิงเศรษฐศาสตร

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
มีการจัดทําสถิติขอมูลท่ีเก่ียวกับจํานวนเงินลงทุนของผูประกอบการในนิคมฯ

5
มีการจัดทําสถิติขอมูลท่ีเก่ียวกับจํานวนเงินลงทุนของผูประกอบการในนิคมฯ และ
อธิบายถึงผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ (ขอมูลอยางนอย 3 ปยอนหลัง)

หมายเหตุ คะแนนเตม็ = 5 คะแนน

ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 เอกสาร/รายงานสรุป ขอมูล จํานวนเงินลงทนุของผูประกอบการในนิคมฯ และรายงานสรุปถึง

ผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ

ดาน 5 เศรษฐกิจทองถิ่น
เกณฑตัวช้ีวัด 5. การพัฒนาทองถ่ิน
ตัวช้ีวัด 5.1 รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากการประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรม
คาเปาหมาย 5.1.1 จัดทําสถิติขอมูลการเก็บรายไดของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําอธิบายประเด็น

มิติเศรษฐกิจ
เปาหมายมิติเศรษฐกิจ: สรางปจจัยท่ีเอ้ือตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทองถ่ินและจังหวัด และ
ความเปนอยูท่ีดีของประชาชนทองถ่ิน
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- จัดทําขอมูลรายไดขอองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอนหลัง 3 ป
- วิเคราะหผล และอธิบายผลตามแนวทางเชิงเศรษฐศาสตร

ระดับคะแนน รายละเอียด
1 จัดทําสถิติขอมูลท่ีเก่ียวกับ การเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5
จัดทําสถิติขอมูลท่ีเก่ียวกับ การเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
อธิบายถึงผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ (ขอมูลอยางนอย 3 ปยอนหลัง)

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสาร/รายงานสรุป ขอมูลสถิติท่ีเก่ียวกับ รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอธิบายถึง
ผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ

ดาน 6 เศรษฐกิจชุมชน
เกณฑตัวช้ีวัด 6. การกระจายความม่ังค่ัง
ตัวช้ีวัด 6.1 การสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน
คาเปาหมาย 6.1.1 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน
คําอธิบายประเด็น

- ขอมูลรายละเอียดกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน
- แผนและผลการดําเนินงานของกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
จัดทําขอมูลกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน  ซึ่งนิคมฯหรือโรงงงาน ในนิคมฯ
จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสาร/รายงานสรุป กิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน
 ความหมายกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน หมายถึง กิจกรรมสงเสริมอาชีพของชุมชนใน

รูปแบบตางๆ เชน การจัดกิจกรรมฝกอาชีพ การจัดตลาดนัดสงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน การเพ่ิม
ชองทางจําหนายผลิตภัณฑชุมชน  เปนตน
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สรางสมดุลของทรัพยากร กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และการกอเกิดของเสีย (Balance of Input-
Production Process-Output) ซึ่งมุงเนนการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และ
ประหยัด (Eco-Efficiency) เพ่ือมุงสู

 สังคมท่ีมีการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใชใหม (Recycling Oriented Society) โดยใชหลัก 3Rs
(Reduce, Reuse and Recycle)

 มุงสูนิคมอุตสาหกรรมคารบอนต่ํา (Low Carbon Industrial Estate) และ
 มุงสูการสรางเครือขายของการเก้ือกูลและพ่ึงพากันของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis

Networks) ซึ่งมุงเนนการแลกเปลี่ยนทรัพยากร พลังงาน และวัสดุเหลือใชรวมกันหรือการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ รวมกัน (Sharing Activities) เพ่ือลดตนทุนและความยั่งยืน

ดาน 7. การบริหารจัดการทรัพยากร
เกณฑตัวช้ีวัด 7. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือการจัดการน้ําและวัสดุ
ตัวช้ีวัด 7.1 ขอรองเรียนจากการจัดสรรปนสวนน้ํา
คาเปาหมาย 7.1.1 ไมมีขอรองเรียนหรือ มีขอรองเรียนแต มีการจัดการตอขอรองเรียน

จากการจัดสรรปนสวนน้ําอยางเหมาะสม โดยมีความรุนแรงของผลกระทบ
ไมเกินขีดจํากัดท่ียอมรับได

คําอธิบายประเด็น
กรณีมีขอรองเรียน นับเฉพาะขอรองเรียนท่ีพิสูจนไดวาสาเหตุเกิดจากนิคมอุตสาหกรรม โดยตอง
มีมาตรการรับขอรองเรียนตามระบบ ISO 14001 หรือตามระบบอ่ืนๆของ กนอ. และมีการ
ดําเนินการแกไขท่ีสาเหตุของปญหาและมีมาตรการปองกันการเกิดซ้ําท่ีเห็นผลชัดเจน
ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะตองไมรุนแรงเกินขีดจํากัดท่ียอมรับได ดังนี้
- มีผลกระทบตอมนุษย จนทําใหพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- มีผลกระทบความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากร ซึ่งตองใชเวลาในการฟนฟูมากกวา 6

เดือน

มิติสิ่งแวดลอม
แงดเปาหมายมิติสิ่งแวดลอม: การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ลดการกอเกิดของเสีย เพ่ิมผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ระดับคะแนน รายละเอียด

3
นิคมฯ ไมมีขอรองเรียนอันเนื่องมาจากการจัดสรรปนสวนน้ําท่ีไมเหมาะสมหรือ
กรณีท่ีมีขอรองเรียนมีการจัดการท่ีเหมาะสมและมีความเพียงพอ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสาร ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสาร/ การรับและตอบสนองขอรองเรียนตามระบบ
ISO 14001

 บันทึกขอรองเรียนอันเนื่องมาจากการจัดสรรปนสวนน้ําท่ีไมเหมาะสม
 แผนงานหรือมาตรการรองรับเพ่ือแกไขปญหาการจัดสรรปนสวนน้ําท่ีไมเหมาะสม
 ผลการดําเนินงานตามแผนงานหรือมาตรการเพ่ือแกไขปญหาการจัดสรรปนสวนน้ําท่ีไมเหมาะสม
 บันทึกการประชุมท่ีเก่ียวของกับปญหาการจัดสรรปนสวนน้ํา

ดาน 7. การบริหารจัดการทรัพยากร
เกณฑตัวช้ีวัด 7. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือการจัดการน้ําและวัสดุ
ตัวช้ีวัด 7.2 มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ

(Eco Efficiency) ดานน้ําและวัสดุของโรงงานในนิคมฯ
คาเปาหมายตัวช้ีวัด 7.2.1 มีขอมูลและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco

Efficiency) ดานน้ําและวัสดจุากโรงงานในนิคมฯ
คําอธิบายประเด็น

- คาประสทิธิภาพเชงิเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ที่ตองทําการรวบรวมตลอดจนวธิีการรวบรวม
ขอมูลมีดังตอไปนี้

ก) อัตราการใชน้ําตอวนั คํานวณโดยนาํปริมาณน้าํทั้งหมดที่โรงงานใชในแตละวัน ทั้งในสวนทีใ่ชใน
กระบวนการผลิต และในสวนทีไ่มใชกระบวนการผลิต เชน การรดน้ําตนไม  การใชน้ําในอาคารสํานักงาน เปนตน

ข) อัตราการใชน้ําในกระบวนการผลิตตอวัน คํานวณโดยนําปริมาณน้าํทั้งหมดที่โรงงานใชในแตละ
วัน ในทุกกระบวนการผลิตของโรงงาน

ค) ปริมาณการใชน้ําตอหนวยผลิตภัณฑ หมายถึง ปริมาณน้าํทัง้หมดที่ใชในกระบวนการผลติและ
กิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของในการไดมาซึ่งผลิตภัณฑหนึง่หนวยของโรงงาน

หมายเหตุ: คิดที่ผลิตภัณฑหลักของโรงงาน   โดยผลิตภัณฑหลกัของโรงงาน หมายถึง ผลิตภัณฑที่
มีปริมาณการผลิตจํานวนมาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆในโรงงาน

ง) อัตราการนําน้ําที่ผานการใชงานแลวกลบัมาใชใหม คํานวณโดยนําปริมาณน้ําทีโ่รงงาน นํา
กลับมาใชใหมในแตละวัน หารดวย ปริมาณการใชน้ําทั้งหมดของโรงงาน โดยน้ําที่ถูกนาํกลับมาใชใหม หมายถึง
น้ําทีผ่านการใชงานมาแลวและถูกนํามาใชใหมในกระบวนการผลิต ในสาํนักงานอาคาร หรือในสวน โดยอาจผาน
การบําบดัดวยวิธีการและเทคโนโลยีตางๆตามความเหมาะสม
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ง) ปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใชที่เกิดข้ึนตอหนวยผลิตภัณฑ หมายถึง ปริมาณของเสียหรือ
สิ่งที่ไมใชแลวที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของในการไดมาซึ่ งผลิตภัณฑหนึ่งหนวยของ
โรงงาน

หมายเหตุ: คิดที่ผลิตภัณฑหลักของโรงงาน ผลิตภัณฑที่มีปริมาณการผลิตจาํนวนมาก เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆในโรงงาน

จ) อัตราการนําของเสียกลับมาใชใหม คํานวณโดยนําปริมาณของเสียที่ถูกนํากลับมาใชใหม
หารดวย ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึน

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
เก็บขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ดานน้ําและวัสดุของ
ผลิตภัณฑหลัก อยางนอย 1 ผลติภัณฑของโรงงานไมนอยกวา 5% ของโรงงานท่ีประกอบ
กิจการท้ังหมดในนิคมฯ

3
เก็บขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ดานน้ําและวัสดุของ
ผลิตภัณฑหลัก อยางนอย 1 ผลติภัณฑของโรงงานไมนอยกวา 10% ของโรงงานท่ีประกอบ
กิจการท้ังหมดในนิคมฯ

5
เก็บขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ดานน้ําและวัสดุของ
ผลิตภัณฑหลัก อยางนอย 1 ผลติภัณฑของโรงงานไมนอยกวา 15% ของโรงงานท่ีประกอบ
กิจการท้ังหมดในนิคมฯ

ฐานขอมูล จํานวน % โรงงานท่ีเก็บขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
ดานน้ําและวัสดุของผลิตภัณฑหลักของโรงงาน

จํานวนโรงงานท่ี
ประกอบกิจการในนิคม

ฯ

รายละเอียดจํานวน % ของโรงงาน
ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5

< 150 >5 >10 >15
150-400 >3 >5 >7
> 400 >1 >3 >5

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน

ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 จํานวนโรงงานในนิคมฯแจงเร่ิมประกอบกิจการ
 ขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ของผลิตภัณฑหลักของโรงงานอยางนอยโรงงาน

ละ 1 ผลิตภัณฑ



ก14

ดาน 8. การบริหารจัดการพลังงาน
เกณฑตัวช้ีวัด 8 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือการจัดการทรัพยากรพลังงาน
ตัวช้ีวัด 8.1 แหลงพลังงานหลักของอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพและความม่ันคง
คาเปาหมาย 8.1.1 มีการจัดการการใชพลังงาน โดยไมมีขอรองเรียนเรื่องความไมมี

เสถียรภาพของแหลงพลังงาน หรือมีขอรองเรียนแตไดรับการแกไขแลว
คําอธิบายประเด็น

กรณีมีขอรองเรียน นับเฉพาะขอรองเรียนท่ีพิสูจนไดวาสาเหตุเกิดจากนิคมอุตสาหกรรม โดยตอง
มีมาตรการรับขอรองเรียนตามระบบ ISO 14001 หรือตามระบบอ่ืนๆของ กนอ. และมีการดําเนินการ
แกไขท่ีสาเหตุของปญหาและมีมาตรการปองกันการเกิดซ้ําท่ีเห็นผลชัดเจน

ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะตองไมรุนแรงเกินขีดจํากัดท่ียอมรับได ดังนี้
- มีผลกระทบตอมนุษย จนทําใหพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- มีผลกระทบความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากร ซึ่งตองใชเวลาในการฟนฟูมากกวา 6

เดือน

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
นิคมฯ ไมมีขอรองเรียนอันเนื่องมาจากการจัดการการใชพลังงาน หรือกรณีท่ีมีขอ
รองเรียนมีการจัดการท่ีเหมาะสมและมีความเพียงพอ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสาร ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสาร/การรับและตอบสนองขอรองเรียนตามระบบ
ISO 14001

 บันทึกขอรองเรียนอันเนื่องมาจากการจัดการการใชพลังงานหรือความเพียงพอของพลังงาน
 แผนงานหรือมาตรการรองรับเพ่ือแกไขปญหาการจัดการการใชพลังงานหรือความเพียงพอของ

พลังงาน
 ผลการดําเนินงานตามแผนงานหรือมาตรการเพ่ือแกไขปญหาการจัดการการใชพลังงานหรือ

ความเพียงพอของพลังงาน
 บันทึกการประชุมท่ีเก่ียวของกับปญหาการจัดการการใชพลังงานหรือความเพียงพอของพลังงาน
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ดาน 8. การบริหารจัดการพลังงาน
เกณฑตัวช้ีวัด 8. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเพ่ือการจัดการทรัพยากรพลังงาน
ตัวช้ีวัด 8.2 มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco

Efficiency) ดานพลังงาน ของโรงงานในนิคมฯ
คาเปาหมาย 8.2.1 มีขอมูลและมีการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco

Efficiency) ดานพลังงาน   อัตราการใชพลังงานตอหนวยผลิตภัณฑ
(Energy Consumpiton per Unit of Product)

คําอธิบายประเด็น
นิคมฯ เก็บขอมูลการใชพลังงานของผลิตภัณฑหลักของโรงงานอยางนอยโรงงานละ 1 ผลิตภัณฑ

เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงาน อัตราการใชพลังงานตอหนวยผลิตภัณฑสามารถดูไดจาก
เอกสาร ดานการใชพลังงานของทางโรงงาน ซึ่งคาการใชพลังงานผานการคํานวณใหอยูในหนวยของ
พลังงานตอ หนึ่งหนวยผลติภัณฑ

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
เก็บขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ดานพลังงานของ
ผลิตภัณฑหลัก ของโรงงาน ไมนอยกวา 5% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดในนิคม

3
เก็บขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ดานพลังงานของ
ผลิตภัณฑหลักของโรงงานไมนอยกวา 10% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดในนิคม

5
เก็บขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ดานพลังงานของ
ผลิตภัณฑหลักของโรงงานไมนอยกวา 15% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดในนิคม

ฐานขอมูล จํานวน % โรงงานท่ีเก็บขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
ดานพลังงานของผลิตภัณฑหลักของโรงงาน

จํานวนโรงงานท่ี
ประกอบกิจการในนิคม

ฯ

รายละเอียดจํานวน % ของโรงงาน
ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5

< 150 >5 >10 >15
150-400 >3 >5 >7
> 400 >1 >3 >5

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ผลิตภัณฑหลักของโรงงาน หมายถึง ผลิตภัณฑที่มปีริมาณการผลิตจํานวนมาก เมื่อเทียบกับ

ผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆในโรงงาน
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ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 จํานวนโรงงานในนิคมฯแจงเริ่มประกอบกิจการ

 ขอมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ดานพลังงาน ของผลิตภัณฑหลักของ
โรงงานอยางนอยโรงงานละ 1 ผลิตภัณฑ

ดาน 9. ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ
เกณฑตัวช้ีวัด 9. กระบวนการผลิตสินคาหรือบริการและการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม
ตัวช้ีวัด 9.1 ขอมูลผูประกอบการท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-

Process)
คาเปาหมาย 9.1.1 มีขอมูลผูประกอบการท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

(Eco-Process)
คําอธิบายประเด็น

Eco-Process
กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Process) คือ กระบวนการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบไปดวยหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) เพ่ือใหเกิดการ
ใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการกอใหเกิดของเสียและมลพิษ โดยพิจารณา
จากกิจกรรมท่ีใชหลักการของผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) หรือเทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology) หรือหลักการอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงและเทียบเทากันได

- ผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) คือ การเพ่ิมผลผลิตโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
- เทคโนโลยีท่ีสะอาด (Clean Technology) คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือ

ผลิตภัณฑ เพ่ือใหการใชวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยให
เปลี่ยนเปนของเสียนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย ซึ่งมีหลักการปฏิบัติเรียงตามลําดับดังตอไปนี้ 1) การลดมลพิษท่ี
แหลงกําเนิด (Reduce) 2) การใชซ้ํา (Reuse) 3) การนํากลับมาใชใหม (Recycle) 4) การบําบัด และ
5) การกําจัดซากท่ีถูกวิธี ลักษณะของผลท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยีท่ีสะอาด คือ การใชวัตถุดิบและ
ทรัพยากรในปริมาณเทาท่ีจําเปน ซึ่งทําใหเกิดปริมาณของเสียท่ีลดลงในขณะท่ีมีผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน
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ระดับคะแนน รายละเอียด

1
มีขอมูลผูประกอบการในนิคมฯ ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-
Process) ไมนอยกวา 5% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดในนิคมฯ

3
มีขอมูลผูประกอบการในนิคมฯ ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-
Process) ไมนอยกวา 10% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดในนิคมฯ

5
มีขอมูลผูประกอบการในนิคมฯ ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-
Process) ไมนอยกวา 15% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดในนิคมฯ

ฐานขอมูล จํานวน % โรงงานท่ีเก็บขอมูล
จํานวนโรงงานท่ี

ประกอบกิจการในนิคม
ฯ

รายละเอียดจํานวน % ของโรงงาน
ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5

< 150 >5 > 10 >15
150-400 >3 >5 >7
> 400 >1 >3 >5

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน

ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 ขอมูลผูประกอบการท่ีประกอบกิจการในนิคมฯ ซึ่งมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

(Eco-Process) โดยพิจารณาจากกิจกรรมท่ีใชหลักการของผลิตภาพสีเขียว (Green
Productivity) หรือเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หรือหลักการอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงและเทียบเทากันได



ก18

ดาน 9. ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ
เกณฑตัวช้ีวัด 9. กระบวนการผลิตสินคาหรือบริการและการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม
ตัวช้ีวัด 9.2 ขอมูลผูประกอบการท่ีมีการผลิตสินคาหรือบริการท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (Eco-Product/ Eco-Service )
คาเปาหมาย 9.2.1 มีขอมูลผูประกอบการท่ีมี การผลิตสินคาหรือบริการท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (Eco-Product/ Eco-Service )
คําอธิบายประเด็น

Eco-Product/ Eco-Service
- สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Product) คือ สินคาท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากข้ันตอนการ
จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงาน และการจัดการหลังหมดอายุการใชงานนอยกวาเม่ือเทียบกับ
สินคาอ่ืนท่ีทําหนาท่ีอยางเดียวกัน
- บริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Service) คือ ธุรกิจบริการท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
ข้ันตอนการจัดหาวัตถุดิบ การใชทรัพยากรและพลังงานในชวงการใหบริการ และการจัดการของเสียท่ี
เกิดข้ึนจากการใหบริการนอยกวาเม่ือเทียบกับการใหบริการอ่ืนท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
มีขอมูลผูประกอบการในนิคมฯ ท่ีมีการผลิตสินคาหรือบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Eco-Product/ Eco-Service) ไมนอยกวา 5% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดใน
นิคมฯ

3
มีขอมูลผูประกอบการในนิคมฯ ท่ีมีการผลิตสินคาหรือบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Eco-Product/ Eco-Service) ไมนอยกวา 10% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดใน
นิคมฯ

5
มีขอมูลผูประกอบการในนิคมฯ ท่ีมีการผลิตสินคาหรือบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Eco-Product/ Eco-Service) ไมนอยกวา 15% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการท้ังหมดใน
นิคมฯ
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ฐานขอมูล จํานวน % โรงงานท่ีเก็บขอมูล
จํานวนโรงงานท่ี

ประกอบกิจการในนิคม
ฯ

รายละเอียดจํานวน % ของโรงงาน
ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5

< 150 >5 >10 >15
150-400 >3 >5 >7
> 400 >1 >3 >5

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน

ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 ขอมูลผูประกอบการท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีมีสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Product) คือ

สินคาท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากข้ันตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงาน
และการจัดการหลังหมดอายุการใชงานนอยกวาเม่ือเทียบกับสินคาอ่ืนท่ีทําหนาท่ีอยางเดียวกัน

 ขอมูลผูประกอบการท่ีมีบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Service) คือ ธุรกิจบริการท่ีสง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากข้ันตอนการจัดหาวัตถุดิบ การใชทรัพยากรและพลังงานในชวงการ
ใหบริการ และการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการนอยกวาเม่ือเทียบกับการใหบริการ
อ่ืนท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน

ดาน 9. ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ
เกณฑตัวช้ีวัด 9. กระบวนการผลิตสินคาหรือบริการและการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม
ตัวช้ีวัด 9.3 ขอมูลผูประกอบการท่ีมีกระบวนการ การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing)
คาเปาหมาย 9.3.1 มีขอมูลผูประกอบการท่ีมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการ

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing)
คําอธิบายประเด็น
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Green Purchasing
การจัดซื้อจัดจางสนิคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing) คือ การจัดซื้อจัดจาง

สินคาและบริการทีส่งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาสินคาหรือบริการอ่ืนที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน โดยการ
พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของสินคาหรือบริการนั้นๆ เร่ิมตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุหีบหอ การ
ขนสง การใชงาน และการจัดการซากผลิตภัณฑหลังหมดอายุการใชงาน

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
มีขอมูลผูประกอบการในนิคมฯ ท่ีมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing) ไมนอยกวา 5% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการ
ท้ังหมดในนิคมฯ

3
มีขอมูลผูประกอบการในนิคมฯ ท่ีมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing) ไมนอยกวา 10% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการ
ท้ังหมดในนิคมฯ

5
มีขอมูลผูประกอบการในนิคมฯ ท่ีมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing) ไมนอยกวา 15% ของโรงงานท่ีประกอบกิจการ
ท้ังหมดในนิคมฯ

ฐานขอมูล จํานวน % โรงงานท่ีเก็บขอมูล
จํานวนโรงงานท่ี

ประกอบกิจการในนิคม
ฯ

รายละเอียดจํานวน % ของโรงงาน
ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5

< 150 >5 >10 >15
150-400 >3 >5 >7
> 400 >1 >3 >5

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน

ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 ขอมูลผูประกอบการที่มีการจัดซื้อจัดจางสนิคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green

Purchasing) คือ การจัดซื้อจัดจางสนิคาและบริการทีส่งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาสินคาหรือ
บริการอ่ืนที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน โดยการพิจารณาตลอดวัฏจกัรชีวิตของสินคาหรือบริการนั้นๆ เร่ิม
ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ
การผลิต การบรรจุหีบหอ การขนสง การใชงาน และการจัดการซากผลิตภัณฑหลงัหมดอายุการใชงาน
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ดาน 10. มลภาวะทางน้ํา
เกณฑตัวช้ีวัด 10. การควบคุมมลภาวะทางน้ํา
ตัวช้ีวัด 10.1 ขอรองเรียนเรื่องการลักลอบปลอยน้ําเสียออกสูสาธารณะ
คาเปาหมาย 10.1.1 นิคมฯ ไมมีขอรองเรียน หรือ มีขอรองเรียนแต มีการจัดการตอขอ

รองเรียนจากการลักลอบปลอยน้ําเสียออกสูสาธารณะอยางเหมาะสม โดยมี
ความรุนแรงของผลกระทบไมเกินขีดจํากัดท่ียอมรับได

คําอธิบายประเด็น
กรณีมีขอรองเรียน นับเฉพาะขอรองเรียนท่ีพิสูจนไดวาสาเหตุเกิดจากนิคมอุตสาหกรรม โดยตอง

มีมาตรการรับขอรองเรียนตามระบบ ISO 14001 หรือตามระบบอ่ืนๆของ กนอ. และมีการดําเนินการ
แกไขท่ีสาเหตุของปญหาและมีมาตรการปองกันการเกิดซ้ําท่ีเห็นผลชัดเจน

ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะตองไมรุนแรงเกินขีดจํากัดท่ียอมรับได ดังนี้
- มีผลกระทบตอมนุษย จนทําใหพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- มีผลกระทบความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากร ซึ่งตองใชเวลาในการฟนฟูมากกวา 6

เดือน
การลักลอบปลอยน้ําเสียออกสูสาธารณะ ซึ่งหมายถึง การจงใจไมทําการบําบัดน้ําเสียและลักลอบปลอยน้ํา
เสียท่ียังไมไดทําการบําบัดออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษในระยะเวลา 1 ป

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
นิคมฯ ไมมีขอรองเรียน อันเนื่องมาจากเรื่องการลักลอบปลอยน้ําเสียออกสู
สาธารณะในรอบระยะเวลา 1 ปปฏิทิน หรือมีขอรองเรียนและมีการจัดการขอ
รองเรียนอยางเหมาะสม โดยมีความรุนแรงของผลกระทบไมเกินท่ียอมรับได

หมายเหตุ คะแนน =3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสาร ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสาร/การรับและตอบสนองขอรองเรียนตามระบบ
ISO 14001

 บันทึกขอรองเรียนจากเรื่องการลักลอบปลอยน้ําเสียออกสูสาธารณะ
 แผนงานหรือมาตรการรองรับเพ่ือแกไขปญหาการลักลอบปลอยน้ําเสียออกสูสาธารณะ
 ผลการดําเนินงานตามแผนงานหรือมาตรการเพ่ือแกไขปญหาการลักลอบปลอยน้ําเสียออกสู

สาธารณะ
 บันทึกการประชุมท่ีเก่ียวของกับปญหาการลักลอบปลอยน้ําเสียออกสูสาธารณะ
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ดาน 10. มลภาวะทางน้ํา
เกณฑตัวช้ีวัด 10. การควบคุมมลภาวะทางน้ํา
ตัวช้ีวัด 10.2 คุณภาพน้ําท้ิงซึ่งวัดในรูปของซีโอดี (Chemical Oxygen Demand:
COD)
คาเปาหมาย 10.2.1 สวนตางระหวางคา “คุณภาพน้ําท้ิงซ่ึงวัดในรูปของซีโอดี (COD )

และคุณภาพน้ําในแหลงรองรับ” ดีข้ึนกวาผลเปรียบเทียบของปฐาน
คําอธิบายประเด็น

- คาซีโอดี (COD) คือ ปริมาณออกซิเจนท้ังหมดท่ีตองการใชเพ่ือออกซิเดชันสารอินทรียและ
สารอนินทรียในน้ําใหเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา คา COD ถูกนํามาใชเปนตัวชี้วัดในท่ีนี้เนื่องจากคา
COD จะรวมสารอินทรียท่ีถูกยอยสลายทางชีวภาพและสารท่ียากตอการยอยสลายทางชีวภาพได และใช
ใน
การวิเคราะหน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยท่ัวไปเนื่องจากการวัดคา COD ใชเวลาเพียงไมก่ีชั่วโมง
ทําใหสามารถแกไขขอผิดพลาดไดทันทวงที ซึ่งตางจากคาบีโอดี (BOD) ท่ีตองใชเวลาการวัดท่ีอาจนานถึง
หลายวัน ท้ังนี้ การเปรียบเทียบดังกลาวเปนการเปรียบเทียบคา COD ของน้ําท่ีผานการบําบัดและถูก
ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมกับคา COD ของแหลงรองรับ ซึ่งหมายถึงแหลงน้ําท่ีรองรับน้ําท่ีถูกปลอยมาจาก
นิคมฯ และ ดีข้ึนกวาผลเปรียบเทียบของปฐาน

- สูตรสวนตาง “ระหวางคุณภาพน้ําท้ิงซึ่งถูกปลอยออกสูสิ่งแวดลอมวัดในรูปของซีโอดี (COD)
และคุณภาพน้ําในแหลงรองรับ” เทากับ คาซีโอดี (COD) ของน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัด ลบดวย คาซีโอดีของ
แหลงน้ํารองรับท่ีปลอยมาจากนิคมฯ

- นิคมฯ มีการนําคาคุณภาพน้ําท้ิงมาเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําในแหลงรองรับ โดยมีสวนตาง
ระหวางคา COD ของน้ําท้ิง และคา COD ของน้ําในแหลงรองรับท่ีนอยลงเม่ือเทียบกับสวนตางของปฐาน
หรือคา COD ของน้ําท้ิงมีคานอยกวาหรือเทียบเทากับคา COD ของน้ําในแหลงรองรับ

- ตัวอยางของการมีผลเปรียบเทียบท่ีดีข้ึนกวาผลเปรียบเทียบของปฐาน ไดแก ความแตกตาง
ระหวางคา COD ของน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดและคา COD ของแหลงน้ํารองรับในปนี้นอยกวาความแตกตาง
ระหวางคา COD ท่ีวัดเม่ือปท่ีแลว เชน ถาในปท่ีแลวคา COD ของน้ําท่ีผานการบําบัดมีคาเทากับ 100
มก./ล. และคา COD ของน้ําในแหลงรองรับมีคาเทากับ 40 มก./ล.  (สวนตางระหวางคา COD ของน้ําท้ิง
และแหลงน้ํารองรับมีคาเทากับ 60 มก./ล.) ในปนี้ คา COD ของน้ําท่ีผานการบําบัดมีคาเทากับ 90 มก./
ล. และคา COD ของน้ําในแหลงรองรับมีคาเทากับ 40 มก./ล.  (สวนตางระหวางคา COD ของน้ําท้ิงและ
แหลงน้ํารองรับมีคาเทากับ 50 มก./ล.)  สวนตางท่ีลดลงจาก 60 มก./ล. เหลือ50 มก./ล. นี้หมายถึง
ผลเปรียบเทียบท่ีดีข้ึน
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ระดับคะแนน รายละเอียด

1
มีการเก็บขอมูล COD และเปรียบเทียบคุณภาพน้ําท้ิง และคุณภาพน้ําในแหลง
รองรับ แตยังไมมีการเปรียบเทียบกับปฐาน สําหรับนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิงเริ่มมี
การเก็บขอมูล COD

3
มีการเก็บขอมูล COD และเปรียบเทียบสวนตางคุณภาพน้ําท้ิง และคุณภาพน้ําใน
แหลงรองรับ เพ่ิมข้ึน หรือเทากับปฐาน แตสามารถอธิบายได

5

กรณีท่ี 1: มีการเก็บขอมูล COD และเปรียบเทียบสวนตางคุณภาพน้ําท้ิง และ
คุณภาพน้ําในแหลงรองรับ นอยลงกวาผลเปรียบเทียบของปฐาน
(ผลเปรียบเทียบดีข้ึน)
กรณีท่ี 2: ไมมีการปลอยน้ําท้ิงลงแหลงรองรับ (Zero Discharge)

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสารการกําหนดจุดตรวจวัดท้ังจุดปลอยจากนิคมฯ และแหลงรองรับน้ําท้ิง (Receiving
Water) เชน คลอง บึง หรือ ทะเล ท้ังนี้ แหลงรองรับน้ําท้ิงควรจะเปนจุดท่ีใกลเคียงกับจุดปลอย
น้ําจากนิคมฯ

