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The objectives of this research are to: (1) study the characteristics of manpower in eco-industry; and
(2) propose the educational management guidelines for developing manpower in eco-industry. The research study is
conducted by collecting data from Document Studies, Questionnaire, Interview, and Group Interview. The collected
data by Questionnaire are analyzed by using statistics to find percentage and ANOVA. The data, collected
by Interview and Group Interview, are analyzed by Content Analysis.
The research results were concluded as follows:
1) The characteristics of manpower in the eco-industry were divided into 3 aspects: (1) Knowledge.
The skilled labors were able to: point out the direction of the factory/company, and therefore were required
the knowledge related to the policy/planning; and specify the policy that was clear and practicable. The semi-skilled
and unskilled labors must have knowledge about the environment, sustainable development, and economics for
being the foundation in training provided by the factory/company prior to work; (2) Skills. The skilled labors are
required the system-oriented thinking skill, overall analytical ability and the potential impacts, and the motivation skill
in order that the lower level labors were aware of the environmental problems; and (3) Attitude. The skilled labors,
semi-skilled labors, and unskilled labors must have the positive conscious mind towards the environment and
self-awareness of being able to assist the environment problem-solving and serious practices.
2) Guidelines on educational management for developing manpower in eco-industry were divided into
3 types: (1) Formal education. The skilled labors, semi-skilled labors, and unskilled labors education provision must
emphasize the knowledge about environment, sustainable development, economics, and internalizing the positive
conscious mind towards the environment. The skilled labors must emphasize the additional knowledge in the
environmental law policy/planning, environmental management, transportation, architecture, and industrial design;
(2) Non-formal education. The skilled labors, semi-skilled labors, and unskilled labors should implement the
internal/external training of the factory/company to increase knowledge and experience in the particular areas such as
the environmental knowledge, and sustainable development; and (3) Informal education. The skilled labors, semiskilled labors, and unskilled labors should implement the learning activities, wire broadcasting, and printing media.
These should be done together with the community by allowing the manpower to participate seriously from the
thinking planning and action.
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บทที 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การพัฒนาประเทศทีผ่านมา ประเทศต่างๆ ทัว โลกมุ่งเน้ นไปทีการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
โดยมี ภ าคอุ ต สาหกรรมเป็ นปั จจั ย สํ า คั ญ ที ใ ช้ ขั บ เคลื อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทางเศรษฐกิ จ เป็ นดัช นี สํ า คัญ ในการวัด การพัฒ นาของประเทศ ทํ า ให้
ทุกประเทศมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมจึงเพิมขึ 2นอย่างรวดเร็ ว
โดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมมากมายในการพัฒนา เพือตอบสนอง
