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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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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
บทนําเป	นการกลาวถึงเค�าโครงของงานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการกลุม

อุตสาหกรรมยาง โดยใช�หลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงประกอบด�วยความสําคัญ ของเรื่องท่ีจะวิจัย ความมุงหมาย
และวัตถุประสงค2ของการวิจัย ป3ญหาและสมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย กระบวนการ 
วิจัย วิธีการวิจัย นิยามคําศัพท2ท่ีใช�ในการวิจัย ผลท่ีคาดวาจะได�รับจากการวิจัย และการนําเสนอ
ผลการวิจัย 

 
1. ความสําคัญของป�ญหาการวิจัย  

การเจริญเติบโตของของอุตสาหกรรมยาง ทําให�มีความต�องใช�วัตถุดิบจากยางเพ่ิมมาก
ข้ึน  รวมถึงการปลอยของเสียจากกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีคาดวาจะมีแนวโน�ม
สูงข้ึนทุกป8 ประกอบกับแนวทางการแก�ไขป3ญหา โดยนําเอาเทคโนโลยีการบําบัดใหมๆมาใช�กับของ
เสียท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม กอนปลอยสูระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล�อม นั้น ทําให�ต�นทุนการ
ผลิตเพ่ิมมากข้ึน และยังไมนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน แนวทางเลือกของการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีสามารถพัฒนาได� โดยคํานึงถึงองค2ประกอบหลักท่ีสําคัญ คือ การสร�างสมดุลย2
ระหวางความก�าวหน�าทางเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศไปพร�อมๆกัน หลักการสร�างความ
สมดุลย2ดังกลาว เป	นหลักการเชิงทฤษฎีเรียกวา การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-
industrial Development) หรือ EID (ศิริรัตน2 ศิริพรวิศาล, 2551) หมายถึง ความพยายามในการ
พัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมในระดับตางๆ ให�กลายเป	นระบบท่ีชวยให�กิจกรรมนั้นสามารถ
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนรวมกันได� ท้ังทางด�านเศรษฐกิจและทางนิเวศ โดยอาศัยการสร�างระบบ
ความสัมพันธ2แบบพ่ึงพา ท่ีเรียกวา อุตสาหกรรมแบบพ่ึงพา (Industrial Symbiosis) ท่ีเป	นการพ่ึงพา
ในเชิงวัสดุและพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (ศิริรัตน2 ศิริพรวิศาล, 2551)แบง
ออกเป	นการพัฒนาใน 3 ระดับ คือ 1)การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศระดับจุลภาค (Micro-
scale EID) 2)การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศระดับกลาง (Meso-scale EID ) และ 3)การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับมหภาค (Macro-scale EIP) จากหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศ ผู�วิจัยได�เลือกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนครเป	นพ้ืนท่ีศึกษา เนื่องจากเป	นนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญมีประเภทของกลุมอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายผสมผสานกัน ภายนิคมมีการ
แบงพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมพาณิชย 
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กรรม และพักอาศัย ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอยาง
เป	นระบบ เม่ือพิจารณาจากองค2ประกอบในภาพรวมแล�ว จึงเลือกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเป	นพ้ืนท่ี
ศึกษา สวนพ้ืนท่ีวิจัย เป	นพ้ืนท่ีของกลุมอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เนื่องจากยาง
เป	นวัตถุดิบและเป	นพืชเศรษฐกิจท่ีมีการเพาะปลูกกันมากท่ัวทุกภาคของประเทศ ทําให�ของเสียท่ีเกิด
จากยางมีเป	นจํานวนมาก แตของเสียจากยางนั้นก็สามารถนํากลับมาใช�เป	นวัตถุดิบเพ่ือใช�ผลิตภัณฑ2
ได�หลากหลาย เป	นการสร�างมูลคาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกลุมอุตสาหกรรมยางในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ก็จัดอยูในอันดับต�นๆของนิคมฯ รองจากอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส2และ
คอมพิวเตอร2 กับอุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ หากนําหลักการดังกลาวมาประยุกต2ใช� จะชวยสร�าง
ความตอเนื่องในพ้ืนท่ีให�สามารถใช�ได�กับอุตสาหกรรมยางเอง และอุตสาหกรรมอ่ืนได� เป	นการชวยให�
การปลอยของเสีย จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมการพัฒนาและรักษาระบบ
นิเวศวิทยาอยางยั่งยืน ดังนั้น การนําหลักการ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางเชิงเศรษฐนิเวศ มา
ประยุกต2ใช�กับอุตสาหกรรมยาง จึงเป	นกลุมอุตสาหกรรมท่ีสามารถนํามาศึกษาได�  ผู�วิจัยมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาแนวทางการประยุกต2ใช�หลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมกับกลุมอุตสาหกรรมยางในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครนี้ เพ่ือเป	นประโยชน2ตอผู�ท่ีสนใจในอนาคตตอไปได� 
 
2. ความมุ�งหมายและวัตถุประสงค$  

2.1 ความมุ�งหมาย เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐ
นิเวศ ของกลุมอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

2.2 วัตถุประสงค$ 
 2.2.1 ศึกษาสภาพท่ัวไป ป3ญหาของกลุมอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ี 
 2.2.2 ศึกษาหลักการแนวคิด และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม 
 2.2.3 ศึกษาทัศนคติของผู�ประกอบการอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครในการประยุกต2ใช�หลักการ การพัฒนากลุมอุตสาหกรรมยาง เชิงเศรษฐนิเวศในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร 
 2.2.4 เสนอแนะแนวทาง การดําเนินการให�กลุมอุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร เป	นนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ โดยเสนอในประเด็น
ตางๆ ดังนี้ 

2.2.4.1 เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกลุมอุตสาหกรรมยาง ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร  

2.2.4.2 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด�านกายภาพของกลุมอุตสาหกรรม
ยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพ่ือให�สามารถดําเนินการในลักษณะของการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม
ยางเชิงเศรษฐนิเวศได� 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงความสัมพันธ2ของตัวแปรตางๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย 
ท่ีมา : ผู�วิจัย 
 

จากแผนภูมิตัวแปรต�นท้ังหมด 8 ตัวแปร ทางผู�วิจัยได�พิจารณา เลือกมา 4 ตัวแปร ดังนี้ 
ตัวแปรต%นท่ี 1 กายภาพของกลุมอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครศึกษา

ข�อมูลทางกายภาพ ของกลุมอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร วาสามารถกําหนดให�มี
พ้ืนท่ีสวนกลาง หรือพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช�ทําประโยชน2รวมกัน เพ่ิมมากข้ึนได�หรือไม 

ตัวแปรต%นท่ี 2 สิ่งแวดล�อม ศึกษาเก่ียวกับของเสียหรือของเหลือจากกลุมอุตสาหกรรม
ยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพ่ือใช�เป	นข�อมูลในการวิเคราะห2 แนวทางการลดป3ญหาของเสียหรือ
ของเหลือจากยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

ตัวแปรต%นท่ี 3 การบริหารจัดการ ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุมอุตสาหกรรม
ยาง ในป3จจุบันของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร วาสามารถใช�แนวทางในการบริหารจัดการรวมกันกับ
หลักการเศรษฐนิเวศ ได�หรือไม 

ตัวแปรต%นท่ี 4 หลักการเศรษฐนิเวศ ศึกษาเก่ียวกับหลักการดังกลาว วาสามารถนํามา
ประยุกต2ใช�กับรูปแบบการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมยางเชิงเศรษฐนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
ได�หรือไม 

ตัวแปรตาม รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกลุมอุตสาหกรรมยางเชิงเศรษฐนิเวศ ใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ศึกษาเก่ียวกับหลักการและความ 
สัมพันธ2ของตัวแปรต�นท้ัง 4 ตัว วามีความสอดคล�องกับรูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกลุม
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อุตสาหกรรมยางเชิงเศรษฐนิเวศ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หรือไม 
 
3. ป�ญหาการวิจัย  

หลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมสามารถประยุกต2ใช�กับกลุมอุตสาหกรรมยาง ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได�หรือไม ระดับใด 

 
4. สมมติฐานของการวิจัย  

หลักการเศรษฐนิเวศสามารถประยุกต2ใช�กับกลุมอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถประยุกต2ใช�ได�ในระดับกลาง  
 
5. ประชากรกลุ�มตัวอย�าง และการสุ�มตัวอย�างในการวิจัย  

ประชากรในการวิจัย ได�แก ผู�ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องกับยางในนวนคร
จํานวน 13 โรงงาน ซ่ึงมีจํานวนไมมากนัก ดังนั้นผู�วิจัยจึงกําหนดให�กลุมตัวอยางเทากับกลุมประชากร
และเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมดโดยไมมีการสุมตัวอยาง  

 

6. ขอบเขตของการวิจัย  
6.1 ด%านพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีศึกษา ได�แก พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี
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ภาพท่ี 1 แสดงท่ีตั้งจังหวัดปทุมธานี และอําเภอคลองหลวง 
ท่ีมา: Wikipedia [ออนไลน2]. เข�าถึงเม่ือ 30 มีนาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงขอบเขตท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากภาพถายดาวเทียมจาก Map google.co.th  
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ท่ีตั้งและอาณาเขต  
- ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบางปะอินและอําเภอวังน�อย 
- ทิศตะวันออก ติดตอกับถนนพหลโยธิน  
- ทิศใต� ติดตอกับอําเภอธัญบุรี  
- ทิศตะวันตก ติดตอกับทางรถไฟสายเหนือ 
พ้ืนท่ี  ประมาณ 6,000 ไร (ประมาณ 9.60 ตารางกิโลเมตร)  

6.2 พ้ืนท่ีวิจัย 
กลุมอุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี จํานวน 13 โรงงาน 
 
7. กระบวนการวิจัย  

7.1 การกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย   
 7.1.1 การกําหนดป3ญหาของการวิจัย   
 7.1.2 การศึกษาท่ีมา หลักการ แนวคิด และกรณีศึกษาของหลักการ ท่ีจะนํามาใช�

ในการวิจัย 
 7.1.3 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 7.1.4 การต้ังสมมติฐานการวิจัย 
 7.1.5 การออกแบบการวิจัย 
 7.1.6 การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสํารวจ สอบถาม และสัมภาษณ2 
 7.1.7 การวิเคราะห2ข�อมูล 
 7.1.8 สรุปการวิเคราะห2 อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 7.1.9 บทสรุป  
7.2 การเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัย    
7.3 การกําหนดประชากรกลุ�มตัวอย�าง และการสุ�มตัวอย�างในการวิจัย 
7.4 เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
 7.4.1 แบบสอบถามผู�ประกอบการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร2 
 7.4.2 กล�องถายรูป 
 7.4.3 คอมพิวเตอร2 
7.5 การทดสอบเครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
7.6 การเก็บรวบรวมข%อมูล 
 7.6.1 ข�อมูลปฐมภูมิ ท่ียังไมมีผู�เก็บรวบรวมไว�กอน การเก็บรวบรวมโดยใช�วิธีการ

สํารวจสังเกต และการสอบถาม 

   ส
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 7.6.2 ข�อมูลทุติยภูมิ ท่ีมีผู�ค�นคว�า จัดทําไว�แล�ว โดยใช�วิธีการรวบรวมจาก
แหลงข�อมูลตาง ๆ เชน ห�องสมุด ของสภาบันการศึกษา ห�องสมุดของสถาบันวิจัยตางๆ เป	นต�น 

7.7 การวิเคราะห$ข%อมูล 
 7.7.1 ข�อมูลท่ัวไปใช�สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห2 เชน 

Mean, Mode และ Median 
 7.7.2 การวิเคราะห2แบบสอบถาม ใช�สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics) ใน

การวิเคราะห2แบบสอบถาม 
7.8 พิสูจน$สมมุติฐาน 

  การพิสูจน2สมมุติฐานใช�สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการพิสูจน2 
 
8. นิยามศัพท$ท่ีใช%ในการวิจัย  

อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (ศิริรัตน2 ศิริพรวิศาล, 2551) หมายถึง การพยายามในการ
พัฒนาชุมชนของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในระดับตางๆ ให�กลายเป	นระบบท่ีอํานวยให�หนวย
กิจกรรมตาง ๆ สามารถบรรลุถึงความสําเร็จอยางยั่งยืนรวมกันท้ังทางด�านเศรษฐกิจและทางนิเวศ   

คําวา Eco มาจาก Ecology รวมกับ Economy (กิติกร จามรดุสิต, 2549) หมายถึง 
ระบบนิเวศวิทยา ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ซ่ึงรวมถึงเศรษฐศาสตร2 และธุรกิจ  

อุตสาหกรรมแบบพ่ึงพา (Industrial Symbiosis) (ศิริรัตน2 ศิริพรวิศาล,2551) หมายถึง 
เครือขายการแลกเปลี่ยนวัสดุพลอยได� (By-Product Exchange Network)  

การบริหารจัดการ (รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน2และคณะ, 2545 ) หมายถึง หน�าท่ีตางๆ ท่ี
กําหนดทิศทางในการใช�ทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให�บรรลุถึง
เปrาหมายขององค2กร  
 
9. การนําเสนอผลงานวิจัย 

9.1  การนําเสนอผลงานวิจัย เป	นฉบับสมบูรณ2 รูปแลมขนาด A4 ในรูปแลมประกอบด�วย 
เนื้อหา ตารางข�อมูล รูปภาพและแผนภูมิ  

9.2  การนําเสนอผลงานวิจัย ตอคณะกรรมการ โดยรูปแบบการนําเสนอด�วยโปรแกรม 
Microsoft Word และ PDF file   

9.3  การสรุปเนื้อหาการวิจัย เป	นบทความเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 2 
การศึกษาหลักการ แนวคิด และกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวข�อง 

 
ผู�วิจัยจะทําการศึกษาหลักการเศรษฐนิเวศ ระดับของการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 

แนวคิด และกรณีศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําไปใช�ในการสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัยโดยมี
รายละเอียดดังนี้   

 
1. หลักการเศรษฐนิเวศ 

จากหลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมท่ีสรุปโดย (Korhonen  J, 2001 อ�างใน ศิริรัตน; 
ศิริพรวิศาล, 2551) ได�กล>าวว>าการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเว (Eco-industrial evelopment) 
หมายถึง ความพยายามในการพัฒนาชุมชนของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในระดับต>างๆ ให�
กลายเปOนระบบท่ีช>วยให�กิจกรรมต>างๆ สามารถประสบความสําเร็จอย>างยั่งยืนร>วมกันได� ท้ังทางด�าน
เศรษฐกิจและทางนิเวศ โดยอาศัยการสร�างระบบความสัมพันธ;แบบพ่ึงพา หรือท่ีเรียกว>า "Industrial 
Symbiosis" ซ่ึงเปOนการพ่ึงพาในเชิงวัสดุและพลังงาน ทําให�เกิดจากการแลกเปลี่ยนของเสีย เศษวัสดุ หรือ
ผลพลอยได�ของผลิตภัณฑ; รวมท้ังพลังงานส>วนเกินระหว>างสถานประกอบการ กล>าวคือ ของเสียหรือเศษ
วัสดุจากกิจการหนึ่งจะถูกปZอนเปOนวัตถุดิบสําหรับอีกกิจการหนึ่ง และผลจากความสัมพันธ;แบบพ่ึงพานี้ 
จะช>วยให�การใช�วัสดุและพลังงานเกิดประโยชน;สูงสุด ซ่ึงใกล�เคียงกับการพ่ึงพาในระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต 
และในบทความเดียวกันได�กล>าวถึงท่ีมาของอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ โดยสรุปได�ว>า ในป[ ค.ศ.1989 
Robert A.Frosch และ Nicholas E.Gallopoulos ได�นําเสนอบทความเรื่อง "Strategies for 
Manufacturing" บนวารสาร Scientific American1 ได�อธิบายสาระสําคัญเก่ียวกับแนวทฤษฎีใหม>สําหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย>างยั่งยืนท่ีเรียกว>า นิเวศอุตสาหกรรม (Industrial Ecology) ซ่ึง Frosch และ 
Gallopoulos โดยการทําให�การไหลของสสารและพลังงานในระบบอุตสาหกรรมเปOนวงจรปiด (Closing 
Loop) โดยท่ีของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งถูกปZอนเปOนวัตถุดิบให�อีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ระบบอุตสาหกรรม
ก็จะมีความยั่งยืน เพราะทรัพยากรธรรมชาติจะถูกใช�อย>างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในขณะท่ีของเสียก็จะ
ไม>ถูกระบายออกสู>สิ่งแวดล�อม ซ่ึงเรียกระบบอุตสาหกรรมตามแนวคิดนี้ว>า ระบบนิเวศอุตสาหกรรม 
(Industrial Ecosystem) 

แนวหลักการนิเวศอุตสาหกรรมนี้ เปOนการนําระบบอุตสาหกรรมไปเปรียบเทียบกับระบบ
นิเวศของสิ่งมีชีวิต(Biological Ecosystem) ซ่ึงหมายถึง ชุมชนของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู>ร>วมกันในท่ีพักอาศัย
ท่ีหนึ่ง ซ่ึงโดยท่ัวไปจะประกอบด�วยประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดต>างๆ ท้ังพืช สัตว;และจุลินทรีย; 
สิ่งมีชีวิตแต>ละชนิด ในระบบนิเวศเปOนห>วงโซ>อาหาร (Food Chain) จะเก่ียวข�องกันกับองค;ประกอบ
อีกอันหนึ่ง 

   ส
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ส>วนการสร�างระบบอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนตามแนวทฤษฎีนิเวศอุตสาหกรรม ต�องใช�
ระยะเวลาในการดําเนินการ มากพอสมควร และต�องทําอย>างเปOนข้ันตอนเพ่ือทําให�เกิดผลสําเร็จได� 
และต�องทําอย>างเปOนข้ันตอน 

จากข�อมูลข�างต�น ทําให�แนวคิดทฤษฎีนิเวศอุตสาหกรรมของ Frosch และ 
Gallopoulos ได�รับการยอมรับอย>างกว�างขวางจากนักวิชาการหลากหลายแขนง ซ่ึงตลอดช>วงเวลาท่ี
ผ>านมา นิเวศอุตสาหกรรมถูกใช�เปOนแนวคิดอ�างอิง สําหรับการพัฒนานโยบายและกรอบดําเนินงาน
ต>างๆ อย>างต>อเนื่อง 

 
2. ระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Korhonen  J, 2001 อ�างใน ศิริรัตน3 ศิริพร
วิศาล, 2551)  

เนื่องจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ จะมุ>งไปท่ีการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเปOนส>วนใหญ> แต>ในความเปOนจริงแล�ว การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเปOนเพียงส>วนหนึ่ง
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศเท>านั้น โดยภาพรวมแล�ว การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศ สามารถแบ>งออกเปOนการพัฒนาได� 3 ระดับ ดังนี้  

2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศระดับจุลภาค (Micro-scale EID) เปOนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในระดับวิสาหกิจ โดยมีเปZาหมายสําคัญคือ การเพ่ิมผลิตผลในการ
ใช�ทรัพยากรในวิสาหกิจหนึ่งๆ ให�สูงข้ึน เพ่ือลดการเกิดของเสียสะสม ตามแนวทางของการปรับปรุง
องค;กรตามหลักนิเวศอุตสาหกรรม เช>น การรวมแนวปฏิบัติเรื่องการรีไซเคิลและนํากลับมาใช�ใหม> เข�า
เปOนส>วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการท่ีมีการส>งเสริมให�มีการเก็บรวบรวมเศษวัสดุ หรือผลพลอยได�จาก
กระบวนการต>างๆ ไปใช�ประโยชน; แต>อาจมีผลเสียท่ีตามมา คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐ
นิเวศในระดับวิสาหกิจก็มีข�อจํากัดหลายประการ เช>น ความพยายามท่ีจะเก็บกู�หรือรีไซเคิลวัสดุด�วย
ตนเอง อาจจะส>งผลให�เกิดรายจ>ายท่ีเพ่ิมข้ึน กล>าวคือ อาจจะต�องมีการจ�างแรงงานเพ่ิม ต�องลงทุน
ด�านเทคโนโลยี หรือต�องเสียค>าใช�จ>ายในการดูแลระบบ เปOนต�น  

2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศระดับกลาง (Meso-scale EID) หมายถึง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในระดับท�องท่ี ซ่ึงเปOนการพัฒนาชุมชนของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในท�องนั้นๆ อาจจะเปOนในรูปแบบของตําบลหรือแขวงอุตสาหกรรม (Industrial 
District) นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) หรือ ศูนย;อุตสาหกรรมขนาดใหญ> (Industrial 
Complex) ซ่ึงเม่ือพัฒนาข้ึนตามแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศก็จะเรียกรวม ๆ ว>า 
อุทยานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Park) อุทยานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปOนชุมชน
อุตสาหกรรมระดับท�องท่ี ซ่ึงถูกออกแบบให�สอดคล�องกับแนวทฤษฎีนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการ
วางแผนพัฒนา สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีได�รับการส>งเสริมให�เข�าไปดําเนินกิจการในอุทยาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะต�องเปOนอุตสาหกรรมท่ีมีความสอดคล�องกันในด�านของผลพลอยได�ของ
ผลิตภัณฑ; หรือของเสีย (By-product Synergy) เพ่ือเพ่ิมโอกาสให�เกิดการแลกเปลี่ยนของเสีย และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 10 

ผลพลอยได�ของผลิตภัณฑ;ระหว>างสถานประกอบการต>างๆ ภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงจะทําให�
การวางแผนการไหลเวียนของเสียมีความเปOนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงโครงข>ายอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศระดับภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีมา : (Korhonen, J. 2001 อ�างอิงใน ศิริรัตน; ศิริพรวิศาล, 2551)  
 

2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับมหภาค (Macro-scale  EIP) เปOนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศระดับภูมิภาคหรือ ระดับชาติ เช>น การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัดหรือมลฑล ซ่ึงโดยท่ัวไปจะมุ>งเน�นท่ีการพัฒนาเครือข>ายของนิคมอุตสาหกรรม หรืออุทยาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการสร�างพันธมิตรระหว>างอุทยานอุตสาหกรรมไม>ว>าจะเปOนอุทยานในเมือง
เดียวกัน หรือต>างเมือง เครือข>ายของอุทยานอุตสาหกรรมจะเกิดข้ึนเม่ือธุรกิจในอุทยานหนึ่งมองหา
เศษวัสดุจํานวนมากๆ จากอุตสาหกรรมอ่ืนมาใช�ในการแปรรูป ทําให�เกิดการติดต>อซ้ือขายแลกเปลี่ยน
เศษวัสดุระหว>างกัน ซ่ึงการแลกเปลี่ยนของเสียระหว>างอุตสาหกรรมอาจนําไปสู>การพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม>ข้ึน เช>น มีการสร�างอุตสาหกรรมในการรวบรวม และจัดการเตรียมของเสียเพ่ือขาย
ให�กับอุตสาหกรรมอ่ืน รวมถึงการสร�างโครงข>ายลอจิสติกส;ในการลําเลียงวัสดุระหว>างอุตสาหกรรม 
เปOนต�น 
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ภาพท่ี 4 แสดงโครงข>ายอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศระดับมหภาค 
ท่ีมา : (Korhonen, J. 2001 อ�างอิงใน ศิริรัตน; ศิริพรวิศาล, 2551)  
 