 การกําหนดความถ่ีและชวงเวลาในการเก็บน้ําเพ่ือวิเคราะห COD ท้ังจุดปลอยจากนิคมฯ และ
แหลงรองรับน้ําท้ิง เชน ฤดูฝน ฤดูแลง เปนตน

 การกําหนดปฐาน
 ผลวิเคราะห COD ของน้ําท้ิงท่ีมีการเก็บตัวอยาง
 การประเมินผลและเปรียบเทียบคุณภาพน้ําท้ิงและคุณภาพน้ําในแหลงรองรับกับปฐาน
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ดาน 11. การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
เกณฑตัวช้ีวัด 11. การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
ตัวช้ีวัด 11.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณนิคมฯ
คาเปาหมาย 11.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณนิคมฯ อยูในเกณฑมาตรฐาน

อยางตอเนื่อง
คําอธิบายประเด็น

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณนิคมฯ อยูในเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง หมายถึง
คุณภาพอากาศสอดคลองตามเกณฑของกฎหมายอยางตอเนื่อง

ระดับคะแนน รายละเอียด
3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณนิคมฯ ตองอยูในเกณฑมาตรฐาน

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 การกําหนดพารามิเตอรและจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณนิคมฯ ผลการ
ตรวจวัดตามจุดตรวจวัดท่ีกําหนด โดยเฉพาะคา SOX, NOX และฝุน
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ดาน 12. กากของเสีย
เกณฑตัวช้ีวัด 12. การจัดการกากของเสีย
ตัวช้ีวัด 12.1 การลักลอบท้ิงกากของเสีย
คาเปาหมาย 12.1.1 นิคมฯ ไมมีขอรองเรียนหรือมีขอรองเรียนแต มีการจัดการตอขอ

รองเรียนจากการลักลอบท้ิงกากของเสียออกสูสาธารณะอยางเหมาะสม
โดยมีความรุนแรงของผลกระทบไมเกินขีดจํากัดท่ียอมรับได

คําอธิบายประเด็น
กรณีมีขอรองเรียน นับเฉพาะขอรองเรียนท่ีพิสูจนไดวาสาเหตุเกิดจากนิคมอุตสาหกรรม โดย

ตองมีมาตรการรับขอรองเรียนตามระบบ ISO 14001 หรือตามระบบอ่ืนๆของ กนอ. และมีการดําเนินการ
แกไขท่ีสาเหตุของปญหาและมีมาตรการปองกันการเกิดซ้ําท่ีเห็นผลชัดเจน

ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะตองไมรุนแรงเกินขีดจํากัดท่ียอมรับได ดังนี้
- มีผลกระทบตอมนุษย จนทําใหพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- มีผลกระทบความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากร ซึ่งตองใชเวลาในการฟนฟูมากกวา
6 เดือน
การลักลอบท้ิงกากของเสียออกสูสาธารณะ หมายถึง การจงใจไมทําการบําบัดกากของเสีย

และ การลักลอบปลอยกากของเสียท่ียังไมไดทําการบําบัดออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตท่ีตั้งแหลงกําเนิด
มลพิษนิคมฯ จะตองไมมีขอรองเรียนเรื่องการลักลอบท้ิงกากของเสียในรอบระยะเวลา 1 ป ซึ่งกากของเสีย
นี้รวมถึงกากของเสียท่ีอันตราย (Hazardous Wastes) และกากของเสียท่ีไมเปนอันตราย (Non-
hazardous Wastes)

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
นิคมฯ ไมมีขอรองเรียนเรื่องการลักลอบท้ิงกากของเสียในรอบระยะเวลา 1 ป
ปฏิทิน หรือมีขอรองเรียนและมีการจัดการขอรองเรียนอยางเหมาะสม โดยมี
ความรุนแรงของผลกระทบไมเกินท่ียอมรับได

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสาร ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสาร/การรับและตอบสนองขอรองเรียนตามระบบ
ISO 14001

 บันทึกขอรองเรียนอันเนื่องมาจากการลักลอบท้ิงกากของเสีย
 แผนงานหรือมาตรการรองรับเพ่ือแกไขปญหาการลักลอบท้ิงกากของเสีย
 ผลการดําเนินงานตามแผนงานหรือมาตรการเพ่ือแกไขปญหาการลักลอบท้ิงกากของเสีย
 บันทึกการประชุมท่ีเก่ียวของกับปญหาการลักลอบท้ิงกากของเสียออกสูสาธารณะ
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ดาน 12. กากของเสีย
เกณฑตัวช้ีวัด 12. การจัดการกากของเสีย
ตัวช้ีวัด 12.2 การเก็บขอมูลและศึกษาการกอเกิดของเสีย
คาเปาหมาย 12.2.1 มีขอมูลชนิดและปริมาณกากของเสียของโรงงานในนิคมฯ

ระดับคะแนน รายละเอียด%

5
มีขอมูลชนิดและปริมาณกากของเสียของโรงงานในนิคมฯ มากกวา 100% ของ
จํานวนโรงงานในนิคมฯท่ีแจงเริ่มประกอบกิจการ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 ขอมูลซึ่งแสดงถึงชนิดและปริมาณกากของเสียของโรงงานตางๆ ในนิคมฯ ท้ังของเสียท่ีอันตราย
และของเสียท่ีไมอันตราย

 สรุปรายชื่อโรงงานท่ีไมไดขออนุญาตกําจัดของเสีย
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ดาน 13. มลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุน ควัน เหตุเดือดรอนรําคาญ
เกณฑตัวช้ีวัด 13. การจัดการและตอบสนองตอขอรองเรียนดานมลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุน

ควัน เหตุเดือดรอนรําคาญ
ตัวช้ีวัด 13.1 การตอบสนองตอขอรองเรียน
คาเปาหมาย 13.1.1 มีกระบวนการตอบสนองขอรองเรียนและรายงานผลการตอบสนอง

ขอรองเรียนประจําป เกี่ยวกับเรื่อง กลิ่น ฝุน ควัน เหตุเดือดรอนรําคาญ
และมีการวางมาตรการปองกัน แกไขท่ีมีประสิทธิผล

คําอธิบายประเด็น
นิคมฯ มีจํานวนขอรองเรียนเรื่องมลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุน ควัน เหตุเดือดรอนรําคาญตางๆ

ท่ีมีการกําหนดมาตรการแกไข
ระดับคะแนน รายละเอียด

1 มีการวิเคราะหรายงานผลขอรองเรียนและวางมาตรการแกไข

3 ดําเนินการตามมาตรการแกไขอยางเปนรูปธรรม

5 นําผลการวิเคราะหและผลของการแกไขไปสูการวางมาตรการปองกันการเกิดซ้ํา

5
กรณีไมมีขอรองเรียน แตมีกระบวนการตอบสนองขอรองเรียนและรายงานผลการ
ตอบสนองขอรองเรียนฯ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสารกระบวนการตอบสนองขอรองเรียน เชน เอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ในระบบ ISO หรือ ผังการตอบสนองขอรองเรียน

 รายงานผลการตอบสนองขอรองเรียนในรอบ 1 ป
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ดาน 14. ความปลอดภัยและสุขภาพ
เกณฑตัวช้ีวัด 14. การจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 14.1 นิคมฯ มีการจัดทําฐานขอมูลสารเคมีโรงงานท่ีเชื่อมโยงกับความ

ปลอดภัยและสุขภาพ
คาเปาหมาย 14.1.1 มีความรวมมือและประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดทํา

ฐานขอมูลสารเคมีโรงงานท่ีเช่ือมโยงกับความปลอดภัยและสุขภาพ
คําอธิบายประเด็น

นิคมฯ มีความรวมมือและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําฐานขอมูลสารเคมีโรงงาน
ท่ีเชื่อมโยงกับความปลอดภัยและสุขภาพ

ระดับคะแนน รายละเอียด

1

1. นิคมฯ ดําเนินการเก็บขอมูลสารเคมีจากโรงงานเพ่ือจัดทําฐานขอมูล ไมนอย
กวา10% ของจํานวนโรงงานท่ีประกอบกิจการ
2. นิคมฯ จะตองมีการหารือกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือหาแนวทางการจัดทําและ
เชื่อมโยงขอมูลสารเคมีท่ีใชในนิคมฯ

3

1. นิคมฯ ดําเนินการเก็บขอมูลสารเคมีจากโรงงานเพ่ือจัดทําฐานขอมูล
ไมนอยกวา 20% ของจํานวนโรงงานท่ีประกอบกิจการ
2. นิคมฯ จะตองมีการหารือกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือหาแนวทางการจัดทําและ
เชื่อมโยงขอมูลสารเคมีท่ีใชในนิคมฯ

5

1. นิคมฯ ดําเนินการเก็บขอมูลสารเคมีจากโรงงานเพ่ือจัดทําฐานขอมูล
ไมนอยกวา 30% ของจํานวนโรงงานท่ีประกอบกิจการ
2. นิคมฯ จะตองมีการหารือกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือหาแนวทางการจัดทําและ
เชื่อมโยงขอมูลสารเคมีท่ีใชในนิคมฯ

ฐานขอมูล จํานวน % โรงงานท่ีเก็บขอมูล
จํานวนโรงงานท่ี

ประกอบกิจการในนิคม
ฯ

รายละเอียดจํานวน % ของโรงงาน
ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5

< 150 ไมนอยกวา 10 ไมนอยกวา  20 ไมนอยกวา 30
150-400 ไมนอยกวา 4 ไมนอยกวา 10 ไมนอยกวา 14
> 400 ไมนอยกวา 2 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 10

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
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ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 รายชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยและสุขภาพ เชน เทศบาล โรงพยาบาล สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด เปนตน
 ฐานขอมูลสารเคมีโรงงาน
 เอกสารหรือหลักฐานในการหารือกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือหาแนวทางการจัดทําและเชื่อมโยง

ขอมูลสารเคมีท่ีใชในนิคมฯ เชน บันทึกการประชุม MOU เปนตน
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ดาน 14. ความปลอดภัยและสุขภาพ
เกณฑตัวช้ีวัด 14. การจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 14.1 นิคมฯ มีการจัดทําฐานขอมูลสารเคมีโรงงานท่ีเชื่อมโยงกับความ

ปลอดภัยและสุขภาพ
คาเปาหมาย 14.1.2 มีการเผยแพรขอมูลสารเคมีโรงงานท่ีเช่ือมโยงกับความปลอดภัย

และสุขภาพแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
คําอธิบายประเด็น

เปนการขยายผลของกิจกรรม 14.1.1 โดยนิคมฯ เผยแพรขอมูลสารเคมีโรงงานท่ีเชื่อมโยงกับ
ความปลอดภัยและสุขภาพแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก เทศบาล โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และภาคการศึกษาวิจัยตางๆ

ระดับคะแนน รายละเอียด

3

มีเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานท่ียืนยันการเผยแพรขอมูลสารเคมีโรงงานท่ี
เชื่อมโยงกับความปลอดภัยและสุขภาพแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สาธารณสุข
จังหวัด เทศบาล โรงพยาบาล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เปนตน

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสาร หลักฐาน หรือรายงานท่ียืนยันการเผยแพรขอมูลสารเคมีโรงงานท่ีเชื่อมโยงกับความ
ปลอดภัยและสุขภาพแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การฝกอบรม จัดทําเอกสาร ศูนยกระจายขาว
ชุมชน เปนตน
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ดาน 14. ความปลอดภัยและสุขภาพ
เกณฑตัวช้ีวัด 14. การจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 14.2 มีการเก็บขอมูลดานความปลอดภัย (อุปกรณดับเพลิง สถานีดับเพลิง)
คาเปาหมาย 14.2.1 มีการจัดทําทะเบียนบุคลากรและการเก็บขอมูลดานความปลอดภัย

(อุปกรณดับเพลิง สถานีดับเพลิง)
คําอธิบายประเด็น

นิคมฯ มีการจัดทําทะเบียนบุคลากรและการเก็บขอมูลดานความปลอดภัย (อุปกรณดับเพลิง
สถานีดับเพลิง)

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
มีการจัดทําทะเบียนบุคลากรและการเก็บขอมูลดานความปลอดภัย (อุปกรณ
ดับเพลิง สถานีดับเพลิง)

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 ทะเบียนบุคลากรและการเก็บขอมูลดานความปลอดภัย (อุปกรณดับเพลิง สถานีดับเพลิง)
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ดาน 14. ความปลอดภัยและสุขภาพ
เกณฑตัวช้ีวัด 14. การจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 14.3 แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินและการซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ
คาเปาหมาย 14.3.1 มีแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินและซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ อยาง

ตอเนื่องและมีการทบทวนแผนทุกป
คําอธิบายประเด็น

นิคมฯ มีแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินของนิคมฯ ซึ่งหมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหการควบคุมและ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินภายในนิคมฯ เปนไปอยางรวดเร็วและทันทวงที โดยแผนดังกลาวจะตองไดรับการ
ทบทวนเปนประจําในทุกๆ ป และจะตองมีการซอมแผนอยางตอเนื่องทุกปเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
รับมือกับสถานการณภาวะฉุกเฉินใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ภาวะฉุกเฉินในท่ีนี้หมายถึง ภาวะท่ีเปน
อันตราย หรือสภาวะท่ีมีอันตรายแฝงสูง ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอบุคคล ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอมได หรือ
เปนสภาวะท่ีไมสามารถควบคุมไดทันทีทันใด ทําใหเกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตและเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสิน หรืออาจทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
มีแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินและซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ อยางตอเนื่องและมีการ
ทบทวนแผนทุกป

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินและซอมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ
 ผลการซอมหรือทบทวนแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
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ดาน 14. ความปลอดภัยและสุขภาพ
เกณฑตัวช้ีวัด 14. การจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 14.4 การรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการเฝาระวังสุขภาพชุมชน
คาเปาหมาย 14.4.1 มีการรวมมือหรือประสานขอมูลกับหนวยงานตางๆ ในการเฝาระวัง

สุขภาพชุมชน (Community Health Surveillance Collaboration)
คําอธิบายประเด็น

นิคมฯ มีการเฝาระวังสุขภาพชุมชน หมายถึง นิคมฯ มีการจัดการขอมูลดานสุขภาพของชุมชน
และนําขอมูลไปใชในการกําหนดวิธีการบริหารจัดการและดูแล และแกไขปญหาสุขภาพของชุมชนของแต
ละนิคมฯ

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
มีการเฝาระวังและสงเสริมสุขภาพชุมชนโดยการออกหนวยแพทยเคลื่อนท่ี หรือมี
กิจกรรมดานสุขภาพรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3
มีความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สถานพยาบาล ในการเก็บขอมูล
สุขภาพชุมชน 21 โรค

5
มีการจัดการความรวมมือหรือประสานขอมูลการเฝาระวังสุขภาพชุมชนกับ
หนวยงานดานสาธารณสุขรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 แผนหรือกิจกรรมการเฝาระวังและสงเสริมสุขภาพชุมชน
 ผลจากแผนหรือกิจกรรมการเฝาระวังและสงเสริมสุขภาพชุมชน
 เอกสารแสดงความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สถานพยาบาล ในการเก็บขอมูลสุขภาพ

ชุมชน 21 โรค
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ดาน 14. ความปลอดภัยและสุขภาพ
เกณฑตัวช้ีวัด 14. การจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวช้ีวัด 14.5 การเกิดอุบัติเหตุรายแรงและอัตราการเจ็บปวยท่ีรุนแรงท่ีมีผลกระทบตอ

ชุมชนในรอบหนึ่งปเปนศูนย
คาเปาหมาย 14.5.1 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุรายแรงและอัตราการเจ็บปวยท่ีรุนแรงท่ีมี

ผลกระทบตอชุมชนในรอบหนึ่งปเปนศูนย
คําอธิบายประเด็น

ตามคําจํากัดความของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวย หลักเกณฑการชี้บงอันตราย การ
ประเมิน    ความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 นั้น อุบัติเหตุข้ันรุนแรง
คือ การเกิดเพลิงไหม    การระเบิด หรือการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอ
สุขภาพอนามัย ชีวิต ทรัพยสิน ชุมชน หรือสิ่งแวดลอม

ตามประกาศกระทรวงแรงงานป พ.ศ. 2553 การเจ็บปวยท่ีรุนแรง คือ เจ็บปวยท่ีมีลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

1. ตองมีการผาตัดมากกวา 1 ตําแหนงหรอืมีการผาตัดมากกวา 1 ครั้งข้ึนไป
2. มีขอบงชี้ทางการแพทยท่ีตองดูแลรักษาตัวในหอผูปวยหนักและใชเครื่องชวยหายใจไมนอยกวา 5
วัน
3. มีขอบงชี้ทางการแพทยท่ีตองดูแลรักษาตัวในหอผูปวยหนัก โดยไมใชเครื่องชวยหายใจไมนอยกวา 10

วัน
4. ตองไดรับการรักษาโดยการผาตัดและเกิดภาวะแทรกซอนท่ีตองไดรับการผาตัดแกไขหรือรักษา

ทางยาตอเนื่องไมนอยกวา 20 วัน
5. ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยท่ีสวนหลังของดวงตาซึ่งจําเปนตองไดรับการผาตัด
6. บาดแผลระดับ 3 จากสาเหตุไฟไหม น้ํารอนลวก ความรอน ความเย็น สารเคมี รังสีไฟฟา หรือ

ระเบิด ซึ่งเกิดแกอวัยวะของรางกาย หรือความรุนแรงของบาดแผล ไดแก ใบหนา หรืออวัยวะเพศ หรือมือ
ท่ีตองทําศัลยกรรมตกแตงหรือบาดแผลท่ีจําเปนตองดมยา เพ่ือทําแผลมากกวา 3 ครั้ง หรือบาดแผลเกิน
กวารอยละ 10 ของรางกาย

7. ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยท่ีตองมีวิธีการรักษาท่ียุงยากสลับซับซอนตามความเห็นของ
คณะกรรมการแพทย

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
ไมมีการเกิดอุบัติเหตุรายแรงและอัตราการเจ็บปวยท่ีรุนแรง (ตามรายละเอียด
ดานบน) ท่ีมีผลกระทบตอชุมชนในรอบระยะเวลา 1 ปปฏิทิน

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
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 รายงาน/บันทึกการเกิดอุบัติเหตุรายแรง
ดาน 15. การพึ่งพาเกื้อกูลซ่ึงกันและกันของอุตสาหกรรม
เกณฑตัวช้ีวัด 15. การบริหารจัดการแบบพ่ึงพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกันของ
ภาคอุตสาหกรรม
ตัวช้ีวัด 15.1 เครือขายหรือความเชื่อมโยงท่ีกอใหเกิดการเก้ือกูลซึ่งกันและกันของ

ภาคอุตสาหกรรม
คาเปาหมาย 15.1.1 มีจํานวนรูปแบบเครือขาย/ความเช่ือมโยงท่ีกอใหเกิดการเกื้อกูลซ่ึง

กันและกันของภาคอุตสาหกรรมดานใดดานหนึ่งของโรงงานในนิคมฯ
(Sharing Resources/Activities) อยางนอย 1 เครือขายใน 9 ดาน
(Areas) ของ Ed Cohen

คําอธิบายประเด็น
นิคมฯ มีการรวบรวมจํานวนรูปแบบเครือขาย/ความเชื่อมโยงท่ีกอใหเกิดการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน

ของภาคอุตสาหกรรมดานใดดานหนึ่งของโรงงานในนิคมฯ (Sharing Resources/ Activities) อยางนอย
1 เครือขายใน 9 ดาน (Areas) ของ Ed Cohen ไดแก

1. วัตถุดิบ (Material)
2. การขนสง (Transportation)
3. ทรัพยากรมนุษย (Human Resource)
4. ขอมูลและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. คุณภาพชีวิตและการเชื่อมตอกับชุมชน (Quality of Life/ Community Connection)
6. พลังงาน (Energy)
7. การตลาด (Marketing)
8. สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย (Environmental Health and Safety)
9. กระบวนการผลิต (Production Process)

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
มีจํานวนรูปแบบเครือขาย/ ความเชื่อมโยงท่ีกอใหเกิดการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน
ของภาคอุตสาหกรรมดานใดดานหนึ่งของโรงงานในนิคมฯ (Sharing
Resources/ Activities) อยางนอย 1 เครือขาย

3
ประสิทธิผลของเครือขาย/ ความเชื่อมโยงท่ีกอใหเกิดการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน
(สามารถประเมินผลได) และสามารถลดตนทุนได

5 เครือขายมีความตอเนื่อง มีการขยายเครือขายเพ่ิมข้ึน และมีความยั่งยืน
หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
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ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 เอกสารการประชุม หรือ MOU หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ จากการสรางเครือขาย/ความ

เชื่อมโยงท่ีกอใหเกิดการเก้ือกูลซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรมดานใดดานหนึ่งของโรงงานใน
นิคมฯ (Sharing Resources/ Activities) อยางนอย 1 เครือขาย ดังตอไปนี้ วัตถุดิบ (Material)/
การขนสง (Transportation) / ทรัพยากรมนุษย (Human Resource)/ ขอมูลและการสื่อสาร
(Information and Communication)/ คุณภาพชีวิตและการเชื่อมตอกับชุมชน (Quality of
Life/Community Connection)/ พลังงาน (Energy)/ การตลาด (Marketing)/ สิ่งแวดลอม
สุขภาพ และความปลอดภัย (Environmental Health and Safety)/ กระบวนการผลิต
(Production Process)

 ผลการประเมินประสิทธิผลของเครือขาย/ ความเชื่อมโยงท่ีกอใหเกิดการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน
และความสามารถในการลดตนทุนท่ีแสดงเปนจํานวนเงิน
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พนักงานท้ังของนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการท่ีดี
กอใหเกิดความสุขขององคกรและสามารถอยูรวมกับชุมชน อยางผาสุกและยั่งยืน
ดาน 16. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
เกณฑตัวช้ีวัด 16. ท่ีทํางานมีสุข (Happy Work place)
ตัวช้ีวัด 16.1 การเปนนิคมอุตสาหกรรมสีขาว
คาเปาหมาย 16.1.1 ไดรับการประกาศเปน "นิคมอุตสาหกรรมสีขาว"

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
นิคมอุตสาหกรรมมีสถานประกอบการท่ีเปดดําเนินการแลวเขารวมโครงการ
โรงงาน สีขาว หรือมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) ไมนอยกวา 30% ของจํานวนโรงงานท้ังหมด

3

นิคมอุตสาหกรรมมีสถานประกอบการท่ีเปดดําเนินการแลวเขารวมโครงการและ
ผานเกณฑโรงงานสีขาว หรือมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ (มยส.) จํานวน 1 ถึง 79% ของจํานวนโรงงานท้ังหมดใน
นิคมฯ

5

นิคมอุตสาหกรรมมีสถานประกอบการท่ีเปดดําเนินการแลวเขารวมโครงการและ
ผานเกณฑโรงงานสีขาว หรือมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ (มยส.) จํานวนไมนอยกวา 80% ของจํานวนโรงงาน
ท้ังหมดในนิคมฯ หรือไดรับการประกาศเปนนิคมสีขาว

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสารหลักฐานการเขารวมโครงการ ไดแก เกียรติบัตร/เอกสารการจัดทําโครงการรณรงค
ดานยาเสพติด

เปาหมายมิติสังคม: ความสุขของคนในองคกรและชุมชน ซึ่งมุงเนนคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดี

มิติสังคม
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ดาน 16. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
เกณฑตัวช้ีวัด 16. ท่ีทํางานมีสุข
ตัวช้ีวัด 16.2 การพัฒนาบุคลากรของนิคมฯ/ โรงงาน
คาเปาหมาย 16.2.1 มีแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของนิคมฯ ในดาน

- รองรับการพัฒนาการเปนนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนนักจิตอาสา
- การดูแลสุขภาพของพนักงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของแตละ
พื้นท่ี
- แผนการเสริมสรางภูมิคุมกันชีวิต

ระดับคะแนน รายละเอียด
1 นิคมอุตสาหกรรมมีแผนและผลการพัฒนาบุคลากรครบท้ัง 2 ดาน
3 นิคมอุตสาหกรรมมีแผนและผลการพัฒนาบุคลากรครบท้ัง 3 ดาน
5 นิคมอุตสาหกรรมมีแผนและผลการพัฒนาบุคลากรครบท้ัง 4 ดาน

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 แผนการฝกอบรม
 ผลการจัดฝกอบรมใหพนักงาน
 ใบลงทะเบียน หรือใบประกาศนียบัตร

ดาน 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
เกณฑตัวช้ีวัด 17. ชุมชนอยูดีมีสุข
ตัวช้ีวัด 17.1 การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน
คาเปาหมาย 17.1.1 มีแผนและผลในการรวมกับผูพัฒนา/กลุมโรงงานในการเสริมสราง

ความสัมพันธและความเขาใจกับชุมชน
ระดับคะแนน รายละเอียด

3
มีแผนและผลในการรวมกับผูพัฒนา/ กลุมโรงงานในการเสริมสรางความสัมพันธ
และความเขาใจกับชุมชน (การสานสัมพันธ)

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

เอกสารหรือรูปถายท่ีแสดงถึง แผนและผลในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมของนิคมฯ รวมกับ
ผูพัฒนา (ในกรณีท่ีเปนนิคมฯ รวม) และผูประกอบการ
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ดาน 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
เกณฑตัวช้ีวัด 17. ชุมชนอยูดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)
ตัวช้ีวัด 17.2 สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของแตละนิคมฯ
คาเปาหมาย 17.2.1 มีการจัดตั้งหรือแตงตั้งคณะทํางาน/สมาชิกเครือขาย CSR/Eco  (Eco

& CSR Network แบบพหุภาคี) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามบริบท
ของแตละนิคมฯ

ระดับคะแนน รายละเอียด
1 มีการจัดตั้งหรือแตงตั้งคณะทํางาน/สมาชิกเครือขาย CSR/Eco ของนิคมฯ ซึ่ง

เปนคณะทํางานสมาชิกรวมผลักดันแผนงาน โครงการ ประสานงาน และรายงาน
ผลในเรื่อง CSR และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และมี
จํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนนอยกวา 5 %ตอป

3 มีการจัดตั้งหรือแตงตั้งคณะทํางาน/สมาชิกเครือขาย CSR/Eco ของนิคมฯ ซึ่ง
เปนคณะทํางานสมาชิกรวมผลักดันแผนงาน โครงการ ประสานงาน และรายงาน
ผลในเรื่อง CSR และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
และมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน 5-10 %ตอป

5 มีการจัดตั้งหรือแตงตั้งคณะทํางาน/สมาชิกเครือขาย CSR/Eco ของนิคมฯ ซึ่ง
เปนคณะทํางานสมาชิกรวมผลักดันแผนงาน โครงการ ประสานงาน และรายงาน
ผลในเรื่อง CSR และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
และมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนมากกวา 10 %ตอป

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสารแตงตั้งคณะทํางาน ECO หรือ CSR
 ใบสมัครสมาชิกเครือขายฯ

ดาน 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
เกณฑตัวช้ีวัด 17. ชุมชนอยูดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)
ตัวช้ีวัด 17.2 สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของแตละนิคมฯ
คาเปาหมาย 17.2.2 มีแผนและผลการดําเนินงานในการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมฯ

(แผน CSR) ท้ัง 4 ดาน ไดแก สิ่งแวดลอม สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ชุมชน

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
มีแผนและผลการดําเนินงานในการพัฒนาชุมชนตามกรอบแผนแมบท CSR ไม
ครบท้ัง 4 ดาน ไดแก สิ่งแวดลอม สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจชุมชน หรือนิคมฯ
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มีการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไมครบ 100% และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งจะหมายถึง การมีการวางแผนงานการพัฒนาชุมชน
ตาม แผน CSR ท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติตามแผน มีการติดตาม การทบทวนและ
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง

3

มีแผนและผลการดําเนินงานในการพัฒนาชุมชนตามกรอบแผนแมบท CSR ครบ
ท้ัง 4 ดาน ไดแก สิ่งแวดลอม สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจชุมชน และ นิคมฯ มี
การดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนด ครบ 100% และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งจะหมายถึง การมีการวางแผนงานการพัฒนาชุมชน
ตาม แผน CSR ท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติตามแผน มีการติดตาม การทบทวนและ
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง

5
มีการดําเนินงานตามคะแนนระดับ 3 และเขารวมโครงการสงเสริม ECO for
LIFE (นิคมฯ โรงงาน ชุมชน)

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 หลักฐานการจัดทําโครงการ เชน บันทึกการประชุม รูปถาย และการตรวจสอบหลักฐานหนางาน

ดาน 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
เกณฑตัวช้ีวัด 17. ชุมชนอยูดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)
ตัวช้ีวัด 17.3 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่ีมีตอนิคมฯ
คาเปาหมาย 17.3.1 มีผลการสํารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่ีมีตอการดําเนินงานดาน

CSR ของนิคมฯไมต่ํากวา 4.40
ระดับคะแนน รายละเอียด

1 มีผลการสํารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่ีมีตอนิคมฯ ระหวาง 3.50-3.99

3 มีผลการสํารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่ีมีตอนิคมฯ ระหวาง 4.00-4.39

5 มีผลการสํารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่ีมีตอนิคมฯ เทากับ/มากกวา
4.40

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 รายงานแสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของชุมชน



ก41

นิคมฯ และโรงงานในนิคมฯ มีการบริหารจัดการท่ีดีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ดาน 18. การบริหารจัดการพื้นท่ีอยางมีสวนรวม
เกณฑตัวช้ีวัด 18. การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
ตัวช้ีวัด 18.1 การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
คาเปาหมาย 18.1.1 มีระบบการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม ตามโครงการธง

ขาวดาวเขียว หรือ EIA monitoring หรือโครงการอ่ืนท่ีเทียบเทาท่ีนิคมฯ ได
กําหนดข้ึน

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
นิคมฯ มีระบบการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม ตามโครงการธง
ขาวดาวเขียว หรือ EIA monitoring หรือโครงการอ่ืนท่ีเทียบเทาท่ีนิคมฯ ได
กําหนดข้ึน

3 มีการนําผลจากการดําเนินงานมาวิเคราะหเพ่ือเปนโอกาสในการพัฒนาปรับปรุง

5
มีการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 รายงานการประชุมคณะทํางาน EIA Monitoring ของนิคมฯ
 ผลการเขาตรวจโรงงานโครงการธงขาวดาวเขียวของนิคมฯ
 เอกสารแสดงการดําเนินโครงการอ่ืนท่ีเทียบเทาท่ีนิคมฯ ไดกําหนดข้ึน

ดาน 18. การบริหารจัดการพื้นท่ีอยางมีสวนรวม
เกณฑตัวช้ีวัด 18. การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
ตัวช้ีวัด 18.2 แผนและผลการดําเนินงานของคณะทํางาน Eco และคณะทํางาน