ความต้ องการของตนเองอย่างไร้ ขีดจํากัด ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของโลก
เสื อมโทรมลดลงอย่างรวดเร็ ว กลายเป็ นปั ญ หาวิกฤตการณ์ สิ ง แวดล้ อมอย่างหลี กเลี ยงไม่ไ ด้
เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติมากมาย เช่น การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การลดลง
ของชันโอโซน
2
ปั ญหาสารตกค้ างทีเป็ นพิษและของเสียอันตราย การตัดไม้ ทําลายป่ า การลดลง
ของพันธุ์พืชและสัตว์ ปั ญหามลพิษทางนํ 2าและอากาศ เป็ นต้ น (กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม,
2552: ออนไลน์)
จากทีกล่าวมาข้ างต้ นนี 2 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้ มี
มติให้ จดั การประชุมใหญ่ขึ 2นทีกรุงสต๊ อกโฮล์ม เมือปี พ.ศ. 2515 โดยรัฐบาลสวีเดนเป็ นเจ้ าภาพ
เรี ยกการประชุมนันว่
2 า “การประชุมสหประชาชาติเรื องสิงแวดล้ อมของมนุษย์” (UN Conference
on the Human Environment) มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ และ
มีผ้ สู งั เกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ เพือหาแนวทางการแก้ ไขวิกฤตการณ์
สิง แวดล้ อ มที ป ระเทศต่า งๆ กํ า ลัง เผชิ ญ อยู่ ซึง ผลจากการประชุม ครั ง2 นี ไ2 ด้ มี ข้ อ ตกลงหลายๆ
อย่างร่วมกัน อาทิการจัดตังโครงการสิ
2
งแวดล้ อมแห่งประชาชาติ (United Nations Environment
Programme: UNEP) ต่อจากนัน2 ในปี พ.ศ. 2535 ได้ มี ก ารประชุม สุดยอดของโลกว่าด้ ว ย
สิงแวดล้ อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development: UNCED)
ณ กรุ งริ โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล มีประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จํานวน 178 ประเทศ
รวมทั ง2 ประเทศไทยที ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ จั ด ตั ง2 คณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ วยการพั ฒ นาที ยั ง ยื น
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(Commission on Sustainable Development: CSD) และได้ ร่วมลงนานรับรองเอกสาร 3 ฉบับ
ได้ แก่ ปฏิญญาริ โอ (Rio Declaration on Environment and Development) แถลงการณ์เกียวกับ
หลั ก การด้ านป่ าไม้ (Statement
of
Forest
Principle) และแผนปฏิ บัติ ก าร 21
(Agenda 21) อนุสัญญา 2 ฉบับ อนุสัญ ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในปี พ.ศ. 2543 เกื อ บทุก ประเทศทัว โลกได้ ม ารวมตัว กัน ในการประชุม สุด ยอด
แห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในการประชุม
ครัง2 นันผู
2 ้ นํารัฐได้ ตกลงตังเป
2 ้ าหมายในการพัฒนา โดยทุกประเทศจะต้ องบรรลุเป้าหมายภายใน
ปี พ.ศ. 2558 เรี ยกว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals:
MDGs) สองปี ต่อมาคือปี พ.ศ. 2545 องค์การสหประชาชาติได้ จดั การประชุมสุดยอดของโลก
ว่าด้ วยการพัฒ นาที ยังยื น (World Summit on Sustainable Development: WSSD)
ณ กรุ งโจฮันเนสเบอร์ ก ประเทศแอฟริ กาใต้ ซึง มีประเทศสมาชิกจํานวน 180 ประเทศ รวมทัง2
ประเทศไทยได้ ล งนามรั บรอง ปฏิ ญ ญาโจฮันเนสเบอร์ ก (Johannesburg Declaration on
Sustainable Development) และแผนปฏิบตั ิการโจฮันเนสเบอร์ ก (Johannesburg Plan of
Implementation: JPOI) โดยได้ เน้ นหนักให้ นานาประเทศนําแนวทางการพัฒนาทียงั ยืนทีกําหนด
ไว้ ในแผนปฏิบตั กิ าร 21 (Agenda 21) มาปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นรูปธรรมมากยิงขึ 2น
การพัฒนาทียงั ยืน คือ การพัฒนาบนเส้ นทางทีสร้ างความสุขให้ เกิดขึ 2นในปั จจุบนั โดย
ไม่ทําลายความสุขให้ ลดลงในอนาคต หรื อจากสุภาษิตเคนยาทีกล่าวว่า “จงดูแลโลกใบนี 2ให้ ดีมนั
มิใช่มรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ของเรา หากแต่เราขอยืมจากลูกหลานของเรามาใช้ ต่างหาก”