3. การศึกษาแนวคิด 

3.1 แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Industrial Park)  (กฤตยา
พร ทัพภะทัต, 2543) ได�มีกล>าวถึงท่ีมาของแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคําว>า “Industrial 
Ecology” หรือ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เริ่มเปOนท่ีรู�จักกันต้ังแต>ป[ 1989 (พ.ศ.2532) เม่ือนักวิชาการชื่อ 
Frossch และ Gallopoulos ได�เสนอหลักการนี้ในวารสารอเมริกากับวิทยาศาสตร;(Scientific 
American) จากปwญหามลภาวะท่ีเพ่ิมข้ึน การทําลายสิ่งแวดล�อมและความกดดันต>อข�อจํากัดของ
แหล>งทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดนี้ล�วนนําไปสู>ความต�องการการพัฒนาแบบยั่งยืน จึงทําให�ทุกฝyายมุ>ง
ความสนใจไปยังการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยหลักการใหม> ๆ ดังนั้นแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน;จึง
เปOนหลักการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือประยุกต;เข�ากับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนโดยการเปOนมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) อาจจัดเปOนแนวความคิดใหม> แต>ใน
ขณะเดียวกันก็จัดเปOนแนวความติดเบื้องต�นอันเก>าแก>อันหนึ่งได�เช>นกัน ในแนวความคิดใหม>ก็คือการ
ออกแบบระบบอุตสาหกรรมเสียใหม>ให�มีลักษณะคล�ายระบบนิเวศน;ตามธรรมชาติ อันอยู>ได�โดย
หลักการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเปOนสําคัญ เปOนการรวบรวมหลักการในสาขาวิทยาศาสตร; กฎหมาย 
และธุรกิจ โดยต�องอาศัยพ้ืนฐานท้ังในวิชาวิทยาศาสตร; พ้ืนฐาน นิเวศวิทยาเคมี วิทยาศาสตร;สภาวะ
แวดล�อม วิศวกรรมศาสตร; สถาปwตยกรรมศาสตร; และการบริหารธุรกิจ ในด�านของกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง คือ ในปwจจุบันโรงงานต>างๆ จําเปOนต�องจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ควบคู>ไปกับการ
เดินระบบอย>างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพ่ือให�ทุกอย>างเปOนไปตามกฎหมายและข�อกําหนด เพ่ือหลีกเลี่ยง
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ต>อความไม>น>าเชื่อถือและความเสี่ยงต>อการกถูกสั่งปiดโรงงาน ท้ังนี้ เพ่ือความอยู>รอดทางธุรกิจ จะเห็น
ได�ว>าท้ังหมดท่ีแต>ละโรงงานทําอยู>นั้นก็คือ หลักพ้ืนฐานของการทําธุรกิจ ซ่ึงเน�นหลักการประหยัด
ค>าใช�จ>าย ปรับปรุงภาพพจน; และเสริมสร�างรายได�ใหม> ๆ ซ่ึงก็คือการใช�ความรู�ในทุกสาขาวิชาตาม
หลักการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน; ท่ีมีอยู>แล�วนั่นเอง 

 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน; จึงเปOนกระจกท่ีส>องสะท�อนให�เห็นความเชื่อมโยงกัน
ระหว>างวัสดุและสสาร ซ่ึงไหลวนโยงใยกันอยู>ระหว>างสิ่งมีชีวิตต>าง ๆ ในระบบนิเวศน;ตามธรรมชาติ
โดยสะท�อนออกมาเปOนการเชื่อมโยงกันในระบบอุตสาหกรรม 

 อัญชลี ชวนิตย; (2546) ได�แสดงความคิดเห็น หลักการสําคัญของการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม เชิงเศรษฐนิเวศ ไว�ดังนี้ 

 1.  นําของเสียวัสดุเหลือใช�จากโรงงานหนึ่งมาเปOนวัตถุดิบของอีกโรงงานหนึ่ง เพ่ือให�
เกิดความคุ�มค>าในการใช�ทรัพยากรและลดปริมาณของเสีย 

 2. พยายามปiดวงจรของการใช�ทรัพยากร และปลดปล>อยของเสียให�มากท่ีสุดเท>าท่ี
จะเปOนไปได� โดยพยายามสร�างสมดุลระหว>างการใช�วัตถุดิบในการผลิตและการผลิตเปOนสินค�าของแต>
ละโรงงาน และแต>ละนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงแสดงได�โดย block flow diagram ของวัตถุดิบ ของเสีย
และของเหลือใช�หรือใช�ไม>ได� และประโยชน; เพ่ือให�เห็นถึงความสมดุลของแต>ละแหล>งอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

 3. เสริมสร�างกิจกรรมความร>วมมือต>าง ๆ ท้ังในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันและ
ระหว>างนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให�การช>วยเหลือเก้ือกูลพ่ึงพาซ่ึงกันตามหลักการอยู>ร>วมกันให�ประโยชน;
ซ่ึงกันและกัน กิจกรรมความร>วมมือท่ีกล>าวถึงครอบคลุมด�านวัตถุดิบระบบการขนส>ง ทรัพยากรบุคคล 
การตลาด ข�อมูลข>าวสารและระบบการสื่อสาร คุณภาพชีวิตและชุมชนสัมพันธ; สิ่งแวดล�อมอนามัย 
และความปลอดภัย พลังงาน และขบวนการผลิต เปOนต�น 

 วิสาขา ภู>จินดา (2555) ได�ศึกษาการประยุกต;หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ศึกษาความรู�ความเข�าใจ ความคิดเห็นและ ความสนใจในการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต;ใช� ในการจัดการสิ่งแวดล�อมของ ภาคอุตสาหกรรม ผล
การศึกษาพบว>าความสําเร็จของการประยุกต;หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงได�จากการ
สัมภาษณ;เชิงลึก 9 บริษัทหรือโรงงาน ข้ึนอยู>กับปwจจัยดังต>อไปนี  �ได�แก> การทําประโยชน;เพ่ือสังคม 
การมีวิสัยทัศน;และนโยบายของผู�บริหาร ความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู�
ความเข�าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสารท่ีดีในองค;กร การสืบทอดวัฒนธรรมจาก
รุ>นสู>รุ>น การใช�ทรัพยากรอย>างมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงสิ่งแวดล�อม การมีส>วนร>วมของพนักงาน 
การมีตัวแบบ และการเปOนตัวชี้วัดระดับบุคคล 

3.2 แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล�อม จาก
บทความ(สถาบันไฟฟZาและอิเล็กทรอนิกส; ศูนย;เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห>งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ, 2549:50) การออกแบบ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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และการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล�อม(Eco Design) มาจาก 2 คํารวมกันคือ เศรษฐศาสตร; และ 
นิเวศวิทยา เม่ือรวมกับการออกแบบ จึงเรียกว>า การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล�อม(Eco Design) หรือ
บางครั้งอาจเรียกว>า การออกแบบสีเขียว(Green Design) หรือการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล�อม( Design 
for Environment) เปOนกระบวนการท่ีผนวกแนวคิดด�านเศรษฐกิจและด�านสิ่งแวดล�อม เข�าไปใน
ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ; หรือกระบวนการ โดยเปZาหมายหลักของการออกแบบเพ่ือให�การ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และผลกระทบต>อสิ่งแวดล�อมน�อยท่ีสุด โดยการพิจารณาตลอด
จักรชีวิตของผลิตภัณฑ; จากผลิตภัณฑ;เกิดจนถูกทําลายและนํากลับมาใช�ใหม> ซ่ึงแนวคิดนี้จะต�อง
อาศัยกลยุทธ;ในการพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ;ให�สามารถจําหน>ายได�และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมไปพร�อม ๆ กัน ซ่ึงจะทําให�ส>งผลดีท้ังด�านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ซ่ึงปwจจุบันการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจนี้ได�ถูกนําไปใช�กันอย>างแพร>หลายในหลายประเทศ โดยมีการสนับสนุน
จากภาครัฐในการออกกฎระเบียบต>าง ๆ เข�ามาบังคับใช�สนับสนุนเพ่ือให�การดําเนินการเปOนไปอย>าง
รวดเร็ว เช>น การออกฉลากสิ่งแวดล�อม หรือฉลากด�านพลังงาน 

3.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอย7างย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ,2549) จากบทความ การพัฒนาอย>างยั่งยืน (Sustainable 
Development) เปรียบเปOนองค;รวมของท้ังหมดจากต�นน้ําไปยังปลายน้ํา จากผู�ผลิตไปยังผู�บริโภค 
จากแนวคิดของคนในวันนี้เพ่ือคนในวันหน�า หรือจะเรียกว>าเปOนการมองระบบโดยรวมเพ่ือทุกคนใน
โลกซ่ึงถือว>า เปOนระบบท้ังหมดของความยั่งยืน ดังนั้นการท่ีจะสามารถพัฒนาอย>างยั่งยืนได�ต�องผ>าน
ข้ันตอนต>าง ๆ ของการออกแบบผลิตภัณฑ;จากกรอบเล็ก ๆ แล�วค>อย ๆ ขยายใหญ>ออกมาให�
ครอบคลุมทุกด�าน เพราะการดําเนินการนี้จําเปOนต�องทําการเตรียมความพร�อมหลาย ๆ ด�านท้ังวิธีการ 
เครื่องมือ โดยเฉพาะบุคลากรซ่ึงมีความสําคัญท่ีสุดในการสร�างแนวคิดและดําเนินการจึงจะสามารถ
ดําเนินการให�ประสบความสําเร็จได�  

3.4 แนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (กิติกร จามรดุสิต, 
2549) ได�ศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืน (US President’s Council on Sustainable Development) 
หมายถึง “หนทางหรือแนวทางท่ีทําให�เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตอยู>ได�ควบคู>ไปกับการพยายามลด
มลภาวะเปOนพิษ ฟ��นฟูสภาพแวดล�อมท่ีถูกทําลาย ลดการใช�ทรัพยากรท่ีไม>สามารถนํากลับมาแปรใช�
ใหม>ได� และลดการผลิตของเสีย ให�ได�มากท่ีสุด รวมถึงการพยายามสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด�านความ
เปOนอยู> สิ่งแวดล�อมท่ีอยู>รอบข�างและสุขภาพให�กับประชาชน” ดังจะเห็นได�ว>า การพัฒนาท่ียั่งยืน 
นอกจากการท่ีจะพยายามทําให�เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยู>ได�แล�วนั้น องค;ประกอบท่ีสําคัญท่ีไม>สามารถ
ละเลยได�คือการพยายามลดมลภาวะท่ีจะก>อให�เกิดผลกระทบต>อสิ่งแวดล�อม การฟ��นฟูสภาพแวดล�อม
ท่ีถูกทําลายไป และการพยายามก>อให�เกิดของเสียให�ได�น�อยท่ีสุด โดยให�ความสําคัญกับการพยายามท่ี
จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช�ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู>ในปwจจุบันให�มากข้ึน แนวทางและทิศ
ทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมสามารถเพ่ิมข้ึนได�โดยอาศัยการสร�างสมดุลให�เกิดข้ึน
ระหว>างองค;ประกอบหลักท่ีสําคัญ 3 องค;ประกอบหลัก ได�แก>เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 
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กล>าวคือ พยายามสร�างสมดุลให�เกิดข้ึนระหว>างความก�าวหน�าทางเศรษฐกิจและการปกปZองรักษา
นิเวศและสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกับสังคมไปพร�อม ๆ กัน โดยยึดหลักการสร�าง
ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ด�วยวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช�ทรัพยากรและลดการปล>อยมลพิษซ่ึง
ก>อให�เกิดผลเสียต>อสิ่งแวดล�อม อันจะนําไปสู>คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผู�อยู>อาศัยในสังคมใกล�เคียง 
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจึงเปOนหลักการท่ีถูกนํามาประยุกต;ใช� เพ่ือให�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
ท่ีก�าวหน�าเพ่ิมข้ึนไปได�พร�อม ๆ กับการพัฒนาท่ียั่งยืน  

3.5 แนวคิดโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเครือข7าย 
(Development of Eco-Industrial Estate and Networks: DEE+Net) ประจําป[ 2544 – 
2547 จากรายงานการประชุม (การนิคมอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย กนอ., 2544 – 2547)เปOน
หน>วยงานแรกท่ีนําแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Concept) มาใช�ภายใต�โครงการ พัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเครือข>าย (Development of Eco-Industrial Estate and 
Networks: DEE+Net) โดยได�รับความร>วมมือจากสํานักงานความร>วมมือทางวิชาการของเยอรมัน 
(GTZ) โดยเริ่มดําเนินโครงการในข้ันเตรียมการต้ังแต>ป[ 2543 มีระยะเวลาดําเนินโครงการระยะแรก
ระหว>างป[ 2544 – 2547 นั้น กนอ. มีวัตถุประสงค;ท่ีจะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ. ดูแล ให�เปOน
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) พร�อมท้ังเตรียมขยายขอบข>ายเปOน เครือข>าย
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Industrial Estate Network : EIN) สู>เปZาหมายสูงสุดของ
การพัฒนาเปOนเครือข>ายอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนของประเทศ และได�เลือกพ้ืนท่ีศึกษาเปOนนิคม 
อุตสาหกรรมนําร>อง 5 แห>ง ได�แก> นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ,นิคม
อุตสาหกรรมบางปู, นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร;นซีบอร;ด และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซ่ึงมี
รายละเอียด ของโครงการ ดังนี้ 

 เปUาหมาย 
 1. ลดการใช�ทรัพยากรลดการสร�างผลกระทบต>อสิ่งแวดล�อมและยกระดับคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม 
 2. ลดการสร�างผลกระทบต>อชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 3. เพ่ิมความสําเร็จทางธุรกิจโดย ลดค>าใช�จ>ายในการซ้ือวัตถุดิบ ลดการใช�พลังงาน

และลดค>าใช�จ>ายในการบําบัดและกําจัดของเสีย 
 แผนงาน 
 1. ผู�พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู�ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนําร>องได�รับเผยแพร>

แนวคิดหลักการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco - Industrial Development: EID) และ
เริ่มนําไปประยุกต;เข�ากับการพัฒนาธุรกิจของตนได� 

 2. พัฒนาหลักเกณฑ; ของการเปOนนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ และโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 
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 3.  นิคมอุตสาหกรรมนําร>อง อย>างน�อย 1 แห>ง สามารถนําแนวคิดไปปฏิบัติจริงได�
อย>างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การดําเนินโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมนําร>อง 5 นิคมอุตสาหกรรม 
ประกอบด�วย 

 1. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้ังอยู>ท่ี ตําบล มาบตาพุด อําเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง บนเนื้อท่ี 9,000 ไร> มีโรงงาน รวมท้ังสิ้น 89 โรงงาน ดําเนินกิจกรรมนําร>องด�านศูนย;เครือข>าย
ข�อมูลสารสนเทศด�านสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย และระบบรายงานผล 

 2.  นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต้ังอยู>ท่ี ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม> อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อท่ี 5,800 ไร> มีโรงงานรวมท้ังสิ้น 280 โรงงาน มีกิจกรรมนําร>องคือการ
ดําเนินการศูนย; Logistic และศูนย;จัดเก็บเอกสาร 

 3.  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต้ังอยู>ท่ี ถนนซุปเปอร;ไฮเวย; ตําบลบ�านกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน บนเนื้อท่ี 1,800 ไร> มีโรงงาน รวมท้ังสิ้น 65 โรงงาน ดําเนินการศูนย; แลกเปลี่ยน
ของเสียเพ่ือทํารีไซเคิล 

 4.  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทร;นซีบอร;ด ต้ังอยู>ท่ี ทางหลวงหมายเลข 331 กม. 91.5 
ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บนเนื้อท่ี 6,600 ไร> มีโรงงานรวมท้ังสิน 105 
โรงงาน ดําเนินการด�านการจัดการทรัพยากรน้ําครบวงจร 

 5.  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต้ังอยู>ท่ี ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตําบลคลองตํา
หรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อท่ี 5,550ไร> มีโรงงานรวมท้ังสิ้น 185 โรงงาน ดําเนินการด�าน
ศูนย;บริการแรงงาน ซ่ึงครอบคลุมการพัฒนาฝ[มือ จัดฝ�กอบรม สร�างเครือข>ายงานบริการ
ผู�ประกอบการ และประชาชนท่ัวไป 
 
4. กรณีศึกษา 

4.1 กรณีศึกษาชุมชนอุตสาหกรรม Kalundborg ประเทศเดนมาร;ก(กิติกร จามรดุสิต, 
2549) 

 กรณีตัวอย>างของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศท่ีถูกกล>าวถึงบ>อยท่ีสุดได�แก> 
ชุมชนอุตสาหกรรม Kalundborg ประเทศเดนมาร;ก ซ่ึงเกิดข้ึนจากความร>วมมือของผู�ประกอบการ
อุตสาหกรรมท้ังรายใหญ>และรายย>อยท่ีดําเนินกิจการในพ้ืนท่ีดังกล>าว ได�แก>  

4.1.1 โรงงานไฟฟZาพลังถ>านหิน Asnaes 
4.1.2 โรงงานผลิตพลาสเจอร;บอร;ด GYPROC  
4.1.3 โรงงานด�านเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ Nordisk/Novozymes 
4.1.4 บริษัทด�านการฟ��นสภาพดิน A/S Bioteknisk Jordrens   
4.1.5 โรงกลั่นน้ํามัน STATOIL  
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 โรงงานไฟฟUาพลังถ7านหิน Asnaes เปOนศูนย;กลางของระบบ โดยมีการรีไซเคิล
พลังงานความร�อนจากการผลิตกระแสไฟฟZาให�อยู>ในรูปไอร�อน (Steam) ส>งตรงไปยัง STATOIL และ 
Novo Nordisk นอกจากนั้นยังส>งความร�อนท่ีหลงเหลืออยู>ส>วนหนึ่งไปยังเรือนเพาะปลูกและฟาร;มเลี้ยง
ปลาของเกษตรกรในท�องถ่ิน  ซ่ึงในส>วนนี้สามารถทุ>นการใช�พลังงานจากน้ํามันได�ถึง 3,500 ตัน/ป[    

 นอกจากนั้น กระบวนการแยกซัลเฟอร;จากเขม>าควันในโรงงานไฟฟZายังทําให�เกิด
แคลเซียมซัลเฟต ซ่ึงใช�เปOนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผ>นกระเบื้องได� Asnaes จึงขายผลิตผลพลอยได�นี้
ให�กับ Gyproc เพ่ือใช�เปOนวัสดุทดแทนแร>ยิปซัม และของเหลือท้ิงท่ีสําคัญอีกอย>างหนึ่งจากโรงงาน
ไฟฟZาแห>งนี้คือ เถ�าลอย (Fly Ash) ก็ยังสามารถขายให�กับโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต;ได�อีกด�วย 

 โรงกลั่นน้ํามัน STATOIL มีผลิตผลพลอยได�ท่ีสําคัญคือแก�สธรรมชาติ ซ่ึงเดิมทียัง
นํามาใช�ประโยชน;ไม>ได�เนื่องจากมีส>วนผสมของซัลเฟอร;มากเกินไป จนกระท่ังป[ ค.ศ.1991 ได�มีการนํา
กระบวนการแยกซัลเฟอร;เข�าไปติดต้ัง จึงทําให�ได�แก�สท่ีบริสุทธิ์เพียงพอสําหรับการเผาไหม� STATOIL 
ขายแก�สท่ีได�นั้นให�กับ Gyproc และ โรงงานไฟฟZา Asnaes ซ่ึงในการนี้สามารถลดการใช�ถ>านหินได�ถึง 
30,000 ตันต>อป[ 

 นอกจากนั้นยังขายซัลเฟอร;ท่ีแยกออกมาได�ให�กับโรงงานเคมี Kemira ด�วยความ
ร�อนท่ีกู�คืนได�จากประบวนการกลั่นยังถูกนําไปใช�ในการผลิตน้ําอุ>นให�กับฟาร;มเลี้ยงปลาของเกษตรกร
ในท�องถ่ิน 

 โรงงานด�านเทคโนโลยีชีวภาพ Novo Nordisk มีกากตะกอนจํานวนมากจาก
กระบวนการหมัก กากตะกอนเหล>านี้ถูกนําไปแปรรูปเปOนปุ�ยชีวภาพสําหรับการเพาะปลูกพืชได� และ 
Novo Nordisk ยังถ>ายทอดเทคโนโลยีนี้ให�กับเกษตรกรผู�เลี้ยงปลา ให�สามารถนํากากตะกอนจากก�น
บ>อเลี้ยงปลาไปผลิตเปOนปุ�ยชีวภาพได� เช>นกัน 
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ภาพท่ี 5 แสดงความสัมพันธ;เซิงนิเวศอุตสาหกรรมท่ี Kalundborg  
ท่ีมา : (Hansen 2003 อ�างใน กิติกร จามรดุสิต, 2549) 
 

กรณีตัวอย>างได�แสดงให�เห็นถึงความสําเร็จคู>ควบท่ีผู�ประกอบการอุตสาหกรรมใน 
Kalundborg ได�รับท้ังการลดการละสมการของเสีย และการลดต�นทุน ซ่ึงเปOนเปZาหมายท่ีนัก
อุตสาหกรรมท้ังหลายคาดหวังจะได�รับจากนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ดังนั้น ถึงแม�การสร�าง
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ จะมีความยุ>งยากอยู>พอสมควร แต>หลักการของนิคมอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศก็ยังเปOนแนวคิดท่ีหลาย ๆ ฝyายให�การสนับสนุน เพราะเห็นว>าเปOนแนวทางในการ
จัดการนิคมอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน 

แนวทฤษฎีนิเวศอุตสาหกรรมได�ให�เค�าโครงการดําเนินงานท่ีค>อนข�างชัดเจนว>าจะ 
สามารถสร�างนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศข้ึนอย>างไร ต้ังแต>ข้ันตอนการวางแผนตลอดไปจนถึง
เครื่องมือและหลักเกณฑ;ในการตัดสินใจเพ่ือการดําเนินงานต>างชึ่งจะช>วยลดผลกระทบต>อสิ่งแวดล�อม
จากการดําเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรมลงได� ส>วนท่ีเหลือก็คงจะต�องพ่ึงความเอาจริงเอาจังของทุก
ฝyายท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังนักวิชาการและนักอุตสาหกรรมในการร>วมกันผลักดันให�เกิด 
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศท่ีแท�จริงข้ึน 
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ภาพท่ี 6 แสดงปริมาณการไหลเวียนของน้ําในระบบอุตสาหกรรมท่ี Kalundborg  
ท่ีมา : (Hansen 2004 อ�างใน วิสาขา ภู7จินดา, 2555) 
 

4.2 กรณีศึกษาเมืองนาโอชิมะอีโคทาวน3 ประเทศญ่ีปุyน (Meiji, Yasuhiro, and 
Hiromi 2004 อ�างใน อรุณี อินทรไพโรจน;, 2551) แผนอีโคทาว;นของแต>ละท�องถ่ินในประเทศญ่ีปุyน 
ได�นําเสนอเพ่ือขออนุมัติบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง จะแตกต>างกันไปตามปwญหานั้นๆ และ
แนวทางการแก�ไขปwญหาของแต>ละท�องถ่ินโดย เมจิ ยาสุฮิโร และ ฮิโรมิ (Meiji, Yasuhiro, and 
Hiromi 2004) ได�จําแนกประเภทของอีโคทาวน;ออกเปOน 3 ประเภทหลักคือ  