เครือขาย Eco (Eco Team/Eco Network)
คาเปาหมาย 18.2.1 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานของ Eco Team และ Eco Network

ประจําป พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงาน

เปาหมายมิติการบริหารจัดการ: การบริหารจัดการบนหลักการมีสวนรวมและหลักธรรมาภิบาล
(Effective Industrial Estate Management) เพ่ือประโยชนสุขของทุกภาคสวน

มิติการบริหารจดัการ
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ระดับคะแนน รายละเอียด

3
นิคมฯ มีการจัดทําแผนการดําเนินงานของ Eco Team และ Eco Network
ประจําป พรอมท้ังมีการสรุปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสารการดําเนินงานตามแผนของ Eco Team และ Eco Network เชน บันทึกการประชุม
ภาพถาย เอกสารโครงการ เปนตน

ดาน 19 การยกระดับการกํากับดูแลโรงงาน
เกณฑตัวช้ีวัด 19. การยกระดับการกํากับดูแลโรงงาน
ตัวช้ีวัด 19.1 การยกระดับการกํากับดูแลโรงงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย
คาเปาหมาย 19.1.1 มีแผนและผลการยกระดับการกํากับดูแลโรงงานในดานตางๆ

ปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ดานสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ระดับคะแนน รายละเอียด
1 มีหลักเกณฑในการจัดกลุมโรงงานในนิคมฯ
3 ดําเนินการจัดกลุมโรงงานและดําเนินการจัดทําแผนการตรวจโรงงาน
5 ดําเนินการตรวจโรงงานตามแผน

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เกณฑการจัดลําดับ
 เอกสารการจัดลําดับโรงงานภายในนิคมฯ ตามความเสี่ยง/ ขอรองเรียน
 การจัดทําแผนตามลําดับความสําคัญ เพ่ือเขาไปตรวจโรงงานเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน
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ดาน 20. สงเสริมใหโรงงานเขาสูระบบบริหารจัดการระดับสากลและระดับประเทศ
เกณฑตัวช้ีวัด 20. สงเสริมใหโรงงานเขาสูระบบบริหารจัดการระดับสากลและระดับประเทศ

(Promotion of International/ National Standard)
ตัวช้ีวัด 20.1 โรงงานท่ีไดรับการรับรอง ISO 14001/ ISO 50001/ TIS/OHSAS

18001/Green Industry (GI)
คาเปาหมาย 20.1.1 มีโรงงานท่ีไดรับการรับรอง ISO 14001 หรือ ISO 50001 หรือ

TIS/OHSAS 18001หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry )ตั้งแตระดับ
ท่ี 2 ข้ึนไปสัดสวนไมนอยกวา 30% ของจํานวนโรงงานท้ังหมด

ระดับคะแนน รายละเอียด

1
นิคมฯ มีโรงงานท่ีไดรับการรับรอง ISO 14001 หรือ ISO 50001 หรือ TIS/OHSAS
18001หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry )ตั้งแตระดับท่ี 2 ระบบหนึ่งระบบใด
หรือระบบการจัดการอ่ืนท่ีเทียบเทา สัดสวนไมต่ํากวา 10% ของจํานวนโรงงานท้ังหมด

3
นิคมฯ มีโรงงานท่ีไดรับการรับรอง ISO 14001 หรือ ISO 50001 หรือ TIS/OHSAS
18001หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry )ตั้งแตระดับท่ี 2 ระบบหนึ่งระบบใด
หรือระบบการจัดการอ่ืนท่ีเทียบเทา สัดสวนมากกวา 20% ของจํานวนโรงงานท้ังหมด

5
นิคมฯ มีโรงงานท่ีไดรับการรับรอง ISO 14001 หรือ ISO 50001 หรือ TIS/OHSAS
18001หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry )ตั้งแตระดับท่ี 2 ระบบหนึ่งระบบใด
หรือระบบการจัดการอ่ืนท่ีเทียบเทา สัดสวนมากกวา 30% ของจํานวนโรงงานท้ังหมด

ฐานขอมูล จํานวน % โรงงานท่ีเก็บขอมูล
จํานวนโรงงานท่ี

ประกอบกิจการในนิคม
ฯ

รายละเอียดจํานวน % ของโรงงาน
ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5

< 150 ไมนอยกวา 10 ไมนอยกวา  20 ไมนอยกวา 30
150-400 ไมนอยกวา 4 ไมนอยกวา 10 ไมนอยกวา 14
> 400 ไมนอยกวา 2 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 10

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 5 คะแนน

ตัวอยางเอกสารหลักฐาน
 ผลการสํารวจขอมูลการรับรองมาตรฐาน หรือขอมูลจากฐานขอมูลของหนวยงานท่ีใหการ

รับรอง
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ดาน 21. การรณรงคสงเสริมใหโรงงานประยุกตใชนวัตกรรม/เครื่องมือการจัดการ/ระบบบริหาร
จัดการใหมๆ
เกณฑตัวช้ีวัด 21. การรณรงคสงเสริมใหโรงงานประยุกตใชนวัตกรรม/เครื่องมือการจัดการ/

ระบบบริหารจัดการใหมๆ (Innovation)
ตัวช้ีวัด 21.1 กิจกรรมรณรงคสงเสริมนวัตกรรม
คาเปาหมาย 21.1.1 มีการจัดหรือสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมนวัตกรรม

ซ่ึงเปนเครื่องมือหรือเทคโนโลยีการจัดการดานสิ่งแวดลอม/เทคโนโลยีดาน
การผลิตแกโรงงาน

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
มีการจัดกิจกรรมหรือสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมนวัตกรรม ซึ่ง
เปนเครื่องมือหรือเทคโนโลยีการจัดการดานสิ่งแวดลอม/เทคโนโลยีดานการ
ผลิตแกโรงงาน

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 เอกสารแสดงการจัดหรือสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมนวัตกรรม เชน การฝกอบรม
การจัดนิทรรศการ เปนตน
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ดาน 22 การเปดเผยขอมูลขาวสารและการจัดทํารายงาน
เกณฑตัวช้ีวัด 22. การเปดเผยขอมูลขาวสารและการจัดทํารายงาน (Information &

Reporting)
ตัวช้ีวัด 22.1 แผนและผลในการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลของนิคมฯ
คาเปาหมาย 22.1.1 มีแผนและผลในการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลของนิคมฯ ใน

รูปแบบ ชองทางและความถี่ในการสื่อสารในลักษณะตางๆ
ระดับคะแนน รายละเอียด

3
มีแผนและผลในการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลของนิคมฯ ในรูปแบบ ชองทาง
และความถ่ีในการสื่อสารในลักษณะตางๆ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 มีแผนงานพรอมรายงานผล
 เอกสารหรือหลักฐานอางอิงเก่ียวกับชองทางการสื่อสารสูสาธารณะ เชน Website แผนพับ

รายงาน เปนตน

ดาน 22 การเปดเผยขอมูลขาวสารและการจัดทํารายงาน
เกณฑตัวช้ีวัด 22. การเปดเผยขอมูลขาวสารและการจัดทํารายงาน (Information &
Reporting)
ตัวช้ีวัด 22.1 แผนและผลในการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลของนิคมฯ
คาเปาหมาย 22.1.2 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามระบบรายงานและประเมินผล กนอ.

ระดับคะแนน รายละเอียด
3 นิคมฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานตามระบบรายงานและประเมินผล กนอ.

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารหลักฐาน

 ผลการดําเนินงานตามระบบรายงานและประเมินผล กนอ. ท่ีสงใหสวนกลางตามระบบ
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ดาน 22 การเปดเผยขอมูลขาวสารและการจัดทํารายงาน
เกณฑตัวช้ีวัด 22. การเปดเผยขอมูลขาวสารและการจัดทํารายงาน (Information &
Reporting)
ตัวช้ีวัด 22.1 แผนและผลในการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลของนิคมฯ
คาเปาหมาย 22.1.3 มีการจัดทํารายงานประจําปดานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระดับคะแนน รายละเอียด

3
นิคมฯ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของการพัฒนานิคมฯ
สูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

หมายเหตุ คะแนนเต็ม = 3 คะแนน
ตัวอยางเอกสารอางอิง

 เอกสารท่ีใชสําหรับแสดงผลการดําเนินงานประจําปของการพัฒนานิคมฯ สูเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดเกณฑตัวช้ีวัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion,

Eco-Excellency, Eco-World Class
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ภาคผนวก ค
สรุปการประชุม
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1.สรุปประชุมหารือเรื่องความเปนมาของการดําเนินการจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะเกณฑตัวช้ีวัด
และแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

วันท่ี 19 กันยายน 2557 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ถ.มักกะสัน กรุงเทพฯ

ผูเขารวมประชุม
นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต ผูชวยผูวาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
Mr.Andreas W. Roenig ท่ีปรึกษาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ

คณะผูวิจัยเขารับฟงการบรรยายความเปนมาของการจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะเกณฑตัวชี้วัด
การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และกระบวนการจัดทําแผนแมบทของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สรุปใจความ ดังนี้

1.การนําเสนอความเปนมาของแนวคิดและการดําเนินงานเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
กระบวนการจัดทําแผนแมบทของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย โดย ผูชวยผูวาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

-ความเปนมาของแนวคิดและการดําเนินงานเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไดริเริ่มแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งเปนแนวคิดท่ีนํามา

ประยุกตใชกับการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีมุงเนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเม่ือป พ.ศ.2540 ในชวง
วิกฤติมาบตาพุด ผูวาการนิคมฯ สมัยนั้น คือ คุณอัญชลี ชวนิตย ไดเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา เรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco industrial park) ท่ีใชหลักการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน (symbiosis) เรื่องการนําเอาวัสดุมา recycle เรื่องการจัดการพ้ืนท่ี brown field เปนตน

สําหรับแนวคิด eco industrial park เริ่มมีการนํามาปฏิบัติจริงท่ีประเทศเดนมารก หรือท่ี
เรียกวา city of paran blog ซึ่งเปนสวนอุตสาหกรรมท่ีอาศัยหลักการของ symbiosis คือ มีระบบการ
จัดการของเสียแบบครบวงจร  คือ ของเสียจากโรงงานหนึ่ง จะไปเปนผลิตภัณฑตั้งตน (raw material)
ของอีกโรงงานหนึ่ง โดยมีการซื้อขายแบบธุรกิจ นอกจากนี้ภายใน park มีสโมสรเพ่ือเปนพ้ืนท่ีสําหรับให
บริษัทตางๆ และชุมชนโดยรอบเขามามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูล และแสดงความคิดเห็น แต
อยางไรก็ดี พบขอจํากัดหลายประการ เชน โรงงานใหมๆ เขาไปตั้งโรงงานไดยาก เนื่องจากไมสอดรับกับสิ่ง
ท่ีมีอยู นอกจากนี้ ของเสียท่ีจะนํามาใชเปนผลิตภัณฑตั้งตนมีไมเพียงพอสําหรับซื้อขาย สงผลกระทบ
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ตอเนื่องไปท้ังระบบ ทําใหทายท่ีสุด เขตอุตสาหกรรมดังกลาวถูกยกเลิกและกลายเปนท่ีศึกษาดูงาน ตอมา
กนอ.ไดดําเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเครือขาย (Development of Eco
Industrial Estate & Networks Project: DEE + Net Project) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง กนอ. และ
GTZ ประเทศเยอรมนี เม่ือป พ.ศ. 2542-2547 โดยแบง การดําเนินงานออกเปน 4 ดาน คือ ดาน Policy
Support และ Criteria Development/Capacity Building, New Eco Industrial Estate และ
ดําเนินการในนิคมฯ นํารอง 5 แหง คือ นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ บางปู นิคมฯ ภาคเหนือ นิคมฯ อีส
เทิรนซีบอรด (ระยอง) และนิคมฯ อมตะนคร โดยมีผลการดําเนินงาน การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศและเครือขาย (DEE + Net) ดังนี้ คือ

- WG1 ไดมีผลงานเปน EID Star Award “ราง”Criteria for EID ท้ัง EID Star Award /
Program for Factory Level และ EID Star Award /program for Estate Level

- WG 4 มีผลงานเปน “ราง” เกณฑการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Draft EIE
Concept Design Criteria for New IE)

- โครงการนํารอง WG 3 ไดแก
1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดําเนินการดานกรณีศึกษา (Show Case) ของการเปน
Eco Forum, Eco Plant/Eco Industry, Eco Industrial Estate และ Networking
2) นิคมอุตสาหกรรมบางปู ดําเนินการ Clean & Clear นิคมอุตสาหกรรม โดยใชเครื่องมือ
จัดการทาง ดานสิ่งแวดลอม ไดแก Cleaner Technology, Green
Productivity, EMS/ISO 14001 และ PREMA
3) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดําเนินการจัดการของเสียครบวงจร โดยเนนการเพ่ิมคุณคา
และการแลกเปลี่ยนของเสีย/ของเหลือใช (Waste Management Center/ Eco
Center)
4) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ดําเนินการจัดการทรัพยากรน้ําครบวงจร
(Water Management)
5) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ดําเนินการดานศูนยบริการแรงงาน ซึ่งครอบคลุมการ
พัฒนาฝมือ จัดฝกอบรมสรางเครือขายงานบริการผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป
(Job Service Center)

ในป พ.ศ. 2552 กนอ. มีวิสัยทัศนการเปนเมืองอุตสาหกรรม และในป พ.ศ. 2553 กนอ. ได
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและเปนท่ี
ยอมรับตอสาธารณชน โดยสภาพัฒนมอบหมายให กนอ. จัดทํา eco town และจัดทําขอกําหนด
คุณลักษณะและตัวชี้วัด 5 มิติ 22 ดาน โดยวาจางทีม อ.วศิน จากสมาคมเครือขายวิศวกรรม เปนท่ีปรึกษา
ในการจัดทําตัวชี้วัด (ประสานขอรายงานผลการศึกษาจากคุณกฤตยาพร) โดยมีเปาหมายการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
- ระยะท่ี 1: การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนํารอง (ป 2553 - 2557)
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1. จัดทําขอกําหนดคุณลักษณะและเกณฑตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. จัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนํารอง 15 แหง

(ปละ 3 นิคมฯ)
3. นิคมอุตสาหกรรมนํารอง 15 แหง เขาสูระบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมโดยมีการเริ่มดําเนินงาน

ตามแผนแมบทฯ
4. นิคมอุตสาหกรรมนํารอง 3 แหง ดําเนินงานตามแผนแมบทฯ แลวเสร็จ

-ระยะท่ี 2: การขยายและตอยอดพ้ืนท่ีในการพัฒนา (ป 2558 – 2562)
นิคมอุตสาหกรรมท่ีมีการเปดดําเนินงานท้ังหมดเขาสูระบบการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย

มีการเริ่มดําเนินงานตามแผนแมบทของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สําหรับขอกําหนดคุณลักษณะและเกณฑตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22

ดาน จะมี 3 ระดับ คือ
1. Eco-Champion มีการประเมินผลใหคะแนนจาก 22 เกณฑตัวชี้วัด โดยผูเชี่ยวชาญของการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนผูตรวจประเมิน และตองการการมีสวนรวมจากหนวยงานทองถ่ิน
ชุมชน Industrial Estate และผูประกอบการ

2. Eco-Excellency เริ่มตนในป 2558 จะตองผานเกณฑการประเมินผลใหคะแนนใน 5 ดาน
บังคับใหดําเนินการ 3 ดาน (ในมิติสิ่งแวดลอม) และเลือกดําเนินการอีก 2 ดาน โดยตองมีการจัดทํา eco
efficiency และพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดลอม มีผูประเมินจากภายนอก
ประกอบดวย external view คือ มหาวิทยาลัย ชุมชน และ external expert โดยผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ ขณะนี้ นิคมอุตสาหกรรมท่ีคาดวาจะสามารถยกระดับข้ึนเปน eco Excellency จะมี 2 แหง
คือ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

3. Eco-World Class นิคมอุตสาหกรรมจะตองถูกบังคับในผานเกณฑการประเมินตัวชี้วัดใน
ระดับ eco world class 1 ดาน โดยมีระบบการจัดการ recycling oriented, low carbon, low
carbon I.E., และ ISO 26000 รวมถึงเปนผูนําการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดลอมดวย

-กระบวนการจัดทําแผนแมบทของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สําหรับกระบวนการจัดทําแผนแมบทของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะมีลําดับ

ข้ันตอน ดังนี้ เริ่มตนจาก กนอ.ไดทําการศึกษาและสํารวจสถานภาพปจจุบันของนิคมอุตสาหกรรมท้ังหมด
และนํามาเปรียบเทียบสถานภาพของนิคมอุตสาหกรรมกับ ขอกําหนดคุณลักษณะและเกณฑตัวชี้วัดการ
เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ดาน จากนั้นใหแตละนิคมอุตสาหกรรมสกัด 5 ดาน (มิติ
สิ่งแวดลอม 3 ดานและมิติอ่ืน 2 ดาน) เพ่ือคัดเลือกจุดเนนท่ีใชเปนทิศทางการพัฒนา เม่ือได business
model แลว นํามาศึกษาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกระบวนการมีสวนรวม พิจารณา
กลั่นกรองและเรียงลําดับความสําคัญ สรุปสถานภาพ ศักยภาพในการพัฒนาและตองใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคสวนตางๆ และทิศทางการพัฒนา 5 ดาน และทําการสรุปประเด็นพัฒนาใน 5 ดาน
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พรอมกลยุทธและเปาหมาย จากนั้นจึงจัดทําแผนแมบท 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป และจัดประชุม
รับฟงความคิดเห็นตอแผนแมบทดังกลาว พรอมท้ังมีการทบทวนติดตามและประเมินผล

-การประเมินความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดําเนินการจัดการของเสียครบวงจร โดยเนนการเพ่ิมคุณคา

และการแลกเปลี่ยนของเสีย/ของเหลือใช (Waste Management Center/ Eco Center) ไดรับการ
รับรองใหเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco champion มาตั้งแตป 2553 โดยการตรวจ
ประเมินจะมีลักษณะเปนการตรวจตามระบบประเมินผลแบบติดตามตรวจสอบภายใน (internal audit)
โดยสํารวจพ้ืนท่ีในนิคมฯ การสุมตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (check
list) ตามคูมือเกณฑการประเมินความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco champion ท้ังนี้
เอกสารท่ีเก่ียวของกับเกณฑการประเมิน รายการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจประเมิน (สามารถ
ขอขอมูลจากคุณอุบลวรรณ ซึ่งเปนเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)

ในป 2558 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งเปาหมายท่ีจะยกระดับเปน Eco-Excellency
นอกจากนี้ ยังมีแผนการจัดตั้งศูนยสําหรับการเรียนรูสําหรับการศึกษาดูงาน (eco industrial
development center) เพ่ือเปนศูนยเผยแพร พัฒนา และบริหารจัดการ มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
รวมถึงสามารถเปดเผยขอมูลสูสาธารณชนได

2.การนําเสนอโครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดย รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ หัวหนาโครงการวิจัย

โครงการไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยมีเปาหมายเพ่ือ
ศึกษาปรับปรุงแผนแมบทและตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศบนพ้ืนฐานแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน และพัฒนารูปแบบความรวมมือในการจัดองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีเมือง
ลําพูนภายใตเงื่อนไขของการสรางกระบวนการมีสวนรวม ผูมีสวนไดสวนเสียในการขับเคลื่อนใหการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน โดยมีแผนกิจกรรมจะมีท้ังการ
ทบทวนเอกสารการดําเนินงานเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจสถานภาพของ
สภาพพ้ืนท่ีเมืองลําพูน การประชุมระดมสมองรวมกับตัวแทนภาคสวนตางๆ เพ่ือรวมกันจัดทําแนวทางการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีความเหมาะสม

สําหรับการศึกษาเพ่ือปรับปรุงตัวชี้วัดและแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นจะใชขอมูล
ตัวชี้วัด 5 มิติ 22 ดานของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนฐานของการศึกษา โดยจะเริ่มลง
พ้ืนท่ีศึกษาในเดือนหนาเพ่ือขอขอมูลเกณฑการประเมินการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับตางๆ
ท่ีสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือไดมีการจัดเก็บรวมรวมไวแลวเพ่ือนํามาวิเคราะหจุดแข็งจุดออน
และจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวชี้วัดท่ีมีความเหมาะสมตอไป โดยในระหวางการศึกษาวิจัย
คณะผูวิจัยจะมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลผลการศึกษาเรื่องตัวชี้วัดกับผูแทนจากการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนระยะ
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2.สรุปการเย่ียมชมสถานท่ีและหารือเรื่องการประเมินความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน

วันท่ี 3 ตุลาคม 2557 ณ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน

ผูเขารวมประชุม
1.คุณอุบลวรรณ สิทธิธรรม สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
2.คุณปาริชาติ บุญลวน สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
3.รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
4.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
5.อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
6.อ.ทรงพันธุ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
7.น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
8.น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ

ทีมวิจัยฯ ไดรับฟงการบรรยายภาพรวมของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สรุป ดังนี้

1. การนําเสนอภาพรวมของการบริหารจัดการของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดตั้งข้ึนเพ่ือสนองนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 4-

5 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,788 ไร มีอาณาเขตพ้ืนท่ีติดตอกับ 3 เทศบาลตําบล ไดแก เทศบาลตําบลเหมืองงา
เทศบาลตําบลมะเขือแจ และเทศบาลตําบลบานกลาง ผังแมบทการใชท่ีดิน แบงเปน 5 เขต ไดแก เขต
อุตสาหกรรมท่ัวไป เขตประกอบการเสรี เขต    พาณิชยกรรม เขตท่ีพักอาศัย และพ้ืนท่ีสาธารณูปโภค
ผูประกอบการในนิคมฯ รวมท้ังสิ้น 77 ราย ประกอบดวย ญี่ปุน จํานวนมากท่ีสุด คือ  37 ราย รองลงมา
คือ  ไทย ยุโรป เกาหลี อินเดีย และไตหวัน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปดดําเนินการภายในนิคมฯ ในจํานวน
77 โรงงานนั้น เกือบรอยละ 90 เปน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และ อุตสาหกรรมชิ้นสวนและอุปกรณ
อุตสาหกรรมท่ีเหลือประมาณรอยละ 10 เปนอุตสาหกรรมประเภท อัญมณีและเครื่องประดับ เกษตร แปร
รูปไม เครื่องหนัง กอสรางและอ่ืนๆ

ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย ถนนสายประธาน และสายรองท่ีมี
ทางเขาออก 4 ทางเพ่ือรองรับการจราจรในพ้ืนท่ี ระบบไฟฟา เปนระบบไฟฟาแรงสูง 3 เฟส กําลังสูงสุด
120 เมกะวัตต แยกออกจาก ระบบจายไฟฟาของชุมชน ทําใหการใชไฟฟาไมกระทบตอการใชของชุมชน
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง เปนระบบเติมอากาศ ใชเนื้อท่ีท้ังหมด 75 ไร ประกอบดวยบอบําบัด 6 บอ
สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียไดวันละ 24,000 ลบ.ม/วัน โดยคุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดแลว อยูในเกณฑ
มาตรฐานตลอด นอกจากนี้ยังมี รางระบายน้ําฝน คันดินรอบพ้ืนท่ีนิคม ซึ่งบริเวณพ้ืนท่ีนิคมฯ ท่ีติดกับ
แมน้ํากวงมีเข่ือนดินดาดคอนกรีตสูงกวาระน้ําน้ําแมกวงในภาวะปกติ 2.5 ม. การนิคมฯ ไดติดตั้งเครื่องสูบ
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น้ํา และจัดทําบอเก็บน้ํา(แกมลิง) เพ่ือปองกันและกักเก็บน้ํา ตลอดจนมีแผนการเฝาระวังการเกิดอุทกภัย
และประชาสัมพันธใหผูประกอบการรับทราบทุกป

การจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมฯ ประกอบดวย
1.ดานน้ํา ซึ่งนิคมฯ ไดจัดการตรวจวัดคุณภาพน้ํา โดยติดตามพารามิเตอรท่ัวไป เชน คา BOD

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน BOD คา pH เกินจะแจงไปยังโรงงานใหแกไข  โดยระบบคือหาก
การนิคมฯพบวาโรงงานใดมีการปลอยน้ําเสียเกินกวาคามาตรฐานจะแจงไปยังโรงงานใหทําการแกไข
สาเหตุท่ี การนิคมฯ ทราบวาเปนโรงงานใดท่ีมีคาน้ําเสียเกินกวามาตรฐาน จะใชวิธีการตรวจสอบคาไฟฟา
และผลการรายงานสารเคมี ท่ีโรงงานจะตองสงใหการนิคมฯทุกเดือน ทําใหทราบไดวาหากโรงงานใดมีการ
รายงานคาไฟ คาสารเคมีนําเขา สงออกผิดกวาคาปกติ ก็สามารถบงชี้ได โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา การนิคม ฯ จะมีระบบแสดงขอมูลแบบ real time ในสวนของคา BOD COD ซึ่งทําใหสามารถ
ตรวจสอบและแจงยอนกลับไปยังโรงงานท่ีมีปญหาได

สําหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ประกอบดวย
-น้ําเสียโรงงาน โดยมีความถ่ีอยางนอย 2 ครั้ง/เดือน/โรงงาน ตามประกาศ กนอ.ท่ี 78/2554

เรื่องหลักเกณฑท่ัวไปในการระบายน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
-การตรวจวัดคุณภาพน้ําในระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง โดยมีการนําน้ํากลับมาใชใหมใน

กระบวนการผลิต เชน รดน้ําตนไม สุขภัณฑ โดยความถ่ีของการตรวจวัด คือ พารามิเตอรท่ัวไป เชน คา
BOD pH ตรวจวัดทุกวัน พารามิเตอรตามกฎหมายกําหนด 2 เดือน/ครั้ง

ผลการตรวจสอบโดย การนิคมฯ ในป 2557 พบวาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางในทุกโรงงานมี
คุณภาพคอนขางดีโดยคาการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียท่ีไดจะต่ํากวาคามาตรฐานน้ําท่ีกําหนดไว

-การตรวจวัดคุณภาพน้ําดิบ มีความถ่ีในการตรวจวัด 1 ครั้ง/สัปดาห ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)

-การตรวจวัดคุณภาพน้ําประปา ตรวจทุกวัน ใหอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภค
มาตรฐานสํานักงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งไดทําการจางบริษัทเอกชนใหทําการตรวจวัด

นอกจากนี้ทางการนิคมฯ ยังไดมีการกําจัดผักตบชวา โดยทําการลอกออกสัปดาหละครั้ง โดย
ผักตบชวาจะนําไปใชทําปุย

2.ดานอากาศ และเสียง การนิคมไดทําการวาจางเอกชนในการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
ในแตละตําแหนง คือ บานหนองเปด วัดสันปาฝาย วัดปูเลย บานไร โดยคาท่ีตรวจวัด เชน CO2 NOx .
ความถ่ีในการตรวจคือ 2 ครั้ง/ป เพ่ือเฝาระวังและติดตาม ซึ่งพารามิเตอรท่ีวัดคือคา PM10

3.ดานการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไมใชแลว (ขยะ) ซึ่งประกอบดวย
-สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มีปริมาณ 40 ตัน/วัน (ใชเกณฑตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
-กากอุตสาหกรรมไมอันตราย มีปริมาณ 27 ตัน/วัน โดยสงไปรีไซเคิลท่ีโรงงานประเภท 105 (ตาม

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535)
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-กากอุตสาหกรรมอันตราย มีปริมาณ 150ตัน/วัน สงไปกําจัดท่ีโรงงานประเภท 101,105 ( ตาม
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535) โดยทําการติดตามตรวจสอบเปนประจําทุกวันตามกฎหมายกําหนด ท้ัง
ข้ันตอนการติดตาม และตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตนําขยะออกนอกโรงงาน ,เอกสารการขออนุญาต
นําขยะออกนิคมฯ

เม่ือ 10 ปท่ีแลวทางการนิคมฯ เคยมีปญหากับเทศบาลทองถ่ิน ในประเด็นความขัดแยงเรื่องการ
จัดการขยะของเสียอันตรายและไมอันตราย ท่ีตองการใหมีการตีความใหชัดเจน ปจจุบันการจัดการกาก
อุตสาหกรรม จะสงไปท่ีโรงปูนซีเมนต ซึ่งเปนผูใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรม (ใชกฎหมาย
ผูประกอบการโรงงาน) สําหรับขยะมูลฝอยประเภทของเหลือใชจากบริษัท จะนําไปทําการฝงกลบ ท่ี
สระบุรี และสมุทรปราการ และท่ีบอเทศบาล อ.ฮอด ลําพูน ซึ่งนําไปใชผลิตไฟฟา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทางการนิคมฯ ลําพูน  ไดมีการจัดทําทิศทางการพัฒนาในแตละป
เชน

1.ทิศทางการพัฒนาใน 4 ดาน ของป 2553-2554 คือ1) การรวมพลังสานใจรักษน้ํา 2) การ
จัดการของเสียอยางครบวงจร 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานและชุมชนเสริมสรางสังคมแหงความ
ไววางใจ และ 4)การพัฒนาในดานตางๆของ 5 มิติหลัก

2.ทิศทางการพัฒนาใน 4 ดาน ของป 2555-2556 ไดแก 1) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน 2) เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการเพ่ือมุงสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3) พัฒนา
ยกระดับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 4) เสริมสรางประสิทธิภาพการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และ 5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ

3. ทิศทางการพัฒนา 4 ดาน ป 2557 ไดแก 1) การเสริมสรางภูมิคุมกันชีวิตแกชุมชนอยางยั่งยืน
2) การเสริมสรางขีดความสามารถของผูมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3) การ
ยกระดับการจัดการกากของเสีย/ ของเหลือใช 4) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและสาธารณูปการอยาง
ยั่งยืน

สําหรับทิศทางการพัฒนาในแตละป ทางการนิคมฯ จะมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเกิด
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีไดเนนการมีสวนรวมของชุมชนท่ีจะไดเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแล
โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการนิคมฯและชุมชนสามารถอยูรวมกันได นอกจากนี้
ทางการนิคมฯ ยังมีการจัดทําโครงการพ่ึงพาอาศัยกันของนิคมอุตสาหกรมโรงงาน และชุมชน (Eco
Symbiosis) ซึ่งไดแนวคิดมาจากชุมชนท่ีเขาไปตรวจเยี่ยมชมโรงงาน และเห็นของเสียจากโรงงานวา
สามารถนํามาใชเปนผลิตภัณฑตางๆได โดยมีตัวอยางโครงการท่ีมีผลสําเร็จเปนรูปธรรม อาทิ Symbiosis
for Zero Landfill โดยใชวัตดิบจากเศษแปง/อาหารสัตวของ บจก.ไทยนิจิฯ ขิงดองกับนวัตกรรมใหม โดย
ใชวัตถุดิบ เศษขิงดอก เตาเจี้ยว น้ําจิ้มขาวมันไก ของ บจก.เวิลดแนชเชอรัลฟูดส นวัตกรรมชีวภาพสูชุมชน
โดยวัตถุดิบคือ กากมัสตารด/ปุย อาหารสัตว จาก บจก.ลานนาโปรดักส โดยท้ังสามโครงการขางตนไดชวย
สงเสริมรายไดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรครบวงจร เทศบาลตําบลเหมืองงา
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สิ่งประดิษฐสรางสรรค โดยใชเศษผา/สิ่งประดิษฐจากผา จากบจก.ฟสบา มาใหกลุมพัฒนาอาชีพ
สตรี ของเทศบาลตําบลบานกลาง มาใชตัดเย็บทําเปนของใชตางๆ เชน กระเปาผา หมอน เปลญวณ

