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51058313: สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล�อม 
คําสําคัญ : เศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม/ เศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ระดับมหภาค / อุตสาหกรรมยาง 
     สหรัฐ  บุญโภคัย :  รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมยางโดยหลักการเศรษฐ
นิเวศอุตสาหกรรมกรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาจารย6ท่ี
ปรึกษางานวิจัย : ผู�ช7วยศาสตราจารย6 พรพจน6 สุขเกษม 90 หน�า 
  
 การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ7งหมาย เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศ มาประยุกต6ใช�กับกลุ7มอุตสาหกรรมยาง นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให�การดําเนินการของกลุ7มอุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป;น
นิคมอุตสาหกรรมในลักษณะของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ โดยการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกับกลุ7มตัวอย7างซ่ึงเป;นผู�ประกอบการอุตสาหกรรมยาง จํานวน 13 ราย 
 ผลการวิจัยพบว7าการนําหลักการ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ใช�กับกลุ7ม
อุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถนํามา
ประยุกต6ใช�ได� ในระดับมหภาค เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและมีการบริหารจัดการท่ีเป;นระบบ
ของพ้ืนท่ีศึกษา มีศักยภาพพอท่ีจะนําเอาหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศมาใช�กับกลุ7ม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีได� และผู�ประกอบอุตสาหกรรมส7วนใหญ7มีความคิดเห็นท่ีมีความเห็นต7อการนํา
หลักการดังกล7าวมาประยุกต6ใช�ในพ้ืนท่ีวิจัย อยู7ในระดับสูง โดยมีข�อเสนอแนะในงานวิจัย คือ ด�าน
รูปแบบการบริหารจัดการ ได�แก7 การนําเข�าวัถตุดิบ การวางแผนในการศึกษาของเสียของแต7ละ
อุตสาหกรรม ปรับปรุงนโยบายให�สอดคล�องกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ในเรื่อง
การประยุกต6ใช�หลักการเศรษฐนิเวศในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ส7งเสริมและสนับสนุนให�ผู�นํามี
วิสัยทัศน6เก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศ สร�างกิจกรรมพร�อมกับประชาสัมพันธ6เก่ียวกับหลักการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ภายในหน7วยงาน  และหน7วยงานท่ีเก่ียวข�อง ส7วนข�อเสนอแนะทางด�าน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง คือ ด�านกายภาพ ได�แก7 การสั่งซ้ือสินค�าท่ีสามารถสั่งซ้ือร7วมกันได� ท้ังภายในและ
ภายนอก  ด�านสิ่งแวดล�อม ควรมีจัดการสิ่งแวดล�อมอุตสาหกรรมท้ังระบบ โดยการกําหนดเกณฑ6การ
พิจารณาโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข�ามาลงทุนในพ้ืนท่ี ควรได�รับมาตรฐานหรือรางวัลทางด�าน
สิ่งแวดล�อม มากกว7า โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม7ได�รับรางวัลใดๆ และด�านหลักการ ควรพัฒนาและรวบ
รวบกฎระเบียบทางด�านกฎหมายของประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีสามารถดําเนินการตามหลักการ
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศได� และในการปรับปรุงผังเมืองรวมในครั้งต7อไป  
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 The objectives of this research was to study the approach of using the 
principle of eco-industry to apply in rubber industry, Nava Nakorn Industrial Estate, 
Klong Lung District, Pathum Thani Province. The data on the Rubber industry in Nava 
Nakorn Industrial Estate was collected using questionnaire on the managers of 13 
rubber companies 
 The research’s finding is the 13 rubber companies have manager their that 
flows of raw materials and rubber wasters in such a way of eco-industry at the macro 
level. The rubber companies send or sell a largepercent of wates to other industries 
outside. In addition, mostly the companies highly agreed with the principle of 
developing eco industry. The author suggests further research on eco-industrial 
management system, material import,  wastes management and policy improvement 
in all industries Moreover, he suggest to promote the industrial leaders to have vision 
concerning the principle of eco-industry, also to create the activities and public 
relations about the principle in the organizations.  For other suggestions, there were 
physical and environmental suggestions, such as systematic management of the 
whole industry by defining the criteria for consideration of industrial facilities to 
received several environmental awards or environmental standards. Additionally, the 
industrial managers also suggested that there should be the collection of laws 
concerning the types of industrial factory in order to implement and to further 
develop the principle estate’s plan according to the principle of eco-industry. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาวิจัยรายบุคคลฉบับนี้  เป�นส�วนหนึ่งในรายวิชาของหลักสูตร  การวางแผนชุมชน

เมืองและสภาพแวดล+อมมหาบัณฑิต  ท่ีผู+วิจัยได+การดําเนินการการวิจัยจนประสบผลสําเร็จ  โดยได+รับ
การสนับสนุนจากหน�วยงาน ผู+บังคับบัญชา กําลังใจจากบิดา มารดา และครอบครัว รวมท้ังความ
ช�วยเหลือจากเพ่ือนร�วมสถาบัน  และผู+เก่ียวข+องทุกท�านท้ังทางตรงและทางอ+อม ตลอดจนผู+ให+ข+อมูลท่ีใช+
ประกอบการศึกษา  ความรู+ความเข+าใจ  และแสดงความคิดเห็นรวมท้ังข+อเสนอแนะท่ีมีประโยชน5ต�อ
งานวิจัยจากผู+เก่ียวข+องทุกท�าน 

การศึกษาวิจัยรายบุคคลในครั้งนี้สามารถดําเนินการได+ลุล�วงเป�นไปตามวัตถุประสงค5ของ
รายวิชา  และของผู+วิจัยเอง  ต+องขอกราบขอบพระคุณเป�นอย�างสูงสําหรับ  อาจารย5หลักสูตรการ
วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล+อมมหาบัณฑิต  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  คณะ
สถาป6ตยกรรมศาสตร5ทุกท�าน  ท่ีได+ประสิทธิ์ประสาทความรู+ให+กับผู+วิจัย  ก�อให+เกิดความรู+ความเข+าใจใน
บทเรียน  ท่ีเป�นประโยชน5ต�อการศึกษาวิจัยรายบุคคลครั้งนี้  และต�อการปฏิบัติหน+าท่ีการงานในภายภาค
หน+า  ทําให+ผู+วิจัยดําเนินการสําเร็จลุล�วงด+วยดี  โดยเฉพาะอย�างยิ่ง  ผู+ช�วยศาสตราจารย5 พรพจน5 สุข
เกษม อาจารย5 ดร. ธนะ จีระพิวัฒน5 และอาจารย5 ดร. ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย5  ท่ีได+ให+คําปรึกษาและ
คําแนะนําเป�นอย�างดียิ่ง 
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