4.2.1 ประเภทส>งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งแวดล�อม (Environmental Industries 
Promotion Type) ซ่ึงได�แก> ฮอกไกโด อคิตะ ฮิโรชิมา ยามากูจิ อุซุยกาวามิยากิ คาวาซากิ โตยามา 
โคะอุจิ คิตะคิวชู และโอมุตะ  

4.2.2 ประเภทบําบัดของเสีย (Waste Treatment Type) ได�แก> อะโอโมริ จิบะ กิ
ฟุ ซัปโปโร นาโอชิมา 

4.2.3 ประเภทการจัดการชุมชน (Community Organizing Type) ได�แก> อิอิดะ 
และมินามาตะ  
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ภาพท่ี 7 แสดงเมืองอีโคทาวน; ในประเทศญ่ีปุyน 
ท่ีมา : (Meiji, Yasuhiro, and Hiromi 2004 อ�างอิงใน อรุณี อินทรไพโรจน;, 2551) 
 

เมืองนาโอชิมะ เปOนเกาะท่ีอยู>ในทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ทางตอนเหนือ
ของคากาว>า (Kagawa) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพียง 8.13 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 3,600 คน 
โดยเปOนแหล>งผลิตผลิตภัณฑ;จากทะเลไม>ว>าจะเปOนปลาและสาหร>าย ปwญหาเริ่มต�นข้ึนจากเกาะเทชิมะ
ท่ีหมายถึงดินแดนแห>งความสมบูรณ;ซ่ึงเปOนเกาะท่ีอยู>ใกล�เกาะนาโอชิมะเกาะนี้ต�องเผชิญกับปwญหา
ขยะโดยเฉพาะการท้ิงขยะผิดกฏหมายจําพวกซากรถยนต;ท่ีถูกทําลาย (Automobile Shredder 
Dust :ASD)และส>งผลทําลายสภาพแวดล�อมของเกาะเทชิมะทําให�สัตว;ต>างๆ ท้ังปลา สัตว;ทะเล นก
และมนุษย;ต�องเผชิญกับโรคทางเดินหายใจจึงมีการเรียกร�องจากผู�คนท่ีอาศัยอยู>ในเกาะเทชิมะให�
ดําเนินการแก�ไขปwญหาดังกล>าว ดังนั้นภาคส>วนต>างๆ จึงเริ่มหาทางจัดการกับขยะเหล>านั้นโดย
กําหนดให�สร�างโรงงานเพ่ือกําจัดขยะดังกล>าวบนเกาะนาโอชิมะและเปOนท่ีมาของการเริ่มโครงการอีโค
ทาวน;บนเกาะนาโอชิมะ ซ่ึงได�รับการสนับสนุนโครงการจากรัฐบาลกลางซ่ึงความงามตามธรรมชาติ
ของเมืองนาโอชิมะ นอกจากนี้บทเรียนจากกรณีปwญหาขยะท่ีเกาะเทชิมะยังส>งผลให�กระทรวง
สิ่งแวดล�อมของญ่ีปุyนดําเนินการแก�ไขกฏหมายความสะอาดสาธารณะและการจัดการของเสียด�วย
เช>นกันโดยมีการคิดค>าธรรมเนียมท้ังจากการท้ิงของเสียและผู�ท่ีก>อให�เกิดของเสียด�วย  
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สภาพแวดล�อมของเกาะนาโอชิมา แนวทางการดําเนินการตามแผนอีโคทาวน;ของ
นาโอชิมะนั้นมีการวางกรอบให�เปOนเกาะนิเวศน3 (Eco-island) ซ่ึงเน�นด�านสิ่งแวดล�อมและการส>งเสริม
การท>องเท่ียวควบคู>กันไปโดยความร>วมมือระหว>างวิสาหกิจ ท�องถ่ิน และคนในชุมชนท่ีอาศัยอยู>บน
เกาะ อีกท้ังยังมีการส>งเสริมให�เปOนสถานท่ีสําหรับการเรียนรู�และศึกษาด�านสิ่งแวดล�อม เกาะนาโอชิ
มะเปOนตัวอย>างท่ีดีของการจัดการพ้ืนท่ีเล็กๆให�มีความผสมผสานกลมกลืนระหว>างธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมโดยบนเกาะแม�จะเปOนเกาะเล็กๆแต>ก็มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช>น 
โรงเรียน พิพิธภัณฑ; ร�านสหกรณ; นอกจากนี้ยังเปOนท่ีต้ังของ Kagawa Naoshima Environment 
Center ซ่ึงเปOนโรงงานเผาขยะท่ีมาจากปwญหาขยะบนเกาะเทชิมาโดยระบบการเผาขยะดังกล>าวเปOน
ระบบปiดท่ีไม>ก>อให�เกิดฝุyนหรือกลิ่นรบกวนแต>อย>างใดและยังทําให�เกิดผลพลอยได�จากการเผาขยะใน
รูปของ เศษข้ีโลหะ(Slag) ซ่ึงสามารถนํามาใช�เปOนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ;เซรามิก และวัสดุ
ก>อสร�างได�ด�วยเช>นกัน ขณะเดียวกันก็ยังเปOนท่ีตั้งของโรงงานรีไซเคิลของเสียโดยการเผาของบริษัทมิต
ซูบิชิ (Incinerating & Melting Plant of Recycle Waste) ด�วยซ่ึงกระบวนการทํางานของโรงงาน
ไม>เพียงไม>ก>อให�เกิดปwญหาสิ่งแวดล�อมแล�วยังมีบทบาทช>วยลดปwญหาสิ่งแวดล�อมด�วยเนื่องจาก
สามารถลดของเสียจากภาคอุตสาหกรรมรวมท้ังการรีไซเคิลทําให�เกิดผลผลิตท่ีสําคัญคือทองแดง 
ทองคําและโลหะอ่ืนๆซ่ึงสามารถนํากลับมาใช�เปOนวัตถุดิบในการผลิตได�ต>อไป  

ปwจจุบันนาโอชิมะอีโคทาวน;นับเปOนตัวอย>างท่ีดีของการเรียนรู�เพ่ือนําไปสู>การพัฒนา
อย>างยั่งยืนโดยแม�จะเปOนเพียงเกาะเล็กๆท่ีมีโรงงานหลักในการจัดการกับปwญหาสิ่งแวดล�อมเพียง 2 
แห>ง แต>โดยรวมแล�วมีการวางแนวทางส>งเสริมการเปOนแหล>งท>องเท่ียวและเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อมท่ีดี
มากแห>งหนึ่ง เนื่องจากเปOนเกาะท่ีไม>ใหญ>นักจึงส>งเสริมให�มีการใช�รสบัสร>วมกันหรือใช�จักรยาน 
นักท>องเท่ียวสามารถเช>าจักรยานแทนการใช�รถยนต;ส>วนตัวซ่ึงจะทําให�สิ้นเปลืองการใช�พลังงานและ
ก>อให�เกิดมลพิษบนเกาะ นอกจากนี้ยังเปOนเกาะท่ีมีความสวยงามมีทรัพยากรทางทะเลอันอุดมสมบูรณ; 
รวมท้ังมีวิถีการดําเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยคนท่ี อาศัยอยู>บนเกาะส>วนใหญ>จะมีการ
เพาะปลูกผักหรือผลไม�ไว�รับประทานเอง โดการเพาะปลูกผักประเภทต>างๆท่ีหลากหลายเพ่ือให�
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได�ในช>วงเวลาท่ีต>างกันทําให�มีอาหารหล>อเลี้ยงอย>างต>อเนื่อง 

4.3 กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกุ�ยกัง ประเทศจีน โครงการอุทยาน
อุตสาหกรรมกุ�ยกัง (Guigang Eco-industrial Cluster) เปOนโครงการแรกสุดท่ีได�รับการอนุมัติจาก 
SEPA เม่ือป[ ค.ศ.2001 ดําเนินการโดยกลุ>มบริษัทกุ�ยถัง (Guitang Group) ซ่ึงเปOนบริษัทท่ีรัฐเปOน
เจ�าของและเปOนบริษัทยักษ;ใหญ>ของเมืองกุ�ยกัง มีการดําเนินธุรกิจหลายประเภท ต้ังแต>ธุรกิจการผลิต
และจําหน>ายน้ําตาล เยื่อกระดาษ และกระดาษ ปูนซีเมนต; ปุ�ย และธุรกิจการผลิตและกลั่น
แอลกอฮอล; 
  การท่ีกลุ>มกุ�ยถังได�หันมาเข�าร>วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศนั้น ก็มี
ท่ีมาท่ีไปท่ีน>าสนใจทีเดียว และอาจจะถือได�ว>าเปOนการเข�าร>วมโดยเกิดจากแรงกระตุ�นจากภายใน
องค;กรเปOนสําคัญ กล>าวคือ กลุ>มบริษัทกุ�ยถังก>อร>างสร�างตัวและม่ังค่ังข้ึนมาจากธุรกิจน้ําตาลทราย ซ่ึง
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เริ่มดําเนินกิจการต้ังแต>ป[ ค.ศ.1954 แต>พอถึงช>วงปลายทศวรรษท่ี 1980 ถึงต�นทศวรรษท่ี 1990 ได�
เกิดภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมน้ําตาลในจีน ทําให�โอกาสทางธุรกิจของกุ�ยถังก็เริ่มหดตัวไป  
  ประกอบกับการพอกพูนของปwญหากากของเสียและมลภาวะท่ีจะต�องจัดการมากข้ึน 
ทําให�กลุ>มกุ�ยถังต�องทําการทบทวนวิสัยทัศน;และปรัชญาของการดําเนินธุรกิจเสียใหม> โดยเห็นชอบให�
หันไปดําเนินธุรกิจแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมท่ีมีอุตสาหกรรมน้ําตาลเปOนพ้ืนฐาน และมี
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อันได�แก> อุตสาหกรรมการผลิตและกลั่นแอลกอฮอล; อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อ
กระดาษ และอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟZาจากชีวมวล เปOนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง โดยมีการ
บริหารสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการ และนําไปสู>การริเริ่มโครงการอุทยานอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
กุ�ยกัง 

จุดแข็งของอุทยานอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกุ�ยกังก็คือ การสร�างภาวะพ่ึงพา 
ระหว>างวิสาหกิจต>างๆ ในเครือกุ�ยกังและชุมชนเกษตรกรผู�ปลูกอ�อย ทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนของเสีย
ระหว>างกันอย>างเปOนระบบ โดยอาศัยกลยุทธ;การออกแบบและบริหารห>วงโซ>อุปทานวงปiดท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทําให�เกิดโครงข>ายการส>งมอบของเสียระหว>างวิสาหกิจมีความต>อเนื่องและมีเสถียรภาพ 

ซ่ึงศูนย;กลางของระบบห>วงโซ>อุปทานของเสียหรือผลพลอยผลิตภัณฑ;ก็คือ 
อุตสาหกรรมน้ําตาล อันเปOนอุตสาหกรรมหลักของกลุ>มกุ�ยถัง โดยของเสียจากอุตสาหกรรมน้ําตาลจะ
ถูกแบ>งออกเปOน 2 ส>วน เรียกแบบตรงไปตรงมาว>า สายน้ําตาล (Sugar Chain) และ สายกระดาษ 
(Paper Chain) 
  
5. สรุป 

การศึกษาหลักการ แนวคิด และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข�อง ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศ  ทําให�ทราบถึงประโยชน;ต>อชุมชนและสังคมรอบข�าง ลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีมีต>อ
ชุมชน ทําให�มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมท่ีดีข้ึน บริษัทโรงงานท่ีอยู>ในพ้ืนท่ี มีความม่ันใจว>าโรงงานท่ี
เข�ามานี้จะทําให�คุณภาพทางสิ่งแวดล�อมและลดปริมาณของเสียไปพร�อมๆ กัน ลดต�นทุนการผลิต 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�วัตถุดิบและพลังงาน โอกาสในการขยายตลาดสําหรับผลิตภัณฑ;พลอยได� 
ของเสียต>างๆ ลดแหล>งก>อกําเนิดมลภาวะและของเสีย วัสดุท้ังหลายถูกฝwงกลบน�อยลง   

จากรายละเอียดข�างต�นนี้ ผู�วิจัยจะทําการออกแบบการวิจัย กําหนดเครื่องมือ วิธีการเก็บ
และวิเคราะห;ข�อมูล ของความสัมพันธ;ระหว>างจัดการพ้ืนท่ีศึกษาและพ้ืนท่ีวิจัย ว>ามีความสอดคล�อง
กันกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ได�หรือไม> ในระดับใด  
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บทท่ี 3 
การออกแบบการวิจัย 

 
การออกแบบการวิจัยเป�นการกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินการวิจัย ซ่ึงจะ

ประกอบด�วยการกําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากลุ#มอุตสาหกรรมยางเชิงเศรษฐนิเวศ การ
เลือกพ้ืนท่ีวิจัย การกําหนดพ้ืนท่ีประชากรกลุ#มตัวอย#างและการสุ#มตัวอย#างในการวิจัย การเลือก
เครื่องมือท่ีจะนํามาใช�ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห0 และการพิสูจน0สมมุติฐาน โดย
มีข้ันตอนการดําเนินการ ได�แก# การกําหนดตัวแปร สมมติฐานและสมการความสัมพันธ0 การวิเคราะห0
ความสัมพันธ0ของตัวแปร การสรุปผลการวิเคราะห0ความสัมพันธ0เชิงสถิติ การอภิปรายผลและ
เสนอแนะ  
 
1. การกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 
 

โดยสรุปแล�วการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ จึงให�ความสําคัญและมุ#ง
ศึกษาลักษณะของความสัมพันธ0ระหว#างลักษณะพ้ืนท่ีโรงานอุตสาหกรรม ท่ีมีผลต#อการจัดการพ้ืนท่ี  
เพ่ือให�สามารถนําไปสรุปเป�นข�อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกลุ#มอุตสาหกรรมยาง โดย
หลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ในการกําหนดกรอบของการพิสูจน0สมมุติฐาน ท่ีมีหลักการ แนวคิด 
และกรณีศึกษา ท่ีเก่ียวข�อง คือ หลักการเศรษฐนิเวศ ประเภทอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ แนวคิดท่ี
เก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ กรณีศึกษาชุมชน
อุตสาหกรรม Kalundborg ประเทศเดนมาร0ก กรณีศึกษาเมืองนาโอชิมะอีโคทาวน0 ประเทศญ่ีปุCน 
และกรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกุ�ยกัง มาประกอบในการสนับสนนุนสมมุติฐาน 
 
2. กระบวนการวิจัย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547) 

2.1 การกําหนดป,ญหาของการวิจัย     
 การกําหนดปDญหางานวิจัยเป�นการกําหนดปDญหาท่ีมีความสําคัญ และเป�นประโยชน0

ต#อสังคมในยุคปDจจุบันท่ีแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของเรื่องท่ีจะทําการวิจัย โดยเกิดจากปDญหาท่ีควร
ได�รับการศึกษาและวิจัยในหัวข�อดังกล#าว 

2.2 การศึกษาหลักการ แนวคิด และกรณีศึกษา  
 การท่ีจะนํามาใช�วิจัยการศึกษาท่ีมา หลักการ แนวคิด และกรณีศึกษาของหลักการ

ต#างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย โดยเก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห0ข�อมูลท่ีไปค�นคว�านํามาสรุปเป�น
แนวคิด และหลักการท่ีจะนําไปใช�กับงานวิจัยดังกล#าว และนําไปดําเนินงานข้ันตอนต#อไป 
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2.3 การกําหนดกรอบแนวคิด หลักการ ท่ีจะนํามาใช6ในการวิจัย 
 การใช�ตัวแปรต#างๆ เพ่ือสรุปผลท่ีเก่ียวข�องกับตัวแปรตามท่ีนํามาใช�การวิจัย ซ่ึงใน

การวิจัยในครั้งนี้ประกอบด�วยตัวแปรต�นจํานวน 4 ตัว คือ ตัวแปรทางด�านกายภาพ สิ่งแวดล�อม การ
บริหารจัดการ และหลักการเศรษฐนิเวศ เพ่ือหาความสัมพันธ0ระหว#างตัวแปรต�นกับตัวแปรตามคือ
หลักการเศรษฐนิเวศ  

2.4 การตั้งสมมติฐานการวิจัย 
 เป�นการคาดหวังในผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการวิจัย ซ่ึงสมมุติฐานในการวิจัยนี้ คือ 

หลักการเศรษฐนิเวศสามารถประยุกต0ใช�กับกลุ#มอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถประยุกต0ใช�ได�  

2.5 การออกแบบการวิจัย 
 การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป�นการวัดค#าตัวแปร 
2.6 การเก็บรวบรวมข6อมูลโดยการสํารวจ และแบบสอบถาม  
 การเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสํารวจจากลักษณะสําคัญในด�านต#างๆและจาก

แบบสอบถามประชากรกลุ#มตัวอย#างในพ้ืนท่ีวิจัย  
2.7 การวิเคราะห=ข6อมูล  
 การสํารวจภาคสนาม แบบสอบถาม การพิสูจน0สมมติฐาน การวิเคราะห0ข�อมูลท่ีได�

จากการสํารวจภาคสนาม และแบบสอบถาม นํามาจัดทําแบบประเมินคุณค#าด�วยการประเมินค#า
คะแนนท่ีได� ซ่ึงผลจากการทําแบบสอบถามจะใช�คําตอบท่ีได�จากความคิดเห็นของผู�ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

2.8 สรุปการวิเคราะห= อภิปรายผล และข6อเสนอแนะ 
 การสรุปการดําเนินการวิจัย ปDญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน ผลของการสํารวจ

ภาคสนาม และแบบสอบถาม โดยใช�ข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยนํามาสรุปเป�นข�อเสนอแนะ 
2.9 บทสรุป  
 สรุปสาระ ข�อบกพร#อง และข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยข้ันต#อไป 

 
3. การเลือกพ้ืนท่ีวิจัย  

3.1 พ้ืนท่ีศึกษา  
 เป�นพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมี

เป�นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ# มีกลุ#มอุตสาหกรรมหลายประเภท สภาพท่ัวไปของนิคมมีความ
เหมาะ ท่ีจะนําไปสู#การเลือกพ้ืนท่ีวิจัย 

3.2 พ้ืนท่ีวิจัย  
 พ้ืนท่ีวิจัย เป�นกลุ#มอุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตามการจัด

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในนวนคร และตามรายชื่อทะเบียนโรงงานท่ีอยู#ในการจัดประเภทโรงงาน
ของนวนคร และจดทะเบียนกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ปH 2550 
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การเลือกพ้ืนท่ีวิจัยสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ พิจารณาจากลักษณะขอบเขตด�านเนื้อหาใน
การวิจัยลักษณะท่ีเหมาะสมต#อการทดสอบสมมติฐาน และพ้ืนท่ีของงานวิจัย  คือพ้ืนท่ีกลุ#ม
อุตสาหกรรมยางนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีการพิจารณาพ้ืนท่ี
จาก ลักษณะของพ้ืนท่ีวิจัยเป�นพ้ืนท่ีกลุ#มอุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนครและมีลักษณะ
การขยายตัวอย#างต#อเนื่อง มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู#หลายโรงงาน ท่ีสามารถเลือกนํามามาเป�น
องค0ประกอบในการพิสูจน0สมมุติฐานได� จึงพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีกลุ#มอุตสาหกรรมยาง นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป�นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมกับการวิจัย
ในครั้งนี้  

สําหรับการศึกษาพ้ืนท่ีศึกษาและวิจัยจะแบ#งเป�นส#วนของการศึกษาจากเอกสารและการ
สํารวจจากสถานท่ีจริง ซ่ึงการศึกษาจากเอกสารจะประกอบด�วยประวัติความเป�นมา ความสําคัญ 
และสภาพปDจจุบันของพ้ืนท่ีกลุ#มอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

 
4. การกําหนดประชากร กลุCมตัวอยCางและการสุCมตัวอยCางในการวิจัย 

ประชากรในการวิจัย ได�แก# ผู�ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องกับยางในนวนคร
จํานวน 13 โรงงาน ซ่ึงมีจํานวนไม#มากนัก ดังนั้นผู�วิจัยจึงกําหนดให�กลุ#มตัวอย#างเท#ากับกลุ#มประชากร
และเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ#มตัวอย#างท้ังหมดโดยการสุ#มตัวอย#าง  

 
5. เครื่องมือท่ีใช6ในการวิจัย 

5.1 แบบสอบถาม 
 แบบสอบถาม ผู�ประกอบการอุตสาหกรรมยาง จํานวน 13 โรงงาน แบ#งออกเป�น 4 

ส#วน ดังนี้ 
 ส#วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม และข�อมูลเก่ียวกับผู�ประกอบการ

อุตสาหกรรมยาง เป�นคําถามท่ีตรงกับคุณลักษณะของผู�ประกอบการ 
 ส#วนท่ี 2 การจัดการสิ่งแวดภายในบริษัท 
 ส#วนท่ี 3 หลักการเศรษฐนิเวศ และการประยุกต0ใช� 
 ส#วนท่ี 4 ข�อเสนอแนะในการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ 
5.2 กล6องถCายรูป 
 กล�องถ#ายรูปใช�สําหรับการสํารวจภาคสนาม เพ่ือเก็บข�อมูลทางด�านกายภาพในปDจจุบัน 
5.3 คอมพิวเตอร=และโปรแกรมคอมพิวเตอร= 
 เครื่องคอมพิวเตอร0 สําหรับการแสดงผลผ#านทางจอภาพ และใช�ในการวิเคราะห0

ข�อมูลทางสถิติ  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. การทดสอบเครื่องมือท่ีใช6ในการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยผู�วิจัยได�ทดสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือแบบสอบถามความ

คิดเห็นของประชาชนได�ให�อาจารย0ท่ีปรึกษาตรวจสอบหนึ่งครั้ง จึงนําไปทดสอบกับเพ่ือนนักศึกษา 
และได�นําแบบสอบถามมาปรับเปลี่ยนเพ่ือให�อ#านเข�าใจได�ง#ายข้ึน 
 
7. การเก็บรวบรวมข6อมูล 

การเก็บรวบรวมข�อมูลผู�วิจัยได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยแบ#งเป�น 2 ส#วนคือ 
7.1 ข�อมูลปฐมภูมิ ใช�วิธีการสํารวจภาคสนามโดยใช�การสํารวจด�วยการบันทึกภาพ การ

สํารวจทางกายภาพ และการทําแบบสอบถามความคิดเห็นผู�ประกอบการอุตสาหกรรมยางในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร 

7.2 ข�อมูลทุติยภูมิ  เป�นการเก็บรวบรวมข�อมูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง 
 
8. การวิเคราะห=ข6อมูล 

การวิเคราะห0ข�อมูลท่ัวไปและแบบสอบถามในงานวิจัย ใช�การวิเคราะห0ข�อมูลด�านสถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statisties) โดยใช�ค#าร�อยละ ค#าเฉลี่ย และค#าส#วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมี
เกณฑ0การให�คะแนนตามหลักของ Likert Scale ในการตอบแบบสอบถาม มีให�เลือกระดับ 5 
ความสําคัญ โดยกําหนดระดับความสําคัญแต#ละระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับความสําคัญ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น�อย 2 
น�อยท่ีสุด 1 

การคิดค#าเฉลี่ยของคะเเนนท่ีได�สามารถแบ#งการให�ระดับความสําคัญของความเข�าใจ
เก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศ และการประยุกต0ใช� แบ#งออกเป�น 5 ระดับ โดยวิธีการคํานวณความ
กว�างของอันตรภาคชั้นดังนี้ 