ท้ังนี้ กิจกรรมดังกลาว ถือเปนความรวมมือกันระหวางการนิคมฯและขุมชน ท่ีชวยสรางรายได
ใหกับชุมชน และลดปญหาการเกิดขยะของเสีย และการหมุนเวียนกลับมาใชซ้ํา นอกจากนี้ การดําเนินงาน
ของการนิคมฯ ไดมีกิจกรรมสําหรับชุมชน ท้ังดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม ประเพณีวัฒนธรรม ดานสุขภาพ
และดานเศรษฐกิจชุมชน อาทิ การสงเสริมพัฒนาอาชีพ การจัดกิจกรรมวันเด็ก การแขงกีฬา การอบรม
ความรูทักษะตางๆ

2. การสํารวจระบบบําบัดน้ําเสียของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาระบบบําบัดน้ําเสียของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา

ข้ันตอนของการบําบัดน้ําเสียนั้น สํานักงานนิคมภาคเหนือไดกําหนดใหทุกโรงงานผานการตรวจสอบ
(pretreatment) น้ําเสียกอนท่ีจะปลอยมายังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางซึ่งจะมีบอบําบัดน้ําเสียท้ังหมด
6 บอ บอแรกรับน้ําเสียจากโรงงานข้ันแรกจะไมมีการแยกประเภท และถูกนํามารวมไวท่ีบอถัดไปซึ่งจะมี
ตะแกรงสําหรับดักจับของเสีย จากนั้นจะใชระบบ lift station เพ่ือยกระดับน้ําเพ่ือลงไปท่ีบอบําบัดตอท่ี
บอบําบัดน้ําเสียสวนกลางโดยการใชการเติมอากาศ หลังจากนั้น น้ําเสียท่ีไดรับการเติมอากาศจะถูกนําไป
พักในบอลําดับถัดไป จนกระท่ังถึงบอสุดทายท่ีไดน้ําท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานปลอยสูแหลงธรรมชาติ
ตอไป

ภาพท่ี 1 ระบบบําบัดน้ําเสียของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ค10

3. การเย่ียมชมกิจกรรมโครงการพึ่งพาอาศัยกันของนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และชุมชน (Eco
Symbiosis)

กิจกรรมโครงการพ่ึงพาอาศัยกัน (Eco Symbiosis) ระหวางนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และชุมชน
กรณีของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือไดทํากิจกรรมโครงการการประดิษฐสรางสรรคเศษผาจาก
โรงงานมาทําเปนกระเปา ปลอกหมอน ของใชตาง ๆ โดยกลุมสตรีในเทศบาลตําบลบานกลาง โครงการ
ดังกลาวไดมีความริเริ่มมาจากงานวิจัยท่ีท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีได
ทําการศึกษาเรื่อง Eco Symbiosis ผลของโครงการไดเกิดการสนับสนุนใหนําเศษผาท่ีเหลือใชจากโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนํามาใชใหมโดยตัดเย็บเปนกระเปาผา ปลอกหมอน โดยสามารถทําเปน
ผลิตภัณฑชุมชนและไปจัดจําหนวยเปนการชวยสรางงานและรายได โดยไมตองเสียคาใชจาย

ภาพท่ี 2 ผลิตภัณฑชุมชนท่ีทําจากเศษผาเหลือใชของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
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3.สรุปการประชุมกลุมเฉพาะ“แนวคิดและตัวช้ีวัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันจันทรท่ี 9 กุมภาพันธ 2558 เวลา 13.30-16.30 น. หองประชุม 1
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผูเขารวมประชุม
1.รศ.ดร.ชยันต ตันติดวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
2.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
3.อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
4.อ.ทรงพันธุ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
5.คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐ
6.คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐ
7.คุณจุฑามาส สานติ้ว นักวิเคราะหนโยบายและแผน

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
8.น.ส.ปาริชาติ บุญสวน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
9.นายพรเทพ ภูริพัฒน ผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
10.รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
11.ผศ.ดร.สิทธิพงษ ดิลกวณิช คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
12.ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของ

เสียอันตราย(คอส.)
13.ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ท่ีปรึกษาสถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม
14.ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15.นายวัชรินทร ชินวรวัฒนา ธนาคารแหงประเทศไทย
16.นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ สํานักงานสถิติแหงชาติ
17.น.ส.อังคนา แยมอุบล สํานักงานสถิติแหงชาติ
18.คุณภารนี สวัสดิรักษ เครือขายวางแผนผังเมืองเพ่ือสังคม
19. อ.นนท นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
20.นายประยูร จิรโสภณ สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
21.คุณชนินทร ยอยบุปผา สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา
22.นายพิรัฐพล คนานนท การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
23.คุณทัศนีย ทศิธร การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
24.นายศุภชัย โปฎก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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1.การนําเสนอการศึกษาโดยคณะวิจัย

โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงแผนแมบทและตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม
ตามหลักวิชาการสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนารูปแบบความรวมมือในการจัด
องคกรระหวางชุมชนและ อปท. และสรางกระบวนการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน

แนวคิดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ เปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับ Sustainable
development โดยเติบโตอยางบูรณาการท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมควบคูกันไปเลียนแบบ
ธรรมชาติท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยกัน (Symbiosis) ในลักษณะท่ีตางไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน (mutualism)
เสนอเปนครั้งแรกโดย Frosch and Gallopoulos (1989) ตนแบบเกิดข้ึนครั้งแรกท่ีเมืองคาลุนบอรก
(Kalundborg) ประเทศเดนมารก

นิยามของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) เปนระบบอุตสาหกรรมท่ีไมแยกตัวเปน
เอกเทศจากระบบอ่ืนท่ีอยูแวดลอม แตเปนระบบท่ีทํางานสอดประสานรวมกัน มีทัศนะ (system view) ท่ี
แสวงหาการนํากลับมาใชใหมของวัตถุดิบโดยรวม (total material recycle) อยางเหมาะสม (optimize)
เริ่มตั้งแตวัตถุดิบท่ีไมเคยถูกใช (virgin material) ไปสูวัสดุสําเร็จ สวนประกอบ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ี
เสื่อมสภาพ และไปจนถึงการกําจัดซากในท่ีสุด

การพัฒนาระบบองคกรและการจัดการใหไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของไทยมี
รูปแบบของการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 2 ระดับ ไดแก พ้ืนท่ีท่ีเปนเขตอุตสาหกรรม(โดยมีชื่อเรียกหลายชื่อ
เชน Eco-industrial zone/ estate) และพ้ืนท่ีท่ีเปนเขตเมืองรอบเขตุอุตสาหกรรม หลักการท่ีสําคัญคือ
การบูรณาการในทุกๆ มิติเพ่ือไปสูความพยายามลดผลกระทบท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรมตอสิ่งแวดลอมใน
ระดับพ้ืนท่ี รวมไปถึงการบริหารจัดการการใช วัตถุดิบ ทรัพยากร ท้ังหลาย รวมถึงพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตใหลดของเสีย และมีการจัดการกากของเสียกลับมาใชใหมอยางมี
ประสิทธิภาพ และการสรางเครือขายเชื่อมโยงของภาคสวนตางๆ ท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาค
สังคมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยหากพิจารณาในมิติของ
การจัดองคกรและระบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ี จะตองประกอบดวย แนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญๆ คือ
แนวคิดการจัดองคกร และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศจะตอง มีแนวคิดในการ re-think, re-concept และ new paradigm แนวคิดการจัดองคกรแบบ
ใหม (re-organization) โดยใชเปาหมายความเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ แทนเปาหมายของแตละองคกร
แนวคิดการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม (new role) และแนวคิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

การทบทวนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของตางประเทศ จากการทบทวนพัฒนาการ
ของตางประเทศ ไดแก แคนาดา จีน เดนมารก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สวีเดน เยอรมัน
ฟนแลนด และญี่ปุน พบวาแตละประเทศมีรูปแบบ วิธีการริเริ่ม และจุดเนนท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
บริบทของพ้ืนท่ี นโยบายในการริเริ่ม (นิคมอุตสาหกรรมเกาหรือตั้งข้ึนใหม) ยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ี
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แตกตางกัน ลักษณะรวมของประเทศตนแบบ คือ มีการจัดองคกรและพัฒนาเปนเครือขายความรวมมือ
การมีเจตจํานง มีนโยบายท่ีชัดเจน มีกระบวนการและระบบการติดตาม  การประเมิน อยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง มีการพัฒนากฎระเบียบ  กฎหมาย ท่ีเปนอุปสรรค และผลักดันกฎระเบียบใหมท่ีสงเสริมและ
สนับสนุนอยางชัดเจน

การปรับปรุงตัวช้ีวัดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ กนอ. พ.ศ. 2555 พบวาในการประเมิน
ตัวชี้วัดในดานความสอดคลองกับเปาหมายและหลักการดานตัวชี้วัดท่ีดี คุณสมบัติท่ีดี ไดแก มีความชัดเจน
ดานปริมาณ (Quantity) คุณลักษณะ (Quality) เวลา (Time) กลุมเปาหมาย (Target Group) และ
สถานท่ี (Place) หรือเปนตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพท่ีตรวจสอบการมีอยูของคุณสมบัติดังกลาวในรูปแบบของ
คําตอบวาใชหรือไม (Yes/No) มีความสมเหตุสมผลท่ีจะสามารถอธิบายได (Validity) และสอดคลองกับ
หลักการหรือเปาหมายของการพัฒนา ขอมูลเพียงพอท่ีสามารถสนับสนุนตัวชี้วัดได (Availability) มีความ
เชื่อถือได (Reliability) ในการเก็บขอมูลจากแหลงท่ีนาเชื่อถือ ตรวจสอบได มีความเคลื่อนไหว ไวตอการ
เปลี่ยนแปลง (Sensitivity) และสามารถใชตัวชี้วัดท่ียืนยันตัวเลขเดิมในการวัดครั้งตอๆไปได
(Consistency)

ขอวิเคราะหเบ้ืองตน พบดังนี้
-จุดเดนของตัวชี้วัดชุดเดิม ความละเอียดและครอบคลุมมิติตางๆของการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สวนใหญมีความสอดคลองกับเปาหมายท่ี กนค.ตั้งไว (มี Validity สูง)
การนําเกณฑตางๆท้ังในระดับประเทศและสากลมาใชอางอิง เชน โรงงานสีเขียว โรงงานสีขาว ISO14001
ISO2600 การแบงระดับเปนข้ัน 3 ข้ัน เพ่ือใหเหมาะสมกับนิคมท่ีมีระดับความพรอมตางกัน แตมีความ
คลุมเครือระหวาง “เกณฑ” และ “ตัวชี้วัด” วาจะเปนเกณฑในการสงเสริมและคัดเลือกนิคมท่ีมีการ
จัดการท่ีดี และใหรางวัลจูงใจแบบกาวหนา ในรูปของการรับรองจาก กนอ. ตัวชี้วัดจะมีรูปแบบใกลเคียง
กับ “เกณฑมาตรฐาน” แบบ Check-list หรือ ตองการตัวชี้วัดท่ีจะสะทอนสถานการณจริงของการจัดการ
สิ่งแวดลอมของนิคมตางๆ ตัวชี้วัดจะเปนคาดัชนีท่ีตางไปในแตละป สามารถเปรียบเทียบคาดัชนีของแตละ
นิคมไดวานิคมใดมีระดับความกาวหนามากกวากัน และมีรูปแบบใกลเคียงกับการวัดดัชนีในเชิงตัวเลข
(Numeric indices) ซึ่งเปลี่ยนไปตามสถานการณ (Sensitive indicators)

-การปะปนกันระหวางตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ (Strategic indicators) และตัวชี้วัดผลของกลยุทธ
(Performance indicators) พบวาตัวชี้วัดสวนใหญเปนรูปแบบของ checklist ซึ่งเนนวัด “ความ
ครบถวน” วานิคมอุตสาหกรรมนั้นไดดําเนินการตามยุทธศาสตรฯในเกณฑตางๆครบถวนแลวหรือยัง
มากกวาการวัด “สถานะ” วาขณะนี้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (numeric) ท่ีสามารถสะทอนระดับ (degree) วา
ผลของกิจกรรมท่ีทํา ไดทําใหเขาใกลความเปนนิคมฯอุตสาหกรรมนิเวศเพียงใดทําใหมีโอกาสท่ีแมนิคมบาง
แหง จะสามารถปฏิบัติตามเกณฑไดครบถวน แตยังอาจจะไมสามารถรับรองผลของการปฏิบัติได เนื่องจาก
ยังมีตัวชี้วัดท่ีวัด performance อยูจํานวนนอย
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-การปะปนกัน ระหวางตัวชี้วัดการดําเนินงานระดับโรงงาน และระดับนิคมอุตสาหกรรม พบวา
ตัวชี้วัดการดําเนินงานระดับโรงงานมักอยูในรูปของการวัด “จํานวนผูประกอบการ” ท่ีไดดําเนินการ
ดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจไมสามารถสะทอน performance ของแตละโรงงานและของนิคมโดยรวมได

-หลักการสําคัญท่ีนาจะเปนหัวใจประการหนึ่งของแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมนิเวศ คือ เรื่องของ
Industrial Symbiosis ท่ีเนนความสัมพันธท่ีพ่ึงพาอาศัยกันตั้งแต 2 โรงงานข้ึนไป ในรูปการแลกเปลี่ยน
พลังงาน/สสารในลักษณะของตางฝายตางไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน เปนวงจรปด (Closed Loop
system)

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวช้ีวัดเบ้ืองตน มีดังนี้
-ควรมีการนําตัวชี้วัดในรูปท่ีเปนการวัดระดับ scale ของ Performance มาใชมากข้ึน และแปลง

เกณฑท่ีเปนขอบังคับตางๆใหอยูในรูปของคะแนนเชนกัน
-มีการคํานวณ Composite index
-มีการระบุชวงของ Composite index วาจะผานเกณฑระดับตางๆ เชน Eco-champion จะตอง

ไดคะแนนข้ันต่ําเทาใดในทุกมิติ และถาตองการยกระดับเปน Eco-excellency หรือ Eco-World class
ตองไดคะแนนเกินเทาใด จะดีกวาการแบงแยกตามกิจกรรมแบบเดิม ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถสะทอน
performance ของกิจกรรมตางๆไดมากข้ึน และใหสามารถสะทอนสถานการณดานสิ่งแวดลอมของนิคม
ไดดีข้ึน คือคาคะแนนจะมีการเก็บทุกป และสามารถข้ึนลงได และสามารถเปรียบเทียบความตางกับป
กอนๆ หรือกับนิคมอ่ืนๆได

-ขอจํากัด: ตองมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล และการรายงานสถิติตางๆระหวางโรงงานกับนิคมฯ

2.อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอเสนอแนะดานสถาบัน และกฎหมาย
-การทบทวนประสบการณของตางประเทศ ควรถอดบทเรียนเรื่องข้ันตอน กระบวนการมีสวน

รวมกับชุมชนเพ่ือนํามาปรับใชกับกรณีของจังหวัดลําพูน และควรศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องนโยบายดานการ
จัดสรรงบประมาณของแตละประเทศดวยวาเปนอยางไร

-เพ่ิมเติมบทวิเคราะห สังเคราะหขอดี-ขอเสีย ของประสบการณจากตางประเทศ เพ่ือเปนขอมูล
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใช

-พิจารณาเพ่ิมเติมแนวคิดเรื่องความสมดุลของแตละพ้ืนท่ี เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีอาจใชดัชนีชี้วัดท่ี
แตกตางกัน เชน  พ้ืนท่ีท่ีอยูใกลนิคม หรือพ้ืนท่ีอยูใกลเขตวัฒนธรรม ท้ังนี้ อาจกําหนดเปนพ้ืนท่ีพิเศษ
สําหรับการจัดการรวมกัน โดยมีกรอบกฎหมาย กติกา และดัชนีชี้วัด ใชในการกํากับดูแลพ้ืนท่ีนั้นๆ

-เห็นดวยกับขอเสนอแนะดานการปรับปรุงกลไกเชิงสถาบันเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี
โดยไมจําเปนตองเสนอการจัดตั้งองคกรใหมเพ่ือเขามากํากับดูแล

-ควรพิจารณาถึงมิติ human resource ไดแก คนในทองถ่ิน และแรงงานตางถ่ิน เพ่ือไปสู
เปาหมาย eco town ท่ีมีความถูกตองและเหมาะสม
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ขอเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงแผนแมบทและตัวช้ีวัด
-การปรับปรุงแผนแมบทและตัวชี้วัดควรกําหนดเปาหมายแบงเปนชวงระยะเวลา เพ่ือให

หนวยงานสามารถประเมินผลในแตละชวงเวลาได
-เพ่ิมเติมการวิเคราะหแผนแมบทของหนวยงานตางๆ วามีจุดแข็ง จุดออนอยางไร และสามารถ

ปรับปรุงแกไขไดหรือไม อยางไร
-ชุดตัวชี้วัดท่ีดีและเหมาะสมนั้นควรเปนตัวชี้วัดท่ีวัดในเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ และควรมี

จํานวนไมมากเพ่ือใหสามารถวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังควรพิจารณาถึงมิติสังคม แรงงาน และ
ความเหมาะสมกับบริบทของคนในพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยอาจแยกประเภทตัวชี้วัดเปน ตัวชี้วัดท่ัวๆไป กับ ตัวชี้วัด
ท่ีใชวัดเฉพาะ และแบงเปน 3 ระดับ เชน

ระดับ 1 ตัวชี้วัดท่ีสอดคลองตามหลักสากล และเปน benchmark ใชในระดับประเทศได
ระดับ 2 ตัวชี้วัดท่ีใชในขอบเขตพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด
ระดับ 3 ตัวชี้วัดท่ีใชในขอบเขตพ้ืนท่ีนิคม
ระดับ 4 ตัวชี้วัดท่ีใชสําหรับพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ
-ท่ีประชุมไดเสนอแนะตัวชี้วัดเพ่ือใหทีมวิจัยนําไปพิจารณา ดังนี้

1) ตัวชี้วัดเรื่องการจางงาน เนื่องจากสะทอนใหเห็นประเด็นเรื่องการพัฒนา และปญหา
สิ่งแวดลอมวาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

2) ตัวชี้วัดของภาคประชาชน
3) ตัวชี้วัดเรื่องจํานวนของโรงกําจัดของเสียอันตรายในนิคม
4) ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความสัมพันธของการอยูรวมกัน เชน ความไววางใจ

-ตัวชี้วัดการใชพลังงาน และ อาคารสเีขียว สามารถยุบรวมหรือเลือกตัวใดตัวหนึ่งหรือไมเนื่องจาก
ใชวัดเปาหมายเดียวกัน

-อาจพิจารณาปรับขอบเขตการศึกษา โดยขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมจากท่ีกําหนดไวรัศมี 5 กิโลเมตรเพ่ือให
การศึกษามีความครอบคลุมไปยังพ้ืนท่ีนอกเขตนิคม แตหากจะศึกษาเฉพาะขอบเขตรัศมี 5 กิโลเมตร ควร
ระบุในรายงานการศึกษาใหชัด โดยอาจแสดงในรูปของแผนภาพ และควรระบุขอจํากัดของการศึกษาดวย

-ควรเสนอแนะประเด็นเรื่องการบูรณการการทํางานรวมกันระหวางกรมโรงงาน และการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพ่ือไมใหทํางานซ้ําซอน
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4.สรุปการประชุมระดมสมองขอเสนอภาคประชาชนเรื่องกองทุนสงเสริมสุขภาพชุมชน
เพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน
วันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ เทศบาลตําบล เวียงยอง จังหวัดลําพูน

อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล ไดเขารวมการประชุมระดมสมองขอเสนอภาคประชาชนเรื่องกองทุนสงเสริม
สุขภาพชุมชนหัวขอ การเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
นิคมอุตสาหกรรม ภายใตโครงการทบทวนสถานการณและประเมินผลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือและการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและนิคม
อุตสาหกรรมสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งมี รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช เปนหัวหนา
โครงการ ท้ังนี้ ดร.พฤฒินันท สุฤทธิ์ นักวิจัยในโครงการไดแจงตอท่ีประชุมวาการประชุมครั้งนี้เปนการ
ประชุมระดมสมองเพ่ือหาขอเสนอจากภาคประชาชนในพ้ืนท่ีสี่ตําบลรอบนิคมอุตสาหกรรม ประกอบดวย
ตําบลเวียงยอง ตําบลเวียงยอง ตําบลบานกลาง ตําบลมะเขือแจ ตําบลเหมืองงา คณะวิจัยพบวา ชุมชน
รอบนิคมอุตสาหกรรมตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชสําหรับการปองกันผลกระทบตอสุขภาพของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม คณะวิจัยนําโดย รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช หัวหนาโครงการวิจัย
จึงไดจัดใหมีการประชุมครั้งนี้ข้ึนเพ่ือระดมสมองหาขอเสนอในการจัดตั้งกองทุนดังกลาว โดยคณะวิจัยได
นําเสนอผลการวิจัยเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับชุมชนในการประกอบการระดมสมอง

จากนั้นท่ีประชุมรวมกันระดมสมองเพ่ือหาขอเสนอเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเสริมสุขภาพชุมชน
รอบนิคมอุตสาหกรรม โดยสรุปดังนี้

1) การจัดตองกองทุนนั้นตองเปนไปตามความตองการของชุมชนท้ังหมด ไมเฉพาะแตเพียงตําบล
เวียงยองเทานั้น แนวคิดริเริ่มจัดตั้งกองทุนนี้มาจากการทําวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคม
อุตสาหกรรมและชุมชนจะอยูรวมกันไดอยางไร โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพปญหาในปจจุบันภูมิประเทศของตําบลเวียงยองดานทิศเหนือติดกับนิคมอุตสาหกรรม แตดานทิศใต
ติดกับเครือสหพัฒนซึ่งไมไดอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมจึงไมเคยไดรับผลประโยชนหรือการ
เยียวยาอยางใดเลย นอกจากนั้นชุมชนยังตองแบกรับปญหาสังคมท่ีเปนผลจากการเกิดข้ึนของนิคม
อุตสาหกรรม เชน ปญหาประชากรแฝง มลพิษจากนิคมอุตสาหกรรม

ดังนั้นจึงควรท่ีจะมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเยียวยาชุมชนจากผลกระทบดังกลาวและเสนอวากองทุน
ท่ีจะจัดตั้งควรมีวัตถุประสงคดังนี้

1. เพ่ือจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
2. เพ่ือลดชองวางระหวางนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหมาอยูดวยกันได ลบทัศนคติดานลบ

เพราะกอนหนานี้ นิคมไมเคยเหลียวแล ตําบลเวียงยองเลย ซึ่งแตกตางจากชวงเวลากอนมี
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การตั้งนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากจําเปนตองมีการทําประชาพิจารณ แตเม่ือมีนิคม
อุตสาหกรรมแลว ชุมชนไมสามารถตรวจสอบนิคมอุตสาหกรรมไดเลย

3. สรางมิติใหมของการอยูรวมกันระหวางนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการตรวจสอบ

ผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม
- ดานสังคม คือ ประชากรแฝงซึ่งนําไปซึ่งปญหาสังคม ลักขโมย อาชญากรรม
- ดานสิ่งแวดลอม หมอกควัน มลพิษ
- ดานสุขภาพ

ดังนั้น กองทุนจะตองมีข้ึน และคณะกรรมการกองทุนควรจะมาจาก 3 ภาคสวน ไดแก
1. ภาคประชนชาชน จะตองมีความเขมแข็ง และมีสัดสวนเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน

คณะกรรมการท้ังหมด
2. คณะกรรมการจากตัวแทนของโรงงาน
3. จากภาครัฐ ขาราชการ
4. อ่ืนๆ เชน จะเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีจะสามารถเสนอขอคิดและแนวทางได

การระดมทุนเขากองทุน
1. มาจากนโยบาย CSR ของแตละโรงงาน จัดสรรเงินเพ่ือการทํา CSR ปนสวนมาให

กองทุนซึ่งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมีประมาณ 70-80 โรงงาน
2. หากมีการจัดตั้งโรงงานใหมหรือขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน อาจจะมีขอบัญญัติ

ไวใหจายเงินเขากองทุนเพ่ือเปนเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
- ศึกษาการอยูรวมกันระหวางชุมชนและนิคมอุตสาหกรรม และเปนกองทุนสําหรับใชใน

การควบคุมอาชญากรรม
- ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากนิคมอุตสาหกรรมไดรับการเยียวยา
- ลดชองวางระหวางชุมชนและนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนอาจสงตัวแทนไปตรวจสอบ

โรงงานได
2) กรณีท่ีมีการจัดตั้งกองทุนข้ึน นิคมอุตสาหกรรมผูเปนเจาของเงินทุนมีความกังวลในประเด็น

เรื่องการนําเงินเงินไปใชในลักษณะท่ีผิดวัตถุประสงค นอกจากนั้นยังยกตัวอยางกรณีศึกษากองทุนพัฒนา
รอบโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปางซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากโรงไฟฟาแมเมาะ แตกลับนําเงินจํานวนมาก
ไปใชผิดวัตถุประสงคดังนั้นกองทุนท่ีจะจัดตั้งข้ึนตองมีระบบการตรวจสอบท่ีชัดเจนเพ่ือสรางความม่ันใจ
ใหกับแหลงเงินทุน ตองมีธรรมาภิบาล การบริหารจัดการเงินกองทุน อาจจะเปนในรูปแบบของ
คณะกรรมการและวัตถุประสงคของกองทุนคือควรจะมุงเนนการปองกันผลกระทบทางสุขภาพ ไมใชการ
เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว และเสนอแนวทางในการจัดตั้งกองทุน ดังนี้
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- ในระยะแรกท้ัง 4 ตําบล อาจจัดทํา MOU รวมกันเพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีชัดเจนวา
ชุมชนมีความตองการใหมีการจัดตั้งกองทุน

- ชุมชนจะตองรวมกันกําหนดกรอบรายละเอียดท่ีชัดเจนแตควรตีกรอบไวหลวมๆ เพ่ือ
เปดโอกาสใหมีการพัฒนาในอนาคต

- ผลักดันกองทุนดังกลาวใหเขาสูแผนพัฒนาระดับจังหวัด ซึ่งหากมีการบรรจุลงสู
แผนพัฒนาระดับจังหวัดแลวจังหวัดอาจจัดสรรเงินสมทบใหกับชุมชนไดดวย

3) ควรมีการจัดตั้งเปนมูลนิธิหรือองคกรไมแสวงหาผลกําไร ท่ีประชุมขอใหคณะวิจัยสืบคนขอมูล
เปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวางกองทุน มูลนิธิ และสมาคม และเสนอตอท่ีประชุมอีกครั้งหนึ่งการจัดตั้ง
มูลนิธิหรือองคกรนั้น มีกฎหมายรองรับจึงมีความขัดเจนและโปรงใส สามารถจูงใจโรงงานตางๆดวย
มาตรการทางภาษี

4) ควรมีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีจะไดรับประโยชนจากกองทุนดวย
5) มีขอเสนอใหนํากรณีตัวอยางของ Eco-Town ของประเทศญี่ปุน ซึ่งมีรายไดหลักจากการ

จัดการรีไซเคิลขยะจากนิคมอุตสาหกรรม ทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ดังนั้น ชุมชนควรออกแบบ
กองทุนใหสามารถพ่ึงพาตนเองในระยะยาวดวย

6) คณะกรรมการกองทุนซึ่งเปนตัวแทนจากภาครัฐนั้นหมายถึงใคร ควรกําหนดใหชัดเจน เพ่ือ
บุคคลผูติดตอประสานงาน(Key-Persons) และกองทุนนี้ควรจัดสรรเงินทุนสวนหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงคใน
การวิจัยดวย  นอกจากนั้นคณะวิจัยสามารถอุดหนุนคาจัดประชุมระดับตําบลของแตละตําบลในหวงเวลา
ของงานวจิัยชิ้นนี้ไดอีกดวย

7) ผูนําชุมชนของท้ังสี่ตําบลมีความพรอมในการทํา MoU อีกท้ังมีการประชุมประจําเดือนระดับ
อําเภอทางชุมชนอาจถือโอกาสดังกลาวเสนอวาระนี้ตอท่ีประชุมไดอีกดวย

สรุปขอเสนอแนะในการจัดตั้งกองทุน
1. วัตถุประสงคของกองทุน

- เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ในดานสังคม สุขภาพ สิ่งแวดลอม
และปองกันผลกระทบท่ีดานสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรม

- เพ่ือใหชุมชนและนิคมอยูรวมกัน มีธรรมาภิบาล มีกระบวนการตรวจสอบอยางมีสวนรวม
2. ท่ีมาของเงินทุน

- ระดมทุนจากงบประมาณ CSR ของทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
- เงินอุดหนุนจากรัฐ
- เงินทุนหมุนเวียนในกองทุนหากกองทุนสามารถสรางรายไดเองในอนาคต
-
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3. รูปแบบและคณะกรรมการกองทุน
3.1 คณะกรรมการกองทุนควรจะประกอบดวย

1) คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากชุมชนอยางนอยก่ึงหนึ่ง
2) คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรม
3) คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากหนวยงานราชการอาจประกอบดวย

ก. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
ข. พาณิชยจังหวัด
ค. รพ.สต.
ง. สิ่งแวดลอมจังหวัด
จ. หอการคาจังหวัด
ฉ. อบจ.
ช. อบต.
ซ. อุตสาหกรรมจังหวัด

4) คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตางๆ
3.2 รูปแบบของกองทุนอาจจัดตั้งเปนกองทุน มูลนิธิ หรือสมาคม ซึ่งตองมีการศึกษาขอดีขอเสีย

และทําประชาพิจารณตอไป
4. แนวทางในการจัดตั้งกองทุน

- ชุมชนรวมกันทํา MOU เพ่ือแสดงเจตจํานงในการจัดตั้งกองทุน
- ผลักดันโครงการจัดตั้งกองทุนเขาสูแผนพัฒนาระดับจังหวัด
- ทําประชามติในชุมชนเพ่ือจัดทํารางกฎหมายจัดตั้งกองทุน
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5.สรุปการประชุมหารือเรื่องแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน
โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30-15.30 น.
ณ ครัวศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ จังหวัดเชียงใหม