(Treats the earth well. It does not belong to you from your parents. It is loaned to you by
your children.) ล้ วนมีความหมายถึง การพัฒนาทีเน้ นผลทีเกิดขึ 2นในระยะยาวทีดีขึ 2นกว่าเดิม
มีดลุ ยภาพ ระหว่าง 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสิงแวดล้ อม
จากการประชุ ม ในเวที โ ลกที ผ่ า นมา ประเทศไทยได้ นํ า แนวคิ ด การพัฒ นาที ยัง ยื น
(Sustainable Development) มาเป็ นกระแสหลักในการพัฒนาประเทศ ตังแต่
2 ปี พ.ศ. 2535
หลังจากทีเข้ าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยสิงแวดล้ อมและการพัฒนา (UN Conference
on Environment and Development: UNCED) ณ กรุ งริ โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และ
ได้ รับรองเอกสารแผนปฏิบตั ิการ 21 (Agenda 21) ซึงเป็ นแผนแม่บทในการพัฒนา เพือร่ วมกัน
พิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมในศตวรรษที 21 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551: 5)
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ในบริ บทของประเทศไทย แนวคิดการพัฒนาทียงั ยืน สอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพ ลอดุล ยเดช คือ ทฤษฎี เศรษฐกิ จ
พอเพียง ซึง เป็ นทฤษฎีการพัฒนาทีเน้ นการพึงพาตนเองและความพอเพียงเป็ นหัวใจสําคัญ ตังแต่
2
ในระดับ ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน และประเทศชาติ โดยคํ า นึ ง ถึ ง สภาพทางกายภาพของท้ องถิ น
ระบบนิ เ วศชุม ชน และสภาพสัง คมของประชาชนฝนแต่ล ะพื น2 ที อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ดัง นี 2
(กรมควบคุมมลพิษ กองแผนงาน, 2551ก)
1) คํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม และสนองความต้ องการ
ในปั จจุบนั โดยไม่สง่ ผลเสียต่อความต้ องการในอนาคต
2) คํานึงถึงความเป็ นองค์รวม คือ มองว่าการจะทําสิงใดต้ องคํานึงถึงผลกระทบทีจะเกิด
กับสิงอืนๆ
3) คํ า นึง ถึ ง เทคโนโลยี แ ละองค์ ค วามรู้ ใหม่ว่ า ควรเป็ นไปในทางสร้ างสรรค์ และ
เอื 2อประโยชน์ อย่างสอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาพท้ องถิน
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทีเพิมขึน2 อย่างรวดเร็ ว ทําให้ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิมขึ 2นเป็ นจํานวนมาก มีการจัดตังนิ
2 คมอุตสาหกรรมหลายแห่งทัว ทุกภูมิภาค ดังนัน2
แนวทางการก่อ ให้ เ กิ ดการพัฒ นาที ยัง ยื น ของภาคอุต สาหกรรมจะสามารถเกิ ด ได้ ต้อ งอาศัย
ความพยายามทีจะสร้ างให้ เกิดดุลยภาพระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจกับมิติด้านสิงแวดล้ อม ซึงจะ
สามารถทําให้ เกิดการแข่งขันได้ อย่างเสรี ในตลาดโลก ควบคู่ไปกับการรักษาสิงแวดล้ อม อันจะ
นําไปสู่การมีชีวิตทีดีของมนุษย์ทงในปั
ั 2 จจุบนั และอนาคตและหลักการหนึงซึงเป็ นหลักการสําคัญ
ในการสร้ างดุล ยภาพระหว่า งมิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ และมิ ติด้ า นสิ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ หลัก การเชิ ง
ทฤษฎีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (กรมควบคุมมลพิษ, 2551ข: ออน์ไลน์)
หลักการเชิงทฤษฎีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ได้ ถูกนําเสนอโดย
นักวิจัยชาวสวิส 2 คน ชือ Schaltegger และ Sturm ในปี พ.ศ. 2533 และหลังจากนันไม่
2 นาน
คณะกรรมการนักธุรกิจเพือสิงแวดล้ อมโลก (World Business Council for Sustainable
Development: WBCSD) ซึง เป็ นการรวมตัวระหว่างกลุ่ม บริ ษัทชัน2 นําระหว่างประเทศกว่า
130 บริษัท จาก 30 ประเทศทัว โลก ได้ ให้ คําจํากัดความของคําว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2534 ภายใต้ แนวความคิดทีจะให้ เกิดการรวมกันของการพัฒนาทีดี
ขึ น2 ในด้ านเศรษฐกิ จ และสิ ง แวดล้ อมอั น จะนํ า ไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ข องการพั ฒ นาที ยั ง ยื น ต่ อ ไป