 ความกว�างของแต#ละอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
           จํานวนอันตรภาคชั้น 
      = 5 – 1 
            5 
      = 0.80 
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 จากเกณฑ0ดังกล#าว สามารถแปลผลการให�ระดับความสําคัญของความเข�าใจเก่ียวกับ
หลักการเศรษฐนิเวศ และการประยุกต0ใช� ดังนี้ 

ช#วงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง มากท่ีสุด 
ช#วงคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มาก 
ช#วงคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
ช#วงคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง น�อย 
ช#วงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง น�อยท่ีสุด 

8.1 การหาค#าความถ่ี และร�อยละ สําหรับวิเคราะห0และอธิบายข�อมูลปDจจัยส#วนบุคคล 
โดยใช�สูตรคํานวณ ดังนี้ 

     ร�อยละ  = ความถ่ีของข�อมูล   X   100 
               ความถ่ีรวม 

 8.2 การหาค#าเฉลี่ย 
     = ∑ Xi 
            n 
              โดยท่ี  คือ ค#าเฉลี่ย 
           ∑ Xi คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
              n คือ จํานวนข�อมูลในกลุ#มตัวอย#าง 
          8.3 การหาค#าส#วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                       
)1(

)(
..
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 โดยท่ี  DS.  คือ       ส#วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ∑xi
 คือ       ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต#ละตัว 

    ∑
2)( xi
 คือ       ผลรวมของคะแนนท้ังหมดแต#ละตัวยกกําลังสอง

    n คือ       จํานวนข�อมูลในกลุ#มตัวอย#าง 

 
9. พิสูจน=สมมุติฐาน 

การพิสูจน0สมสมติฐานใช�สถิติในเชิงพรรณา(Descriptive Statisties) 
 
 
 

X 

X 
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10. สรุป 
สรุปเนื้อหาสําคัญในบทท่ี 3 เป�นการออกแบบการวิจัยต้ังแต#การกําหนดกรอบการวิจัย

กระบวนการวิจัยในแต#ละข้ันตอน การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา สถานประกอบการและกลุ#มตัวอย#าง 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ตลอดจนการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือเป�นการกําหนดขอบเขตของการวิจัย
และแนวทางในการดําเนินการวิจัยต#อไป ซ่ึงในบทท่ี 4 จะกล#าวถึงรายละเอียดของสภาพพ้ืนท่ีวิจัย 
ต#อไป 
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บทท่ี 4 
การศึกษาสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และพ้ืนท่ีวิจัย 

 
การศึกษาสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และพ้ืนท่ีวิจัย ทางผู'วิจัยได'เลือก

พ้ืนท่ีศึกษา คือนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เนื่องจากเป*นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ-มีประเภทของกลุ-ม
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลายผสมผสานกัน ภายนิคมมีการแบงพ้ืนท่ี อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และพัก
อาศัย ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย-างเป*นระบบ เม่ือ
พิจารณาจากองค3ประกอบในภาพรวมแล'ว จึงเลือกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเป*นพ้ืนท่ีศึกษา ส-วนพ้ืนท่ี
วิจัย เป*นพ้ืนท่ีของกลุ-มอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เนื่องจากยางเป*นวัตถุดิบและ
เป*นพืชเศรษฐกิจท่ีมีการเพาะปลูกกันมากท่ัวทุกภาคของประเทศ ทําให'ของเสียท่ีเกิดจากยางมีเป*น
จํานวนมาก แต-ของเสียจากยางนั้นก็สามารถนํากลับมาใช'เป*นวัตถุดิบเพ่ือใช'ผลิตภัณฑ3ได'หลากหลาย 
เป*นการสร'างมูลค-าทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกลุ-มอุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ก็จัด
อยู-ในอันดับต'นๆของนิคมฯ รองจากอุตสาหกรรมชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิกส3และคอมพิวเตอร3 กับ
อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ หากนําหลักการดังกล-าวมาประยุกต3ใช' จะช-วยสร'างความต-อเนื่องใน
พ้ืนท่ีให'สามารถใช'ได'กับอุตสาหกรรมยางเอง และอุตสาหกรรมอ่ืนได' เป*นการช-วยให'การปล-อยของ
เสีย จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมการพัฒนาและรักษาระบบนิเวศวิทยาอย-าง
ยั่งยืน ดังนั้น การนําหลักการ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางเชิงเศรษฐนิเวศ มาประยุกต3ใช'กับ
อุตสาหกรรมยาง จึงเป*นกลุ-มอุตสาหกรรมท่ีสามารถนํามาศึกษาได'  โดยมีรายละเอียดของพ้ืนท่ีท้ัง 2 
พ้ืนท่ี ดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีศึกษา  
มีรายละเอียดส-วนใหญ-มาจากรายงานประจําป< ของนวนครป< 2553 ดังต-อไปนี้ 
1.1 ความเป*นมาของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
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ภาพท่ี 8 ปBายทางเข'านิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

บริษัท นวนคร จํากัด เป*นบริษัทท่ีประกอบกิจการทางด'านเขตอุตสาหกรรมแห-งแรกของ
ประเทศไทย เริ่มก-อต้ังเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2514 ต้ังอยู-ท่ี 999 หมู- 13 ตําบล คลองหลวง อําเภอ 
คลองหนึ่ง จังหวัด ปทุมธานี มีพ้ืนท่ีประมาณ 6,000  ไร- ในป< 2545 บริษัทได'เข'าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย3แห-งประเทศไทย  เป*น บริษัท นวนคร จํากัด มหาชน มีพ้ืนท่ีเป*นออกเป*นสี่ส-วน ดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 
2. พ้ืนท่ีเขตปลอดอากร 
3. พ้ืนท่ีพรีเมียมโซน 
4. พ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม และท่ีพักอาศัย 
ปIจจุบันได'จัดให'มีโครงการ  เดอะนวนครไพรเวซ่ี  เพ่ือสําหรับรองรับการเติบโตของ

ชุมชนภายในโครงการ เดอะนวนครไพรเวซ่ี เป*นคอนโดมิเนี่ยมท่ี ภายในโครงการมี พลาซ-า  สวน
พักผ-อน และระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือรองรับผู'บริหารและพนักงานด'วยจํานวนห'องท่ีมากกว-า 
1,000 ห'องในเฟสแรก 

1.2 การเข)าถึงพ้ืนท่ีศึกษา 
 การคมนาคมขนส-งและเดินทางเข'าสู-โครงการเขตปลอดอากรนวนคร สามารถใช'

ถนนพหลโยธิน  (ทางหลวงหมายเลข 1) เป*นถนนหลักสําคัญ ถนนพหลโยธินเริ่มต'นจาก
กรุงเทพมหานคร ผ-านท-าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ผ-านเขตอุตสาหกรรมนวนครท่ี กม. 46 
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จังหวัดปทุมธานี เป*นถนนหลักท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสู-ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได'
อย-างสะดวก          

1.3 สภาพป,จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา 
 พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 9.60 ตารางกิโลเมตร ท่ีต้ัง

ของพ้ืนท่ีจัดว-าเป*นในศูนย3ของโรงงานอุตสาหกรรมในอําภอคลองหลวง มีระบบคมนาคมขนส-งท่ี
ครอบคลุมและเป*นท่ีตั้งแหล-งพักอาศัยของผู'ใช'แรงงาน นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล'ว ภายในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ประกอบไปด'วย โรงพยาบาล สถานีตํารวจอาคารแฟลตและอาคารพาณิชย3ของ
ผู'ประกอบการรายย-อย ในปIจจุบันความหนาแน-นทางด'านต-างๆเพ่ิมสูงข้ึน ส-งผลให'ท่ีมีของเสียจาก
แหล-งพักอาศัย และกากอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน  

1.4 ลักษณะทางกายภาพ 
1.4.1 การใช)ประโยชน1ท่ีดิน 

1.4.1.1 การใช'ประโยชน3ท่ีดินในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการได'
จัดสรรพ้ืนท่ี 4,080 ไร- เป*นเขตอุตสาหกรรมโซนท่ี 1 ถึงโซนท่ี 4 โดยได'แบ-งพ้ืนท่ีประมาณ 163.82 ไร- 
ของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมโซนท่ี 2 มาจัดสรรใหม-เป*นเขตปลอดอากรเฟสท่ี 2 และมีพ้ืนท่ี ท่ีโครงการได'ทํา
การจัดสรรเป*นระบบบําบัดน้ําเสียกลาง 75.83 ไร- ดังนั้น รวมเป*นพ้ืนท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรมในส-วน
แรกนี้ประมาณ 4,155.83 ไร-  

 ต-อมาทางบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ได'จัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ิม อีก 8 
แปลง เพ่ือใช'เป*นเขตอุตสาห-กรรมท่ัวไป จํานวน 7 แปลง มีพ้ืนท่ีรวม 483.40 ไร- และ 1 แปลง 
สําหรับเป*นเขตปลอดอากร เฟสท่ี 1 พ้ืนท่ี 113.37 ไร- ดังนั้นรวมพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเขต
ปลอดอากร และระบบบําบัดน้ําเสียกลางท้ังหมดในโครงการ 4,752.60 ไร- 

1.4.1.2 การใช'ประโยชน3ท่ีดินในพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมและพักอาศัย  
 บ' านพักอา ศัยพร'อมอาคารพาณิชย3  ตลอดจนพ้ืน ท่ี เ พ่ือการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ เช-น โรงเรียน สนามกีฬา ท่ีจอดรถ เป*นต'น  แบ-งเป*น 8 
หมู-บ'าน และ 1 แปลง สําหรับแฟลตการเคหะ มีพ้ืนท่ี 1,172.11 ไร- และพ้ืนท่ีว-างรอการพัฒนา 
210.29 ไร- รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,382.40 ไร- 
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ภาพท่ี 9  ประโยชน3การใช'ท่ีดินในนวนคร 
ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก master plan นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

 

1.4.2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 ในส-วนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได'มีการจัดแบ-งไว'ตามตําแหน-งการ

ใช'งานอย-างเหมาะสมกระจายอยู-ในท่ัวพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีของหมู-บ'านและอาคารพาณิชย3
ประกอบด'วยโรงเรียนอนุบาล 9 แห-ง พ้ืนท่ีรวม 15-3-19 ไร- สนามกีฬา 2 แห-ง พ้ืนท่ีรวม 15-2-69 ไร- 
โรงเรียนประถม 3 แห-ง พ้ืนท่ีรวม 17-0-60 ไร- โรงเรียนมัธยม 1 แห-ง มีพ้ืนท่ี 20-0-38 ไร- สวนหย-อม 
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13 แห-ง มีพ้ืนท่ีรวม 8-0-39 ไร- ท่ีว-างเอนกประสงค3 15-0-52 ไร- ชุมสายโทรศัพท3 1-2-00 ไร- สถานี
ไฟฟBาย-อย 3 แห-ง มีพ้ืนท่ีรวม 25 ไร- โรงสูบน้ําประปารวมพ้ืนท่ี 7-2-21 ไร- ทะเลสาบ และพ้ืนท่ีคลอง
ระบายน้ําอีกประมาณ 300 ไร- อัตราการใช'น้ําของโรงงานต-าง ๆ ตลอดจนหมู-บ'านและอาคารพาณิชย3
ได'ใช'ข'อมูลจากการเก็บเงินค-าน้ําผ-านมิเตอร3 ซ่ึงทางบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) เป*นผู'จัดเก็บการใช'
สอยน้ําในแต-ละบริเวณ  

 ระบบไฟฟ6า  
ระบบไฟฟBาในนิคม เป*นไฟฟBากําลังส-ง 115 เควี เชื่อมต-อกับสถานีย-อยของ

การไฟฟBาส-วนภูมิภาค และกําลังส-ง 22 เควี สําหรับแต-ละโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเป*นการสนับสนุน 
ในการจ-ายกระแสไฟฟBา สถานีไฟฟBาย-อยท้ัง 4 สถานี ได'จัดสร'างข้ึนในบริเวณ ภายในโครงการ กําลัง
จ-ายกระแสไฟฟBาสําหรับ 4 สถานีให'กับโรงานอุตสาหกรรม ประมาณ 515 MVA. 

ระบบประปา 
ในช-วงเริ่มต'นของเขตส-งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ได'จัดเตรียมระบบประปา

เพ่ือจ-ายน้ําให'กับโรงงานอาคารพาณิชย3และหมู-บ'าน โดยใช'น้ําจากน้ําบาดาลเป*นหลักจํานวน 12 บ-อ 
ใช'เครื่องสูบน้ําสูบข้ึนหอถังสูง จากนั้นเติมคลอรีนเพ่ือฆ-าเชื้อโรค ก-อนท่ีจะจ-ายเข'าสู-พ้ืนท่ีต-อไป 

ในป< พ.ศ. 2545 การประปาภูมิภาคได'วางท-อประปาผ-านโรงพยาบาลนวนคร
ด'านหน'าโครงการ ทางบริษัทจึงได'ประสานงานกับ กปภ. และร'องขอติดต้ังมาตรน้ําประปาขนาด 12 
นิ้ว 1 ชุด เพ่ือนําน้ําประปามาใช'ในโครงการ พร'อมท้ังป^ดบ-อบาดาลจํานวน 3 บ-อ และหยุดใช'งาน
ชั่วคราว 1 บ-อ และในป< พ.ศ. 2547 ได'วางแผนท่ีจะต-อท-อน้ําประปาขนาดมิเตอร3 12-15 นิ้ว เพิมข้ึน
อีก 1 ชุด โดยต้ังอยู-ด'านหน'าตลาดหน'าโครงการห-างจากมิเตอร3ตัวแรกตามถนนพหลโยธินประมาณ 1 
กิโลเมตร เข'าสู-โครงการ ซ่ึงจากการคํานวณของการประปาภูมิภาคคาดว-าจะสามารถจ-ายน้ําประปาได'
ประมาณ 1,200,000 ลบ.ม./เดือน ท่ีความดันประมาณ 25 เมตร พร'อมกันนี้ทางโครงการร-วมกับ
สมาคมอุตสาหกรรมนวนครจะร'องขอต-ออายุการใช'น้ําบาดาลอีก 1 ป< เพ่ือเป*นการปBองกันการขาด
แคลนน้ําหากเกิดปIญหาในระบบท-อจ-ายหรือจากระบบประปาของการประปาภูมิภาคด'วย ท้ังนี้ใน
ปIจจุบันโครงการได'ใช'น้ําประปาร-วมกับน้ําบาดาล โดยมีการใช'น้ําบาดาลในปIจจุบันเพียง 250,000 
ลบ.ม./เดือน 

การขยายพ้ืนท่ีสําหรับโครงการเขตปลอดอากรรวมท้ังเพ่ือการจ-ายในพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของโครงการท่ีทําให'เพ่ิมความต'องการน้ําประปาอีกเป*นประมาณ 41,456 ลบ.ม./วัน หรือรวม
เป*นความต'องการน้ําเฉลี่ยประมาณ 1,250,000 ลบ.ม./เดือนนี้ โครงการเชื่อม่ันว-าสามารถจัดหาน้ํามา
ใช'งานได'อย-างเพียงพอ 

แผนการใช'น้ําดังกล-าวนี้ทางโครงการนวนครจะลดการใช'น้ําบาดาลลงทุกป<
จนถึงป< พ.ศ. 2550 ปIจจุบันเป*นการใช'น้ําของการประปาส-วนภูมิภาค 50,000 ลูกบาศก3เมตร/วัน และ
โครงการผลิตน้ํา ของอุตสาหกรรมนวนคร 70,000 ลูกบาศก3เมตร/วัน 
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ระบบบําบัดน้ําเสียส8วนกลาง 
ระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือบําบัดน้ําเสียให'ได'มาตราฐานและระเบียบของภาครัฐ  

ซ่ึงในปIจจุบันใช'เป*นระบบ Activated Sludge แบบ Conventional Aeration เป*นระบบบําบัดน้ํา
เสียท่ีนิยมใช'งานท่ัวไป เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดมลภาวะได'ดีควบคุมได'ง-าย ใช' พ้ืนท่ี
พอประมาณแต-จะมีตะกอนค-อนข'างมาก มีรายละเอียดดังนี้ 

1. บ-อสูบ (Pump Sump) ทําหน'าท่ีสูบน้ําเสียท้ังหมดท่ีระบายจากโรงงาน
ท้ังหลาย เข'าสู-ระบบบําบัดน้ําเสีย 

2. หน-วยวัดอัตราไหล (Flow measurement) ทําหน'าท่ีวัดอัตราการไหลเข'า
ของน้ําเสีย เพ่ือนําข'อมูลของอัตราการไหลไปใช'ในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียต-อไป 

3. ถังดักกรวดทรายแบบใช'อากาศ (Aerated Grit Chamber) ทําหน'าท่ีดัก
ตะกอนกรวดทรายท่ีปะปนมากับน้ําเสีย โดยการใช'อากาศช-วยแยกระหว-างของแข็งกับน้ําเสีย ทําให'ได'
ตะกอนกรวดทรายท่ีสะอาด และลดกลิ่นของน้ําเสียด'วย 

4. ตะแกรงดักขยะ (Screening) ทําหน'าท่ีดักเศษขยะ อาทิเช-น ถุงพลาสติก 
ฝาขวด และอ่ืน ๆ มิให'เข'าสู-บ-อเติมอากาศ 

5. บ-อเติมอากาศ (Aeration Tank) ทําหน'าท่ีเติมอากาศให'จุลชีพ ซ่ึงทํา
หน'าท่ีย-อยสลายสิ่งสกปรกท่ีมีอยู-ในน้ําเสีย ทําให'ปริมาณของเสียลดลงเปลี่ยนเป*นมวลจุลชีพแทน 

6. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ทําหน'าท่ีแยกตะกอนจุลชีพออก
จากมวลน้ํา โดยจุลชีพจะจมลงก'นถัง ส-วนน้ําใสด'านบนจะล'นลงสู-ระบบระบายน้ําฝน 

7. บ-อสูบตะกอน (Sludge Pump) ทําหน'าท่ีสูบตะกอนจุลชีพย'อนกลับไปยัง
บ-อเติมอากาศ และสูบตะกอนจุลชีพส-วนเกินไปตากยังลานตากตะกอน 

8. ลานตากตะกอน (Sludge Drying Bed) ทําหน'าท่ีตากตะกอนส-วนเกิน 
(Excess Sludge) เพ่ือตากตะกอนนี้แห'งแล'ว สามารถนําไปหมักเป*นปุwย เพ่ือใช'งานในพ้ืนท่ีสีเขียวได' 

ระบบถนน 
ถนนภายในโครงการ เป*นถนนท่ีมีความกว'างและผิวจราจรท่ีได'มาตรฐาน โดย

ถนนสายหลักเป*นถนนคอนกรีต 4 เลน กว'าง 40 เมตร ถนนสายรองกว'าง 30 เมตร และสามารถ
เดินทางโดยใช'บริการของรถเมล3เล็ก ด'านหลังนิคม มีสถานีรถไฟสําหรับขนส-งสินค'า 
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ภาพท่ี 10  สถานีรถไฟนวนคร 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 

 
ระบบดับเพลิง 
ระบบท-อจ-ายน้ําดับเพลิงท้ังหมดในส-วนของโครงการเขตปลอดอากรได'

ออกแบบให'ใช'ร-วมกับท-อส-งน้ําประปา โดยประกอบด'วยการติดต้ังหัวจ-ายน้ําดับเพลิง (Fire Hydrant) 
บริเวณ 2 ฝIyงถนนทุกสายในเขตปลอดอากร เพ่ือให'สามารถจ-ายน้ําดับเพลิงและเครื่องสูบน้ําดับเพลิงท่ี
ติดต้ังในโรงงานแต-ละโรงงานมาตรฐานการออกแบบท-อน้ําดับเพลิงและหัวจ-ายน้ําดับเพลิงเป*นไปตาม
มาตรฐานของการประปาภูมิภาค มาตรฐานการปBองกันอัคคีภัยของวสท. 3002 - 45 และ NFPA 
1142 (2001 edition)  สําหรับหลักเกณฑ3ในการออกแบบระบบดับเพลิงสามารถสรุปได'ดังนี ้

1. ขนาดท-อจ-ายน้ําไม-เล็กกว-า 150 มิลลิเมตร 
2. ความสูงของหัวดับเพลิง 0.6 เมตร วัดจากแนวศูนย3กลางของหัวน้ําออกถึง

ระดับพ้ืน 
3. ระยะห-างระหว-างหัวจ-ายน้ําดับเพลิงไม-เกิน 100 เมตร ทุกเส'นท-อจ-ายน้ํา 
4. ความดันน้ํา ณ จุดจ-ายทุกจุดไม-น'อยกว-า 1.5 กิโลกรัมต-อตารางเซนติเมตร 
5. หัวดับเพลิงแบบเป<ยก 2 หัว ใช'ชนิดหัวกลมมีประตูน้ํ าขนาด 150 

มิลลิเมตร เชื่อมระหว-างท-อจ-ายน้ําและหัวดับเพลิง พร'อมหัวต-อสวมเร็วและฝาครอบพร'อมโซ- 
6. แหล-งน้ําสํารองเพ่ือการดับเพลิง มีอ-างเก็บน้ําฝนในพ้ืนท่ีปลอดอากรของ

โครงการจํานวน 2 แห-ง ความจุรวม 4,766 ลูกบาศก3เมตร 
ในส-วนพ้ืนท่ีเดิมของเขตอุตสาหกรรมนวนครนั้น ระบบท-อจ-ายน้ําดับเพลิง

ท้ังหมดได'ออกแบบใช'ร-วมกับท-อน้ําประปาพร'อมติดต้ังหัวจ-ายน้ําดับเพลิง (Hydrant) สอดคล'องกับ
มาตรฐานของการประปา ภูมิภาค นอกจากนั้นยังได'จัดเตรียมรถดับเพลิง (ดัดแปลง) 1 คัน พร'อมรถ
น้ํา 2 คัน ไว'ใช'ในการผจญเพลิงอีกท้ังยังได'เตรียมเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบหาบหามจํานวน 2 ชุด ไว'
ใช'งานด'วยโดยแหล-งน้ําเป*นน้ําประปาและแหล-งน้ําสํารองเป*นน้ํา ท่ีกักเก็บในคลองของเขต
อุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงมีความจุประมาณ 1,000,000 ลบ.ม. โดยมีพนักงานของบริษัท นวนคร จํากัด 
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(มหาชน) ฝ{ายดูแลบริเวณ จํานวน 16 คน ทํางานสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปBองกันเพลิงไหม'และช-วย
ในการดับเพลิงพร'อมอุปกรณ3เครื่องมือ และชุดเผชิญเพลิงอีกท้ังยังได'  ขอความร-วมมือกับเจ'าหน'าท่ี
ดับเพลิงเทศบาลเมืองท-าโขลงอย-างใกล'ชิดในการเฝBาระวังเพลิง มาตรการเสริมความม่ันใจของ บริษัท 
นวนคร จํากัด (มหาชน) ท่ีใช'เพ่ิมเติมในการปBองกันมิให'เกิดเพลิงไหม'  

1. ระบบสื่อสาร บริษัท ทีทีแอนด3ที จํากัด (มหาชน) ได'ทําการติดต้ังเครือข-าย
เพ่ือให'บริการภายใน โครงการประมาณ 5,000 เลขหมาย รวมถึงสถานีรับส-งสัญญาณ  

2. โทรศัพท3เคลื่อนท่ีทุกระบบ และระบบ ISDN ระบบความเร็วสูงแบบเช-า
เหมาเป*นรายเดือน 