ผูเขารวมประชุม
1.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3.อาจารยทรงพันธ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5.ดร.อนุภาค เสารเสาวภาคย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6.คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร ผูชวยวิจัย สถาบันธรรมรัฐฯ
7.คุณสกุลวลัย มะนะโส ผูชวยวิจัย สถาบันธรรมรัฐฯ
8.คุณเขมชาติ ตนบุญ ผูชวยวิจัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
9.คุณวุฒิชัย พากดวงใจ ผูชวยวิจัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
10. คุณบงกช ดารารัตน ผูชวยวิจัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวาการประชุมครั้งนี้เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน
ระหวางคณะวิจัยของสถาบันธรรมรัฐฯ ท่ีกําลังดําเนินการศึกษาโครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) กับคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูนจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ท้ังนี้ในการดําเนินการวิจัยภายใตโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศเพ่ือพัฒนารูปแบบความรวมมือในการจัดองคกรท่ีเหมาะสมภายใตกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลดาน
สิ่งแวดลอมอยูระหวางการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมท้ังการผลักดันกฎหมายและกลไกทางสังคม
เพ่ือใหเกิดข้ึนไดในทางปฏิบัติ ไดทราบมาวาทางคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับมอบหมาย
จากจังหวัดลําพูนใหเปนผูดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้นเพ่ือเปนการผลักดันใหเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน อยากทราบแนวโนมการบรรจุประเด็นเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศไวในแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน

ดร.อนุภาค เสารเสาวภาคย นําเสนอเรื่องกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดลําพูน พบวามีความขัดแยงในตัวเองสูง แนวทางในการจัดทําแผนของผูวาราชการจังหวัดลําพูน
มุงเนนในสามประเด็นคือ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม และการเกษตร ใหเติบโตไปดวยกัน อุตสาหกรรม/
สินคาท่ีจะไดรับการสงเสริมภายใตแผนพัฒนา จ.ลําพูน คาดวาจะเปนจุดศูนยกลางในการกระจายสินคา
อุปโภคบริโภค สินคาเกษตรหลักคือลําไย แตก็ยังมีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอยางอ่ืนดวย แตใน
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การรับฟงความคิดเห็นภาคการเกษตรและการทองเท่ียวไมตองการใหมีการขยายนิคมอุตสาหกรรมมากไป
กวานี้ ซึ่งสวนทางกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม แนวทางของคณะทํางานตองการเสนอคือการจัด
Zoning ซึ่งยังคงสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมแตอาจมีการจํากัดบริเวณ ในภาคการเกษตร
และการทองเท่ียวก็จะมีการกําหนดบริเวณเชนกัน และประเด็นท่ีสําคัญคือจะทําอยางไรใหท้ังสามสวนอยู
รวมกันได

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอประเด็นการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน โดยสรุป
ดังนี้

-การจัดทําแผนพัฒนาของจังหวัดลําพูน ในการศึกษาจัดทําแผนฯจะศึกษาครอบคลุมในทุกมิติ
อาทิ แนวคิดเรื่อง Zoning โดยใชตัวชี้วัดของจังหวัด การศึกษาเรื่องงบประมาณใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งพบวาท่ีผานมา จ.ลําพูนมีปญหาเรื่องรายไดท่ีสูง
ทําใหงบประมาณจากสวนกลางจึงจัดสรรมาใหนอย ท้ังท่ีในความเปนจริงรายไดสวนใหญกระจายไปยัง
แรงงานซึ่งเปนคนตางถ่ิน นอกจากนี้ยังมีประเด็นมิติเรื่องความเปนธรรมเพราะตัวชี้วัดของทางนิคม
อุตสาหกรรมกลาวถึงกลไกเชิงสถาบันท่ีจะทําใหเกิดความเปนธรรมตอทุกๆฝายท่ีจะอยูรวมกันอยางยั่งยืน
ประเด็นเรื่องการควบคุม Sub-contract เรื่องกองทุน การจัดโซนนิ่งทางนิคมอุตสาหกรรม การวางแผนผัง
เมือง และการรายงานเปดเผยขอมูลขาวสาร เปนตน ท้ังนี้ คณะผูศึกษาจะนําประเด็นดังกลาวเขาไปเสนอ
ในการรับฟงความคิดเห็นในครั้งตอไป

-กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน คณะทํางานไดเชิญทุกภาคสวนเขามีในกระบวนการ
โดยการประสานเชิญผานทางจังหวัดลําพูน ซึ่งกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็นนั้นสวนใหญเปน
หนวยงานราชการ และภาคประชาชน โดยกระบวนการจัดรับฟงความเห็นจะใชวิธีแบงกลุมยอยเพ่ือระดม
สมอง หลังจากนั้นจะมีการสรุปภาพรวมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นอีกหนึ่งถึงสองครั้ง แตอยางไรก็ตาม
สําหรับประเด็นท่ีภาคประชาชนมีความกังวลวาแผนของจังหวัดลําพูนท่ีกําลังจัดทําอยูนี้จะขัดแยงกับแผน
ของอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือไมนั้น คิดวานาจะสอดคลองกัน เนื่องจากตัวชี้วัดของทาง
นิคมอุตสาหกรรมนั้นมีอยูแลว รวมถึงเปาหมายของการจัดทําแผนฯ นั้นมีทิศทางไปสูความเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

-ประเด็นเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพ่ือชวยสนับสนุนแกเทศบาลท่ีไมอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมแต
ไดรับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม มีขอเสนอวาใหมีการจัดตั้ง “กองทุน” ท่ีจะขอรับทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณ CSR ของแตละบริษัท เนื่องจากมีขอจํากัดในการจัดสรรงบประมาณท่ีจะลงมาสูทองถ่ินในการ
แกปญหา ทางการนิคมเองกลาววาเม่ือตั้งนิคมแลวหนวยงานภาครัฐไมเขามาดูแล ในขณะท่ีหนวยงานรัฐ
กลาววาตนไมมีอํานาจในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในเชิงกลไกทางกฎหมาย ท้ังนี้
ในการลงพ้ืนท่ีจะสอบถามแกนนําภาคประชาชนในพ้ืนท่ีวาจะมีชองทางหรือกลไกในการทําใหกองทุนท่ีจะ
จัดตั้งข้ึนสามารถเชื่อมตอกับเงิน CSR ของแตละบริษัทอยางไร สําหรับโครงสรางของกองทุนท่ีจะตั้งข้ึนนั้น
จะขจัดขอจํากัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณระหวางจังหวัดกับทองถ่ินท่ีเปนธรรมในระยาว แตในระยะ
เฉพาะหนาจะใชกองทุนเปนเครื่องมือในการสรางความรวมมือระหวางทองถ่ินท่ีอยูรอบๆนิคมอุตสาหกรรม
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รวมกับ CSR ของจังหวัดไดอยางไรบาง นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาใหเปนระบบความรวมมือในการดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยูรอบๆนิคมอุตสาหกรรม โดยการดําเนินการรวมกันขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีอยูรอบๆนิคมอุตสาหกรรม อาจเริ่มตนโดยการทํา MOU รวมกันโดยทองถ่ินซึ่งสามารถ
ดําเนินการไปกอนในระหวางท่ียังไมมีแผนพัฒนาจังหวัดได แตหากในระยะยาวสามารถบรรจุเมือง
อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมลงในแผนพัฒนาจังหวัดได ก็จะยังผลใหทองถ่ินตองปฏิบัติตาม
นอกจากนั้นยังมีประเด็นทาทายอีกวาทองถ่ินท่ีไดรับประโยชนจากภาษีโรงเรือนเนื่องจากมีนิคม
อุตสาหกรรมตั้งอยูจะสามารถแบงปนงบประมาณใหกับทองถ่ินใกลเคียงท่ีไมไดอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
แตไดรับผลกระทบไดอยางไร เนื่องจากมีขอจํากัดทางขอกฎหมายท่ีวางบประมาณของทองถ่ินจะไม
สามารถนําไปใชในทองถ่ินอ่ืนได ซึ่งเปนขอจํากัดในเชิงกลไกเชิงสถาบัน

-ประเด็นเรื่องตัวชี้วัด ภายใตการศึกษาวิจัยของโครงการหมอพงษเทพท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
สกว.ไดใหขอมูลแกชุมชนเพ่ือท่ีชุมชนจะสามารถตรวจสอบไดเองวาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมจริงหรือไม และมีการสรางตัวชี้วัดใหโรงงานเปดเผยขอมูลสารเคมีท่ีใชในการ
ประกอบกิจการ นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดอ่ืนๆ ท่ีจังหวัดสามารถนํามาใชในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือใหสามารถ
เปรียบเทียบกันไดระหวางจังหวัด อาทิ ตัวชี้วัดระดับจังหวัดท่ีจัดทําโดยสภาพัฒนฯ ตัวชี้วัดของ จพฐ. ท่ีมี
การลงพ้ืนท่ีเก็บทุกป ซึ่งคิดวาตัวชี้วัดเหลานั้นหนวยงานตางๆ นาจะนํามาใชได นอกจากนี้ยังสามารถนํา
ตัวชี้วัดจากหนวยงานอ่ืนท่ีอยูระหวางการจัดทํา เชน ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีจะสามารถนําไปใชนอกนิคมอุตสาหกรรมได

- เรื่องความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนมีองคกรท่ีเปนผูคัดคานหลักสวนใหญคือ ภาคประชาชน ซึ่งมีความ
กังวลเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรม และปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการ
หลั่งไหลเขามาของแรงงาน ท้ังนี้ จากการพูดคุยอยางไมเปนทางการพบวาภาคประชาชนพยามยามตอตาน
อุตสาหกรรมอยางรุนแรง มีความหวาดระแวงวาโรงงานอุตสาหกรรมปลอยสารพิษลงในแหลงน้ําใตดิน
ดังนั้น จึงควรเรงดําเนินการสรางกลไกหรือแนวทางในการสรางความเขาใจรวมกันระหวางภาคประชาชน
และโรงงานอุตสาหกรรม

- ประเด็นปญหาหลักของ จ.ลําพูน คือ มีการเปลี่ยนแปลงผูวาราชการบอยครั้ง ท้ังนี้ ควรผลักดัน
ใหแผนพัฒนาจังหวัดเปนแผนหลักในการพัฒนา นอกจากนี้ อาจมีขอเสนอการสรางเครื่องมือท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนใหเขมขนกวาจังหวัดท่ัวไปจึงจะสามารถจัดการสถานการณสิ่งแวดลอมได เชน
ขอเสนอการตั้ง Tribunal ข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวยภาคประชาชน
ภาคเอกชน และภาครัฐท่ีจะทําหนาท่ีในการ Monitor พ้ืนท่ีดังกลาว และทําหนาท่ีสองดานคือ ทํา
ฐานขอมูลผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และระงับขอพิพาท แตดวยความไมตอเนื่องทางการเมืองแนวทาง
ดังกลาวจึงไมไดถูกนําไปปฏิบัติ ในอดีตโครงการพัฒนาชายฝงตะวันออกก็มีคณะกรรมการลักษณะนี้แตถูก
ยกเลิกไป นอกจากนั้นการใชกลไกของราชการในการจัดทําแผนซึ่งเปนกลไกการจัดทําแผนแบบจังหวัด
บูรณาการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ซึ่ง
จะมีสวนชวยในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูนได
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6.สรุปการประชุมกลุมเฉพาะเพื่อนําเสนอแนวคิดการพัฒนารูปแบบความรวมมือในการจัดองคกร
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ีเมืองลําพูน

วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ สํานักงานสาธารณสุข ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

ผูเขารวมประชุม
1. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. อาจารยทรงพันธ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร ผูชวยวิจัย สถาบันธรรมรัฐฯ
5. คุณสกุลวลัย มะนะโส ผูชวยวิจัย สถาบันธรรมรัฐฯ
6. คุณเขมชาติ ตนบุญ ผูชวยวิจัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. คุณวุฒิชัย พากดวงใจ ผูชวยวิจัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. คุณบงกช ดารารัตน ผูชวยวิจัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
9. คุณสมชาย แจมทวีกุล กํานันตําบลเวียงยอง
10. คุณเทอดธรรม ตาวารัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงยอง
11. คุณนรินทร คําสาร ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงยอง
12. คุณสมพงษ อบอุนเชย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงยอง
13. คุณลือชัย ชุมสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.ตําบลเวียงยอง
14. คุณพิรุฬห ศิริทองคํา ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบานกลาง
15. คุณถวิล มณีขัติ ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลมะเขือแจ
16. คุณวรพล ผลหอม นักวิชาการสุขาภิบาล กองสาธารณสุข

เทศบาลตําบลเหมืองงา
17. คุณศุภชัย ศรีทิพย ผูใหญบาน หมูท่ี 2 ตําบลเวียงยอง
18. คุณกมล มณีขัตย ผูใหญบาน หมูท่ี 3 ตําบลเวียงยอง

อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวาการประชุมครั้งนีมี้เปาหมายเพ่ือนําเสนอแนวคิด
และสรางความเขาใจรวมกันตอแนวคิดการพัฒนารูปแบบความรวมมือในการจัดองคกรท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของพ้ืนท่ีเมืองลําพูน โดยไดเสนอแนะ การจัดตั้งกองทุนเพ่ือเปนเครื่องมือเพ่ือชวยสนับสนุนสงเสริม
ตอการสรางรวมมือระหวางชุมชนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนอื

การจัดตั้งกองทุน วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ในดาน
สังคม สุขภาพ สิ่งแวดลอม และปองกันผลกระทบท่ีดานสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึนใน
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ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม และเพ่ือใหชุมชนและนิคมอยูรวมกัน มีธรรมาภิบาล มีกระบวนการ
ตรวจสอบอยางมีสวนรวม

แหลงท่ีมาของเงินทุนอาจมาจากการระดมทุนจากงบประมาณ CSR ของทุกโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมหรือเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนหากกองทุนสามารถสรางรายไดเองใน
อนาคต

สําหรับรูปแบบและคณะกรรมการกองทุน อาจจัดตั้งเปนกองทุน มูลนิธิ หรือสมาคม ซึ่งตองมี
การศึกษาขอดีขอเสียและทําประชาพิจารณตอไป คณะกรรมการกองทุนควรจะประกอบดวย

1) คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากชุมชนอยางนอยก่ึงหนึ่ง
2) คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรม
3) คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากหนวยงานราชการอาจประกอบดวย

ก. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
ข. พาณิชยจังหวัด
ค. รพ.สต.
ง. สิ่งแวดลอมจังหวัด
จ. หอการคาจังหวัด
ฉ. อบจ.
ช. อบต.
ซ. อุตสาหกรรมจังหวัด

4) คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตางๆ

ท้ังนี้ แนวทางในการจัดตั้งกองทุน อาจใชวิธี ชุมชนรวมกันทํา MOU เพ่ือแสดงเจตจํานงในการ
จัดตั้งกองทุน การผลักดันโครงการจัดตั้งกองทุนเขาสูแผนพัฒนาระดับจังหวัด รวมท้ังมีการทําประชามติใน
ชุมชนเพ่ือจัดทํารางกฎหมายจัดตั้งกองทุน

ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม
1) เห็นดวยกับการจัดตั้งกองทุนโดยชุมชนรวมกันทํา MOU เพ่ือแสดงเจตจํานงในการจัดตั้ง

กองทุนแตควรมีการนําเสนอรูปแบบของกองทุนท่ีมีความชัดเจนท้ังในเรื่องของรูปแบบ และโครงสรางของ
การบริหารจัดการ และแหลงท่ีมาของรายได เพ่ือใหชุมชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบถึงผลดี ผลเสียของกองทุนท่ี
จะจัดตั้งข้ึน นอกจากนี้ ควรสรางรูปแบบขององคกรและเงื่อนไขในเรื่อง กติกา ท่ีชุมชนและโรงงานอยู
รวมกันไดเนื่องจากหากโรงงานรูสึกวาการตั้งกองทุนหรือองคกรเหมือนเปนกระบวนการไปตรวจสอบ
โรงงานหรือไปตอตานไปสรางอํานาจตอรอง จะทําใหโรงงานไมใหความรวมมือ แตหากเปนไปเพ่ือการ
ชวยเหลือสังคม โรงงานนาจะใหความรวมมือเพราะมีกิจกรรมในเรื่องของ CSR อยูแลว
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2) การขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดตั้งกองทุน อาจทําไดใน 2 ระดับ คือ 1.ทําใหแนวคิดเรื่องการ
จัดตั้งกองทุนไปอยูในแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน และ 2.ขับเคลื่อนในระดับภาคประชาชนจะทําอยางไรใหมี
อํานาจตอรองกับโรงงาน แนวคิดคือ ตองรวมกลุมของทองถ่ินรอบๆ นิคม ท้ังผูนําท่ีเปนทางการ และไม
เปนทางการ รวมถึงชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ือใหเกิดเงื่อนไขในการมีอํานาจตอรองใน
ภาคประชาชน ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้ภายใตการสนับสนุนของ สกว.ไดจํากัดเฉพาะชุมชน 4 ตําบลรอบนิคม
เปนจุดเริ่มตน แตขณะเดียวกัน ชุมชนเอง จะตองขยายเครือขายทองถ่ินใหเพ่ิมมากข้ึนใหครอบคลุมท้ัง
จังหวัดเพ่ือใหมีแรงในการขับเคลื่อนตอไป

3) ขอเสนอการจัดตั้งกองทุนหากพ้ืนท่ีใหญเกินไปอาจเกิดยาก ดังนั้น ภายใตงานวิจัยครั้งนี้ จะ
ออกแบบโดยใชพ้ืนท่ีนํารองจาก 4 ตําบลรอบนิคมเปนจุดเริ่มกอนจนเปนรูปเปนรางเปนกองทุน จากนั้นจึง
และคอยรับสมาชิกขยายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เนื่องจาก ชุมชนพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีไมไดอยูรอบนิคมก็ไดรับ
ผลกระทบโดยออม ซึ่ง กองทุนท่ีจะเกิดข้ึนนั้นจะเปนเครื่องมือในการเยียวยาปญหาดานสังคม และ
สิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน กรณีตําบลเหมืองงา เวียงยอง บานกลาง พ้ืนท่ี 3 ตําบลไดรับผลกระทบจาก
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีการแอบเอาขยะมาท้ิง และมีการกระชากสรอยกันบนถนนเลียบทางรถไฟ แต
หากมีกองทุนเพ่ือนํางบประมาณมาติดตั้งกลอง CCTV และมี อปพร. มาชวยในการจัดเวรยามออกตรวจ
จะชวยแกปญหาได

4) ในแงกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตั้งกองทุนได โดยจัดสรรงบประมาณเขามา
หรือวารับเงินบริจาคและใชเงินตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนมา เพราะฉะนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวา
รูปแบบของการจัดกลไกในเชิงเครื่องมือท่ีจะเสริมการทํางานของทองถ่ิน อาจตั้งเปนขอบัญญัติของทองถ่ิน
ข้ึนมาวาจัดตั้งกองทุนนี้ข้ึนมาเพ่ือใชทําอะไร เชน ไปดูแลเรื่องของสวัสดิการของคนท่ีไดรับผลกระทบจาก
โรงงาน แกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม

การกําหนดวัตถุประสงคของกองทุน ก็ตองมาชวยกันคิดวาจะทําอะไร กําหนดแคบเกินก็ไมดี
กวางเกินก็ไมดี คณะกรรมบริหารกองทุนควรประกอบดวยใคร จะตองมีตัวแทนจากจังหวัดเขามาชวย มี
ตัวแทนจากโรงงาน ชุมชน มีระบบการตรวจสอบบัญชี มีการทํารายงานการใชจาย ซึ่งเปนเรื่องของความ
โปรงใส

5) คณะกรรมบริหารกองทุนควรจะใหประชาชนเลือกคณะกรรมการเองเพ่ือจะไดเปนตัวแทนของ
ประชาชนจริงๆ จะใหอํานาจแกใครคนใดคนหนึ่งไมได เพราะมันเปนเรื่องของผลประโยชน หากเปนไปได
อยากใหมีสัดสวนของประชาชนเปน 50% และอยากใหเปลอดภาคการเมือง เนนภาคประชาชนเขามา
ดําเนินการ สวนในเรื่องของกรอบกตกิาจะตองถอดบทเรียนท่ีผานมาวามีปญหาตรงไหน

6) โดยสรุป ขอเสนอการจัดตั้งกองทุน จะตองมีการกําหนดโครงสราง คือ กรรมการ ประธาน
เปนอยางไร มาจากไหน วัตถุประสงค กําหนดบทบาทหนาท่ี การใชจายเงิน จะใชอยางไร ดานสังคม
สิ่งแวดลอม อาจจะกําหนดเปนหัวขอ การตรวจสอบการใชเงิน ไมใชตรวจสอบโรงงาน เปนเรื่องของการ
ตรวจสอบภายใน วาใชจายอะไร อาจใชคําวา การรายงานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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7) ควรเอาผูนํามาทําความเขาใจกันวาจะดําเนินการอยางไร ไมใหกระทบกับชุมชน หรือ เอาผู
นํามาปรับทัศนคติดวย เชน กําหนดตัวแทนตําบลละ 10 คน (ประกอบดวยฝายปกครองกํานัน 1 คน
ผูใหญบาน 2 คน ฝายสภามี ประธานสภา 1 คน ตัวแทนสมาชิกสภา 2 คน ฝายบริหาร 2 คน และฝาย
ขาราชการ 1 คน และ ผอ.รพ.สต 1 คน เพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ี โครงสราง และระเบียบกองทุน

8) ปญหาของการขับเคลื่อนคือ โมเดลยังไมลงตัวในการท่ีจะไปนําเสนอ ยังไมไดเจาะถึงกลุมผูนํา
จริงๆ ของแตละพ้ืนท่ี ดังนั้น โดยสรุปแนวทางการจัดตั้งกองทุนอาจจะเริ่มตนจากการรวมพูดคุยทําความ
เขาใจและเนนในเรื่องของการสานพลังกันกอนระหวางชุมชนท่ีอยูรอบๆนิคม เพราะเปนตัวชี้วัดในเรื่องของ
ความยั่งยืน สวนเรื่องกองทุนอาจยังไมสามารถเกิดข้ึนไดภายใตโครงการวิจัยครั้งนี้ แตทีมวิจัยจะจัดทําเปน
ขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดการแกปญหาในระยะยาวและนําไปสูแนวทางการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของนิคมภาคเหนือท่ีนําไปสูภาคปฏิบัติไดจริง
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7.สรุปการประชุมหารือระหวางโครงการวิจัยเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันอังคารท่ี 1 กันยายน 2558 เวลา 14.30-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
2. อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
3. ผศ.ทรงพันธุ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
4. รศ.ดร.นพ.พงษเทพ วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
5. อาจารยมยุรา วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
6. นางวรรณา จงจติรไพศาล คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
7. ดร.พฤฒินันท สุฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตรการแพทย ม.นเรศวร
8. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
9. น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
10. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ

สรุปประเด็นการหารือ

1.การปรับปรุงเนื้อหางานวิจัยตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิของสกว.
- เพ่ิมเติมประเด็นอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของตาม พรบ.ตางๆ เนื่องจากมีกฎหมายท่ี

กํากับดูแลท้ังในและนอกนิคมฯ รวมถึงการเชื่อมโยงประเด็นการบูรณาการกฎระเบียบการทํางานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

- งานวิจัยครั้งนี้คงไมตั้งเปาหมายเพ่ือหาขอสรุปวาประชาชนเจ็บปวยจากสาเหตุใด แตจะมี
เปาหมายในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ และเนน
การพัฒนาศักยภาพ และบทบาทของผูนําในชุมชนในเรื่องการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

-ประเด็นตัวชี้วัด จะนําไปพิจารณาใหมในบางตัวชี้วัดท่ีไดมีการยกเลิกไมนํามาใชวัดผลการ
ดําเนินงานของกนอ.หรือกรมโรงงานเพราะควบคุมไดยาก เชน ปริมาณฝุนละออง เปนตน สวนหากวัด
ปญหาสิ่งแวดลอมโดยตรงไมได อาจจะวัดโดยทางออม เชน มีการเจ็บปวยนอยลง มีปญหาการรองเรียน
นอยลง มีโครงการสงเสริมสุขภาพมากข้ึน ท้ังนี้ เปาหมายการเสนอตัวชี้วัดไมควรมีมากและไมตองใช
งบประมาณเยอะ เพ่ือใหเกิดความจูงใจในการมีสวนรวมในการตรวจสอบและดําเนินการ และสําหรับ
ขอมูล eco efficiency ท่ีทาง กนอ.แจงวามีฉบับลาสุดป 2557 นั้น จะดําเนินการสอบถามและขอขอมูล
เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหผลตอไป
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-งานวิจัยตองการทบทวนตัวชี้วัดวาสุดทายแลวตัวชี้วัดจะสรุปออกมาอยางไร มีการเพ่ิมหรือลด
ตัวชี้วัดอยางไร ซึ่งยังขาดการเชื่อมโยงระหวางท่ีมาท่ีไป เหตุผลของการเพ่ิมหรือลด ซึ่งอาจจะตองแยกเปน
input output outcome impact หรืออาจจะใช structure conduct performance เพ่ือนํามาชวย
อธิบายเหตุผลตางๆ

- เพ่ิมเติมการสังเคราะหแนวคิด "วิถีพุทธ" ท่ีจะเขามาเชื่อมกับการพัฒนา EIT
- การจัดตั้งกองทุน เพ่ิมเติมท่ีมารายละเอียดและวัตถุประสงคของกองทุนใหชัดเจนข้ึนวาจะนําเงิน

ไปทําอะไรบาง เชน สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวมระหวาง ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม (การจัดทํา
แผน การตรวจสอบ) พัฒนาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชน เปนตน

- งานศึกษาของโครงการของ อ.ชยันตจะตองนํางานศึกษาจากโครงการอ.หมอพงษเทพ และ อ.กิติ
กร มาสังเคราะหขอมูลเพ่ีอใหไดแนวทางกระบวนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือลําพูนท่ีเหมาะสมตอไป ท้ังนี้ จะตองมีการจัดประชุมระหวางนักวิจัยขามโครงการ
เปนระยะเพ่ือแลกเปลี่ยนและสังเคราะหขอมูลผลการศึกษารวมกัน

2.การวางแผนการดําเนินงานในระยะตอไป
-จัดประชุมในพ้ืนท่ีลําพูนโดยเชิญตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคอุตสาหกรรม

หนวยงานทองถ่ิน และภาคประชาชน ไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนในพ้ืนท่ี และภาควิชา
การ เพ่ือรวมขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

-เพ่ิมเติมการทบทวนกฎหมายท่ีผานการปฏิรูปโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ(สนช.) วามีประเด็นอะไร
ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยไดบาง

-วิเคราะหปญหาอุปสรรคของมลพิษท่ีเกิดจากโรงงานท่ีอยูในและนิคมอุตสาหกรรม
-ออกแบบแนวทางและเสนอแนะการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐในเรื่องเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเสนอแนะตอคณะทํางานระดับจังหวัดใหดําเนินการภายใตอํานาจของผูวา
ราชการจังหวัด

- กําหนดจัดประชุมเพ่ือเสนอผลการปรับปรุงตัวชี้วัดและแผนแมบทใน วันท่ี 8/10/58 ท่ีหอง
ประชุมของเทศบาลตําบลบานกลาง โดยการนําเสนอแผนแมบท (บูรณาการรวมระหวางแผนจังหวัด การ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข) ท้ังนี้ อ.ไพสิฐ
ประสานงานขอแผนแมบทจากคณะเศรษฐศาสตรเพ่ือให อ.ชยันต และ อ.อนิน รวมกับการพิจารณาขอมูล
ตัวชี้วัดจากงานศึกษาโครงการอ.กิติกร

-กําหนดจัดประชุมการสรางกระบวนการมีสวนรวมในวันท่ี 19/11/58 เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลกับ
นิคมอ่ืนๆ รวมท้ังการสรางความรวมมือระหวางผูท่ีเก่ียวของ
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8.สรุปการประชุมกลุมเฉพาะ
“การปรับปรุงแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมกับการพัฒนาตัวช้ีวัด

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภาคเหนือลําพูน”
วันพฤหัสบดีท่ี 8 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลเหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน

รายช่ือผูเขารวมประชุม
1. 1.นายภาณุพงศ ไชยวรรณ ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจ.ลําพูน
2. น.ส.วรัญญา สุทธหลวง สํานักงานแรงงานจ.ลําพูน
3. น.ส.เทียมรัตน อินทรีย สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.ลําพูน
4. น.ส.รัตนสุดา ทนันปา ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลเหมืองงา
5. นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
6. รศ.ดร.ประโยชน อุนจะนํา ผอ.ศูนยศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม “หริภุญชัย”

จ.ลําพูน
11. นางละมัย สิทธิโรจน สํานักงานสาธารณสุข จ.ลําพูน
12. นายสงกรานต สุรินทรทอง เลขานายกเทศมนตรีต.เหมืองงา
13. นายนําชัย สุขเกษม ปลัดเทศบาลต.เหมืองงา
14. นายวรพล ผลหอม เทศบาลต.เหมืองงา
15. นายเสกสรร สาคร เทศบาลเวียงยอง
16. นางพิกุลทอง รุงเรือง สํานักงานอุตสาหกรรมจ.ลําพูน
17. นายมงคล เกษมสันต รองนายกเทศมนตรีต.เวียงยอง
18. นายสมพล เจียรชัย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ต.เวียงยอง
19. นายสมพงษ อบอุนเชย เทศบาลตําบลเวียงยอง
20. นายสมชาย แจมทวีกุล กํานันตําบลเวียงยอง
21. นายศุภมัย ผูใหญบานตําบลเวียงยอง
22. นายเทิดธรรม ตาวารัตน เทศบาลตําบลเวียงยอง
23. นายกมล มณีขัติย ผูใหญบานต.เวียงยอง
24. นายสมพงษ สุธรรม ผูชวยผูใหญบาน ต.เวียงยอง
25. นายนรินทร คําสาร ประธานสภา ต.เวียงยอง
26. นายอเนก สุรินธรรม เทศบาลตําบลเหมืองงา
27. นายสัญญา ทุมตะขบ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
28. น.ส.จรรยา กัลละหะ เทศบาลตําบลเหมืองงา
29. น.ส.ภาวิณี พิมสาร เทศบาลตําบลเหมืองงา
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30. น.ส.กาญจนา ประมะสร เทศบาลตําบลเหมืองงา
31. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
32. อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
33. ผศ.ทรงพันธุ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
34. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
35. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
36. น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
37. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
38. นายเขมชาติ ตนบุญ คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
39. น.ส.บงกช ดารารัตน คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
40. น.ส.วชัลาวลี คําบุญเรือง คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม

1. เรื่องการปรับปรุงแผนแมบทและตัวช้ีวัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
-เห็นดวยกับตัวชี้วัดท่ีทีมวิจัยเสนอ เปนกรอบท่ีดีมาก ถาเกิดกอนหนานี้ปญหาคงไมเกิดข้ึนอยางท่ี

เปนอยู แตเม่ือนิคมและปญหาเกิดข้ึนมาแลว จะทําอยางไรท่ีจะชวยกันในการแกไขปญหา นอกจากนี้บาง
ขอมูลท่ีมีอยูแลว ไมจําเปนตองไปทําการเก็บใหม แตอาจจะมาดูวามีอะไรท่ีขาดก็ไปศึกษาเพ่ิมเติม แลวเอา
มาวิเคราะหในภาพรวม

-การดําเนินงานเรื่องเมืองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
จะมีกรอบเนื้อหาในทุกนิคมเหมือนกันเปนสวนใหญ โดยมีผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชน โรงงาน มาจากหลาย
หนวยงานเขามารวมกันทํางาน เชน กิจกรรมการตรวจโรงงาน แตก็ไมไดรวมตรวจทุกโรงงาน นอกจากนี้
ยังใหความสําคัญและมุงเนนในการรับผิดชอบตอสังคมกับชุมชนท่ีอยูรอบขาง โดยชุมชนรอบขางจะตอง
เขามามีสวนรวมและรับรูกับกิจกรรมของ กนอ.จากนั้น กนอ.จึงจะขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตอไป ซึ่ง
ถือเปนขอจํากัดของการทํากิจกรรมนอกพ้ืนท่ี รวมถึงในกฎระเบียบมีการกําหนดจํานวนผูแทนจากชุมชนท่ี
อาจจะนอยเกินไป

-ขอกําหนดและคุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฉบับลาสุดป 2559 มีการปรับปรุง
เกณฑใหมีความรัดกุมในทุกดานทุกมิติ ดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม ชุมชน และความไววางใจ

- ประเด็นปญหาท่ีพบกรณีการรวมตรวจโรงงาน พบวา กนอ.ดูแลแต โรงงานในนิคม ซึ่งมักไมมี
ปญหาเนื่องจากกนอ.ดูแลดีอยูแลว ขณะท่ี โรงงานรอบนอกนิคม ท่ีอยูในความรับผิดชอบของอุตสาหกรรม
จังหวัด อาจจะเกิดปญหาเพราะชุมชนไมสามารถควบคุมหรือเขาไปมีสวนรวมตรวจสอบได ประกอบกับรัฐ
สงเสริมการลงทุนดวย ดังนั้น อาจมีขอเสนอทางกฎหมายท่ีเปนกฎหมายรวมท่ีจะเขามากํากับดูแลท้ัง
กนอ.และอุตสาหกรรมจังหวัด โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมกันตรวจสอบได
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-กรณีการรวมตรวจสอบโรงงาน ควรมีการแกไขกฎหมายโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมตั้งแต
เริ่มตนในข้ันตอนการจดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน เพราะปจจุบันการจดทะเบียนโรงงานท่ีสวนกลาง ชุมชน
ไมไดรับรูขอมูลเม่ือเกิดปญหาจึงคอยใหชุมชนเขามามีสวนรวม

-ท่ีผานมาภาครัฐหลายหนวยงานมีการดูแลกํากับโรงงาน เชน กระทรวงสาธารณสุข มีกฎหมาย
ดูแลสุขภาพคนทํางานในโรงงาน แตพบกวาขาดความตอเนื่อง ไมคืนขอมูลระหวางกันเพ่ือเรียนรูและนําไป
แกไขตอเนื่องและแยกสวนกันทํา ดังนั้น อยากใหเกิดความตอเนื่องและขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยเฉพาะการมี
สวนรวมของชุมชนกับการจัดการปญหาจากโรงงานและนิคมและการเขาถึงขอมูล โดยการขับเคลื่อนตอง
มาจากหลายภาคสวน

2.เรื่องแนวคิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อแกปญหาคุณภาพชีวิตใหกับชุมชนโดยรอบนิคมฯ
-ในเรื่องกองทุนจะตองใหเห็นภาพท่ีเกิดความเขาใจรวมกันวา ทิศทางกองทุนจะเขามาชวยชุมชน

และโรงงานอยางไร
-กนอ.มีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาชุมชนอยูแลวท้ังเรื่องของ สิ่งแวดลอม ความ

ปลอดภัย ซึ่งจากตนแบบกิจกรรมเรื่องของธงขาวดาวเขียว เชน โรงงานมีเครื่องจักร คอมพิวเตอร โตะ
เกาอ้ีท่ีไมใชแลว โรงงานยินดีมอบของเหลานี้ใหกับชุมชนไดนําไปใชประโยชน ซึ่งตอนนี้กําลังอยูระหวาง
การรางกฎระเบียบท่ีจะทํางานรวมกันกับชุมชน 5 ตําบลรอบนิคม เพราะติดเรื่องการนําของออกจากพ้ืนท่ี
เขตปลอดภาษี

-ในประเด็นการนําเงินเขากองทุน อาจจะระบุไปในกฎหมาย เชน การกําหนดแรงมาของ
เครื่องจักรในโรงงานวาตองมีการจายคาเงินเขากองทุนตามกําลังแรงมา ตัวอยางของกรมศุลกากรก็ได
เริ่มทําภาษีเศษผา วาโรงงานจะตองมีการจายภาษีเศษผาใหกับชุมชนดวย

-การตั้งกองทุนอยากใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองท้ังหมดซึ่งมี 14 ตําบล เพราะผลกระทบ
จากโรงงานนั้นสงผลกระทบในวงกวาง และจะทําใหมีพลังในการตอรองได เชน กรณีชุมชนปาขามก็อยาก
เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาเพราะไดรับผลกระทบจึงอยากใหมีการขยายของเขตพ้ืนท่ีไดรับ
ผลกระทบใหกวางข้ึน

-ประเด็นเรื่องมลพิษ กนอ.และอุตสาหกรรมจังหวัดตองยอมรับวาแมวาน้ําเสียไมไดมาจากโรงงาน
โดยตรง แตสวนหนึ่งก็ปลอยออกมาจากโรงงานรวมถึงน้ําเสียจากหอพักคนงานท่ีมีจํานวนมากดวย ซึ่ง
สาเหตุหนึ่งมาจากการมีโรงงานเขามาตั้งในพ้ืนท่ีจ.ลําพูนท่ีทําใหสงผลกระทบทางออม

-ประเด็นเรื่องของเขาถึงขอมูล ควรมีสื่อท่ีจะสามารถชวยทําความเขาใจระหวาง ชุมชนกับโรงงาน
สื่อ และควรมีการพัฒนาท้ังในระดับ บุคคล กลุมคนเพ่ือเฝาระวัง ตัวอยางเชน นิคมมาบตาพุด มีชุมชนเขา
มารวมพูดคุยกับ โรงงาน เพ่ือใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ และโรงงานก็มีงบประมาณในการจัดประชุมใหดวย

-อยากใหมีการจัดตั้งกองทุนรอบนิคมอุตสาหกรรมข้ึนมาอยางเปนรูปธรรม และตั้งตัวแทนจาก 3
ฝาย คือ โรงงาน ชุมชน ภาครัฐ เขาไปทํางานรวมแลวมาเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ ท้ังนี้ เงินจาก
กองทุนจะนํามาใชสําหรับ จายจางใหอาสาชุมชน ในการชวยบริการอํานวยความสะดวกและความ
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ปลอดภัยในชุมชน รวมถึงการจัดการขยะ โดยเฉพาะเสนทาง local road ท่ีมักจะมีคนเอามาท้ิง หรือการ
ติดตั้งกลองวงจรปด การจัดเวรยามมาดูและชุมชน เพ่ือลดปญหาความไมปลอดภัย เปนตน

-แหลงท่ีมาของกองทุนอาจจะมาจาก กนอ โรงงาน (อาจจะไมทุกโรงงาน) และการระดมทุน เปน
ตน ท้ังนี้ อาจเริ่มตนจากบริษัทขนาดใหญนํารองบริจาคเพ่ือนําเงินมาใชกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ซึ่งจะทํา
ใหเกิดแรงจูงใจใหโรงงานอ่ืนๆ สนับสนุนเงินบริจาคจากบริษัทตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งทุกโรงงานมีกิจกรรม
CRS อยูแลวเพียงแตตางคนตางทํา หากนํามารวมเปนกองทุนพ่ือใหชุมชนชวยในการจัดการก็นาจะเปน
เรื่องท่ีดี

-ในเรื่องการสนับสนุนเงินจากโรงงาน มีบางโรงงานใหความรวมมือโดยยินดีมอบเงินสนับสนุนใน
การจัดการเรื่องความปลอดภัยในชุมชน

-เงินจากกองทุนอาจนํามาใชเพ่ือใหเกิดความเขาใจกันมากข้ึน เชน นํามาใชในกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในการรวมตรวจสอบดูแล การจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโรงงานตางๆ กับ
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการพูดคุย เปนตน

สรุปประเด็นจากคณะวิจัย
1. ประเด็นการมีสวนรวมจากนิคมอุตสาหกรรม
ไดมีการจัดกิจกรรมใหภาครัฐ ประชาชน และโรงงานเขามามีสวนรวม เชน การตรวจโรงงาน เปน

ตน แตไมสามารถลงตรวจไดหลายๆ โรงงานในคราวเดียวกัน และไดมีการสรางเกณฑในการตรวจโรงงาน
ข้ึนมาเอง เนื่องจากเกณฑการตรวจโรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนดไมเอ้ืออํานวยการปฏิบัติจริง เพราะมี
ความยุงยากในเนื้อหาทางกฎหมาย ท้ังไดสรางคณะกรรมการในการตรวจโรงงานซึ่งมาจากหลายสวน
รวมกันสรางเกณฑการตรวจข้ึนมา โดยในป 2558 จะมีการจัดเขียนเกณฑในการตรวจโรงงานข้ึนมาเพ่ือใช
รวมกันใน 15 นิคม โดยลอจากเกณฑของนิคมมาบตาพุด ในป 2559 จะมีการปรับปรุงเกณฑเพ่ือใหมี
ความรัดกุมใหครบทุกดานไมวาจะเปนดาน ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคม และ
ดานการมีสวนรวม

2. ปญหาโรงงานท่ีอยูภายนอกการควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรม
โรงงานท่ีอยูภายใตดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมมีกฎหมายในการดูแลอยูแลว และการนิคม

อุตสาหกรรมไดดูแลอยางดี แตในสวนการดูแลควบคุมของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด ท่ีมีอุตสาหกรรม
นอกเหนือการนิคมอุตสาหกรรมอาจจะกอใหเกิดปญหาเพราะไมสามารถคุมไดและการนิคมอุตสาหกรรม
ไมสามารถดูแลได เพราะติดขัดเรื่องขอกฎหมาย เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งท่ีรัฐบาลสงเสริมในการลงทุน
ทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชนเพราะอยูในเขตของการนิคมจังหวัด

หากเราสามารถตั้งหนวยงานหนึ่งดูในเรื่องของอุตสาหกรรมไปเลย ท่ีสามารถดูแลโซนพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมไมวาจะเปนโรงงานท่ีรัฐบาลสงเสริม BOI หรือนิคมตาง ๆ เพราะในสวนการดูแลควบคุมของ
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัด ท่ีมีอุตสาหกรรมนอกเหนือการนิคมอุตสาหกรรมอาจจะกอใหเกิดปญหาเพราะไม
สามารถคุมไดและการนิคมอุตสาหกรรมไมสามารถดูแลได เพราะมีปญหาเรื่องขอกฎหมาย เพราะถือวา
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เปนสวนหนึ่งท่ีรัฐบาลสงเสริมในการลงทุน จึงทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชนเพราะอยูในเขตของการนิคม
จังหวัด หากสามารถตั้งหนวยงานหนึ่งดูในเรื่องของอุตสาหกรรมไปเลย หรือท่ีสามารถดูแลโซนพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมไมวาจะเปนโรงงานท่ีรัฐบาลสงเสริม BOI หรือนิคมตาง ๆ ควรจะสรางเกณฑกฎหมายรองรับ
รวมกันและชุมชนรองรับได จะทําอยางไรใหการนิคมอุตสาหกรรมและการนิคมของจังหวัดสามารถสัมพันธ
กันได เพ่ือประโยชนแกชุมชน

3. ประเด็นการเขาถึงขอมูลขาวสาร
การสื่อสารท่ีเปนเนื้อหาวิชาการมีความยากตอการเขาใจของชาวบาน และไมมีเวทีท่ีให

ผูประกอบการโรงงาน ชุมชน และเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขามาแลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับ
ชี้แจงการทํากิจกรรมตาง ๆ ของโรงงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกัน อาทิเชน เทศบาลมาบตาพุด ได
สรางเวทีประชาคมเพ่ือใหขอมูลขาวสารวาจะมีกิจกรรมใดบาง สวนคาใชจายในการจัดกิจกรรมบริษัท
รับผิดชอบ ฉะนั้นในสวนของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ควรสรางกองทุนอยางใดหรือไม มีบริษัทมา
พูดคุย เพ่ือสรางกิจกรรมเชนนี้ ท้ังจะสงผลตอความไวเนื้อเชื่อใจระหวางบริษัทกับชาวบานดวย

4. ประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม
ขอกฎหมายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กฎหมายกําหนดไวรัศมี 5 กิโลเมตรจาก แตความเสียหายดาน

สิ่งแวดลอมนั้นไดขยายตัวออกไปมากกวา 5 กิโลเมตร เชน การปลอยน้ําเสีย ลงในคลองสาธารณะมิใชจะ
ไดรับผลกระทบตอชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรเทานั้น แตความเสียหายก็ขยายไปยังชุมชนท่ีอยูหางไกล
ฉะนั้นจึงควรขยายขอบเขตของกฎหมายใหครอบคลุม

5. ประเด็นเสนอการจัดตั้งกองทุนรวม
ไดเกิดแนวคิดการจัดตั้งกองทุนรอบนิคมอุตสาหกรรมข้ึนมา ซึ่งคิดวาควรจะมีกรอบเขามา

ดําเนินการจัดการใหนิคมกลายเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการสรางตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมา 3 ฝาย โดยมีตัวแทนจาก ชุมชน นิคมอุตสาหกรรมและสวนราชการ โดยใหบริษัทมี
กองทุน CSR ท่ีจะอุดหนุนตั้งกองทุนในดานผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหชุมชนและคนในโรงงานไดรับ
ประโยชน โดยใชเงินจากกองทุนเขามาบริหารจัดการ เชน การจัดการจราจร การจัดการขยะ แลวจัดใหมี
คณะทํางานท่ีทํางานในดานผลกระทบทางดานสังคม ท่ีตองจัดคนเขาไปตรวจตรารักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน โดยใชประโยชนจากกองทุนเพ่ือเสริมสรางความเปนอยูท่ีดีของชุมชน และผูทํางานในโรงงาน และ
คณะทํางานเองจะเปนผูท่ีดําเนินการเขาไปสื่อสารความเขาใจกับชาวบานในกิจกรรมของโรงงาน เพ่ือเปน
ลดชองวางในการใหขอมูลขาวสาร และรายไดของกองทุนมาจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ และ
สวนหนึ่งมาจากของโรงงาน ฉะนั้นหากจะมีการจัดตั้งกองทุนข้ึนมา ควรสรางกรอบการทํางาน ตัวชี้วัด
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการใหมีความชัดเจน

กระบวนการจัดทํากองทุน กองทุนมีเจตนาท่ีจะชวยเหลือกันในดานสังคม และกอเกิดนิคม
อุตสาหกรรมสีเขียว แตการตั้งกองทุนเขามาไมไดมีเจตนาเรียกรองจากบริษัท แตการทํา CSR เปนการคืน
กําไรสูสังคม ซึ่ง หากมีกฎหมายเขามาชวยแบงเบาก็จะเปนการดี กองทุนถาขอกฎหมายมันยุงยาก จะ
สามารถเลี่ยงไดหรือไม เปนไปไดหรือไมท่ีจะสามารถตั้งกองทุนโดยใหการนิคมอุตสาหกรรมเปนพ่ีเลี้ยง
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ทางผูวิจัยเปนท่ีปรึกษา ทางทองถ่ินเขามารวมดําเนินการ โดยคุยกับผูประกอบการ และแสดงเจตนารมณ
วาไมไดเรียกรองผลประโยชนจากโรงงาน หรือเปนไปไดหรือไมท่ีจะสามารถบรรจุเรื่องการจัดตั้งกองทุนเขา
ไปในแผนพัฒนาจังหวัด

6. ปญหาจากชุมชน หรือเทศบาล
ในการเขาตรวจสอบ ควบคุม ดูแล โรงงานในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ เจาหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีความรูเพียงพอในการเขาตรวจสอบ และมีขอจํากัดดานบุคลากร
ความรูทางกฎหมาย ฉะนั้นเห็นวาควรใหมีหนวยงานท่ีเปนศูนยกลาง (เจาภาพ) ท่ีสามารถเอ้ืออํานวยใน
การเขาไปตรวจสอบใหกับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสะดวกมากข้ึน หรือการแกไขกฎหมายท่ี
อํานวยความสะดวก

7. ความไมเปนหนึ่งเดียวของมาตรฐานท่ีใชตรวจกับโรงงาน
ไดมีการจัดกิจกรรมใหภาครัฐ ประชาชน และโรงงานเขามามีสวนรวม เชน การตรวจโรงงาน เปน

ตน แตไมสามารถลงตรวจไดหลายๆ โรงงานในคราวเดียวกัน และไดมีการสรางเกณฑในการตรวจโรงงาน
ข้ึนมาเอง เนื่องจากเกณฑการตรวจโรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนดไมเอ้ืออํานวยการปฏิบัติจริง เพราะมี
ความยุงยากในเนื้อหาทางกฎหมาย ท้ังแตท้ังนี้การนิคมอุตสาหกรรมไดแกปญหาโดยไดมีการวางแผนสราง
คณะกรรมการในการตรวจโรงงานซึ่งมาจากหลายสวน รวมกันสรางเกณฑการตรวจข้ึนมา โดยในป 2558
จะมีการจัดเขียนเกณฑในการตรวจโรงงานข้ึนมาเพ่ือใชรวมกันใน 15 นิคม โดยลอจากเกณฑของนิคม
มาบตาพุด ในป 2559 จะมีการปรับปรุงเกณฑเพ่ือใหมีความรัดกุมใหครบทุกดานไมวาจะเปนดาน ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคม และดานการมีสวนรวม

8. ความปลอดภัยของสุขภาพ
ประเด็นการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม โดยสามารถใชพระราชบัญญัติ

สาธารณสุขเปนกฎหมายท่ีเปดทางในการเขาไปตรวจสุขภาพ จนเกิดเปนกฎหมายท่ีเขาไปดูแลในเรื่องการ
ทํางาน โดยกรมคุมครองสวัสดิภาพแรงงานเปนคนดูแล ซึ่งในอดีตไปปฏิบัติงานจนเกิดรูปแบบการทํางานท่ี
ชัดเจนในการทํางานข้ึนมา แตปญหาท่ีเกิดคือ ขาดความตอเนื่องเพราะมีการกระจายอํานาจใหม และมี
การทําแผนแยกสวนกันไป มีหลายๆ องคกรเขามารวมและก็ทําแผนแยกสวนกัน แตขาดความตอเนื่อง
เชื่อมโยงกัน ในการคืนขอมูลท่ีไมมีการรวมขอมูล วามีปญหาอะไรเกิดข้ึน และดําเนินการอะไรไปบาง และ
ตอบโจทยตอปญหานั้นหรือไม แตทีนี้ขาดแผนในการดําเนินการของแตสวนท่ีควรจะนํามารวมกัน ทุก
องคกรเขามาแชรขอมูลรวมกัน เพราะในอดีตมีขอมูลหมดเลยวามีปญหาการเจ็บปวยอยางไร โรงงานใช
สารเคมีใดท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ในอดีตลําพูนเคยทํา แตขาดความตอเนื่อง และแผนไมชัด ซึ่งปจจุบัน
นี้ มุงเนนใหจังหวัดเปนผูจัดทําแผนข้ึนมาในการดําเนินการของจังหวัดตัวเอง และเปนการจัดการของ
ตนเอง หากจะมีการขับเคลื่อนในการทําแผนตองเนนกลุมคนในการทําแผนผลักดันใหชัดวาเปนใคร มา
จากไหน ควรมีสวนรวมกันในหลายภาคสวน แลวจึงสรางกรอบในการดําเนินการ ตัวชี้วัดข้ึนมา
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9. ปญหาการไมใชอํานาจของเจาหนาท่ีปกครองสวนทองถิ่น
การไมใชอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะความเกรงใจท่ีมีตอ

โรงงานจึงไมยอมใชอํานาจหนาท่ีเขาไปตรวจสอบ แตการประชุมวันนี้เปนการหาทางออกวาเราจะหาทาง
อยูกับนิคมอุตสาหกรรมแบบพ่ีกับนองไดอยางไร โครงการวิจัยนี้ท่ีไดรวมงานการมา ในครั้งหนาอยากจะ
ขอใหมีตัวแทนจากการนิคมเขามาเพ่ือมารับฟงปญหาท่ีเกิดจากนิคม และใหเขาเขามาคุย และพัฒนา
แนวทางรวมกันท้ังภาครัฐ ทองถ่ิน และโรงงาน

10. การกํากับเขตโรงงานอุตสาหกรรม
ปญหาการกํากับดูแลโรงงานในกฎหมายตาง ๆ เชน การกระจายอํานาจ การดูแลในเรื่องอ่ืนๆ

แลวปญหาในนิคมลําพูนมีปญหานอย ถาดูในเรื่องสิ่งแวดลอม ตอนนี้มีแผนจะทํา นิคมอุตสาหกรรมเขต
สอง กําลังมีการศึกษา EIA หากจะมีการบรรจุแผนใดๆ ท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมสีเขียว หรือเรื่องกองทุน
ควรบรรจุเขาไปตั้งแตในข้ันตอนเริ่มจัดทําแผน สวนนิคมอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีอยูก็มีกฎหมายดูแลคอนขาง
ครบถวน แตเราเขาใจวาเราไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบดูแล หากไมมีความรูก็ใหผูมีความรูเขามาชวยเหลือ
หากจะมีการผลักดันเชิงนโยบาย ตองมีการสรางความเขาใจของโรงงานและชุมชน หรือควรใหโรงงานเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมรวมของชุมชน เชน การจัดทําผาปารวมกัน เพียงแตเราไมมีเวทีในการพูดคอยกับ
ผูประกอบการใหเขามามีสวนรวม สรางกลไกลการทํางานรวมกับระหวางประชาชน ภาครัฐ และองคกร
โรงงาน ท่ีควรผลักดันในภาพรวมของจังหวัดใหออกมาเปนองคกรรวมบอกวาเพ่ือใหมีตัวชี้วัดรวมกัน
เพราะวาในเขตอุตสาหกรรมก็มีการนิคมเขามาดูแล
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9.สรุปการประชุมกลุมยอยเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภาคเหนือลําพูน

วันพฤหัสบดีท่ี 8 ตุลาคม 2558 เวลา 12.30-13.30 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลเหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน

รายช่ือผูเขารวมประชุม
1. น.ส.รัตนสุดา ทนันปา ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลเหมืองงา
2. นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
3. นายวรพล ผลหอม เทศบาลต.เหมืองงา
4. นายเสกสรร สาคร เทศบาลเวียงยอง
5. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
6. อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
7. ผศ.ทรงพันธุ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
8. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
9. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
10. น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
11. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
12. นายเขมชาติ ตนบุญ คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
13. น.ส.บงกช ดารารัตน คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
14. น.ส.วชัลาวลี คําบุญเรือง คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม

สรุปผลการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1. การสรางการมีสวนรวมจากผูประกอบการโรงงาน
เดิมท่ีมีการจัดกิจกรรมโดยใหโรงงานนิคมเขามามีสวนรวม เชน กิจกรรมทอดกฐิน ก็จะมีกฐิน

รวมกันกับของชุมชน ทีนี้เราควรขยายจากการทํากิจกรรมท่ีวัด แตเราควรจะแปรผาปาใหเปนกองทุนท่ีมี
ประโยชนในดานอ่ืน เชน การสรางฝายท่ี Pepsi เคยทํา  แตบริษัทใหญอยาง Pepsi ก็พรอมท่ีจะใหการ
สนับสนุน เพราะเขามีเงินดานการทํา CSR อยูแลวเพียงแตเรา เราจะตองมีการจัดทําแผนท่ีชัดเจนในการ
ขอเงินสนับสนุน วาจะนําไปสนับสนุนดานอะไร ไมอยากจะไดกองทุนแบบลอยๆ อยาง Pepsi จะเนน 3
เรื่อง มีเรื่อง skill, education, environment ซึ่งเปน theme ของบริษัท แตทีนี้เคาตองการแผนการท่ี
ชัดเจนวาเราจะทําอะไร ซึ่งเทาท่ีมีการพูดคุยวันนี้ กองทุนจะกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีเปดใหบริษัทเขามามีสวนรวม
มีการปฏิสัมพันธกันระหวางโรงงานกับชุมชน
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2. ความตองการของชุมชนคืออะไรบาง
 สนามกีฬาชุมชน อุปกรณกีฬา เพราะวาคนท่ีเขามาเลนกีฬาคือคนจากโรงงาน แตชุมชน

ไมไดเขาไปเลน ซึ่งคนของการนิคมเขามาขอใชสถานท่ี ท่ีถือวาเปนสวัสดิการในการดูแล
แรงงานของตนเอง ซึ่งนิคมไมมีพ้ืนท่ี และถือวาเปนการสรางเสริมสุขภาพใหกับแรงงาน
ดวย  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

 การตรวจสุขภาพประจําป ท้ังของชุมชน และของแรงงานท่ีจะมีการใหเจาหนาท่ี
สาธารณสุขเขามาตรวจสุขภาพ การเฝาระวังดานสุขภาพ  สวนองคการปกครองสวน
ทองถ่ินจะเขามาชวยจัดการในเรื่องของขยะ

3. ความรวมมือจากโรงงาน
สิ่งท่ีหลายคนมองวา โรงงานไมใหความรวมมือ แตจริงๆ แลวแผนของทุกหนวยงานไมตรงกัน

แลวเวลาก็ไมตรงกัน แตอยางของการนิคมจะมีแผนตั้งแตตุลาถึงกันยา แลวโรงงานก็จะมีแผนตั้งแตธันวา
ถึงมกรา แลวชุมชนก็จะมีแผนกิจกรรมจะมีกิจกรรมของเขา เวลาทําก็จะไมตรงกัน เพราะฉะนั้นควรจะมี
ระยะเวลาท่ีตรงกัน แลวทางโรงงานก็บนมาวาไดสนับสนุนไปแลว เชน การทอดผาปาของชุมชน ก็เขามา
ขอรับการสนับสนุนหลายครั้ง บางครั้งเปนกิจกรรมท่ีเคยใหการสนับสนุนไปแลว อะไรแบบนี้ ซึ่งการนิคม
คิดวาจะมีการทําแผนท่ีใหโรงงาน และชุมชนเขามาทําแผนรวมกัน
4. วางกรอบการประชุมครั้งตอไป (19 พฤศจิกายน 2558)

 ผูเขารวม 1. อยากไดผูประกอบการท่ีเขามารวมกับโครงการ green industry
ของการนิคมอุตสาหกรรม

2. บริษัทใหญ เชน เลย เครือขายสหพัฒน สวนอุตสาหกรรม
3. สภาอุตสาหกรรม หอการคา
4. โรงงานขนาดเล็กท่ียังไมไดมาตรฐานเพียงพอ

 เปาหมาย – สรางกรอบการดําเนินการ ตัวชี้วัดการเปน green industry
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10.สรุปเวทีสัมมนา
“การอยูรวมกันอยางย่ังยืนระหวางภาคอุตสาหกรรมและสังคม

ภายใตธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม”
โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30-12.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลําพูน

รายช่ือผูเขารวมประชุม
1. นายพสุ สุขลีลา อุตสาหกรรมจ.ลําพูน สํานักงานอุตสากรรมจ.ลําพูน
2. นางอุบลวรรณ สุทธิธรรม สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
3. นางกาญจนา อินทราวุธ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
4. น.ส.ไพวรรณ พาธง สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
5. นายอนุชิต บุญสร สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
6. นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ สภาอุตสาหกรรมจ.ลําพูน
7. นางละมัย สุทธหลวง สํานักงานแรงงานจ.ลําพูน
8. นายลือชัย ชุมสวัสดิ์ ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต.เวียงยอง
9. นางนงนุช พงษสุข ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ต.บานกลาง
10. น.ส.จิรามณี คงนาค โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ต.เหมืองงา
11. นายนฤทธิ์ มณีทอง ผอ.โรงพยาบาลสุขภาพต.มะเขือแจ
12. รศ.ดร.นพ.พงษเทพ วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
13. นางมยุรา วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
14. นายถวิล มณีขัติย ผอ.กองสาธารณสุข ทต.มะเขือแจ
15. นางสุภาภรณ ศรีชลายนต สนพ.บานกลาง
16. น.ส.นารีรัตน พงศสุข โยกิ พรีซิชั่น ประเทศไทย จํากัด
17. นายจิรพงษ วิทะศิลป บ.ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด
18. น.ส.อภิญญา แกวกอ บ.อิเล็กโทรเซรามิกส(ไทยแลนด)จํากัด
19. นายศุภชัย สินคณารักษ บริษัทไทย เอ็น เจ อาร จํากัด
20. น.ส.ชรินรัตน สักลอ บริษัทไทย ฮามาดะ เทคโนส จํากัด
21. น.ส.ศุภลักษณ วังสาร จป.วิชาชีพ
22. น.ส.ธัญรดา กานเกตุ หัวหนาแผนกบริหารงานท่ัวไป
23. นายเกียรติศักดิ์ กวางเตน บริษัทโอกิ ดาตา แมนูแฟคเจอริ่ง
24. นายชยุต ศรีสุข บ.ซีสชั่น ประเทศไทย จํากัด
25. น.ส.กาญจนา ผาเงิน บริษัทเอส แอนด พี ซันดเคท จํากัดมหาชน
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26. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
27. ผศ.ทรงพันธุ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
28. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
29. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
30. น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
31. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
32. นายเขมชาติ ตนบุญ คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
33. น.ส.บงกช ดารารัตน คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
34. น.ส.วชัลาวลี คําบุญเรือง คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม

1.การนําเสนอผลการศึกษา โดยคณะวิจัย
-ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ชี้แจงการประชุมมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงความเห็นจากผูประกอบการ