(กิตกิ ร จามรดุสิต และคนอืนๆ, 2550: 7)
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ประสิทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาจากการรวมกันของคํา 2 คํา ได้ แก่คําว่า Eco
หมายความได้ ถึง ระบบนิเวศ: Ecology และเศรษฐกิจ: Economy กับคําว่า Efficiency ซึงแปล
ตามภาษาไทยว่า ประสิทธิภาพ นิยามของคําว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึงบัญญัติโดย
WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) หมายความถึง
“การนํ า มาซึ ง การแข่ง ขัน กัน ในศัก ยภาพด้ า นการผลิ ต และการบริ ก ารโดยมี จุด ประสงค์ ที จ ะ
ตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ และนํามาซึงคุณภาพชีวิตทีดีขึ 2น ในขณะทีการแข่งขันดังกล่าว
มีความจําเป็ นทีจะต้ องตระหนักถึงผลกระทบทีมีตอ่ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติให้ อยู่ใน
ระดับทีอย่างน้ อยต้ องสอดคล้ องกับความสามารถของโลกใบนีท2 ีจะรองรับผลกระทบทีเกิดจาก
การแข่งขันดังกล่าวได้ ” นอกจาก WBCSD ทีได้ บญ
ั ญัติคําจํากัดความของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจแล้ ว ยังมีองค์กรอืนๆ ทีได้ ให้ คําจํากัดความ แนวทาง และวิธีการดําเนินงานของ
ประสิท ธิ ภ าพเชิ ง นิเ วศเศรษฐกิ จ ไว้ อีก ด้ ว ยเช่นกัน องค์ก รสิง แวดล้ อมยุโ รป (European
Environment Agency) องค์การเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization
for Economic Cooperation and Development: OECD) ซึงโดยส่วนใหญ่ของความหมายของ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทีได้ ให้ คําจํากัดความไว้ โดยองค์กรต่างๆ จะมีความหมาย และ
แนวทางการดําเนินงานโดยภาพรวมเป็ นไปในความหมาย และทิศทางเดียวกับที WBCSD ได้ ให้
คําจํากัดความไว้ (กิตกิ ร จามรดุสิต และคนอืนๆ, 2550: 8)
ปั จ จุบนั การนํ าเอาหลักการเชิง ทฤษฎี ประสิทธิ ภ าพเชิง นิเ วศเศรษฐกิจ มาประยุกต์ใช้
ในภาคอุต สาหกรรมเริ ม มี ม ากขึน2 เป็ นอุต สาหกรรมที มี ห ลัก การมุ่ง ลดการบริ โ ภคทรั พ ยากร
(reducing the consumption of resources) มุ่งลดผลกระทบทีมีตอ่ สิงแวดล้ อม (reducing the
impact on nature) และมุ่งเพิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริ การ (increasing product or
service value) โดยมีแนวแนวทางทีเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จของการดําเนินงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ไว้ 7 ประการ ดังนี 2 (กิตกิ ร จามรดุสิต และคนอืนๆ, 2550: 12)
1) ลดการใช้ ทรัพยากรหรื อวัตถุดิบตังต้
2 นในการผลิตและบริการ
2) ลดการใช้ พลังงานในการผลิตและบริการ
3) ลดการปล่อยสารพิษต่างๆ
4) เสริมสร้ างศักยภาพการแปรใช้ ใหม่ของวัสดุ
5) เพิมปริมาณการใช้ ทรัพยากรทีหมุนเวียนได้
6) เพิมอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์
7) เพิมระดับการให้ บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้ างธุรกิจบริการ
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จากหลักการ และแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการนักธุรกิจเพือสิงแวดล้ อมโลก
ข้ า งต้ น นี 2 จะสอดคล้ อ งกับ แนวทางการพัฒ นาที ยัง ยื น ขององค์ ก ารศึก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ประเทศหนึง ทีประสบความสํ าเร็ จ ในการนําหลักการเชิง ทฤษฎี ประสิทธิ ภ าพเชิง นิเ วศ
เศรษฐกิจ ไปปฏิบตั ิ คือประเทศญีปนุ่ สามารถขยายความสําเร็ จเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
(Eco town) ก้ า วสู่ค วามเป็ นเมื อ งอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ห รื อ เมื อ งที มี ข องเสี ย เป็ นศูน ย์
(Zero