3. การรักษาความปลอดภัย ได'จัดให'มีกล'องวงจรป^ด CCTV และ ร.ป.ภ. 
รักษาความปลอดภัยของบริเวณโครงการท้ังหมด พร'อมท้ังสถานีตํารวจและ��������	
  เพ่ือช-วยดูแล
รักษาความปลอดภัย และการจราจรให'เป*นระเบียบเรียบร'อย 

ระบบกําจัดขยะ 
ปIจจุบันบริษัทนวนคร จํากัด(มหาชน) มีโรงงานต้ังอยู- ในพ้ืนท่ีท้ังหมด

ประมาณ 250 โรงงานมีอุตสาหกรรมท่ีประกอบการอยู-หลายประเภท การจัดการขยะได'มีการควบคุม
อย-างใกล'ชิด และเป*นไปอย-างต-อเนื่อง สามารถจัดการขยะได'อย-างมีประสิทธิภาพ ด'วยการใช'บริการ
ท้ังจากภาครัฐและจากเอกชนท่ีจดทะเบียนอย-างถูกต'องมาดําเนินการ สถิติของปริมาณขยะ
อุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากโรงงาน    ในส-วนท่ีใช'บริการของโครงการในช-วงป< พ.ศ. 2544 
– พ.ศ. 2546 พบว-า โรงงานท่ีใช'บริการ 141 แห-ง มีขยะอุตสาหกรรมเฉลี่ยประมาณ 421 ตัน/เดือน 
มีขยะมูลฝอยประมาณ 1,412 ตัน/เดือน ป< พ.ศ. 2545 โรงงานท่ีใช'บริการ 148 แห-ง มีขยะ
อุตสาหกรรมเฉลี่ยประมาณ 483 ตัน/เดือน และขยะมูลฝอยประมาณ 1,437 ตัน/เดือน สําหรับในป< 
2546 โรงงานท่ีใช'บริการ 154 แห-ง มีปริมาณขยะอุตสาหกรรมประมาณ 663 ตัน/เดือนและขยะมูล
ฝอยประมาณ 1,575 ตัน/เดือน สําหรับโรงงานท่ีไม-ได'ใช'บริการจากโครงการได'เลือกใช'บริการการ      
จัดการขยะโดยตรงจากบริษัทเอกชนท่ีรับขนและกําจัดขยะอ่ืน ๆ อาทิ เช-น บริษัท เบตเตอร3เวิลด3 กรีน 
หรือ   เจนโก' เป*นต'น ในส-วนของของเสียอันตรายนั้น ทางโครงการได'มอบให'บริษัทท่ีรับกําจัดของเสีย
อันตรายให'บริการกับทุกโรงงานโดยตรง  

1.5 การจัดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในนวนคร 
 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมนวนครได'มีการจัดกลุ-มไว'ท้ังหมด 14 กลุ-ม มีโรงงาน

ท้ังหมด 172 โรงงาน โดยท่ีอุตสาหกรรมและพลาสติกมีจํานวน 20 โรงงานมากเป*นอันดับท่ี 3 รอง
จากอุตสาหกรรมชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิกส3และคอมพิวเตอร3 กับ อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 
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ตารางท่ี 1 การจัดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในนวนคร 
 

กลุ-มสาขาอุตสาหกรรมในนวนคร จํานวน 

 1.  อุตสาหกรรมการเกษตรกรรม 1 

 2.  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องด่ืม 11 

 3.  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนัง 10 

 4.  อุตสาหกรรมก-อสร'าง 3 

 5.  อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 30 

 6.  อุตสาหกรรมยางและพลาสติก 20 

 7.  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ3 10 

 8.  อุตสาหกรรมน้ํามัน ก~าซ และเคมีภัณฑ3 14 

 9. อุตสาหกรรมชิ้นส-วนอิเล็กทรอนิกส3และคอมพิวเตอร3 34 

10. อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ 7 

11. อุตสาหกรรมอัญมณีและเหมืองแร- 3 

12. อุตสาหกรรมการให'บริการ 7 

13. อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย3และเครื่องมือเฉพาะทาง 6 

14. อุตสาหกรรมเครื่องใช'ไฟฟBาและอุปกรณ3 16 

รวม 172 

ท่ีมา : รายงานประจําป< นวนคร 2552 
   
2. ท่ีตั้งของพ้ืนท่ีวิจัย  

เป*นกลุ-มอุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีจํานวน 13 โรงงาน มีท่ีต้ัง
โรงงานในภาพรวม ดังภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 11   ท่ีตั้งกลุ-มอุตสาหกรรมยาง 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 

 
2.1 โรงงานท่ี 1 บริษัท อาร3พีเอส เทคโนโลยีส3 จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 101/96 

นวนคร ถนนพหลโยธิน ม.20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 
96,104,000 บาทมีคนงานรวม 361 คน ผู'หญิง 286 คนผู'ชาย 195 คน  เครื่องจักร 4283.75 แรงม'า 
ประกอบกิจการ ทําผลิตภัณฑ3ยาง เช-น ยางกันน้ํา วัตถุดิบเป*นยางสําเร็จรูป และยางธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑ3เป*นยางปIดน้ําฝน  
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ภาพท่ี 12  ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 1 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

2.2 โรงงานท่ี 2 บริษัท วู'ดวอล3ค ประเทศไทยจํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 101/59 เขต
ส-งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน หมู-20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 80,506,781 บาท มีคนงานรวม 197 คน ผู'หญิง 74 คนผู'ชาย 123 คน 
เครื่องจักร 1267 แรงม'า ประกอบกิจการ ทําไม'วีเนียร3 วัตถุดิบเป*น ยางพารา กาวน้ํา ไม' ผลิตภัณฑ3
เป*นไม'ปูพ้ืน ไม'ยางพารา ไม'สัก ไม'ยาง ไม'เคมปIส ไม'เมอบาว ไม'บีช ไวท3โอ~ค 
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ภาพท่ี13  ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 2 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 
 

2.3 โรงงานท่ี 3 บริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเซีย จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 60/86 นวนคร
ถนนพหลโยธิน หมู- 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 
423,500,000 บาท มีคนงานรวม 175 คน ผู'หญิง 63 คนผู'ชาย 134 คน เครื่องจักร 2416.17 แรงม'า 
ประกอบกิจการ ผลิตอุปกรณ3เชื่อมโลหะด'วยไฟฟBา วัตถุดิบเป*นทองแดง ทองเหลือง ลวดทองแดง
เกลียว เรซินและยาง โพลีไมด3 ผลิตภัณฑ3เป*นชิ้นส-วนของหัวเชื่อมไฟฟBา และผลิตภัณฑ3หัวเชื่อม 
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ภาพท่ี 14  ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 3 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

2.4 โรงงานท่ี 4 บริษัท กันไซ เฟลท3 จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 55/24 ถนนพหลโยธิน 
หมู-13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 43,420,000 บาท มี
คนงานรวม 234 คน ผู'หญิง 187 คนผู'ชาย 47 คน เครื่องจักร 330. 67แรงม'า ประกอบกิจการ ผลิต
ชิ้นส-วนฉนวนใช'กับไฟฟBา วัตถุดิบเป*นแผ-นสักหลาดอัด, ยาง ผลิตภัณฑ3เป*นชิ้นส-วนฉนวนไฟฟBา 
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ภาพท่ี15   ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 4 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

2.5 โรงงานท่ี 5 บริษัท เบสท3รับเบอร3 จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 101/28 นวนคร ถนน
พหลโยธิน หมู- 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 75,500,000 
บาท มีคนงานรวม 47 คน ผู'หญิง 12 คนผู'ชาย 35 คน เครื่องจักร 410.82 แรงม'า ประกอบกิจการ 
ทําผลิตภัณฑ3ยาง วัตถุดิบเป*นยางธรรมชาติ ยางเทียม ผลิตภัณฑ3เป*นยางข้ึนรูปตามสั่ง 
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ภาพท่ี16   ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 5 
ท่ีมา : การสํารวจภาพสนาม 
 

2.6 โรงงานท่ี 6 บริษัท ยูโร-เอเซีย แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 101/111 
นวนคร ถนนพหลโยธิน หมู- 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 
5,813,800  บาท มีคนงานรวม 50 คน ผู'หญิง 45 คนผู'ชาย 5 คน เครื่องจักร 24.57 แรงม' า
ประกอบกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณ3สําหรับกีฬาทางน้ํา วัตถุดิบเป*นแผ-นยาง ซิป ผลิตภัณฑ3เป*น ชุด
ดําน้ํา ถุงมือ รองเท'าบูท 
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ภาพท่ี 17  ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี6 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

2.7 โรงงานท่ี 7 บริษัท โนโต'เอเซีย จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 60/107 หมู- 19 ตําบล
คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท มีคนงานรวม 44 
คน ผู'หญิง 4 คนผู'ชาย 40 คน เครื่องจักร 55.57 แรงม'า ประกอบกิจการ ผลิตตู'อลูมิเนียม แผง
ก้ันห'องน้ํา วัตถุดิบเป*นกระจกนิระภัย อลูมิเนียม ยางขอบ ผลิตภัณฑ3 เป*นตู'อลูมิเนียม แผงก้ันห'องน้ํา 
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ภาพท่ี 18   ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 7 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

2.8 โรงงานท่ี 8 บริษัท ฟูจิคูระ เอนจิเนียริ่ง ประเทศไทย จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 
102/3 นวนครโครงการ 2 ถนนพหลโยธิน หมู- 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 249,900,000 บาท มีคนงานรวม 173 คน ผู'หญิง 20 คน ผู'ชาย 153 คน 
เครื่องจักร 834.27 แรงม'า ประกอบกิจการ ผลิตแม-พิมพ3และชิ้นส-วนแม-พิมพ3 วัตถุดิบเป*นแผ-น
อลูมิเนียม แผ-นเหล็ก ยางยูริเทน ผลิตภัณฑ3เป*นแม-พิมพ3 ชิ้นส-วนแม-พิมพ3 
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ภาพท่ี 19   ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 8 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

2.9 โรงงานท่ี 9 บริษัท คองโก เคมีฟาไทย จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 102/3 นวนคร
โครงการ 2 ถนนพหลโยธิน หมู- 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ทุนจด
ทะเบียน 7,500,000 บาท มีคนงานรวม 15 คน ผู'หญิง 2 คนผู'ชาย 13 คน เครื่องจักร 212.47 แรงม'า 
ประกอบกิจการ ผลิตกาวยางน้ํา,ยาทาก-อนทากาว วัตถุดิบเป*นPolyurethane Rubber ผลิตภัณฑ3
เป*น กาวน้ํา กาวยาง 
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ภาพท่ี 20  ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 9 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

2.10 โรงงานท่ี 10 บริษัท ฟูจิ โพลี ประเทศไทย จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 55/8 นวนคร 
ถนนพหลโยธิน หมู- 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 
748,966,720 บาท มีคนงานรวม 329 คน ผู'หญิง 251 คนผู'ชาย 78 คน เครื่องจักร 1649.04 แรงม'า 
ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ3จากยางซีสีโคน วัตถุดิบเป*น Silicone Rubber, igment, valcanizing 
agent, others chemical ผลิตภัณฑ3เป*น check value  
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ภาพท่ี 21  ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 10 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 
 
 

2.11 โรงงานท่ี 11 บริษัท นิชิริน ประเทศไทย จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 55/33 นวนคร 
ถนนพหลโยธิน หมู- 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 
69,000,000 บาท มีคนงานรวม 125 คน ผู'หญิง 63 คนผู'ชาย 62 คน เครื่องจักร 470.9 แรงม'า 
ประกอบกิจการ ผลิตข'อต-อ และประกอบท-อเบรค ท-าน้ํามันพวงมาลัย  วัตถุดิบเป*นRubber Hose, 
Aluminium Fitting.  Steel Fitting ผลิตภัณฑ3เป*นHose Comp-Brake , Hose Comp 
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ภาพท่ี 22   ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 11 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม  
 

2.12  โรงงานท่ี 12 บริษัท โกมูยา ประเทศไทย จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 5/39/1 นวนคร 
ถนนพหลโยธิน หมู- 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 8,134,432 
บาท มีคนงานรวม 15 คน ผู'หญิง 10 คนผู'ชาย 5 คน เครื่องจักร 203.16 แรงม'า ประกอบกิจการ ทํา
ผลิตภัณฑ3เป*นใบปIดน้ําฝน และชิ้นส-วนยาง วัตถุดิบเป*น Silicone Rubber, NS/SBR Rubber, Stainless 
Ber, Recycled Rubber ผลิตภัณฑ3เป*น Wiper Blade, Joint Rubber  
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ภาพท่ี 23   ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 12 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

2.13 โรงงานท่ี 13 บริษัท สยาม  โอกาโมโต จํากัด ท่ีต้ังโรงงาน เลขท่ี 108 นวนคร 3 
ถนนพหลโยธิน หมู- 18 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน 
131,000,000 บาท มีคนงานรวม 147 คน ผู'หญิง 99 คนผู'ชาย 48 คน เครื่องจักร 451.34 แรงม'า 
ประกอบกิจการ ทําผลิตภัณฑ3ถุงมือยาง วัตถุดิบเป*นลาเท็กซ3 ผลิตภัณฑ3เป*นถุงมือยาง 
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ภาพท่ี 24   ท่ีตั้งและผลิตภัณฑ3โรงงานท่ี 13 
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม 
 

จากการศึกษาข'อมูลพ้ืนท่ีวิจัย จึงได'สรุปกระบวนการของอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ี ดัง
แผนภูมิท่ี 2  
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แผนภูมิท่ี 2 กระบวนการของอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ี ดังแผนภูมิท่ี 2 
ท่ีมา : การวิเคราะห3 

 
กระบวนของเสียในวัตถุดิบยางได'มีบริษัทเอชเคเอสดีไซน3เนอร3 แอนด3 คอนซัลแทนจํากัด

ท่ีต้ังอยู-ถนนวัชระพล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป*นบริษัทภายนอกนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ได'มีการรับซ้ือเศษยางแล'วนําไปใช'เป*นวัตถุดิบในการผลิตสินค'าของบริษัท 
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ภาพท่ี 25   ผลิตภัณฑ3สินค'าท่ีมีส-วนผสมของเศษยาง 
ท่ีมา :  www.thaiplayequipment.com 
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5. สรุป 
โดยสรุปในบทท่ี 4 เป*นการศึกษาข'อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษาและพ้ืนท่ีวิจัย ด'านระบบ

โครงสร'างพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีวิจัย มีระบบคมนาคมขนส-งท่ีครอบคลุมและลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ี
ประโยชน3การใช'ท่ีดิน มีความหนาแน-นของโรงงานอุตสาหกรรม  

จากข'อมูลพ้ืนฐาน ทางผู'วิจัยจึงทําการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกลุ-มอุตสาหกรรม
ยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยหลักการเศรษฐนิเวศ เพ่ือนําไปสู-การดําเนินการวิเคราะห3พ้ืนท่ีศึกษา 
และพิสูจน3สมมติฐานในด'านพ้ืนท่ีวิจัย ว-า พ้ืนท่ีดังกล-าวจากสามารถนํารูปแบบการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมยางโดยหลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม มาประยุกต3ใช'ได'หรือไม- ระดับใด ซ่ึงจะ
ดําเนินการต-อไปในบทท่ี 5 
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บทท่ี 5 
การวิเคราะห�ข�อมูลวิจัย 

 
การศึกษาวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือนําผลท่ีได�นั้นมาสรุปการดําเนินงาน หาแนวทางสําหรับ

หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ และเป+นข�อเสนอแนะการท่ีจะนําไปสู-การปฏิบัติท่ีประสบ
ผลสําเร็จและเป+นรูปธรรมอย-างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการวิเคราะห�ในบทนี้ได�แบ-งออกเป+น 2 ส-วน คือ
การวิเคราะห�พ้ืนท่ีศึกษา และการวิเคราะห�พ้ืนท่ีวิจัย ดังรายละเอียดต-อไปนี้ 

 
1. การวิเคราะห�พ้ืนท่ีศึกษา  

1.1 วิเคราะห�จากสภาพท่ัวไป พ้ืนท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีกลุ-มโรงงานท่ี
กระจายตัวตามพ้ืนท่ีในนิคม จํานวน 14 ประเภท มีโรงงานประมาณ 172 โรงงาน นอกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแล�วภายในพ้ืนท่ียังมีโรงพยาบาล สถานีตํารวจ อาคารพาณิชย�ของผู�ประกอบการรายย-อย  

1.2 วิเคราะห�ด�านกายภาพ นิคมอุตสาหกรรมนควนคร ประกอบด�วยพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม และท่ีอยู-อาศัย พ้ืนท่ีโล-งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม เช-น 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป+นต�น ซ่ึงการใช�ประโยชน�ท่ีดินส-วนใหญ-จะเป+นประเภทอุตสาหกรรม ท่ี
แบ-งเป+นพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป พ้ืนท่ีเขตปลอดอากร พ้ืนท่ีพรีเมียมโซน พ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม 
และท่ีพักอาศัยรองลงมาได�แก- พ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม และท่ีอยู-อาศัย ในส-วนของอุตสาหกรรม
บางส-วน มีการพัฒนาเป+นเขตปลอดอากร เพ่ือเป+นการจูงใจให�นักลงทุนเข�ามาลงทุนโดยจะได�รับสิทธิ
ประโยชน�ทางภาษีอากร ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค มีไฟฟ@า และสถานีไฟฟ@าย-อย 4 สถานี สําหรับ
จ-ายกระแสไฟฟ@าสําหรับ 4 สถานีให�กับโรงานอุตสาหกรรม .น้ําประปา เป+นของการประปาส-วน
ภูมิภาค ระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือบําบัดน้ําเสียให�ได�มาตราฐานและระเบียบของภาครัฐ  ถนนภายใน
โครงการ เป+นถนนท่ีมีความกว�างและผิวจราจรท่ีได�มาตรฐาน  

 จากปAจจัยท้ัง 2 ด�านจึงสรุปได�ว-าพ้ืนศึกษา มีลักษณะทางกายภาพและจุดเด-นท่ี
สําคัญ คือ การแบ-งพ้ืนท่ีการใช�ประโยชน�ท่ีดินท่ีส-วนใหญ-จะเป+นประเภทอุตสาหกรรม และการใช�
ประโยชน�ท่ีดินท่ีผสมผสานกันระหว-างแหล-งงานและแหล-งอาศัยได�อย-างเหมาะสม มีการบริหาร
จัดการท่ีเป+นระบบ พิจารณาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษาแล�ว มีศักยภาพพอท่ีจะนําเอา
หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศมาใช�กับกลุ-มอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีได� 
 
2. การวิเคราะห�ข�อมูลวิจัย  

วิเคราะห�จากแบบสอบถาม มี 4 ส-วน เพ่ือมาทําการวิเคราะห�พ้ืนท่ีวิจัยว-า การ
ประยุกต�ใช�หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โดยหลักการเศรษฐนิเวศหรือไม- 
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2.1 ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
 2.1.1  ผลการศึกษาเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง 

พบว-า กลุ-มตัวอย-างสําหรับขนาดของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2545  กลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง เป+นอุตสาหกรรมขนาดกลาง  จํานวนมากท่ีสุด  6 
โรงงาน คิดเป+นร�อยละ 46.16  รองลงมาขนาดเล็ก จํานวน 4 โรงงาน  คิดเป+นร�อยละ 30.77 และ
น�อยท่ีสุดขนาดใหญ-  จํานวน 3  โรงงาน  คิดเป+นร�อยละ  23.07 ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ขนาดของอุตสาหกรรมยาง 
 

ขนาดของอุตสาหกรรมยาง จํานวน  (โรงงาน) ร�อยละ 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ- 

4 
6 
3 

30.77 
46.16 
23.07 

รวม 13 100 

ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
   
แผนภูมิท่ี3 ขนาดของอุตสาหกรรมยาง 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 
 2.1.2 ระยะเวลาการเปJดทําการของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง เป+น
อุตสาหกรรม ท่ีเปJดทําการน�อยกว-า 5 ปK จํานวน  6  โรงงาน  คิดเป+นร�อยละ  46.15 ท่ีเปJดทําการ
มากกว-า 5 ปK จํานวน 7 โรงงาน  คิดเป+นร�อยละ 53.85 ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ระยะเวลาการเปJดทําการของอุตสาหกรรมยาง 
 

ระยะเวลาในการเปJดทําการ จํานวน (โรงงาน) ร�อยละ 
น�อยกว-า 5 ปK 
มากกว-า 5 ปK 

6 
7 

46.15 
53.85 

รวม 13 100 
 

ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 ระยะเวลาการเปJดทําการของอุตสาหกรรมยาง 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
    

2.1.3 กลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมได�รับมาตรฐานหรือรางวัลด�านสิ่งแวดล�อม  
มีจํานวน 7 โรงงาน  คิดเป+นร�อยละ 46.15 และกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมไม-ได�รางวัลด�าน
สิ่งแวดล�อม มีจํานวน  6 โรงงาน คิดเป+นร�อยละ 53.85 ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 การได�รับรางวัลทางด�านสิ่งแวดล�อมของอุตสาหกรรมยาง 
 

การได�รับมาตราฐานหรือรางวัล 
ทางด�านสิ่งแวดล�อม 

จํานวน (โรงงาน) ร�อยละ 

ไม-ได�รับ 
ได�รับ 

-    ISO  14001 
-    ISO  9001 
-    ISO/TS 16949 : 2002 

5 
8 
(3) 
(4) 
(1) 

38.47 
61.53 
(23.07) 
(30.77) 
(7.70) 

รวม 13 100 
 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
แผนภูมิท่ี 5 การได�รับรางวัลทางด�านสิ่งแวดล�อมของอุตสาหกรรมยาง 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 

2.2 ส-วนท่ี 2 การวิเคราะห�ด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมภายในบริษัท  
 2.2.1 การจัดการสิ่งแวดล�อมของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยางพบว-า  

นโยบายด�านการจัดการสิ่งแวดล�อม ของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง มีนโยบายด�านการ
จัดการสิ่งแวดล�อม จํานวน  11 โรงงาน คิดเป+นร�อยละ  84.62 และไม-มีนโยบายด�านสิ่งแวดล�อม 
จํานวน 2 โรงงาน คิดเป+นร�อยละ15.38 ดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 นโยบายทางด�านสิ่งแวดล�อมของกิจการหรืออุตสาหกรรม 
 

การมีนโยบายทางด�านสิ่งแวดล�อม จํานวน (โรงงาน) ร�อยละ 

มี 
ไม-มี 

11 
2 

84.62 
15.38 

รวม 13 100 

ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
แผนภูมิท่ี 6 นโยบายด�านการจัดการสิ่งแวดล�อม 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 

2.2.2 ปAญหามลพิษของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง มีปAญหามลพิษทาง
ฝุTนละอองและขยะมูลฝอยมากท่ีสุด จํานวน 11 โรงงาน คิดเป+นร�อยละ 39.29 รองลงมามีปAญหา
มลพิษทางน้ํา จํานวน 8 โรงงาน คิดเป+นร�อยละ 28.57 มีปAญหามลพิษทางเสียงจํานวน 6 โรงงานคิด
เป+นร�อยละ 21.43  และมลพิษทางอากาศ  จํานวน 3 โรงงาน คิดเป+นร�อยละ 10.71 ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ปAญหามลพิษด�านสิ่งแวดล�อม 
 