วาควรมีแนวทางในการพัฒนาการอยูรวมกันอยางยั่งยืนระหวางภาคอุตสาหกรรมและสังคมภายใตธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดลอมเรื่องนี้อยางไร ท้ังนี้ในเรื่องของการอยูรวมกันอยางยั่งยืนในนิคมอุตสาหกรรมกับสังคม
ภายใตหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ความหมายของหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมี 6 ประการ คือ 1.
ความโปรงใส 2.การไมมีผลประโยชนทับซอน 3.การมีสวนรวมของประชาชน 4. ความพรอมจะรับผิดชอบ
(accoutibility) 5.ความคาดหมายวามีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจนกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน และ6.
มีความเปลี่ยนแปลงไดตลอดโดยอยูภายใตหลักนิติธรรม สวนในเรื่องสิ่งแวดลอม โยงกับในเรื่องของ
อุตสาหกรรม มี 4 ประเด็นใหญๆ ในมุมมองของธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม คือ 1.เครื่องมือการตัดสินใจดาน
สิ่งแวดลอม คือ EIA และ EHIA ในสวนของการมีสวนรวมกับประชาชน ในปจจุบันมีปญหาอยางมากใน
การใชเครื่องมือนี้ ซึ่งเปนปญหาในเชิงโครงสรางหลายๆ สวน เชน ความมีสวนรวม ความลาชา ความ
คาดการณซึ่งยากวาจะเสร็จเม่ือไหร ซึ่งก็ไดพยายามแกไขในจุดออน จุดบกพรอง เชนในดานผลประโยชน
ทับซอนไดเสนอแยกระหวางโครงการและ ผูจัดการแรงงานใหมีระยะหางกันมากข้ึน สวนนี้กําลังอยู
ขับเคลื่อนอยูในรางของสภาปฏิรูป 2.เรื่องขององคกร ท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
ไมใชเฉพาะองคกรของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดลอม ในสวนของประชาชนซึ่งมี
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญตั้งแตป 2540 และคาดวาคงไมเปลี่ยนแปลงวาตองมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ซึ่งมีประเด็นท่ีฝากไวพิจารณาวา การมีสวนรวมจะไปถึง
ระดับสวนบนๆ ไดหรือไม 3.กฎหมาย ประเทศไทยมีกฎหมายสิ่งแวดลอมเยอะมากกวา 50 ฉบับ และจะมี
ออกมาอีกมากมายในชวงการปฏิรูปนี้ ปญหาคือ พลเมืองท่ีมีสวนรวมในสิ่งแวดลอมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจท่ีสูงข้ึน สิทธิชุมชนแตหนวยงานของรัฐ คือ ความเขาใจ หรือความจําเปนก็อยูท่ีกฎหมายท่ีให
อํานาจไวของแตละหนวยงาน จึงกลายเปนความขัดแยงกัน ระหวางชุมชมและองคกรภาครัฐ และ 4.
แนวคิดการพัฒนา ในการปฏิรูปท่ีจะเกิดข้ึน อยางเชนในเรื่องการทํากฎหมายใหมๆ กําลังจะออกมา อยูใน
ระหวางการดําเนินการ ระบบภาษีสิ่งแวดลอม
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-รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ นําเสนอการปรับปรุงแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
กนอ.มาวิเคราะห โดยแผนแมบทมีหลักการและเหตุผลคือ ตองการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใชประโยชน
จากขนาดอยางประหยัด โดยรวมศูนยของการมีอุตสาหกรรมอยูรวมกันเปนท่ีเดียวกัน แตเม่ือมีการผลิตก็
อาจมีผลกระทบท่ีบวกและลบไดจึงตองทําใหมีผลเสียใหนอยท่ีสุด แผนแมบทมี 2 วัตถุประสงคคือ
ตองการใหนิคมอุตสาหกรรมท่ีนํารองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทําใหเปนรูปธรรมและขยายออกไป และเกิด
สังคมแหงความรวมมือและสังคมแหงความไววางใจ

ซึ่งจากการวิเคราะหแผนแมบทพบวายังไปถึงไหไมดีนักจะตองมีการพัฒนากันอีก ท้ังนี้สิ่งท่ีทําให
ประสบความสําเร็จ (Key success factor) ของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ 1. ผูบริหาร ผูประกอบการใน
นิคมมีความตระหนักถึงประโยชนของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เชน การแลกเปลี่ยนของเสียกันระหวาง
โรงงานและสุดทายแลวโรงงานก็จะไมปลอยของเสียมาเลย (Industrial symbiosis) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและมีผลประโยชน
รวมกัน และ 2. มีความตระหนักและยอมรับในแนวคิดนี้ในทุกภาคสวน ดูจากกรอบตรงนี้ในประเทศไทย
ยังขาดถึงความตระหนักและความยอมรับในแนวคิดนี้อาจจะยังไมกวางขวาง สาธารณชนยังเห็น
ความสําคัญของตรงนี้นอย และในสวนของรัฐบาลเองเม่ือไมมีแรงผลักดันจากคนสวนใหญ ความจําเปน
เรงดวนในการท่ีจะทําจึงนอย และจะแกปญหาท่ีจําเปนเรงดวนมากอน ซึ่งถาไมสามารถสรางความ
ตระหนักในระดับวงกวางก็ยากท่ีจะทําใหเกิดข้ึนในระยะยาว

อีกประเด็นท่ีนาจะพูดถึงคือ ขอบเขตของอีโคทาวนท่ีคงไมใชแค 5 กิโลเมตรรอบพ้ืนท่ีนิคมฯ แต
จะตองขยายขอบเขตพ้ืนท่ีออกไป นอกจากนี้ในแผนแมบทมีการกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน แต
ในทางปฏิบัติยังขาดกิจกรรมท่ีทําใหประชาชนมีสวนรวมจริงๆ ดังนั้น หากอยากไดความมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม จะตองมีกิจกรรมและดึงเอาความตองการของชุมชนออกมาใหชัดเจน ซึ่งถาชุมชนไดรับโอกาส
และมีการตอบสนองและตามผล กิจกรรมเหลานี้ก็จะชวยไดมาก และประเด็นใหญท่ียังขาด คือ ใหความไว
ในเชื่อใจและความรวมมือ และในทางเศรษฐศาสตร เราเรียกวา “ทุนทางสังคม” (Social Capital) คือ
เรื่องของเครือขายความสัมพันธของประชาชน ผูประกอบการท่ีอยูท่ีเดียวกัน ท่ีจะทํางานดวยกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําอยางไรจึงจะสรางสิ่งเหลานี้ข้ึน ดังนั้น จึงไดจัดทําขอเสนอปรับกับหลักพระพุทธศาสนา
คือ“หลักดุลยภาพแหงธรรม” โดยใชหลักทางพุทธศาสนา 3 ประการคือ 1.อิทธิบาท 4 เปนเครื่องมือใน
การชวยบริหารงาน 2. พรหมวิหาร 4 เปนเครื่องมือในการชวยบริหารตัวคน และ 3.สังคหวัตถุ ซึ่งเปน
เครื่องมือในการชวยสังคมบริหารความสัมพันธ โดยนําหลักเหลานี้ไปปฏิบัติใชกับเรื่องการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

-ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ นําเสนอผลการปรับปรุงตัวชี้วัดท่ีนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานได
จัดทําข้ึนเพ่ือวัดความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีใชในปจจุบัน โดยหลักการจะมีอยู 5 มิติมีเปาหมาย
สูงสุดคือ เพ่ือใหอุตสาหกรรมอยูรวมกันกับชุมชนอยางผาสุกและยั่งยืน ปญหาคือ ยังขาดความไวเนื้อเชื่อ
ใจ เม่ือเกิดปญหาข้ึนมาจะโทษโรงงานกอน แตเม่ือมองจากตัวชี้วัดท่ีผานมาปรากฏวานิคมอุตสาหกรรม
สวนใหญอยูในเมืองอุตสาหกรรมนิเวศอยูในเกณฑท่ีดี ผานเกณฑทุกนิคม ปญหาอาจจะอยู ท่ีความ
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คลาดเคลื่อนบางอยาง ตัวนิคมอาจจะดีแลว แตอยูท่ีการเผยแพรขอมูลทําความเขาใจใหชุมชนอาจจะขาด
ไป หรือตัวชี้วัดอาจจะมีขอผิดพลาดบางอยางท่ีตัวชี้วัดอาจจะวัดไดบางประเด็นท่ีนิคมอุตสาหกรรมผาน
เกณฑท้ังหมด แตละมิติก็จะมีเปาหมายกําหนดเอาไวในเรื่องของ กายภาพ โรงงานพ้ืนท่ีสีเขียวในนิคม มิติ
เศรษฐกิจซึ่งอาจจะกวางออกไป แตในตัวชี้วัดนั้นชี้วัดเฉพาะในเมืองหรือจังหวัด มิติดานสิ่งแวดลอม เชน
การปลอยน้ําเสีย อากาศ และในสวนของมิติทางดานสังคม เปาหมายคือสรางความสุขใหคนในองคกร
และในเรื่องสุดทาย เรื่องของการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงเรื่องความรวมมือของชุมชน และธรรมาภิบาล
หลักเกณฑในการประเมินมี 5 ประการ คือ 1. ตัวชี้วัดไมวาจะเปนในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ 2.
สมเหตุสมผลสอดคลองกับเปาหมายท่ีตั้งเอาไว 3. มีขอมูลท่ีเพียงพอท่ีจะวัดได 4.มีความนาเชื่อถือ
แหลงขอมูลตองตรวจสอบได 5. ตัวชี้วัดตองคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงดวย เม่ือระยะเวลาเปลี่ยนไปแลว
มีการยกระดับในสิ่งตางๆหรือไม ขอเสนอในการปรับปรุงคือ ควรจะตองมีการวัดระดับวาผาน ไมผาน มี
หรือไมมี อาจจะตองมีการปรับใหเปนในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใหมากข้ึน ซึ่งในปจจุบันมีปญหาใน
เรื่องของขอมูล ขอเสนอคือ อาจจะใชขอมูลของกระทรวงมหาดไทยท่ีศึกษาลงลึกในระดับหมูบาน และ
อาจดึงขอมูลเหลานั้นมาใชประโยชนในการกําหนดเปาหมายในการเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได อีก
อยางคือ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ เพราะถาไวเนื้อเชื่อใจกันก็อาจจะยอมเปดเผยขอมูลไดในระดับหนึ่ง
ในเรื่องของตัวชี้วัดเพ่ิมท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลได และประโยชนในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจในชุมชน
เชน บอกเรื่องตางๆแกประชาชน เผยแพรขอมูลแกประชาชน หรือ จัดกิจกรรมซึ่งจะอยูใน CSR ใหความรู
ท่ีถูกตองเผยแพรแกประชาชน

-อาจารยทรงพันธ ตันตระกูล นําเสนอผลการศึกษาในเรื่องของกลไกเชิงสถาบัน ซึ่งมีความ
ซับซอนและมีการทํางานรวมกันในหลายมิติไมวาจะเปนองคกรภาครัฐในหลายภาคสวน ปญหาท่ีพบคือ ยัง
ขาดการเชื่อมตอท่ีดี ขาดตัวกลางท่ีจะทําใหขอมูลท่ีไดมีการรวมกันทํางานเพ่ือแกไขปญหาไปถึงชุมชน ทํา
ใหชุมชนไมไดเขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมเทาท่ีควร ในสวนของเครื่องมือก็คือตัวชี้วัดท่ีไดมีการ
นําเสนอไปแลว ในสวนของมาตรการท่ีศึกษามา ท่ีนาจะเอามาใชเปนประโยชน คือ ในเรื่องของกฎหมายท่ี
มีสวนเก่ียวของ มีมาตรการท่ีเปนทางกฎหมาย เชน ในเรื่องของความรวมมือ การใหความรู หรือการสราง
กิจกรรมในชุมชน หรือ การจัดเวทีประชุม

ในเรื่องของการศึกษาท่ีไดทําการศึกษาเพียง 5 กิโลเมตรแตในความเปนจริงผลกระทบนั้นมีอยาง
เปนวงกวาง เชน เรื่องท่ีพักอาศัยของแรงงานท่ีไปอาศัยในพ้ืนท่ีรอบนอก ซึ่งเม่ือเขาไปอาศัยก็จะนําไป
ภาระและผลกระทบไปในท่ีนั้นดวย และในเรื่องของแรงงานนอกระบบหรือการรับงานไปทําท่ีบานก็ไป
สรางผลกระทบรอบขางเชนเดียวกัน

ในสวนของขอเสนอของชุมชน คือ ชุมชนตองการท่ีจะเขามามีสวนรวมในการผลักดันโครงการ ท้ัง
สามสวนท้ังชุมชน ผูประกอบการและการนิคมอาจจะติดในเรื่องของเงื่อนไขตางๆเชน เทศบาลท่ีไดรับ
ผลกระทบรวมกันท่ัวบริเวณ ซึ่งตองมีการบริหารจัดการรวมกันเกิดปญหาในเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณท่ีไมสามารถใชขามเขตกันได จึงไดเสนอใหมีการจัดตั้งเปนกองทุนท่ีเกิดจากความรวมมือท้ังใน
สวนของผูประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม อาจจะทําในรูปแบบของผาปาสิ่งแวดลอม ผาปาอุตสาหกรรม
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เปนตนและรวมกันจัดการในทุกภาคสวนไมวาจะเปนผูประกอบการเจาของเงิน หรือตัวชุมชนท่ีจะนําเงิน
มาใชอยางโปรงใส ผานคณะกรรมการท่ีทํางานรวมกัน ซึ่งเปนแนวทางเบื้องตนในระยะสั้น สวนในความ
รับรูของชุมชน ชุมชนมีความรับรูวานิคมนั้นดีเพียงแตไมม่ันใจ ดังนั้นกระบวนการท่ีจะทําใหเขาม่ันใจคือ
การท่ีเขาไดเขามีสวนรวมอยางจริงจัง ซึ่งงบประมาณจะเปนตัวชวยในการขับเคลื่อน ดังนั้นกองทุนนี้
อาจจะตองเปนจุดเริม่ตนหรือไม
2.ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม

-เห็นดวยเรื่องปญหาของการขาดความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางโรงงานและชุมชน ท้ังนี้ผล
การศึกษาจากโครงการเสริมศักยภาพของ 3 ภาคีหลัก คือ นิคมอุตสาหกรรม องคการปกครองสวนทองถ่ิน
และ ชุมชน โดย รศ.ดร.พงศเทพ วิวรรธนะเดช คณะแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม สิ่งหนึ่งสะทอนมาจาก
การไดลงพ้ืนท่ีในชุมชนคือ ขอมูลท่ีไดจากนิคมมีนอยมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสุขภาพจะมีความรูสึกวา
จะไดผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น โครงการใชเครื่องมือท่ีเรียกวา EHIA และระบาดวิทยาภาค
ประชาชน โดยผานกระบวนการรวมตรวจสอบโดยชุมชนไดพบขอมูลท่ีนาใจคือ เครื่องมือ EHIA พบวา
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมมีนอยมาก ทําใหชุมชนเริ่มเห็นหลักฐานข้ึนมาเรื่อยๆวาผลกระทบท่ีคิดวามา
จากนิคมอุตสาหกรรมแทจริงแลวเปนผลกระทบจากกิจกรรมของชุมชนสวนมาก นอกจากนี้ จากการหยิบ
ยกโรคท่ีเก่ียวกับทางเดินหายใจท่ีชุมชนคิดวานาจะเกิดจากนิคม คือ โรคถุงลมโปงพอง มะเร็งปอด และ
หอบหืด จากนั้นใหชุมชนเดินสํารวจและ stamp ลงในแผนท่ี พบวาพ้ืนท่ีท่ีมะเร็งปอดสูงมากมี 2 ตําบล
คือ เหมืองงา และ มะเขือแจ สิ่งท่ีพบคือ มะเขือแจคนไขท่ีเปนมะเร็งปอดไปกระจุกตัวอยูในกิจกรรมท่ีอยู
ในชุมชนเอง เชนโรงงานเฟอรนิเจอร และกิจกรรมการเผาสวนลําไย ในสวนของเหมืองงาพบวามีกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการทําเกษตร ท้ังปลูกผักและปลูกลําไยท่ีใชสารเคมีและเผาดวย ภาพตรงนี้ทําใหชุมชนเริ่มเปลี่ยน
ความคิดวา ผลกระทบเกิดจากกิจกรรมของเขาเอง

ดังนั้น เพ่ือใหชุมชนตระหนักและเขาใจจนเปลี่ยนความเชื่อตองทําใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจและ
เปดเผยขอมูลท่ีเปนจริงจากทางนิคมฯ

- การนิคมอุตสาหกรรมเปนหนวยงานแรกท่ีนําแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขามาใช 5 มิติ
22 ตัวชี้วัด ปจจุบันมี 16-19 นิคมท่ีผานเกณฑอีโค แชมเปยน ท้ังนี้ ตัวชี้วัดก็ไดมีปรับเปลี่ยนพัฒนาไป
เรื่อยๆ เพ่ือใหใชไดกับทุกนิคม สําหรับในเรื่องของการมีสวนรวมการนิคมอุตสาหกรรมก็ไดพยายามเชิญ
ตัวแทนในทุกภาคสวนแตก็ไมประสบผลสําเร็จเทาไหร แตเม่ือมีโครงการนี้ข้ึนมารูสึกมีกําลังใจข้ึนมาในการ
ท่ีตัวแทนทุกภาคสวน ประชาชนใหความรวมมือตอบรับโครงการนี้เปนอยางดี

-มีขอกังวลในเรื่องของขอมูลท่ีเปนปญหาท่ีไมไดมีการเผยแพรใหกับประชาชน เชื่อวาหากเนนการ
มีสวนรวมในทุกภาคสวนอยางท่ีทําอยู จะทําใหขอมูลนั้นอัพเดตมากข้ึน สวนในเรื่องของตัวชี้วัดอยากให
ผูประกอบการท่ีมีสวนไดเสีย มารวมกันพิจารณาวาในมิติแตละดานเกณฑบังคับคืออะไรเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในตัวชี้วัด และในสวนของพ้ืนท่ีอาจจะตองมีการขยายเพราะลําพูนเปนเมืองเล็กๆ บางทีครอบไป
จนถึงอําเภอสารภีของจังหวัดเชียงใหม
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-ความรวมมือผูประกอบการในเรื่องการมีสวนรวมและเปดเผยขอมูล เชน โครงการธงขาวดาว
เขียวของทางนิคมกับชุมชนท่ีจะเปดเผยขอมูลตางๆใหประชาชนทราบ มีการเปดโรงงานใหชม ในเรื่องน้ํา
เสีย ทางนิคมก็ไดมีการเก็บตัวอยางน้ําหลังจากท่ีไดมีการบําบัดเดือนหนึ่ง 2 ครั้งถามีความเสี่ยงมากข้ึนก็จะ
มาบอยข้ึน ซึ่งมีการตรวจอยางละเอียดโดยเฉพาะโลหะหนักก็จะไดมีการดําเนินการกอนท่ีจะปลอยน้ําไป
ยังน้ําเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมกอนท่ีจะปลอยไปสูแหลงน้ํา นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมคุณภาพอยาง
ISO 14001 ท่ีโรงงานตองดําเนินการนอกเหนือจากมาตรการของ กนอ.

-ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย โรงงานมีการเนินมาตรการเฝาระวังภัยอยางเปนมาตรฐาน และ
ในสวนของนิคมเองก็เชนกัน แตสิ่งท่ีขาดคือ การเฝาระวังภัยในชุมชน นอกจากนี้ ควรมีชองทางในการ
ประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย เชน วิทยุ เสียงตามสายท่ีสื่อสารท้ังระดับจังหวัดและพ้ืนท่ีชุมชน

-ในสวนของตัวชี้วัด ในเรื่องของสุขภาพ สิ่งแวดลอม เราสามารถตรวจวัดคาตางๆไดอยูแลว แตใน
เรื่องของสังคมนาจะตอบยาก ดังนั้น ประเด็นในการวัดนาจะเปนการใหขอมูลและดูแนวโนมระยะยาว ซึ่ง
เปนเรื่องท่ียากในการท่ีจะวัดผลในระยะสั้น

-ขอบเขตของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จํากัดแครัศมี 5 กิโลเมืองรอบนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ แตในความเปนจริงควรทําครอบคลุมท้ังจังหวัดเนื่องจาก ผลกระทบเกิดข้ึนเปนวง
กวางไมไดเกิดข้ึนเฉพาะในพ้ืนท่ีใกลโรงงาน เชน พ้ืนท่ีชุมชนท่ีแรงงานสัญจรผาน หรือ รถรับสงพนักงานท่ี
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด นอกจากนี้ ชุมชนตองอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ธรรมาภิบาลนั้นเหมือน
เปนกรอบใหญในการท่ีจะมาคลมุเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

-อยากใหมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือแกปญหาท่ีเปนผลกระทบทางออม โดยแตละโรงงานอาจจะใช
งบประมาณจากการทํา CSR เขามารวมกองทุนเพ่ือแกไขปญหาโดยอาจจะรวมมือเปนลักษณะไตรภาคี
เปนไปไดไหมวาการนิคมสวนหนึ่งเจียดเงินสวนของการทํา CSR รวมกับชุมชนในการตั้งเปนภาคีเครือขาย
กันเขามารวมบริหารจัดการ และรวมกันแกไขปญหา เชื่อวาเม่ือเราทํางานรวมกันก็จะนํามาซึ่งความไวเนื้อ
เชื่อใจกัน ท้ังนี้ หากจะตั้งกองทุนสิ่งท่ีตองทําคือตองมีกติกากลางในการใชเงิน เอาเงินไปทําอะไร ตอง
ชัดเจน คนท่ีใหเงินจะไดสบายใจ

-ผูประกอบการยินดีรวมสนับสนุนงบประมาณ หากมีกองทุนเพ่ือแกปญหาเกิดข้ึนมา แตควรระบุ
จํานวนเงิน รวมถึงแผนการดําเนินการและระยะเวลาท่ีชัดเจน มีความตอเนื่องท่ีมาท่ีไปของเงินจะตองทํา
ใหชัดเจน ตรวจสอบได มีความโปรงใส
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11.สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น
การจัดทําขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
วันท่ี 14 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00-17.00 น.

ณ หองประชุมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ

1. คุณกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผูวาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2. คุณเพียงใจ หาญวัฒนาวุฒิ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3. คุณสุภัทรา แยมสรวล การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
4. คุณณพงศ อาริยวัฒน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
5. ดร.จิรยา สุขะปาน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
6. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
7. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
8. น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
9. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ทีมวิจัยนําเสนอผลการปรับปรุงตัวชี้วัดท่ีนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานไดจัดทําข้ึนเพ่ือวัด
ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีใชในปจจุบัน โดยหลักการจะมีอยู 5 มิติมีเปาหมายสูงสุดคือ เพ่ือให
อุตสาหกรรมอยูรวมกันกับชุมชนอยางผาสุกและยั่งยืน ปญหาคือ ยังขาดความไวเนื้อเชื่อใจ เม่ือเกิดปญหา
ข้ึนมาจะโทษโรงงานกอน แตเม่ือมองจากตัวชี้วัดท่ีผานมาปรากฏวานิคมอุตสาหกรรมสวนใหญอยูในเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศอยูในเกณฑท่ีดี ผานเกณฑทุกนิคม ปญหาอาจจะอยูท่ีความคลาดเคลื่อนบางอยาง ตัว
นิคมอาจจะดีแลว แตอยูท่ีการเผยแพรขอมูลทําความเขาใจใหชุมชนอาจจะขาดไป หรือตัวชี้วัดอาจจะมี
ขอผิดพลาดบางอยางท่ีตัวชี้วัดอาจจะวัดไดบางประเด็นท่ีนิคมอุตสาหกรรมผานเกณฑท้ังหมด

ท้ังนี้ ขอเสนอแนะของทีมวิจัยสวนใหญเห็นดวยกับตัวชี้วัดท่ี กนอ.เสนอไว แตมีบางตัวท่ีอยากให
สะทอนในเชิงปริมาณมากข้ึน ขอเสนอในการปรับปรุงคือ ควรจะตองมีการวัดระดับวาผาน ไมผาน มี
หรือไมมี อาจจะตองมีการปรับใหเปนในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใหมากข้ึน ซึ่งในปจจุบันมีปญหาใน
เรื่องของขอมูล ขอเสนอคือ อาจจะใชขอมูลของกระทรวงมหาดไทยท่ีศึกษาลงลึกในระดับหมูบาน และ
อาจดึงขอมูลเหลานั้นมาใชประโยชนในการกําหนดเปาหมายในการเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได อีก
อยางคือ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ เพราะถาไวเนื้อเชื่อใจกันก็อาจจะยอมเปดเผยขอมูลไดในระดับหนึ่ง
ในเรื่องของตัวชี้วัดเพ่ิมท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลได และประโยชนในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจในชุมชน
เชน บอกเรื่องตางๆแกประชาชน เผยแพรขอมูลแกประชาชน หรือ จัดกิจกรรมซึ่งจะอยูใน CSR ใหความรู
ท่ีถูกตองเผยแพรแกประชาชน ตัวอยางตัวชี้วัดท่ีเสนอใหปรับปรุง เชน
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จํานวนโรงงานท่ีเปนพ้ืนท่ีสีเขียว (อาจจะกําหนดเปนรอยละของพ้ืนท่ีสีเขียว) หรือ ระบบ
สาธารณูปโภค (อาจกําหนดใหบังคับใหมีอยางใดอยางหนึ่งเปนข้ันต่ํา เชน ควรมีศูนยเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในเงื่อนไขการยกระดับเปน ECO Champion การขนสงสีเขียว(ควรกําหนดเปนคาใชจาย
เชื้อเพลิงในการขนสงหารดวยมูลคาของผลผลิตในนิคม การเพ่ิมประเด็นตัวชี้วัดการมีสวนรวมของชุมชน
การเพ่ิมการเก็บขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมในชัดเจนข้ึนในการยกระดับเปน Eco Excellency เปนตน

นอกจากนี้ มิติเศรษฐกิจ อาจกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถสรางแรงจูงใจ (incentive) เพ่ือใหโรงงานมี
ความสนใจเขารวมความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท้ัง 3 ระดับ

ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-ตัวชี้วัดท่ีทีมวิจัยเสนอมานั้น หลายตัวเห็นดวย และจะนําไปพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดในอนาคต แต

มีบางตัวท่ีเปนตัวชี้วัดท่ีดี แตขอจํากัดคือ ทําไดยากในทางปฏิบัติ เชน คาใชจายเชื้อเพลิงในการขนสงหาร
ดวยมูลคาของผลผลิตในนิคม (ท่ีตองมีการหารือคา Benchmark เพ่ือเปนเกณฑในการพิจารณา อีกท้ังท่ี
สําคัญคือ การเขาถึงขอมูลคอนขางยาก โดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็กมักไมใหความรวมมือ)

-ขอเสนอการให incentive นั้นเปนเรื่องท่ีดีและเห็นดวย แตยังไมชัดวาจะใหอยางไร เพราะท่ีผาน
มาก็ใหสิทธิประโยชนคอนขางมาก

-ขอเสนอการยกระดับเปนเกณฑระดับ world class จําเปนตองมีระบบการตรวจสอบภายนอก
(External audit) และควรมีตัวชี้วัดท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพ่ือใหโรงงานคอยๆยกระดับสู
ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท้ังนี้ ตองใหความสําคัญกับการทําความเขาใจในเรื่องการสื่อสาร
ขอมูลท่ีชัดเจน และเชื่อถือได

-ทางกนอ.จะนําผลขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัดไปใชเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แผนแมบทและตัวชี้วัดท่ีกนอ.จะตองมีการประเมินผลและปรับปรุงขอมูลทุกป
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12.สรุปการประชุมหารือระหวางโครงการวิจัย
โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันอังคารท่ี 19 มกราคม 2559 เวลา 8.30-14.30 น.
ณ หองเชียงคํา ช้ัน 3 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม

รายช่ือผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.นพ.พงษเทพ วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
2. นางมยุรา วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
3. คุณวรรณา นพวรรณ คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
4. อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
5. ผศ.ทรงพันธุ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
6. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
7. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
8. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
9. นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน
10. นายภาณุวัฒน ประเสริฐพงษ คณะสิ่งแวะลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
11. ดร.นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
12. น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
13. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
14. นายเขมชาติ ตนบุญ คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
15. น.ส.บงกช ดารารัตน คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
16. น.ส.วชัลาวลี คําบุญเรือง คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม

การประชุมมีวัตถุประสงคเพ่ือหารือระหวางโครงการวิจัยเพ่ือสังเคราะหขอมูลผลการศึกษาและ
จัดทําขอเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีเหมาะสม
ไดแก

1.โครงการทบทวนสถานการณและประเมินผลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและการ
เสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและนิคมอุตสาหกรรมสูรูปแบบ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย รศ.ดร.นพ.พงษเทพ วิวรรธนะเดช หัวหนาโครงการ

2.โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยรศ.ดร.ช
ยันตตันติวัสดาการ หัวหนาโครงการ

3.การศึกษาโครงการพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต หัวหนาโครงการ
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ประเด็นแลกเปลี่ยนในการประชุม
จากการรวมสังเคราะหผลการศึกษาท้ัง 3 โครงการ ควรมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมภายใต

โครงการวิจัยของ อ. ชยันต ดังนี้
-การสรางกระบวนการติดตามผลจากรายงาน หรือ การเผยแพรรายงานสูชุมชน
-เครื่องมือ กลไกท่ีสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางตอเนื่อง เชน งบประมาณ

และแรงจูงใจ (สวนลดทางภาษี ซึ่งกฎหมายปจจุบันไมเอ้ือและแกยาก แตเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจจะทําได
และการตั้งกองทุน) และอาจตั้งประเด็นปญหาสุขภาพเขาไปทํางานนํารองกับชุมชน จากนั้นคอยเสริมดวย
ประเด็นท่ีนักวิจัยตองการทํางานตอยอด

-การพัฒนากลไกเชิงสถาบัน เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและสามารถ วัดได ติดตามได ประเมินผล
ได โดย สังเคราะหกลไกเชิงสถาบันกับปญหาพ้ืนฐานของลําพูนและความเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ขับเคลื่อนกิจกรรม ท้ังในระดับสวนกลางโดยหารือกับภาคราชการ ผลักดันใหบรรจุคําวา "อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ" เขาไปในแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน และในระดับหนวยงานราชการสวนทองถ่ินท่ีนิคมตั้งอยูและท่ีอยู
โดยรอบนิคม

-การขับเคลื่อนกิจกรรม โดยรัฐ (สวนกลาง ภูมิภาค ทองถ่ิน) ชุมชน (การกระจายตัวของชุมชน
และความขัดแยง) และโครงสรางธุรกิจ (PR, Report, CSR) โดยมีระบบและกระบวนการในการติดตาม
ตรวจสอบ (ทําแผนงาน การบูรณาการ การจัดโครงสรางใหมเปนกลไก 4 ฝายเพ่ือแกไขปญหาใหจบใน
พ้ืนท่ี)

-การมีระบบฐานขอมูลท่ีเปนแบบรวมศูนยและเชื่อถือได
-อ.ชยันตจะนําผลการศึกษาของโครงการอ.หมอพงศเทพ และ อ.กิติกร มาสังเคราะหและ

เสนอแนะขอวิเคราะหและขอเสนอแนะตอการนําไปสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีเหมาะสมภายใตกรอบธรรมาภิบาล
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13.สรุปการประชุมเพื่อนําเสนอประเด็นเชิงนโยบาย
เพื่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.ลําพูน

โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
วันท่ี 7 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ สํานักงานจังหวัดลําพูน

รายช่ือผูเขารวมประชุม
1. นายอนันตพล บุญชู รองผูวาราชการจังหวัดลําพูน
2. นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
3. นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
4. นางปาริฉัตร เครือเขียว สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
5. วาท่ีรอยตรีสมขาย สิริชูทรัพย ท่ีทําการปกครอง อ.เมืองลําพูน
6. นายสราวุธ พลสามารถ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.ลําพูน
7. นายภิญโญ เพชรสลับศรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน
8. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
9. อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
10. ผศ.ทรงพันธ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
11. น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
12. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
13. นายเขมชาติ ตนบุญ คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม

-ทีมวิจัยนําโดย รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ และ อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล นําเสนอภาพรวมของผล
การศึกษาโครงการใหกับทานผูวาราชการ จ.ลําพูน โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ไปสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางเปนรูปธรรม โดยผลการวิจัยไดทําการปรับปรุงแผนแมบทเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ (key success factors) การบริหารจัดการ
ระบบ symbiosis (การเก้ือกูลกัน) การพัฒนารูปแบบองคกรท่ีเหมาะสมท่ีมีความตระหนักและการแบงปน
ขอมูลระหวางกัน เพ่ือลดความขัดแยง สรางความรวมมือ ความเขาใจและความไววางใจระหวางกัน และ
การศึกษาพัฒนาตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยยกกรณีพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปน
กรณีศึกษา การศึกษาพบวา ชุมชนและโรงงานยังขาดความตระหนักและขาดการยอมรับ แนวทาง eco-
industrial ท้ังระดับรัฐบาล ทองถ่ินและประชาชน

-หนวยงานของจังหวัดลําพูนนําเสนอภาพรวมของการดําเนินงานซึ่งท่ีผานมาคอนขางให
ความสําคัญกับประเด็นธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม แตก็ยังพบปญหา ดังนี้.

1) รัฐทํางานมองอยางแยกสวนไมไดลงรายละเอียด และทําใหดําเนินการไมครบวงจร ในอนาคต
ตองเนนการดําเนินการบนหลักการ "ประชารัฐ" โดยใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
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2) การบริหารจัดการ ยังขาด เจาภาพหลักในการดําเนินงานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและการ
แกไขปญหา และหนวยงานรัฐไมทํางานรวมกัน และขาดงบประมาณในการดําเนินการรวมกัน ท้ังนี้
ประเด็นของงบประมาณ (เพราะไมไดรับการจัดสรร) ควรนํามาสรางกระบวนการสรางความเขาใจระหวาง
รัฐ กนอ. และประชาชน

3) รัฐขาดความตอเนื่องในการติดตามผลการดําเนินการ ขาดการบูรณาการความรวมมือระหวาง
ผูประกอบการ ภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ขาดการมีสวนรวมโดยภาคประชาชน
และขาดการขับเคลื่อนนโยบายท่ีตอเนื่อง

4) โรงงานไมคอยใหความรวมมือในการเขารวมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมากเทาท่ีควร
แตก็มีความตระหนักมากกวาแตกอน

5) การไมแบงปนขอมูลทําใหเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนและนิคม

ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม
1.เรื่องตัวช้ีวัดและแผนแมบท
-เห็นดวยหลักเกณฑตัวชี้วัดท่ีทีมวิจัยนําเสนอ ท่ีมีการนําหลักเกณฑตัวชี้วัดท่ีมีความยืดหยุน

นํามาใชกอนและคอยขยับขยายหลักเกณฑตัวชี้วัดอ่ืนๆ ท่ีเขมขนเพ่ิมข้ึนไปในปถัดไป ถาเปนอยางนั้น คิด
วาจะสามารถกอใหเกิดการนําหลักเกณฑตัวชี้วัดไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ จ.ลําพูนเคยศึกษาจัดทํา
ตัวชี้วัดในการสรางมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเม่ือป 2545 โดยการจางท่ีปรึกษาเขามารวมจัดทําเกณฑ
ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรม แตปญหาท่ีพบคือ เกณฑมาตรฐานท่ีออกแบบไวมีความเขมขนจนไมสามารถ
นําไปใชไดท้ังหมด การนําหลักเกณฑท่ีออกแบบไมใชวัดในพ้ืนท่ี ผลปรากฏวาไมผานเกณฑทุกพ้ืนท่ี ทําให
หลักเกณฑตัวชี้วัดบางอยางตองถูกยกเลิกไป เนื่องจากมีความเขมขนจนไมสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติได

- หลักเกณฑท่ีใชวัดโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกับโรงงานนอกเขตนิคม การไดมาซึ่ง
ขอมูลมักจะมีความแตกตางกัน ในสวนของโรงงานในนิคมไดมีการใชมาตรฐานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
โรงงานสีเขียวอยูแลว มีการตรวจคุณภาพน้ําเสียกอนปลอยลงสูแมน้ํา อยางไรก็ตามเม่ือเกิดน้ําเสีย ปลา
ตาย การนิคมและโรงงานรอบการนิคมมักจะตกเปนจําเลย ท้ังท่ีเราไดควบคุม ตรวจสอบคุณภาพนําใหอยู
ในเกณฑมาตรฐาน

-ควรเสนอแนะตัวชี้วัดเรื่องการใหขอมูลขาวสาร การใหประชาชนเขาไปตรวจดูโรงงาน ตรวจดู
กระบวนการกําจัด บําบัดของเสียในโรงงานวาเปนอยางไร ซึ่งหากใหชุมชนในพ้ืนท่ีเขามารวมในการเก็บ
ขอมูล พิสูจนขอสงสัยดวยตนเอง จะทําใหชุมชนไดเห็นวาขอสงสัยของชาวบานท่ีมีตอการนิคม โรงงาน
เปนอยางท่ีคิดหรือไม และถาไมใชแลว อะไรเปนสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน ถาปญหาท่ีเกิดข้ึน เกิดจาก
ชุมชนของเขาเอง เขาก็จะตองหาแนวทางในการแกไขปญหานั้นๆ

-ควรเสนอใหมีการขยายการใชหลักเกณฑธรรมาภิบาลท่ีใชอยูภายในนิคมใหขยายออกไปให
มากกวารอบนิคมอุตสาหกรรม 5 กิโลเมตร



ค50

2.เรื่ององคกรและงบประมาณ
-ควรมีคณะทํางานในระดับจังหวัด ท่ีมีการนิคมฯเปนเจาภาพหลัก และมีการจัดสรรงบประมาณ

จากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการคณะทํางานในรูปแบบกองทุนเพ่ือนํามาชวย
แกปญหาและมาชวยขับเคลื่อนใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

-อาจใชกลไกคณะกรรมการระดับประเทศ และคณะทํางานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดมา
ชวยในการขับเคลื่อน เชน ผูวาราชการจังหวัดรับอํานาจจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาจัดอยูใน
องคประกอบของไตรภาคี (สวนของผูประกอบการ สวนของจังหวัดและสวนของภาคประชาชน) มาเปน
คณะทํางานระดับจังหวัดท่ีมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ในระยะยาว และใชงบประมาณการพัฒนาจังหวัดได

--เห็นดวยในสวนของดานงบประมาณอาจจะมาจากหลายแหลง เชน การทํากิจกรรม CSR ของ
บริษัท โรงงานในนิคมหรือนอกนิคม อีกสวนหนึ่งก็นาจะเปนรายไดจากภาษีอากรท่ีเขามายังเทศบาลแตละ
เทศบาล แตยังมีปญหาอยูท่ีวิธีการกระจายเงินรายไดงบประมาณยึดตามพ้ืนท่ีการปกครอง แตผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมไมไดจํากัดอยูเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ซึ่งนาจะเปนรัศมีท่ีออกไปจากนิคม
มากกวา ฉะนั้นการท่ีจะพิจารณาวาเทศบาลใดจะไดรับเงินสนับสนุนอาจจะตองมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาใหม ยกตัวอยาง เทศบาลตําบลบานกลางจะไดงบประมาณมากเนื่องจากนิคมตั้งอยูภายในพ้ืนท่ี
ขณะท่ีมะเขือแจ เหมืองงากลับไมได แตไดรับผลกระทบในเรื่องของขยะมูลฝอย ประเด็นปญหานี้จะ
ปรับแกไขหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอยางไรใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบดวย

-ควรปรับแกกฎหมายของการนิคมฯเพ่ือใหภาคีเครือขาย (จังหวัด ทองถ่ิน ประชาชน) สามารถ
เขาไปรวมดําเนินงานดานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมได เนื่องจากปจจุบันหนวยงานภายนอกไมสามารถเขา
ไปมีบทบาทในการทํางานรวมกับการนิคมได

-ควรมีการจัดตั้ งกลไกเชิงสถาบันในระดับพ้ืนท่ีเปนเงื่อนไขสําคัญ หากตองการใหเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศบรรลุเปาหมาย การใชโครงการบริหารโดยใชการนิคม โรงงาน จังหวัด ทองถ่ิน
จะตองมีการบูรณาการการทํางานรวมกัน และจะตองมีการจัดการงบประมาณรูปแบบใหมเฉพาะท่ีมีการ
พุงเปาในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เนื่องจากท่ีผานมาไดมีนโยบายตางๆ ท่ีเขามาขับเคลื่อน
แตก็ไมสามารถใหอํานาจเต็มแกจังหวัด ยังติดเงื่อนไขตางๆ ในดานทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และบาง
เรื่องก็เก่ียวของกับโรงงานระหวางประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากอํานาจของจังหวัดท่ีจะเขาไปดูแลได
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14.สรุปการประชุมกลุมเฉพาะ
"การจัดการงบประมาณทองถิ่นท่ีเปนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

สูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"
วันจันทรท่ี 21 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-11.30 น.

ณ หองประชุมสภาช้ัน 1 เทศบาลตําบลเหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน

รายช่ือผูเขารวมประชุม
1. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
2. นายณรงคชัย ไชยนวล ประธานคณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
3. น.ส.รัตนสุดา ทนันปา เทศบาลเหมืองงา
4. นายมลคล ปงพะยอม รองประธานคณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
5. นางวิลาวัณย ใจจิตแจม ประชาสัมพันธคณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
6. นางพศมัย คําบุญเรือง คณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
7. นายนรินทร คําสาร เทศบาลตําบลเวียงยอง
8. นายเทิดธรรม ตาวารัตน เทศบาลตําบลเวียงยอง
9. นายสมบูรณ สมสาร เทศบาลตําบลเวียงยอง
10. นายจรัล สาวาจิตร คณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
11. นายศรชัย วงศสุวรรณ คณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
12. นายนัยนา สังขใย คณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
13. นายสมเพชร ตนเล็ก คณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
14. นายกันตตพงษ ทิพยยศ คณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
15. นายชูเกียรติ หมวกเครือ คณะกรรมการระบาดวิทยาภาคประชาชน
16. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
17. อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
18. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
19. ผศ.ทรงพันธ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
20. น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
21. น.ส.สกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
22. นายเขมชาติ ตนบุญ คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
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1.สรุปการนําเสนอ โดย ศาสตราจารย ดิเรก ปทมสิริวัฒน
-แนวทางการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเพ่ือดูแลทุกขสุขของประชาชน บริการสาธารณะ ทํา

ใหบานเมืองเจริญกาวหนา และทําใหการกระจายรายไดไมเหลื่อมล้ํากัน ท้ังนี้การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม จําเปนตองมีการศึกษา ซึ่งตองพิจารณาท้ังจากรายได รายรับ

-การจัดสรรงบประมาณภาครัฐ  อยูในรูปของภาษีแบง คือมีลักษณะแบงกัน เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม
เปนภาษีแบง เพราะแบงแบบท่ีเรียกวา 1 ใน 9 ดังนี้จากจํานวนท่ีเก็บรอยละ 7 จะแบงใหสวนกลาง 6.3%
ทองถ่ิน 0.7% โดยกฎหมายระบุใหทองถ่ินมีอํานาจเก็บเพ่ิม 10% แตในทางปฏิบัติไมใช  เนื่องจากเปน
ลักษณะขางบนเก็บแลวสงมาให โดยทองถ่ินจะไมทราบวาเก็บไปก่ีราย เทาไหร  ถือวาเปนประเด็นท่ีตอง
ปรับปรุงแกไข โดยเงินภาษีแบงนั้นสําคัญมากระดับทองถ่ิน เชน ยกตัวอยางนโยบายลดคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมในสวนอสังหาริมทรัพย จากรอยละ 2 เหลือรอยละ 0.01 เพ่ือกระตุนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย เนื่องจากภาษีแบงท่ีทองถ่ินท่ีจะไดนั้นจะลดจํานวนลงไป  ท้ังนี้รายไดก็กําหนด
ความสามารถของรายจาย ความสามารถในการบริการสาธารณะ

-งบประมาณมี 2 ระดับ คือ รัฐบาลและทองถ่ิน โดยระดับทองถ่ิน ผูทําหนาท่ีตัดสินใจคือ ฝาย
บริหาร ฝายสภา จังหวัด ชุมชน อําเภอ ประชาคม ถาระดับบนก็คือ คณะกรรมการกระจายอํานาจ  โดย
การเบิกจายยตองมีหลักฐาน  บัญชีของทองถ่ินก็จะมีสองหลัก คือ บัญชีรายได รายจายหรือ งบการคลัง

-ความเปนธรรมของการจัดสรรงบประมาณ  เปนธรรมคือ ตามหลักการ เชนรัฐบาลอุดหนุนให
ทองถ่ินก็ตองนึกถึงความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา  เงินอุดหนุนตามหลักสากลตามตําราเศรษฐศาสตร
จะตองใหท่ีนอยลดใหมากๆกอนท่ีมาก

-กรณีความไมเปนธรรมท่ีแมเมาะ กติกาไปใชคําวา สัมปทาน ถาพูดถึงหลักวิชาการก็คือ
ผลกระทบภายนอก แตวิธีการท่ีเราเขียนกฎหมาย เราไป assume วาพ้ืนท่ีสัมปทาน ซึ่งเปนผลใหชุมชนท่ี
อยูรอบขางพ้ืนท่ีสัมปทานไมไดรับความเปนธรรม  เนื่องจากกรณีแมเมาะ พ้ืนท่ีท้ิงพ้ืนท่ีขุด อยูคนละท่ี
ท้ังนี้ตองแกระเบียบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยตองนิยาม ครอบคลุมวา เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบ

2. ขอคิดเห็นจากท่ีประชุม
- ปญหาหลักของการจัดสรรงบประมาณไมเปนธรรม คือการจัดทํางบประมาณท่ีไมตรงตามความ

จริง  เปนการเอ้ือประโยชนตอผูบริหารในการจัดงบประมาณ เชน ตั้งงบประมาณเกินดุลไว ผูบริหารจะ
กระจายจนหมด แตสําหรับโครงการท่ีเปนความตองการของชุมชนจริงๆ ก็จะอางวาเงินไมเขา

- เวียงยอง มีความพยายามจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมท่ีคลายกับแมเมาะ
เวียงยองไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม แตไมไดรับประโยชนใดๆ แตไดรับผลกระทบจากแมน้ํา
เชนเดียวกัน และผลกระทบดานสังคม สิ่งแวดลอม เพราะพ้ืนท่ีตั้งของชุมชนอยูทามกลางอุตสาหกรรม
โดยแนวคิดหากมีกองทุนก็สามารถจัดเวรยามตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยได หรือนํามาชวยเหลือดาน
สุขภาพของคนในชุมชน  สําหรับโครงสรางของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนรอบนิคมจะตองมี
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ลักษณะคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดวยตัวแทนชุมชนโดยรอบ ตัวแทนนิคมอุตสาหกรรม และ
ตัวแทนจากภาครัฐ และกองทุนตัวนี้จะตอบโจทยความตองการและเยียวยาชุมชนโดยรอบไดดี

- การดูแลควบคุมของนิคมอุตสาหกรรม ดูแลเฉพาะหมูบานท่ีมีเขตติดตอกับนิคมอุตสาหกรรม
ไมไดครอบคลุมท่ีจะดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ แตผลกระทบมีการกระจายเปนวงกวาง เพราะฉะนั้นควร
ดูแลประชาชนไดท่ีรับผลกระทบ และหากมีกองทุน การดูแลเรื่องแหลงน้ํา มีการแยงน้ํากันใชกับการนิคม
และชุมชน มีปญหาเรื่องน้ําไมเพียงพอ ปญหาแบบนี้จะเยียวยาอยางไร การท่ีชุมชนไดรับผลกระทบ
กองทุนจะมีสวนในการชวยเหลือประเด็นนี้อยางไร

-หากมีกองทุน ควรกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับการดูแลชุมชน เชน กําหนดพ้ืนท่ีรอบจากนิคม 5
กิโลเมตร เปนตน เพ่ือแกไขปญหารอบชุมชนอุตสาหกรรม แตหากผลักใหทองถ่ินเขาไปแกไขปญหา ก็จะมี
ลักษณะการแยกพ้ืนท่ีไมมีการบูรณาการหรือเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของเทศบาลอ่ืน

-การมีกองทุน จะทําใหชุมชนโดยรอบสามารถจัดการกับปญหาทางสิ่งแวดลอม เชน น้ํา หรือ การ
จัดทําบอดักกรองไขมัน การมีกองทุนจะชวยใหเกิดการปองกันในแตละชุมชน โดยไมมีขอจํากัดเรื่องการ
แบงเขตรับผิดชอบ และบางครั้งงบประมาณท่ีทองถ่ินไดรับมีความแตกตางกัน และนํางบประมาณไปใชก็มี
ลักษณะท่ีไมตอบสนองความตองการของชุมชน แตหากมีกองทุน ก็เชื่อวาจะสามารถตอบโจทยแกไข
ปญหาของแตละชุมชนได และสามารถเขารวมแกปญหาสิ่งแวดลอมได และเชื่ออยางยิ่งวากองทุนจะเปน
แนวทางท่ีสามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริงและตอบโจทยไดอยางยั่งยืน

-เรื่องของกองทุนไปติดอยูท่ีเรื่องขอกฎหมายท่ีไมเปดชอง กองทุนระดับพ้ืนท่ีมีความเปนไปได
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย สตง. ก็มีปญหาเรื่องการเบิกจาย ดังนั้น ตั้งกองทุนข้ึนมาได แตวาจะ
เปนปญหา มีแนวคิด แทนท่ีจะพัฒนาเรื่องกองทุน ก็กลับมาดูเรื่องพ้ืนฐานเดิมท่ีเปนปญหาท่ีสุดของเรื่องนี้
คือการจัดสรรงบประมาณ แตเดิมทองถ่ินแตละท่ีมีปญหาการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งตอนนี้ควรมีการ
ทบทวนในการจัดสรรงบประมาณท่ีเปนธรรม
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15.สรุปประชุมเวทีสาธารณะเพื่อนําเสนอผลการศึกษา
โครงการการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสูรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 8.30-13.30 น.
ณ หองประชุม สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน

รายช่ือผูเขารวมประชุม
1. นายอนันตพล บุญชู รองผูวาราชการจังหวัดลําพูน
2. น.ส.ภัทราภรณ สุมันตกุล ผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
3. นายณรงคชัย ไชยนวล ประธานกองทุนระบาดวิทยาภาคประชาชน
4. นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
5. นายทรงศักดิ์ ชื่นจิต สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
6. น.ส.นลินี แดนโพธิ์ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
7. คุณไพวรรณ ทาธง สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
8. นางศราวุธ แสงนาค สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
9. นายบรรจบ แหนงวงศ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
10. นางนพวรรณ บางจักร สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
11. คุณชนานาถ เกษมสุข สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
12. คุณสุภาภรณ ศิริลักษณ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
13. นางจารุณี พยัคฆินทร สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
14. น.ส.อรทัย วงศไชย สํานักงานแรงงานจังหวัดลําพูน
15. นายสุรพล ศราทธทัต สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองลําพูน
16. นายประดิษฐ สุวรรณ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองลําพูน
17. นายพิทยา ไชยวรรณ สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมลําพูน
18. นางละมัย สิทธิวงศ สํานักงานสาธารณสุขลําพูน
19. นายประสิทธิ จันทกลาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานกลาง
20. นายชิดพงศ เสนะสุทธิพันธุ เทศบาลตําบลบานกลาง
21. นางรัตนา ปรีชากุล เทศบาลตําบลบานกลาง
22. น.ส.ธัญชนา ตะนาวศรี เทศบาลตําบลบานกลาง
23. นางนงนุช พงษตุย โรงงานสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง
24. นายถวิล มณีขัติย เทศบาลตําบลมะเขือแจ
25. นายธนิน สุขเกษม เทศบาลตําบลมะเขือแจ
26. นายคณิณ ชัยสาร เทศบาลตําบลมะเขือแจ
27. นายนฤทธิ์ มณีทอง โรงงานสงเสริมสุขภาพตําบลมะเขือแจ
28. นายสงกรานต สุรินทรทอง เทศบาลตําบลเหมืองงา
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29. น.ส.รัตนสุดา ทนันปา เทศบาลตําบลเหมืองงา
30. นายชูเกียรติ หมวกเครือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเหมืองงา
31. นายลือชัย ชุมสวัสดิ์ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเวียงยอง
32. นายนภดล คําตื้อ เทศบาลตําบลเวียงยอง
33. นายสวาง มณีเจริญ ผูใหญบานข้ีเหล็ก ต.บานกลาง
34. นางอาภรณ โปธิกลาง บานสันน้ําเค่ิง ต.บานกลาง
35. น.ส.อุนใจ สมฤทธิ์ อสม.ตําบลบานกลาง
36. นางนันทพร วงศวรรณ อสม.ตําบลบานกลาง
37. นางรัตนา อุตมะ อสม.ตําบลบานกลาง
38. นายอุดม บริภารักษ ผูใหญบานหมู 3 ต.เหมืองงา
39. นายชิด นารินทอง ผูใหญบานหมู 1 ต.เหมืองงา
40. นายอดุลย ศรีบุรี ผูใหญบานหมู 4 ต.เหมืองงา
41. นางอัจฉรา จักรแกว อสม.หมู 1 ต.เหมืองงา
42. นางอภิชญา แกวมณีแสง อสม.หมู 3 บานศรีบุญยืน ต.เหมืองงา
43. น.ส.เกตุวิไล วันนู อสม.หมู 4 บานวังทอง ต.เหมืองงา
44. นายสมชาย แจมทวีกุล กํานันตําบลเวียงยอง
45. นางวันทณี สุขมิลินท ประธานอสม.หมู 1 ต.เวียงยอง
46. นางสังวาล เสมอภาค ประธานอสม.หมู 3 ต.เวียงยอง
47. นางประกายแกว คําสาร หมู 4 ต.เวียงยอง
48. นายเสกสรร สาคร ผูใหญบาน ต.เวียงยอง
49. นางจันทรงาม ปญญา ประธานอสม.ต.เวียงยอง
50. นายศุภชัย ศรีทิพย ต.เวียงยอง
51. นายอุดม ปงคะยอม ต.มะเขือแจ
52. นายชัญวุฒิ คําเหล็ก ผูใหญบานปูเลย ต.มะเขือแจ
53. นางจันทรตา ตันตรา ประธานอสม.บานปูเลย ต.มะเขือแจ
54. นายศรชัย วงศสุวรรณ เลขากองทุนระบาดวิทยาภาคประชาชน
55. นางนัยนา สังขใย รองประธานกองทุนระบาดวิทยาภาคประชาชน
56. นางวิลาวัณย ใจจิตแจม ประชาสัมพันธกองทุนระบาดวิทยาภาคประชาชน
57. นางมงคล ปงพะยอม กรรมการกองทุนระบาดวิทยาภาคประชาชน
58. นายจรัล สาวะจันทร กรรมการกองทุนระบาดวิทยาภาคประชาชน
59. นางพิสมัย วงศบุญเรือน อสม.หมู 4 ต.บานกลาง
60. นางผองจิต คํารณ อสม.หมู 4 ต.บานกลาง
61. นางกัญญา พวงพยุง หมู 4 ต.บานกลาง
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62. นางสุธรรม พรมสาร หมู 4 ต.บานกลาง
63. น.ส.บุณยนุช สารคาม หมู 4 ต.บานกลาง
64. นางพีรยา มหาชัย หมู 4 ต.บานกลาง
65. น.ส.กาญจนา อินทราวุธ หมู 4 ต.บานกลาง
66. นายทิชศิกร เติมสุข หางหุนสวนจํากัดเพ่ิมพูนการชาง
67. นายมาลัย สุทธิวารี บ.สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย จํากัด
68. นายปภังกร กิติเวียง บ.เบทาโกรนอรธเทอรน จํากัด
69. นายสนทยา จําจด บ.บทาโกรนอรธเทอรน จํากัด
70. นายประสม ไตรทรัพย หางหุนสวนจํากัดดวงดํารง รีไซเคิล
71. นายฉัตรชัย ปญจบุรี บ.ธาราลําพูนอีซูซุเซลล จํากัด
72. นายสรสิทธิ์ ชลศิราพงศ บ.ฟารโซนิคส ประเทศไทย จํากัด
73. น.ส.ปราณี ตาดี บ.โตเกียวคอยสเอ็นจิเนียร ประเทศไทยจํากัด
74. น.ส.กาญจนา ผาเงิน บ.เอส แอนด พี ซินติเคท จํากัด
75. นายชาติชาย จี้แกว บ.เอส แอนด พี ซินติเคท จํากัด
76. น.ส.อภิญญา แกวกอ บ.อิเล็กโทรเซรามิกส ไทยแลนด จํากัด
77. นายณัฐยา ผิดรํา บ.อิเล็กโทรเซรามิกส ไทยแลนด จํากัด
78. นายภาคิน มณีกุล บ.ลานนาโปรดักส จกัด
79. นายวิทยา นันตา บ.โฮยา กลาสดิสค จํากัด
80. นายธีรพงษ จุลพันธ บ.โฮยา กลาสดิสค จํากัด
81. นายทิณวุฒิ กระพันพงศสกุล บ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส มหาชน จํากัด
82. นายวีระพันธุ กันโท บ.โฮยา กลาสดิสค จํากัด
83. รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
84. อ.มยุรา วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
85. รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
86. อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
87. อ.ทรงพันธุ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
88. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
89. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
90. คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
91. คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
92. นายเขมชาติ ตนบุญ คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
93. น.ส.วชัราวลี คําบุญเรือง คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
94. น.ส.บงกช ดารารัตน คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม
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สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- การเขามาของนิคมอุตสาหกรรมในตําบลมะเขือแจทําใหเกิดปญหาอยางมาก แตการศึกษาวิจัย

การพัฒนาตัวชี้วัด ทําใหชุมชนเห็นประโยชน  ท้ังนี้ควรเพ่ิมเติม เรื่องกฎหมายสําหรับการบังคับใชกับนิคม
อุตสาหกรรม เพราะวานิคมอุตสาหกรรมคุมกฎหมาย โดยประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ไมสามารถแตะ
นิคม ฯ ได เพราะฉะนั้นหากมีการตรวจสอบนิคมฯ ก็อาจจะไดขอมูลไมจริง  เชน  น้ําเสียมีการบําบัด
หรือไม

-จากสรุปผลการศึกษา พิจารณาวา ตัวชี้วัดท้ัง 5 มิติ มีความงายเกินไป และกังวลใจวาจะตอบ
ความกังวลใจของชุมชนไดไหม เชน เรื่องการรับทราบขอมูล การคืนขอมูล การทําความเขาใจเรื่องขอมูล
ขาวสาร และการ มีสวนรวม การกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย วัตถุประสงค ไมเหมือนกัน

-เพ่ิมเติมตัวชี้วัดคุณภาพน้ําประปาของหมูบานรอบนิคม และภายในนิคมควรจะมีการเก็บเพ่ือดู
สถานการณแนวโนม

- เพ่ิมตัวชี้วัด เรื่องความปลอดภัย การเตรียมแผนความพรอมในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
- เสนอตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในดานสังคม คือ จํานวนคนใชยาเสพติดในพ้ืนท่ี   คดีอาชญากรรม

จํานวนอุบัติเหตุ
- การนิคมอาจจะตองแสดงบทบาทเพ่ือใหชุมชนเกิดความเชื่อม่ัน โดยใชกระบวนการมีสวนรวม

เชน กิจกรรมแกไขวิกฤตเรื่องแหลงน้ํา โดย การนิคมอาจจะมีเครื่องมือ ชาวบานรอบนิคมมีแรงงาน
ทองถ่ินมีอุปกรณ ก็เขามาชวยกัน  ควรสรางระบบนิเวศชุมชน ใหเกิดข้ึนมา หากเราทําแบบนี้ไดทุกคนจะ
ไดประโยชนรวมกันและชาวบานก็จะมีความเชื่อม่ันกับการนิคมมากข้ึน และทุกฝายก็จะสามัคคี

-ควรบูรณาการหนวยงานในการทํางาน และใชกฎหมายตัวเดียวกัน  สําหรับการสรางความเข็ม
แข็ง นาจะมีการสรางระบบปฏิบัติการ ในการสรางท่ีรวมไปถึง การนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด
ทองถ่ิน ชุมชนอุตสาหกรรม และผูมีสวนไดเสีย  และควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือชดเชย ฟนฟู ใน
สวนของความเสียหายท่ีไดรับผลกระทบ โดยเสนอใหตั้งกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรม

-เรื่องตัวชี้วัด อาจไมสามารถใชไดทุกพ้ืนท่ี  เพราะวานิคมแตละนิคมมีลักษณะทางธรรมชาติไม
เหมือนกัน จะเอาตัวชี้วัดตัวนี้ไปใชกับมาบตาพุด ซึ่งลักษณะอุตสาหกรรม ชุมชนตางกัน มาใชกับภาคเหนือ
มันก็จะเปนอยางนั้นไมได  ท้ังนี้ควรทําอยางไร  ก็นาจะปรับใหไปสูความเปนจริงได

-อยากใหเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดมีการขับเคลื่อนตองมีรูปแบบท่ีชัดเจน  โดยหากนําไปเสนอ
ระดับชาติ อยากใหพิจารณากําหนดเปนนโยบาย เรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เม่ือกําหนดเปนนโยบายแลว
ใหจังหวัดท่ีมีนิคมฯตั้งอยูใหเปนวาระของจังหวัด  และแตงตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคสวน เพ่ือการ
ขับเคลื่อน มีเวทีพิจารณาในระดับจังหวัด