ปAญหามลพิษ จํานวน (โรงงาน) ร�อยละ 

มลพิษทางน้ํา 
มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง 

มลพิษฝุTนละอองและขยะมูลฝอย 

8 
3 
6 
11 

28.57 
10.71 
21.43 
39.29 

 

ท่ีมา :  การวิเคราะห�             หมายเหตุ ตอบได�มากกว-า 1 ข�อ 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
   
แผนภูมิท่ี 7 ปAญหามลพิษของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
   

2.2.3 การนําเข�าวัตถุดิบยางของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง ในภาพรวม
อยู-ในเกณฑ�ปานกลาง มีการนําเข�าวัตถุดิบยางจากต-างพ้ืนท่ี(จังหวัดอ่ืน)อยู-ในเกณฑ�สูงรองลงมาเป+น
การนําเข�าวัตถุดิบยางภายในอําเภออยู-ในเกณฑ�ปานกลาง และการนําเข�าวัตถุดิบยางภายในนิคมฯอยู-
ในเกณฑ�ต่ํา ดังตารางท่ี 7 
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������� ���	
���� ���	 ��ก ��ก
���� 

����
�� 1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100%

1 ��	������� 9 3 1 13 1.46154 0.8427 ���	
����

2 ��	���$�%�� 1 5 6 1 13 3.07692 1.2065 &��ก'�(

3 )��(*+,�
��(.�(/����+��) 1 1 11 13 4.61538 1.0769 ����ก

11 8 8 12 39 3.05128 1.6633 &��ก'�(���

N X S.D. 5&'����'$���6

น�อยท่ีสุด น�อย มาก มากท่ีสุด 

1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100%

1 นํากลับไปใช�ใหม-ในโรงงาน 11 2 0 0 13 1.153846 0.360801 น�อยที่สุด

จําหน-ายให�กับโรงงานในพื้นท่ี

(ในนิคมอุตสาหกรรม หรือในอําเภอเดียวกัน)

3 จําหน-ายให�กับโรงงานนอกพื้นท่ี(ต-างจังหวัด) 1 5 6 1 13 3.076923 1.206491 ปานกลาง

0 0 13 1.307692 0.461538 น�อยที่สุด

การจัดการของเสียจากยางหลังจาก

กระบวนการผลิต
N X S.D. แปลความลําดับ

2 9 4

ตารางท่ี 7 การนําเข�าวัตถุดิบยาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ       ค-าเฉลี่ย  1.00-2.33    หมายถึง       ตํ่า 

   ค-าเฉลี่ย   2.34 - 3.66    หมายถึง      ปานกลาง 
   ค-าเฉลี่ย   3.67 – 5.00   หมายถึง      สูง 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 

2.2.4 การจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิต การนํากลับไปใช�ใหม-
ของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง และจําหน-ายให�กับโรงงานในพ้ืนท่ีอยู-ในเกณฑ�น�อยท่ีสุด มี
การจําหน-ายของเสีย (ยาง) ให�กับโรงงานนอกพ้ืนท่ี(ต-างจังหวัด) อยู-ในเกณฑ�ปานกลาง ดังตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 การจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 

2.3 ส�วนท่ี 3 การวิเคราะห�ด�านหลักการเศรษฐนิเวศ และการประยุกต�ใช� 
2.3.1 การประยุกต�ใช�หลักการเศรษฐนิเวศในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของ

กลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยางในภาพรวมอยู-ในเกณฑ�ปานกลาง ซ่ึงการมีวิสัยทัศน�เก่ียวกับ
หลักการเศรษฐนิเวศน�ของผู�นํา จะช-วยให�การประยุกต�ใช�ประสบความสําเร็จมีคะแนนสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ การประยุกต�ใช�หลักการเศรษฐนิเวศน� ช-วยให�ภาพลักษณ�ของบริษัทดีข้ึน และหลักการ
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เศรษฐนิเวศน�  สามารถประยุกต�ใช�ในการจัดการของเสียในบริษัทได�หลายๆด�าน มีคะแนนอยู-ในเกณฑ�
สูง ส-วนท่ีเหลือเป+นการใช�หลักการเศรษฐนิเวศน�ในการดําเนินกิจการของบริษัท และหลักการเศรษฐ
นิเวศสามารถช-วยให�บริษัทมีกําไรมากข้ึนมีคะแนนอยู-ในเกณฑ�ปานกลาง สุดท�ายคือการนําหลักการ
เศรษฐนิเวศ  มาใช�ต�องทําทีละข้ัน และค-อยเป+นค-อยไป ท่ีมีคะแนนอยู-ในเกณฑ�ต่ํา ดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 การประยุกต�ใช�หลักการเศรษฐนิเวศ 
 

น�อย 

ท่ีสุด 

น�อย ปาน 

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

ลําดับ การประยุกต 

1 2 3 4 5 

N Χ  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

1. การใช�หลักการเศรษฐนิเวศน�ใน
การดําเนินกิจการของบริษัท
ท-านมีมากน�อยเพียงไร 

  
7 

(53.85) 
6 

(46.15)
 13 3.461 0.498 

ปาน
กลาง 

2. การประยุกต�ใช�หลักการเศรษฐ
นิเวศน� ช-วยให�ภาพลักษณ�ของ
บริษัทท-านดีข้ึน 

  
4 

(30.77) 
6 

(46.15)
3 

(23.08)
13 3.923 0.729 สูง 

3. ห ลั ก ก า ร เ ศ ร ษ ฐ นิ เ ว ศ น�  
สามารถช-วยให�บริษัทท-านมี
กําไรมากข้ึน 

 
5 

(38.46) 
8 

(61.54) 
  13 2.615 0.486 

ปาน
กลาง 

4. ห ลั ก ก า ร เ ศ ร ษ ฐ นิ เ ว ศ น�  
สามารถประยุกต� ใช� ในการ
จัดการของเสียในบริ ษัทได�
หลายๆด�าน 

  
1 

(7.7) 
12 

(92.3) 
 13 3.923 0.266 สูง 

5. การนําหลักการเศรษฐนิเวศน�  
มาใช�ต�องทําทีละข้ัน และค-อย
เป+นค-อยไป 

 
9 

(69.23) 
3 

(23.08) 
1 

(7.69) 
 13 2.384 0.624 ต่ํา 

6. ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น� เ ก่ี ย ว กั บ
หลักการเศรษฐนิเวศน�ของผู�นํา 
จะช- วย ให� ก า รประยุ กต� ใ ช�
ประสบความสําเร็จ 

   
5 

(38.46)
8 

(61.54)
13 4.615 0.486 

สูง
ท่ีสุด 

 รวม 0 14 23 30 11 78 3.487 0.943 
ปาน
กลาง 

 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
หมายเหตุ       ค-าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง ตํ่าท่ีสุด  
  ค-าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง ตํ่า  
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  ค-าเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง  
  ค-าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง สูง  
  ค-าเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง สูงท่ีสุด  
  

2.3 ส�วนท่ี 4 การวิเคราะห�ป-จจัยท่ีมีผลต�อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐ
นิเวศ 

ผลการศึกษาปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศนั้น กลุ-ม
ตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยางมีความคิดเห็นในปAจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน�ของ
ผู�นํา  รองลงมา  คือ  การมีส-วนร-วมของพนักงานในบริษัท และปAจจัยท่ีมีความสําคัญน�อยท่ีสุด 2 
อันดับสุดท�าย คือ การร-วมมือระหว-างบริษัทเดียวกันหรือเก่ียวข�องกันในพ้ืนท่ี และการสนับสนุนจาก
หน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง ดังตารางท่ี 10 

 
ตารางท่ี 10 ปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 
 
 
 
  
 

ปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสีย 1 2 3 4 5 6

ตามหลักการเศรษฐนิเวศ

4

(63 คะแนน)

3

(64 คะแนน)

1

(73 คะแนน)

7

(50 คะแนน)

5

(62 คะแนน)

8

(47 คะแนน)

2

(69 คะแนน)

6

(56 คะแนน)
การนําไปใช�ปฏิบัติในทุกระดับอย-างจริงจัง 1 5 6

การมีส-วนร-วมของพนักงานในบริษัท 6 5 8

การสนับสนุนจากหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 1

4 4 3 2

4 3 4 1

การร-วมมือระหว-างบริษัทเดียวกันหรือเก่ียวข�อง

กันในพ้ืนท่ี
5 1 2 1 4

การส่ือสารภายในหน-วยงาน

ความรู�เก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศ 5

นโยบายและวิสัยทัศน�ของผู�นํา 8 5

3

4 2 2

การติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดระดับบุคคล 3 6 3

อันดับท่ี
มากท่ีสุด                                                                                                    น�อยท่ีสุด
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แผนภูมิท่ี 8 ปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ 
 ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 
  2.3.1 จากตารางท่ี 10 ได�นํามาทําการวิเคราะห�ผลการศึกษาปAจจัยท่ีมีผลต-อการ
จัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ แต-ละประภทกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง ขนาด
เล็ก มีความคิดเห็นในปAจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน�ของผู�นํา รองลงมามี 3 ปAจจัย  คือ  
การมีส-วนร-วมของพนักงานในบริษัท การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดระดับบุคคล และการสื่อสาร
ภายในหน-วยงาน ส-วนปAจจัยท่ีมีความสําคัญน�อยท่ีสุด  คือ การสนับสนุนจากหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
ดังตารางท่ี 11 
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1 2 3 4 5 6

2 2 1 22

ก�����������������ก����������� 2 2 2 20

��������ก !�ก��"#�กก���$��%����$ 1 2 1 3 19

1 2 1 2 20

1 2 1 2 20

3 1 3 19

1 1 1 1 4 18

1 2 1 5 15

ก���(�)*�+�*,���-����.ก�/0���!���

ก�������1��/"�����������0!�ก��

ก��������.�2�ก"���!���� 

�/3��

��ก� �.0                                                                             ���!� �.0

ก��-�0-��3#/*�/����4#-��+5��0

ก���1 ����6�!��"���!���

�7!��!3#/����!��$�8���4���(�

*9!2�!��ก��ก��*�/!.ก-8�+�

"#�กก���$��%����$��ก��2�0ก��

�����!�.-��"ก���!��

���0�.-��"ก���!�����0�#:ก

���0��� 

ตารางท่ี 11 ปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ ของอุตสาหกรรมยางขนาด
เล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิท่ี 9 ปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ ของอุตสาหกรรมยาง  
 ขนาดเล็ก 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
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1 2 3 4 5 6

�7!��!3#/����!��$�8���4���(� 4 2 1 (34 �/3��)

ก�����������������ก����������� 4 1 4 (29 �/3��)

��������ก !�ก��"#�กก���$��%����$ 4 1 1 2 (31 �/3��)

1 3 1 1 5 (28 �/3��)

2 1 3 6 (25 �/3��)

2 3
1

7 (23 �/3��)

4 1 1 3  (30 �/3��)

1 3 1 1 5  (28 �/3��)

���0��� 

��ก� �.0                                                                             ���!� �.0

ก��-�0-��3#/*�/����4#-��+5��0

�/0���.��#

ก���1 ����6�!��"���!���

���0�.-��"ก���!�����0ก#��

ก��������.�2�ก"���!���� 

�ก !�����

ก���(�)*�+�*,���-����.ก�/0���!���

2���2��
ก�������1��/"�����������0!�ก��

"�1��ก !�����ก�����15�� 

*>!2�!��ก��ก��*�/!.ก-8�+�

"#�กก���$��%����$��ก��2�0ก��

�����!�.-��"ก���!��

2.3.2 การวิเคราะห�ผลการศึกษาปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐ
นิเวศ  แต-ละประเภทกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง ขนาดกลาง มีความคิดเห็นในปAจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน�ของผู�นํา  รองลงมา  คือ  ความรู�เก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศ 
และปAจจัยท่ีมีความสําคัญน�อยท่ีสุด  คือ การนําไปใช�ปฏิบัติในทุกระดับอย-างจริงจัง  ดังตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี 12 ปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศของอุตสาหกรรมยางขนาด

กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
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แผนภูมิท่ี 10 ปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ ของอุตสาหกรรมยางขนาด

กลาง 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 

2.3.3 การวิเคราะห�ผลการศึกษาปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐ
นิเวศแต-ละประภทกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยาง ขนาดใหญ- มีความคิดเห็นในปAจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน�ของผู�นํา  รองลงมา  คือ  การสื่อสารภายในหน-วยงาน และปAจจัยท่ีมี
ความสําคัญน�อยท่ีสุด  คือ การร-วมมือระหว-างบริษัทเดียวกันหรือเก่ียวข�องกันในพ้ืนท่ี  ดังตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 ปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ ของอุตสาหกรรมยางขนาด
ใหญ- 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: การวิเคราะห� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6

�7!��!3#/����!��$�8���4���(� 2 2 1 (22 �/3��)

ก�����������������ก����������� 2 1 4 (14 �/3��)

��������ก !�ก��"#�กก���$��%����$ 1 2  6 (12 �/3��)

1 1 1 3 (15 �/3��)

1 1 3 2 (20 �/3��)

3 5 (13 �/3��)

3 8 (6 �/3��)

2 1 7 (11 �/3��)
ก��������.�2�ก"���!���� 

�ก !�����

ก���(�)*�+�*,���-����.ก�/0���!���

2���2��

ก�������1��/"�����������0!�ก��

"�1��ก !�����ก�����15�� 

*>!2�!��ก��ก��*�/!.ก-8�+�"#�กก��

�$��%����$��ก��2�0ก�������!

�.-��"ก���!��

���0�.-��"ก���!�����0�"?�

���0��� 

��ก� �.0                                                                             ���!� �.0

ก��-�0-��3#/*�/����4#-��+5��0

�/0���.��#

ก���1 ����6�!��"���!���
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แผนภูมิท่ี 11 ปAจจัยท่ีมีผลต-อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศของอุตสาหกรรมยางขนาด

ใหญ- 
ท่ีมา :  การวิเคราะห� 
 
3. การพิสูจน�สมมติฐาน 

การพิสูจน�สมมุติฐาน ได�แบ-งออกเป+น 2 ส-วน คือ ส-วนท่ี 1 เป+นการพิสูจน�สมมุติฐาน
พ้ืนท่ีวิจัย ว-าหลักการเศรษฐนิเวศสามารถประยุกต�ใช�กับกลุ-มอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมน
วนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถประยุกต�ได� หรือไม- และ ส-วนท่ี 2 เป+นการพิสูจน�
สมมุติฐานพ้ืนท่ีวิจัย ว-าระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมอยู-ในระดับใด มี
รายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การพิสูจน�สมมุติฐานในการวิจัยส-วนท่ี 1  ได�ใช�ประเด็นในแบบสอบถามส-วนท่ี 3 ข�อ
ท่ี 2 และ 4 ความเห็นของผู�ประกอบการท้ัง 13 โรงงาน ให�ความเห็นในประเด็นการประยุกต�ใช�
หลักการเศรษฐนิเวศในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม มาทําการพิสูจน�สมมติฐานว-าได�หรือไม-  

 3.1.1 ประเด็นคําถามส-วนท่ี 3 ข�อท่ี 2 การประยุกต�ใช�หลักการเศรษฐนิเวศน� ช-วย
ให�ภาพลักษณ�ของบริษัทดีข้ึน  

 3.1.2 ประเด็นคําถามส-วนท่ี 3 ข�อท่ี 4 หลักการเศรษฐนิเวศน� สามารถประยุกต�ใช�
ในการจัดการของเสียในบริษัทได�หลายๆด�าน  
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น�อยทีสุ่ด น�อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5

2
การประยุกต�ใช�หลักการเศรษฐนิเวศน� ช-วย

ให�ภาพลักษณ�ของบริษัทท-านดีขึ้น
4 6 3 13 3.923 0.73 สูง

4
หลักการเศรษฐนิเวศน�  สามารถประยุกต�ใช�

ในการจัดการของเสียในบริษัทได�หลายๆด�าน
1 12 13 3.923 0.266 สูง

ประเด็นที่
การประยุกต�ใช�หลักการเศรษฐนิเวศใน

การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
N X S.D. แปลความ

���	
���� ���	 ��ก ��ก
���� 

1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100%

��	������� 9 3 1 0 13 1.46154 0.8427 ���	
����

��	���$�%�� 1 5 6 1 13 3.07692 1.2065 &��ก'�(

)��(*+,�
��(.�(/����+��) 1 0 1 11 13 4.61538 1.0769 ����ก

นํากลับไปใช�ใหม-ในโรงงาน 11 2 0 0 13 1.15385 0.3608 น�อยทีสุ่ด

จําหน-ายให�กับโรงงานในพ้ืนที่

(ในนิคมอุตสาหกรรม หรือในอําเภอเดียวกัน)

จําหน-ายให�กับโรงงานนอกพื้นที(่ต-างจังหวัด) 1 5 6 1 13 3.07692 1.2065 ปานกลาง

N X S.D. 5&'����ก786��ก�7

13 1.30769 0.4615 น�อยทีสุ่ด

INPUT

OUTPUT

7�	'8%��	�

9 4 0 0

ตารางท่ี 13 ผลการศึกษา 3.1 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : การวิเคราะห� 

 จากตารางท่ี 13 จะเห็นได�ว-าส-วนใหญ-จากค-าฐานนิยม (Mode) ของความคิดเห็นท่ีมี
ความเห็นต-อประเด็นนี้ อยู-ในระดับสูง ผู�ประกอบการส-วนใหญ-มีความเห็นสอดคล�องกันในเชิงบวกต-อ
ประเด็นดังกล-าว ดังนั้นสมมติฐานการวิจัยท่ีผู�วิจัยได�ตั้งไว�จึงถูกต�อง 

 เ ม่ือนํามาพิจารณากับสมมติฐานได� ต้ังไว�  คือ หลักการเศรษฐนิเวศสามารถ
ประยุกต�ใช�กับกลุ-มอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
สามารถประยุกต�ใช�ได� 

3.2 การพิสูจน�สมมุติฐานในการวิจัยส-วนท่ี 2 จากความเห็นของผู�ประกอบการท้ัง 13 
โรงงาน มาทําการพิสูจน�สมมติฐานว-า ระดับของการพัฒนาเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมอยู-ในระดับใด ได�
ใช�ประเด็นคําถาม คือ การนําเข�าวัตถุดิบยางของกลุ-มตัวอย-างโรงงานอุตสาหกรรมยางและ การ
จัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิต มาวิคราะห�หาความสัมพันธ�รหว-างการนําเข�าวัตภุ
ดิบกับการจัดการของเสียจากยางมาพิสูจน�สมมติฐานว-า ระดับของการพัฒนาเศรษฐนิเวศ
อุตสาหกรรมอยู-ในระดับใด ดังตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14 จํานวนโรงงานการนําเข�าวัตถุดิบยางและระดับของเสียจากยางท่ีจัดการด�วยวิธีต-างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : การวิเคราะห�  
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 จากตารางการวิเคราะห�ผลการศึกษา พบว-า กลุ-มอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ีวิจัย มี
รูปแบบการบริหารจัดการ การนําเข�าวัตถุดิบและการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการ
ผลิตท่ีมีแน�วโน�มสอดคล�อง กับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ในทุก
ระดับ กล-าวคือ การนําเข�าวัตถุดิบและการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตท่ีมี
ความสัมพันธ�กันท้ัง  3 ระดับ ตามระดับการพัฒนาเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมท่ีกล-าวไว�ในบทท่ี 2 ส-วน
ความสัมพันธ�ดังกล-าวจะมีมากน�อยเพียงใด ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�ความสัมพันธ�แต-ละระดับไว� ดังนี้ 

 3.2.1 ความสัมพันธ�ระหว-างวัตถุดิบนําเข�าจากภายในนิคมฯ กับการจัดการของเสีย
จากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการนํากลับไปใช�ใหม-ในโรงงาน  

  จะเห็นได�ว-าความคิดเห็นส-วนใหญ-จากค-าฐานนิยม (Mode) ท่ีมีต-อประเด็น
การนําเข�าวัตถุดิบจากนอกพ้ืนท่ี อยู-ในระดับน�อยท่ีสุด และการจัดการของเสียจากยางหลังจาก
กระบวนการผลิต มีการจําหน-ายของเสียโดยการนํากลับไปใช�ใหม-ในโรงงาน อยู-ในระดับน�อยท่ีสุด 
ด�วยเช-นกัน  

  จากความคิดเห็นต-อประเด็นดังกล-าวความสัมพันธ�ระหว-างวัตถุดิบนําเข�าจาก
ภายในนิคมฯ กับการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการนํากลับไปใช�ใหม-ใน
โรงงาน นั้น จัดได�ว-าเป+นกระบวนการท่ีมีการบริหารจัดการ ตามหลักการพัฒนาเศรษฐนิเวศ
อุตสาหกรรม ในระดับจุลภาค ท่ีมีความคิดเห็นส-วนใหญ-กับการจัดการของเสียจากยางหลังจาก
กระบวนการผลิต อยู-ในระดับน�อยท่ีสุด 

 3.2.2 ความสัมพันธ�ระหว-างวัตถุดิบนําเข�าจากภายในอําเภอ กับการจัดการของเสีย
จากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการจําหน-ายให�กับโรงงานในพ้ืนท่ี (ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือในอําเภอเดียวกัน)  

  จะเห็นได�ว-าความคิดเห็นส-วนใหญ-จากค-าฐานนิยม (Mode) ท่ีมีต-อประเด็น
การนําเข�าวัตถุดิบจากภายในอําเภอ อยู-ในระดับปานกลาง และการจัดการของเสียจากยางหลังจาก
กระบวนการผลิตโดยการจําหน-ายให�กับโรงงานในพ้ืนท่ี (ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในอําเภอ
เดียวกัน) มีการจําหน-ายของเสียอยู-ในระดับน�อยท่ีสุด 

  จากความคิดเห็นต-อประเด็นดังกล-าวความสัมพันธ�ระหว-างวัตถุดิบนําเข�าจาก
ภายในอําเภอ กับการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการจําหน-ายให�กับโรงงาน
ในพ้ืนท่ี (ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในอําเภอเดียวกัน) นั้น จัดได�ว-าเป+นกระบวนการท่ีมีการ
บริหารจัดการ ตามหลักการพัฒนาเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ในระดับกลาง ท่ีมีความคิดเห็นส-วนใหญ-
กับการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิต อยู-ในระดับน�อยท่ีสุด 

 3.2.3 ความสัมพันธ�ระหว-างวัตถุดิบนําเข�าจากต-างพ้ืนท่ี(จังหวัดอ่ืน) กับการจัดการ
ของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการจําหน-ายให�กับโรงงานนอกพ้ืนท่ี(ต-างจังหวัด)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 71 

  จะเห็นได�ว-าความคิดเห็นส-วนใหญ-จากค-าฐานนิยม (Mode) ท่ีมีต-อประเด็น
การนําเข�าวัตถุดิบจากต-างพ้ืนท่ี(จังหวัดอ่ืน) อยู-ในระดับมากท่ีสุด และการจัดการของเสียจากยาง
หลังจากกระบวนการผลิตโดยการจําหน-ายให�กับโรงงานนอกพ้ืนท่ี(ต-างจังหวัด) อยู-ในระดับปานกลาง 

  จากความคิดเห็นต-อประเด็นดังกล-าวความสัมพันธ�ระหว-างวัตถุดิบนําเข�าจาก
ต-างพ้ืนท่ี(จังหวัดอ่ืน) กับการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการจําหน-ายให�กับ
โรงงานนอกพ้ืนท่ี(ต-างจังหวัด) นั้น จัดได�ว-าเป+นกระบวนการท่ีมีการบริหารจัดการ ตามหลักการพัฒนา
เศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ในระดับมหภาค ท่ีมีความคิดเห็นส-วนใหญ-กับการจัดการของเสียจากยาง
หลังจากกระบวนการผลิต อยู-ในระดับปานกลาง 

  เม่ือนําผลการวิเคราะห�ระดับของการพัฒนาเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ในกลุ-ม
อุตสหกรรมยางพบว-า ความสัมพันธ�ระหว-างวัตถุดิบนําเข�าจากต-างพ้ืนท่ี(จังหวัดอ่ืน) กับการจัดการ
ของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการจําหน-ายให�กับโรงงานนอกพ้ืนท่ี(ต-างจังหวัด) นั้น มี
ค-าความคิดเห็นส-วนใหญ-กับการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิต อยู-ในระดับปาน
กลาง ซ่ึงมีค-าความคิดเห็นมากกว-าการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการนํา
กลับไปใช�ใหม-ในโรงงาน และการจําหน-ายให�กับโรงงานในพ้ืนท่ี (ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใน
อําเภอเดียวกัน) 

  เม่ือนํามาพิจารณากับสมมติฐานได�ตั้งไว� คือ ระดับของการพัฒนาเศรษฐนิเวศ
อุตสาหกรรมอยู-ในระดับใด นั้น จึงสรุปได�ว-าเป+นการพัฒนาเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ในระดับมหภาค 
ซ่ึงสอดคล�องกับ หลักการเศรษฐนิเวศ ในระดับมหภาค  ท่ีเป+นการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
ระดับภูมิภาค เช-น การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ซ่ึงโดยท่ัวไปจะมุ-งเน�นท่ีการพัฒนา
เครือข-ายของนิคมอุตสาหกรรม โดยการสร�างเครือข-ายระหว-างอุตสาหกรรม ในเมืองเดียวกัน หรือต-าง
เมือง เครือข-ายของอุตสาหกรรมจะเกิดข้ึนเม่ือธุรกิจในอุทยานหนึ่งมองหาเศษวัสดุจํานวนมากๆ จาก
อุตสาหกรรมอ่ืนมาใช�ในการแปรรูป ทําให�เกิดการติดต-อซ้ือขายแลกเปลี่ยนเศษวัสดุระหว-างกัน 
ประกอบกับการนํามาวิเคราะห�กับข�อมูลของกลุ-มอุตสาหกรรมยางท่ีผ-านกระบวนการบําบัด และนํา
ของเสียจําหน-ายให�กับ บริษัทท่ีรับซ้ือกากยาง ซ่ึงเป+นบริษัทภายนอกนิคมอุตสาหกรรมนวนครได�มีการ
รับซ้ือเศษยางแล�วนําไปใช�เป+นวัตถุดิบในการผลิตสินค�า ซ่ึงสอดคล�องกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ในระดับมหภาค  
  
5. สรุป 

จากการพิสูจน�สมมติฐานการวิจัย สรุปได�ว-าพ้ืนท่ีศึกษามีศักยภาพท่ีสามารถประยุกต�ใช�
หลักการเศรษฐนิเวศท้ังในพ้ืนท่ีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร และพ้ืนท่ีวิจัยอุตสาหกรรมยาง ได� ท่ี
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศระดับมหภาค  ซ่ึงผลจากการพิสูจน�สมมติฐานการวิจัย จะ
นําไปสู-การอภิปรายผลและเสนอแนะในบทท่ี 6 ต-อไป  
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บทท่ี 6 
อภิปรายผล สรุปและข�อเสนอแนะในงานวิจัย 

 
ผลการศึกษาดําเนินการวิเคราะห� เพ่ือพิสูจน�สมมุติฐาน จากบทท่ีผ$านมา นํามาสู$การ

อภิปรายผลการวิจัย ในบทนี้ โดยการดําเนินการศึกษาค,นคว,าท่ีผ$านมาของงานวิจัยนี้ ต,องการมุ$งเน,น
ให,ทราบถึงประเด็นอุปสรรค ป1ญหาการ ดําเนินงาน เพ่ือหาแนวทางสําหรับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐ นํามาวิเคราะห� ปรับปรุงข้ันตอนดําเนินการแก,ไขป1ญหาการวางแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ เพ่ือจะทําให,เกิดการพ่ึงพาของอุตสาหกรรม ซ่ึงจะ
เห็นได,จากความสําเร็จของอุตสาหกรรมแบบพ่ึงพาในคาลันเบอร�ก ประเทศเดนมาร�ก(Hansen 2003 
อ,างใน กิติกร จามรดุสิต, 2549) ท่ีเปEนต,นแบบการนําแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศมาใช, 
เช$นเดียวกับการนําแนวคิดหลักการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ อุตสาหกรรมยางมาประยุกต�ใช,ใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพ่ือพัฒนาไปสู$การเปEนนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ดังกล$าว โดยการ
นําไปใช,ปฏิบัติให,สอดคล,องเปEนไปตามผังสําหรับแนวทางการพัฒนาระบบงานภาคอุตสาหกรรม ให,มี
แนวทางท่ีสอดคล,องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

 

1. การอภิปรายผล  
การอภิปรายผล แบ$งเปEน 2 ส$วน คือการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค� มีได,ทําการวิจัย 

และการอภิปรายผลการพิสูจน�สมมุติฐาน ดังนี้ 
1.1 การอภิปราย วัตถุประสงค# ท่ีได�ทําการศึกษาในงานวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.1.1 การศึกษาสภาพท่ัวไป และป1ญหาของกลุ$มอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ี ซ่ึงจาก
ผลการวิเคราะห� พบว$า สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนครมีศักยภาพพอท่ีจะนําเอา
หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศมาใช,กับกลุ$มอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีได, เนื่องจากมีลักษณะ
ทางกายภาพและจุดเด$นท่ีสําคัญ คือ การแบ$งพ้ืนท่ีการใช,ประโยชน�ท่ีดินท่ีส$วนใหญ$จะเปEนประเภท
อุตสาหกรรม และการใช,ประโยชน�ท่ีดินท่ีผสมผสานกันระหว$างแหล$งงานและแหล$งอาศัยได,อย$าง
เหมาะสม มีการบริหารจัดการท่ีเปEนระบบ ส$วนป1ญหาของพ้ืนท่ีวิจัย คือ กลุ$มอุตสาหกรรมยาง นั้น มี   
ป1ญหามลพิษทางฝุKนละอองและขยะมูลฝอยมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีป1ญหามลพิษทางน้ํา ส$วนมลพิษ
ทางอากาศ  มีป1ญหาน,อยท่ีสุด 
 1.1.2 การศึกษาหลักการ แนวคิด และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข,องกับเศรษฐนิเวศ
อุตสาหกรรม ซ่ึงจากหลักการแนวคิด และกรณีศึกษา พบว$า หลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมเปEน
การพ่ึงพาในเชิงวัสดุและพลังงาน ทําให,เกิดจากการแลกเปลี่ยนของเสีย เศษวัสดุ หรือผลพลอยได,ของ
ผลิตภัณฑ� รวมท้ังพลังงานส$วนเกินระหว$างสถานประกอบการ กล$าวคือ ของเสียหรือเศษวัสดุจาก
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กิจการหนึ่งจะถูกปMอนเปEนวัตถุดิบสําหรับอีกกิจการหนึ่ง และผลจากความสัมพันธ�แบบพ่ึงพานี้ จะช$วย
ให,การใช,วัสดุและพลังงานเกิดประโยชน�สูงสุด จากหลักการดังกล$าว ผู,วิจัยได,นํามาประยุกต�ในการ 
และวิเคราะห�พ้ืนท่ีศึกษา ส$วนแนวคิดและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข,อง ได,นํามาเปEนแนวทางในการออกแบบ 
แบบสอบถาม เพ่ือทดสอบสมมุติฐานในพ้ืนท่ี  สําหรับระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐ
นิเวศอุตสาหกรรม ว$าอยู$ในระดับระดับมหภาค นั้น วิเคราะห�จากระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศ 

1.1.3 การศึกษาทัศนคติของผู,ประกอบการอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ในการประยุกต�ใช,หลักการ การพัฒนากลุ$มอุตสาหกรรมยาง เชิงเศรษฐนิเวศใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงจากผลการวิเคราะห� พบว$า ป1จจัยท่ีมีผลต$อการจัดการของเสียตาม
หลักการเศรษฐนิเวศ ในภาพรวม นั้น กลุ$มตัวอย$างโรงงานอุตสาหกรรมยางมีความคิดเห็นในป1จจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน�ของผู,นํา  รองลงมา  คือ  การมีส$วนร$วมของพนักงานในบริษัท 
และป1จจัยท่ีมีความสําคัญน,อยท่ีสุด  คือ การสื่อสารภายในหน$วยงาน  การสนับสนุนจากหน$วยงานท่ี
เก่ียวข,อง   

 ส$วนป1จจัยท่ีมีผลต$อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ แต$ละประเภท
กลุ$มตัวอย$างโรงงานอุตสาหกรรมยาง เปEนดังนี้ 

 1.1.3.1 กลุ$มโรงงานอุตสาหกรรมยาง ขนาดเล็ก มีความคิดเห็นในป1จจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน�ของผู,นํา รองลงมามี 3 ป1จจัย คือ การมีส$วนร$วมของพนักงาน
ในบริษัท การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดระดับบุคคล และ การสื่อสารภายในหน$วยงาน ส$วนป1จจัย
ท่ีมีความสําคัญน,อยท่ีสุด คือ การสนับสนุนจากหน$วยงานท่ีเก่ียวข,อง   

 1.1.3.2 กลุ$มโรงงานอุตสาหกรรมยาง ขนาดกลาง มีความคิดเห็นในป1จจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน�ของผู,นํา รองลงมา คือ ความรู,เก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศ 
และป1จจัยท่ีมีความสําคัญน,อยท่ีสุด คือ การนําไปใช,ปฏิบัติในทุกระดับ  

 1.1.3.3 กลุ$มโรงงานอุตสาหกรรมยาง ขนาดใหญ$ มีความคิดเห็นในป1จจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน�ของผู,นํา รองลงมา คือ การสื่อสารภายในหน$วยงาน และป1จจัย
ท่ีมีความสําคัญน,อยท่ีสุด คือ การร$วมมือระหว$างบริษัทเดียวกันหรือเก่ียวข,องกันในพ้ืนท่ี   

1.1.4 เสนอแนะแนวทาง การดําเนินการให,กลุ$มอุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาห 
กรรมนวนคร เปEนนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ โดยเสนอ
ในประเด็นต$างๆ ดังนี้ 

 1.1.4.1 เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกลุ$มอุตสาหกรรมยาง ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงจะกล$าวในข,อเสนอแนะการบริหารจัดการ 

 1.1.4.2 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด,านกายภาพของกลุ$มอุตสาหกรรม
ยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพ่ือให,สามารถดําเนินการในลักษณะของการพัฒนากลุ$มอุตสาหกรรม
ยาง เชิงเศรษฐนิเวศ ได, ซ่ึงจากผลการวิเคราะห� ป1จจัยท่ีมีผลต$อการจัดการของเสียตามหลักการ
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เศรษฐนิเวศของอุตสาหกรรมยาง ทําให,ทราบว$า จะต,องทําการแก,ไขปรับปรุงซ่ึงจากผลการวิเคราะห�
ป1จจัยท่ีมีผลต$อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศของอุตสาหกรรมยาง ดังนี้ 

1.1.4.2.1 ป1จจัยท่ีมีผลต$อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐ
นิเวศของอุตสาหกรรมยางในภาพรวม ส$วนใหญ$มีความคิดเห็นในป1จจัยท่ีสําคัญน,อยท่ีสุด คือ การ
นําไปใช,ปฏิบัติในทุกระดับอย$างจริงจัง และการสนับสนุนจากหน$วยงานท่ีเก่ียวข,อง  

1.1.4.2.2 ป1จจัยท่ีมีผลต$อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐ
นิเวศของอุตสาหกรรมยาง ขนาดเล็ก คือ การสนับสนุนจากหน$วยงานท่ีเก่ียวข,อง ขนาดกลาง คือ การ
นําไปใช,ปฏิบัติในทุกระดับอย$างจริงจัง  

1.1.4.2.3 ป1จจัยท่ีมีผลต$อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐ
นิเวศของอุตสาหกรรมยาง ขนาดใหญ$ คือ การร$วมมือระหว$างบริษัทเดียวกันหรือเก่ียวข,องกันในพ้ืนท่ี 
  

1.2 การอภิปรายผลการพิสูจน#สมมุติฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.2.1 การพิสูจน�สมมุ ติฐาน พ้ืน ท่ี ศึกษาจากการวิ เคราะห� พ้ืน ท่ี ศึกษานิคม

อุตสาหกรรมนวนคร ว$าสามารถประยุกต�ใช,หลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมได,หรือไม$ นั้น ผู,วิจัยได,
ทําการวิเคราะห�จากสภาพท่ัวไป และด,านกายภาพ ของนิคมอุตสาหกรรมนควนคร ท่ีมีกลุ$มโรงงานท่ี
กระจายตัวตามพ้ืนท่ีในนิคม ซ่ึงการใช,ประโยชน�ท่ีดินส$วนใหญ$จะเปEนประเภทอุตสาหกรรม ท่ีแบ$งเปEน
พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป พ้ืนท่ีเขตปลอดอากร พ้ืนท่ีพรีเมียมโซน พ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม และท่ีพัก
อาศัยรองลงมาได,แก$ พ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม และท่ีอยู$อาศัย ในส$วนของอุตสาหกรรมบางส$วน มีการ
พัฒนาเปEนเขตปลอดอากร ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค มีไฟฟMา และสถานีไฟฟMาย$อย .น้ําประปา 
ให,กับโรงานอุตสาหกรรม ระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือบําบัดน้ําเสียให,ได,มาตราฐานและระเบียบของ
ภาครัฐ  ถนนภายในโครงการ เปEนถนนท่ีมีความกว,างและผิวจราจรท่ีได, มาตรฐาน 

 จากป1จจัยท้ัง 2 ด,านจึงสรุปได,ว$าพ้ืนศึกษา มีลักษณะทางกายภาพและจุดเด$น
ท่ีสําคัญ คือ การแบ$งพ้ืนท่ีการใช,ประโยชน�ท่ีดินท่ีส$วนใหญ$จะเปEนประเภทอุตสาหกรรม และการใช,
ประโยชน�ท่ีดินท่ีผสมผสานกันระหว$างแหล$งงานและแหล$งอาศัยได,อย$างเหมาะสม มีการบริหารจัดการ
ท่ีเปEนระบบ พิจารณาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษาแล,ว มีศักยภาพพอท่ีจะนําเอาหลักการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศมาประยุกต�ใช,กับกลุ$มอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีได, 

 1.2.2 การพิสูจน�สมมุติฐานพ้ืนท่ีวิจัย แบ$งเปEน 2 ส$วน คือ ส$วนท่ี 1 เปEนการ
พิสูจน�สมมุติฐานพ้ืนท่ีวิจัย ว$าหลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม สามารถประยุกต�ใช,กับกลุ$ม
อุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได, หรือไม$ และ 
ส$วนท่ี 2 เปEนการพิสูจน�สมมุติฐานพ้ืนท่ีวิจัย ว$าระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
อุตสาหกรรมอยู$ในระดับใด มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.2.2.1 การพิสูจน�สมมติฐานพ้ืนท่ีวิจัย ส$วนท่ี 1 ว$าหลักการเศรษฐ
นิเวศสามารถประยุกต�ใช,กับกลุ$มอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง 
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จังหวัดปทุมธานี สามารถประยุกต�ได, หรือไม$ โดยใช,ประเด็นในแบบสอบถามส$วนท่ี 3 ข,อท่ี 2 และ 4 
ความเห็นของผู,ประกอบการท้ัง 13 โรงงาน คือ  

1.2.2.1.1 ประเด็นคําถามส$วนท่ี 3 ข,อท่ี 2 การประยุกต�ใช,
หลักการเศรษฐนิเวศน� ช$วยให,ภาพลักษณ�ของบริษัทดีข้ึน  

1.2.2.1.2 ประเด็นคําถามส$วนท่ี 3 ข,อท่ี 4 หลักการเศรษฐ
นิเวศน� สามารถประยุกต�ใช,ในการจัดการของเสียในบริษัทได,หลายๆด,าน  

เม่ือนํามาพิจารณากับสมมติฐานได,ต้ังไว, คือ หลักการเศรษฐ
นิเวศสามารถประยุกต�ใช,กับกลุ$มอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี สามารถประยุกต�ใช,ได,  

1.2.2.2 การพิสูจน�สมมุติฐาน ส$วนท่ี 2 ว$า ระดับของการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมอยู$ในระดับใด  

 ประเด็นในแบบสอบถาม คือ การนําเข,าวัตถุดิบยางของกลุ$ม
ตัวอย$างโรงงานอุตสาหกรรมยางและการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิต มาวิคราะห�
หาความสัมพันธ�รหว$างการนําเข,าวัตภุดิบกับการจัดการของเสียจากยางมาพิสูจน�สมมติฐานว$า ระดับ
ของการพัฒนาเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรมอยู$ในระดับใด ซ่ึงจากผลการวิเคราะห�ท่ีนํามาพิสูจน�สมมุติฐาน
ในบทท่ี 5 ท่ีสรุปจากประเด็นท่ีว$าความสัมพันธ�ระหว$างวัตถุดิบนําเข,าจากต$างพ้ืนท่ี(จังหวัดอ่ืน) กับการ
จัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการจําหน$ายให,กับโรงงานนอกพ้ืนท่ี(ต$างจังหวัด)  
ได,มีความคิดเห็นส$วนใหญ$จากค$าฐานนิยม (Mode) ท่ีมีต$อประเด็นการนําเข,าวัตถุดิบจากต$างพ้ืนท่ี
(จังหวัดอ่ืน) อยู$ในระดับมากท่ีสุด และการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการ
จําหน$ายให,กับโรงงานนอกพ้ืนท่ี(ต$างจังหวัด) อยู$ในระดับปานกลาง 

จากความคิดเห็นต$อประเด็นดังกล$าวความสัมพันธ�ระหว$างวัตถุดิบนําเข,าจากต$างพ้ืนท่ี
(จังหวัดอ่ืน) กับการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการจําหน$ายให,กับโรงงาน
นอกพ้ืนท่ี(ต$างจังหวัด) นั้น จัดได,ว$าเปEนกระบวนการท่ีมีการบริหารจัดการ ตามหลักการพัฒนาเศรษฐ
นิเวศอุตสาหกรรม ในระดับมหภาค ท่ีมีความคิดเห็นส$วนใหญ$กับการจัดการของเสียจากยางหลังจาก
กระบวนการผลิต อยู$ในระดับปานกลาง 

เม่ือนําผลการวิเคราะห�ระดับของการพัฒนาเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ในกลุ$มอุตสหกร
รมยางพบว$า ความสัมพันธ�ระหว$างวัตถุดิบนําเข,าจากต$างพ้ืนท่ี(จังหวัดอ่ืน) กับการจัดการของเสียจาก
ยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการจําหน$ายให,กับโรงงานนอกพ้ืนท่ี(ต$างจังหวัด) นั้น มีค$าความ
คิดเห็นส$วนใหญ$กับการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิต อยู$ในระดับปานกลาง ซ่ึงมี
ค$าความคิดเห็นมากกว$าการจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิตโดยการนํากลับไปใช,ใหม$
ในโรงงาน และการจําหน$ายให,กับโรงงานในพ้ืนท่ี (ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในอําเภอ
เดียวกัน) 
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เม่ือนํามาพิจารณากับสมมติฐานได, ต้ังไว,  คือ ระดับของการพัฒนาเศรษฐนิ เวศ
อุตสาหกรรมอยู$ในระดับใด นั้น จึงสรุปได,ว$าเปEนการพัฒนาเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ในระดับมหภาค 
ซ่ึงสอดคล,องกับ หลักการเศรษฐนิเวศ ในระดับมหภาค  ท่ีเปEนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
ระดับภูมิภาคหรือ ระดับชาติ เช$น การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ท่ีเน,นพัฒนาเครือข$าย
ของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในเมืองเดียวกัน หรือต$างเมือง เครือข$ายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะ
เกิดข้ึนเม่ือเศษวัสดุจํานวนมากๆ จากอุตสาหกรรมอ่ืนมาใช,ในการแปรรูป ทําให,เกิดการติดต$อซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนเศษวัสดุระหว$างกัน ซ่ึงการแลกเปลี่ยนของเสียระหว$างอุตสาหกรรมอาจนําไปสู$การพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม$ข้ึน  
 
2. สรุป  

ป1จจัยท่ีมีผลต$อการดําเนินการตามหลักการเศรษฐนิเวศของอุตสาหกรรมยาง จะเห็นได,
ว$าป1จจัยในด,านการกายภาพ ด,านการจัดการสิ่งแวดล,อม  ด,านการบริหารจัดการ และการประยุกต�ใช,
หลักการเศรษฐนิเวศ ซ่ึงเปEนตัวแปรท่ีใช,ในวิจัย มีความสอดคล,องกันกับหลักการเศรษฐนิเวศ และหาก
มีการนําหลักการนี้มาประยุกต�จริง หน$วยงานท่ีเก่ียวข,อง และให,การสนับสนุน ซ่ึงมีความสอดคล,อง
กับ อัญชลี ชวนิตย� (2546) ได,แสดงความคิดเห็น หลักการสําคัญของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เชิง
เศรษฐนิเวศ คือ 1) นําของเสียวัสดุเหลือใช,จากโรงงานหนึ่งมาเปEนวัตถุดิบของอีกโรงงานหนึ่งเพ่ือให,
เกิดความคุ,มค$าในการใช,ทรัพยากรและลดปริมาณของเสีย 2) พยายามปUดวงจรของการใช,ทรัพยากร 
และปลดปล$อยของเสียให,มากท่ีสุดเท$าท่ีจะเปEนไปได, โดยพยายามสร,างสมดุลระหว$างการใช,วัตถุดิบใน
การผลิตและการผลิตเปEนสินค,าของแต$ละโรงงาน และแต$ละนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให,เห็นถึงความ
สมดุลของแต$ละแหล$งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ3) เสริมสร,างกิจกรรมความร$วมมือต$าง ๆ ท้ังในนิคม
อุตสาหกรรมเดียวกันและระหว$างนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให,การช$วยเหลือกันตามหลักการอยู$ร$วมกัน 
กิจกรรมความร$วมมือท่ีกล$าวถึงครอบคลุมด,านวัตถุดิบระบบการขนส$ง ทรัพยากรบุคคล การตลาด 
ข,อมูลข$าวสารและระบบการสื่อสาร คุณภาพชีวิตและชุมชนสัมพันธ� สิ่งแวดล,อมอนามัย และความ
ปลอดภัย พลังงาน และขบวนการผลิต เปEนต,น และสอดคล,องกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ, 2549 การพัฒนาอย$างยั่งยืน (Sustainable Development) เปรียบ
เปEนองค�รวมของท้ังหมดจากต,นน้ําไปยังปลายน้ํา จากผู,ผลิตไปยังผู,บริโภค จากแนวคิดของคนในวันนี้
เพ่ือคนในวันหน,า หรือจะเรียกว$าเปEนการมองระบบโดยรวมเพ่ือทุกคนในโลกซ่ึงถือว$า เปEนระบบ
ท้ังหมดของความยั่งยืน ดังนั้นการท่ีจะสามารถพัฒนาอย$างยั่งยืนได,ต,องผ$านข้ันตอนต$าง ๆ ของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ�จากกรอบเล็ก ๆ แล,วค$อย ๆ ขยายใหญ$ออกมาให,ครอบคลุมทุกด,าน เพราะการ
ดําเนินการนี้จําเปEนต,องทําการเตรียมความพร,อมหลาย ๆ ด,านท้ังวิธีการ เครื่องมือ โดยเฉพาะ
บุคลากรซ่ึงมีความสําคัญท่ีสุดในการสร,างแนวคิดและดําเนินการจึงจะสามารถดําเนินการให,ประสบ
ความสําเร็จได, เพ่ือให,เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศท่ียั่งยืน 
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3. ข�อเสนอแนะในงานวิจัย 
ข,อเสนอแนะในการวิจัย มี 2 ส$วน คือ ข,อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการ ท่ีได,จาก

การวิเคราะห�ข,อมูลแบบสอบถาม ข,อเสนอแนะทางด,านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,อง ดังนี้  
3.1 ข�อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการ  
 ข,อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการ ท่ีได,จากการวิเคราะห�ข,อมูลแบบสอบถาม 

และการพิสูจน�สมมุติฐาน ท่ีจะเห็นได,ว$า พ้ืนท่ีศึกษาคือนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีศักยภาพพอท่ีจะ
นําเอาหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศมาใช,กับกลุ$มอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีได, ส$วนพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีเปEนกลุ$มอุตสาหกรรมยาง นั้น ก็สามารถพัฒนาให,เปEนอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ได,เช$น โดยเปEน
การพัฒนาหลักการในระดับสูง ประกอบกับสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีได,มีการหมุนเวียนรูปแบบการบริหาร
จัดการได,สอดคล,องกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ซ่ึงหากจะพัฒนาให,เปEนรูปธรรม
มากข้ึน จึงมีข,อเสนอแนะ ดังนี้  

 3.1.1 การนําเข,าวัถตุดิบ ควรเพ่ิมแหล$งนําเข,าวัตถุดิบให,อยู$ในพ้ืนท่ีอําเภอ และพ้ืนท่ี
ภายในนิคมฯ เพ่ือเปEนการลดต,นทุนของอุตสาหกรรมท่ีอยู$ในระดับจุลภาค ระดับกลาง ท่ีมีค$าอยู$ใน
เกณ�น,อยท่ีสุด และปานกลาง เพ่ือเปEนการพัฒนาการวางแผนให,เปEนไปหลักการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศ ท้ังระบบได,อย$างมีประสิทธิภาพ 

 3.1.2 การวางแผนในการศึกษาของเสียของแต$ละอุตสาหกรรมว$าสามารถนําของเสีย
ท่ีเหลือใช,จากโรงงานหนึ่งมาเปEนวัตถุดิบของอีกโรงงานหนึ่งได,โดยการศึกษากระบวนการผลิตแต$ละ
โรงงาน แล,วนํามาศึกษาเพ่ือใช,วางแผนในการดําเนินการ 

 3.1.3 ปรับปรุงนโยบายให,สอดคล,องกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 
ในเรื่องการประยุกต�ใช,หลักการเศรษฐนิเวศในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม  

 3.1.4 ส$งเสริมและสนับสนุนให,ผู,นํามีวิสัยทัศน�เก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศน� 
 3.1.5 สร,างกิจกรรมและประชาสัมพันธ�เก่ียวกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง

เศรษฐนิเวศ ภายในหน$วยงาน  และหน$วยงานท่ีเก่ียวข,อง 
3.2 ข�อเสนะแนะทางด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 3.2.1 ด�านกายภาพ 
  การสั่งซ้ือสินค,าท่ีสามารถสั่งซ้ือร$วมกันได, ท้ังภายในและภายนอก เช$น การให,

ข,อมูลกับบริษัทประเภทอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํากากยางไปใช,กับผลิตภัณฑ�สินค,าของบริษัทได,  
 3.2.2 ด�านส่ิงแวดล�อม 
  ควรมีจัดการสิ่งแวดล,อมอุตสาหกรรมท้ังระบบ โดยการกําหนดเกณฑ�การ

พิจารณาโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข,ามาลงทุนในพ้ืนท่ี ควรได,รับมาตรฐานหรือรางวัลทางด,าน
สิ่งแวดล,อม มากกว$า โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม$ได,รับรางวัลใดๆ เพ่ือเปEนสร,างพ้ืนฐานในการโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นๆ ได,อย$างมีประสิทธิภาพและเปEนระบบ 
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 3.2.3 ด�านหลักการ 
  การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ สามารถนํามาใช,กับกลุ$มอุตสาหกรรม

ยางนิคมอุตสาหกรรมนวนคร หรือใช,กับกลุ$มอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนได, และอาจพัฒนาไปถึงการรวบ
รวบกฎระเบียบทางด,านกฎหมายของประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีสามารถดําเนินการตามหลักการ
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศได, และในการปรับปรุงผังเมืองรวมในครั้งต$อไป ควรกําหนดให,มีวาง
แผนการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความสัมพันธ�กับหลักการโรงงานอุตสาหกรรมให,เปEนกลุ$มเดียวกัน  
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บทท่ี 7 
สรุปและข�อเสนอแนะ 

 
จากท่ีมาของความสําคัญ การศึกษาหลักการ แนวคิด และกรณีศึกษางานวิจัย ท่ีเก่ียวข"อง 

การรวบรวมข"อมูล การวิเคราะห% และพิสูจน%สมมุติฐาน ท่ีได"ทําการศึกษาค"นคว"า ต้ังแต,ในบทท่ี 1 ถึง
บทท่ี 6 โดยในบทนี้จะเป3นการนําเสนอการสรุปเนื้อหาจากการวิจัยในส,วนท่ีสําคัญพร"อมท้ัง
ข"อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต,อไป เพ่ือให"เกิดประโยชน%สําหรับการวิจัยข้ันต,อไป 
 
1. สรุปสาระสําคัญของการวิจัย 

1.1 วัตถุประสงค% ท่ีได"ทําการศึกษาในงานวิจัย คือ การศึกษาสภาพท่ัวไป และป8ญหาของ
กลุ,มอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ี ซ่ึงสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนครมีศักยภาพ
พอท่ีจะนําเอาหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศมาใช"กับกลุ,มอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีได" ส,วน
ป8ญหาของพ้ืนท่ีวิจัย นั้น มีป8ญหามลพิษทางฝุ<นละอองและขยะมูลฝอยมากท่ีสุด และมลพิษทาง
อากาศ  มีป8ญหาน"อยท่ีสุด 

 1.1.1 การศึกษาหลักการ แนวคิด และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข"องกับเศรษฐนิเวศ
อุตสาหกรรม ซ่ึงจากหลักการแนวคิด และกรณีศึกษา ได"ศึกษาโดยการหลักการเศรษฐนิเวศ
อุตสาหกรรมแล"ว ผู"วิจัยได"นํามาประยุกต%ในการ และวิเคราะห%พ้ืนท่ีศึกษา ส,วนแนวคิดและกรณีศึกษา
ท่ีเก่ียวข"อง ได"นํามาเป3นแนวทางในการออกแบบ แบบสอบถาม เพ่ือทดสอบสมมุติฐานในพ้ืนท่ี  
สําหรับระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ว,าอยู,ในระดับระดับมหภาค 
นั้น วิเคราะห%จากระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 

 1.1.2 การศึกษาทัศนคติของผู"ประกอบการอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ในการประยุกต%ใช"หลักการ การพัฒนากลุ,มอุตสาหกรรมยาง เชิงเศรษฐนิเวศใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ป8จจัยท่ีมีผลต,อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ ในภาพรวม
อุตสาหกรรมยางมีความคิดเห็นในป8จจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน%ของผู"นํา ป8จจัยท่ีมี
ความสําคัญน"อยท่ีสุด  คือ การสื่อสารภายในหน,วยงาน   

  ส,วนป8จจัยท่ีมีผลต,อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ  แต,ละ
ประภทกลุ,มตัวอย,างโรงงานอุตสาหกรรมยาง เป3นดังนี้ 

  1.1.2.1 กลุ,มโรงงานอุตสาหกรรมยาง ขนาดเล็ก มีความคิดเห็นในป8จจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน%ของผู"นํา รองลงมามี 3 ป8จจัย คือ การมีส,วนร,วมของพนักงานใน
บริษัท การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดระดับบุคคล และ การสื่อสารภายในหน,วยงาน ส,วนป8จจัยท่ี
มีความสําคัญน"อยท่ีสุด คือ การสนับสนุนจากหน,วยงานท่ีเก่ียวข"อง   
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  1.2.3.2 กลุ,มโรงงานอุตสาหกรรมยาง ขนาดกลาง มีความคิดเห็นในป8จจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน%ของผู"นํา รองลงมา คือ ความรู"เก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศ 
และป8จจัยท่ีมีความสําคัญน"อยท่ีสุด คือ การนําไปใช"ปฏิบัติในทุกระดับ  

  1.2.3.3 กลุ,มโรงงานอุตสาหกรรมยาง ขนาดใหญ, มีความคิดเห็นในป8จจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ นโยบายและวิสัยทัศน%ของผู"นํา รองลงมา คือ การสื่อสารภายในหน,วยงาน และป8จจัย
ท่ีมีความสําคัญน"อยท่ีสุด คือ การร,วมมือระหว,างบริษัทเดียวกันหรือเก่ียวข"องกันในพ้ืนท่ี   

1.1.3 เสนอแนะแนวทาง การดําเนินการให"กลุ,มอุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร เป3นนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ โดยเสนอใน
ประเด็นต,างๆ ดังนี้ 

1.1.3.1 เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกลุ,มอุตสาหกรรมยาง ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงจะกล,าวในข"อเสนอแนะการบริหารจัดการ 

1.1.3.2 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด"านกายภาพของกลุ,มอุตสาหกรรม
ยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพ่ือให"สามารถดําเนินการในลักษณะของการพัฒนากลุ,มอุตสาหกรรม
ยาง เชิงเศรษฐนิเวศ ได" ซ่ึงจากผลการวิเคราะห% ป8จจัยท่ีมีผลต,อการจัดการของเสียตามหลักการ
เศรษฐนิเวศของอุตสาหกรรมยาง ทําให"ทราบว,า จะต"องทําการแก"ไขปรับปรุงซ่ึงจากผลการวิเคราะห%
ป8จจัยท่ีมีผลต,อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศของอุตสาหกรรมยาง ดังนี้ 

1.1.3.2.1 ป8จจัยท่ีมีผลต,อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐ
นิเวศของอุตสาหกรรมยางในภาพรวม ส,วนใหญ,มีความคิดเห็นในป8จจัยท่ีสําคัญน"อยท่ีสุด คือ การ
นําไปใช"ปฏิบัติในทุกระดับอย,างจริงจัง และการสนับสนุนจากหน,วยงานท่ีเก่ียวข"อง  

1.1.3.2.2 ป8จจัยท่ีมีผลต,อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐ
นิเวศของอุตสาหกรรมยาง ขนาดเล็ก คือ การสนับสนุนจากหน,วยงานท่ีเก่ียวข"อง ขนาดกลาง คือ การ
นําไปใช"ปฏิบัติในทุกระดับอย,างจริงจัง  

1.1.3.2.3 ป8จจัยท่ีมีผลต,อการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐ
นิเวศของอุตสาหกรรมยาง ขนาดใหญ, คือ การร,วมมือระหว,างบริษัทเดียวกันหรือเก่ียวข"องกันในพ้ืนท่ี  

1.2 ตัวแปรต"นในการวิจัย มี 4 ตัวแปร และท้ัง 4 ตัวแปรมีความสอดคล"องกับตัวแปร
ตาม คือ รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกลุ,มอุตสาหกรรมยางเชิงเศรษฐนิเวศ ในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 1.2.1 ตัวแปรทางกายภาพของกลุ,มอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จากการศึกษาข"อมูลทางกายภาพ ของกลุ,มอุตสาหกรรมยาง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบว,า
สามารถกําหนดให"มีพ้ืนท่ีส,วนกลาง หรือพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช"ทําประโยชน%ร,วมกัน เพ่ิมมากข้ึนได" 

 1.2.2 ตัวแปรทางสิ่งแวดล"อม ได"ศึกษาเก่ียวกับของเสียหรือของเหลือจากกลุ,ม
อุตสาหกรรมยางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร คือ การประยุกต%ใช"หลักการเศรษฐนิเวศในการจัดการ
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ของเสียอุตสาหกรรมของกลุ,มตัวอย,างโรงงานอุตสาหกรรมยาง ซ่ึงการมีวิสัยทัศน%เก่ียวกับหลักการ
เศรษฐนิเวศน%ของผู"นํา จะช,วยให"การประยุกต%ใช"ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด  

 1.2.3 ตัวแปรการบริหารจัดการ ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุ,มอุตสาหกรรม
ยาง ในป8จจุบันของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบว,าสามารถใช"แนวทางในการบริหารจัดการร,วมกันกับ
หลักการเศรษฐนิเวศ ได" 

 1.2.4 ตัวแปรหลักการเศรษฐนิเวศ ศึกษาเก่ียวกับหลักการดังกล,าว ว,าสามารถนํามา
ประยุกต%ใช"กับรูปแบบการพัฒนากลุ,มอุตสาหกรรมยางเชิงเศรษฐนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ได" 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา  
 หลักการเศรษฐนิเวศสามารถประยุกต%ใช" กับกลุ,มอุตสาหกรรมยาง ในนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถประยุกต%ใช"ได" ระดับมหภาค 
1.4 การเก็บรวบรวมข"อมูลจากการสํารวจ  และแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาข"อมูลเบื้องต"นของพ้ืนท่ีศึกษา คือ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส,วนพ้ืนท่ีวิจัย คือ กลุ,มอุตสาหกรรมยาง จํานวน 13 โรงงานท่ีต้ังอยู,ใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป3นประเภทกลุ,มอุตสาหกรรมอันดับต"นๆ จากการจัดประเภทของนิคม
อุตสาหกรรมนวนครการเก็บข"อมูลเป3นการเก็บข"อมูลจากภาคสนามและแบบสอบถาม 

1.5 การวิเคราะห% และพิสูจน%สมมติฐาน 
 จากการวิเคราะห% และพิสูจน%สมมุติฐาน สรุปได"ว,า แนวทางการนําหลักการ การ

พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ชองกลุ,มอุตสาหกรรมยาง มาประยุกต%ใช"กับ นิคมอุตสาหกรรมน
วนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ%กับตัวแปรท้ัง 4  ตัวแปร ท่ีทําการวิจัย คือ
ตัวแปร ด"านการกายภาพ ด"านการจัดการสิ่งแวดล"อม  ด"านการบริหารจัดการ และการประยุกต%ใช"
หลักการเศรษฐนิเวศ ผู"ประกอบการอุตสาหกรรมยางในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีการ
ประยุกต%ใช"หลักการ การพัฒนากลุ,มอุตสาหกรรมยาง เชิงเศรษฐนิเวศ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได" 
ในระดับมหภาค   

  
2 ข�อบกพร"อง 

2.1 การวิ เคราะห%ข"อมูลความคิดเห็นและข"อเสนอแนะจากแบบสอบถามกลุ,ม
ผู"ประกอบการอุตสาหกรรมยาง เพียง 13 โรงงาน ซ่ึงก็อาจเป3นเพียงความคิดเห็นและข"อเสนอแนะ
เพียงบางส,วน ท่ีอาจยังไม,ครอบคลุมในทุกประเด็น 

2.2 การวิจัยท่ียังไม,ได"เจาะลึกในส,วนการบริหารจัดการของกลุ,มผู"ประกอบการ นั้นๆ 
เนื่องจากข"อมูลบางอย,างเป3นข"อมูลลับของโรงงาน นั้นๆ  

2.3 เนื่องจากหลักการเศรษฐนิเวศ เป3นเนื้อหาท่ีเก่ียวกับระบบความคิด จําเป3นต"องใช"
กลุ,มตัวอย,างเป3นจํานวนมาก ประกอบกับเวลาท่ีมีจํากัด จึงทําให"กลุ,มตัวอย,างมีจํานวนไม,มาก
เท,าท่ีควร  
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2.4 ป8ญหาท่ีเกิดข้ึนในการเก็บจากผู"ประกอบการ นั้นพบว,ามีป8ญหาด"านข"อมูลเชิงลึกและ
การถ,ายภาพภายในพ้ืนท่ีประกอบการ แต,ให"ใช"ข"อมูลจาก web page ทําให"ถ,ายรูปสถานท่ี
ประกอบการได"เฉพาะภายนอก และรายละเอียดบางส,วนศึกษาจากการ web page ผู"ประกอบการ 
 
3. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยข้ันต"อไป 

ควรเป3นตัวแปรท่ีงานวิจัยนี้ยังไม,ได"นํามาวิจัย คือ ตัวแปรระบบขนส,ง เศรษฐกิจ 
การศึกษา และด"านกฎหมาย 
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แบบสอบถาม 
 

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมยางในนวนคร โดยใช หลักการเศรษฐนิเวศ 
 บริษัท 
..................................................................................................................................................   
 สถานท่ี 
................................................................................................................................................ 
 
 ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
 
  1. ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 บริษัท/โรงงานของท/าน คือ 
   1. โรงงานขนาดย/อมหรือขนาดเล็ก (เงินทุนไม/เกิน 50 ล านบาท หรือ
คนงานไม/เกิน 50 คน) 
   2. โรงงานขนาดกลาง (เงินทุนมากกว/า 50 ล านบาท แต/ไม/เกิน 200 
ล านบาท หรือคนงาน มากกว/า 50 คน แต/ไม/เกิน 200 คน) 
   3. โรงงานขนาดใหญ/ (เงินทุนมากกว/า 200 ล านบาท และมีคนงาน
มากกว/า 200 คน) 
   
  2. บริษัทของท/านเป9ดทําการมาเป;นระยะเวลา (ระบุ) ...........................ป< 
 
  3. บริษัทของท/านได รับมาตรฐานหรือรางวัลทางด านสิ่งแวดล อมอะไรบ าง 
   1. ได รับ ระบุ 
................................................................................................................................................................
.................... 
   2. ไม/ได รับ  
 
 
 
 
 
  
 

        …..... / ส�วนท่ี 2 
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 ส�วนท่ี 2 การจัดการส่ิงแวดล�อมภายในบริษัท 
 
  4. บริษัทของท/านมีนโยบายทางด านสิ่งแวดล อมหรือไม/ อย/างไรบ าง 
   1  มี (ระบุ) 
................................................................................................................. 
   2 ไม/มี 
  5. ป=ญหามลพิษทางด านสิ่งแวดล อมภายในบริษัทมีอะไรบ าง และมีวิธีการในการ
แก ไขป=ญหามลพิษทางด านสิ่งแวดล อมเหล/านี้ อย/างไร ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ 
   1) มลพิษทางน้ํา (ระบุ) 
…….......................................................................................... 
การแก ไขป=ญหา (ระบุ) 
…........................................................................................................................................... 
.   2) มลพิษทางอากาศ 
(ระบุ)........................................................................................... 
การแก ไขป=ญหา (ระบุ) 
…........................................................................................................................................... 
   3) มลพิษทางเสียง (ระบุ) 
............................................................................................. 
การแก ไขป=ญหา (ระบุ) 
…........................................................................................................................................... 
   4) ขยะมูลฝอย (ระบุ) 
................................................................................................... 
การแก ไขป=ญหา (ระบุ) 
…………................................................................................................................................... 
   5) มลพิษอ่ืนๆ 
(ระบุ)…................................................................................................. 
การแก ไขป=ญหา (ระบุ) 
………...................................................................................................................................... 

6. วัตถุดิบยาง ท่ีทางบริษัทนําเข ามาจากท่ีใด 
 

  สัดส�วน 
  สถานท่ี 

1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100% 

1) ภายในนิคมฯ     
2) ภายในอําเภอ     
3) ต�างพ้ืนท่ี(จังหวัดอ่ืน)     
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7. การจัดการของเสียจากยางหลังจากกระบวนการผลิต 
น อยท่ีสุด น อย มาก มากท่ีสุด ลําดับ การจัดการของเสียจากยาง

หลังจากกระบวนการผลิต 
1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-

100% 
1 

นํากลับไปใช ใหม/ในโรงงาน         

2 จําหน/ายให กับโรงงานในพ้ืนท่ี
(ในนิคมอุตสาหกรรม หรือใน
อําเภอเดียวกัน) 

        

3 จําหน/ายให กับโรงงานนอกพ้ืนท่ี
(ต/างจังหวัด)         

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…..... / ส�วนท่ี 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 88 

ส�วนท่ี 3 ความเข�าใจเก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศ และการประยุกต<ใช� 
 
  8. โปรดทําเครื่องหมาย   ในช/องว/าง ตามความเข าใจของท/าน 

ลํา 
ดับ 

การประยุกต<ใช�หลักการเศรษฐนิเวศใน 
การจัดการของเสียอุตสาหกรรม 

น�อย
ท่ีสุด 

น�อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

1. 
การใช หลักการเศรษฐนิเวศนIในการดําเนินกิจการของ
บริษัทท/านมีมากน อยเพียงไร 

     

2. 
การประยุกตIใช หลักการเศรษฐนิเวศนI ช/วยให 
ภาพลักษณIของบริษัทท/านดีข้ึน 

     

3. 
หลักการเศรษฐนิเวศนI  สามารถช/วยให บริษัทท/านมี
กําไร 
มากข้ึน 

     

4. 
หลักการเศรษฐนิเวศนI  สามารถประยุกตIใช ในการ
จัดการของเสียในบริษัทได หลายๆด าน 

     

5. 
การนําหลักการเศรษฐนิเวศนI  มาใช ต องทําทีละข้ัน 
และค/อยเป;น 
ค/อยไป 

     

6. 
การมีวิสัยทัศนIเก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศนIของผู นํา 
จะช/วยผลักดันให การประยุกตIใช ประสบความสําเร็จ   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ....... / ส�วนท่ี 4 
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 ส�วนท่ี 4 ข�อเสนอแนะในการจัดการของเสียตามหลักการเศรษฐนิเวศ 
  
  (โปรดกรอกหมายเลข 1 – 6 โดยหมายเลข 1 คือ ปCจจัยท่ีสา คัญมากท่ีสุด จนถึง
หมายเลข  6 คือ ปCจจัยท่ีสําคัญน�อยท่ีสุด) 
  .............. วิสัยทัศนIและนโยบายของผู นํา 
  .............. ความรู เก่ียวกับหลักการเศรษฐนิเวศนI 
  .............. การร/วมมือระหว/างบริษัทเดียวกันหรือเก่ียวข องกันในพ้ืนท่ี 
  .............. การสื่อสารภายในหน/วยงาน 
  .............. การสนับสนุนจากหน/วยงานท่ีเก่ียวข อง 
  .............. การมีส/วนรวมของพนักงานในบริษัท 
  .............. การนําไปปฏิบัติอย/างจริงจังในทุกระดับ 
  .............. การติดตามประเมินผลอย/างจริงจัง เช/น ตัวชีวั้ดระดับบุคคล 
  .............. อ่ืนๆ ระบุ
..........................................................................................................................................................
  
  9. ข อเสนอแนะในการประยุกตIใช หลักการเศรษฐนิเวศนIในภาคอุตสาหกรรม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
       ขอบพระคุณท่ีท�านให�ความร�วมมือ 
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