emission) สํ า หรั บ ประเทศไทยนั น2 กระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์อย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ 2น โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็ นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที ไ ด้ นํา แนวความคิด นี ม2 าใช้ โดยร่ วมมื อกับ สํ า นักงาน
ความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ดําเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
และเครื อข่ายระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2547 โดยมีการเตรี ยมการโครงการมาตังแต่
2 ปี พ.ศ. 2543
โดยมีนิคมอุตสาหกรรมนําร่องทังสิ
2 2นรวม 5 นิคมอุตสาหกรรม ดังนี 2 (กิติกร จามรดุสิต และคนอืนๆ,
2550: 22)
1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
2) นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
3) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตําบลบ้ านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
4) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
5) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
อย่างไรก็ตามนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนัน2 เป็ นนิคมอุตสาหกรรมทีมีโรงงาน/บริ ษัท
อุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆ ทีสําคัญของประเทศ ได้ แก่ อุตสาหกรรมประเภทปิ โตรเคมี
เคมีภัณท์ เหล็ก แก๊ ส โรงกลัน นํ 2ามัน และสาธารณูปโภค โรงงาน/บริ ษัท อุตสาหกรรมเหล่านี 2ได้
ประกอบกิจการ และทําให้ เกิดของเสียเกียวกับโลหะหนัก เช่น กิจการทําแบตเตอรี และหลอมตะกัว
ซึง มีการใช้ และผลิตสารเคมี อันตรายหลายชนิด ได้ แก่ สารอินทรี ย์ระเหย (Volatile Organic
Compounds: VOCs) กรด ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ และสารโลหะหนัก
เป็ นต้ น มีการตรวจพบว่ามีสารอินทรี ย์ระเหยง่าย กรด ก๊ าซ และสารโลหะหนักปนเปื อ2 นในอากาศ
ในดิน และในนํ 2า ซึง การปนเปื อ2 นของสารโลหะหนักนี 2อาจเนืองจากกระบวนการผลิต และการกําจัด
ทางอุตสาหกรรมของโรงงาน/บริ ษัทต่างๆ สารโลหะหนักสําคัญทีพบปนเปื อ2 นในพื 2นทีมาบตาพุด
ได้ แก่ ตะกัว (Pb) สารหนู (As) เหล็ก (Fe) ซีลีเนียม (Se) ปรอท (Hg) สังกะสี (Zn) นิกเกิล (Ni)
แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) และแมงกานีส (Mn) เป็ นต้ น ซึงสารเคมีเหล่านี 2มีพิษ
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ต่ อ ร่ า งกายทั ง2 แบบเฉี ย บพลั น และเรื อ2 รั ง โดยทํ า ให้ ระคายเคื อ งผิ ว หนั ง และเยื อ บุ อ่ อ น
ระบบทางเดินหายใจ ตับและไต ระบบเลือด ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท และระบบกล้ ามเนื 2อ
และสารบางชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะสารอินทรี ย์ระเหย ซึงเป็ นสารประเภทสารทําละลาย
อินทรี ย์ (Organic Solvents) นันยั
2 งเป็ นสารทีมีกลินเฉพาะ ระเหยง่าย และไวไฟอีกด้ วย สาเหตุ
ดังกล่าว ในพืน2 ทีมาบตาพุดจึงพบปั ญหามลพิษทางอากาศเนื องจากการปนเปื 2อนของสารเคมี
ในอากาศ มลพิษทางนํา2 จากปั ญหานํ 2าทิ 2งของโรงงาน และมลพิษในดินเนืองจากการทิ 2งขยะมูล
ฝอยจากชุมชน และกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม นอกจากนี 2ในพื 2นทีเขตมาบตาพุดยังมี
ปั ญหาเกียวกับการรัวไหลของสารเคมี ปั ญหาเพลิงไหม้ เนืองจากสารเคมี ปั ญหาผังเมืองเกียวกับ
การรุ กลํา2 พืน2 ทีแนวกันชน (Buffer Zone) และปั ญหาการเคลือนย้ ายแรงงานข้ ามถินทําให้ มี
ประชากรแฝงจํานวนมาก ทําให้ มีปัญหายาเสพย์ติด ซึงปั ญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ผลกระทบเชิงสังคม และวัฒนธรรมในพื 2นที (กรมควบคุมโรค, 2555: 3)
การขยายตัวอย่างต่อเนืองของอุตสาหกรรมในพืน2 ที ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาและผลกระทบ
ต่างๆ ตามมา ซึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ สรุ ปเหตุการณ์ สําคัญต่างๆ ได้ ดงั นี 2
(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554ข: ออนไลน์)
1) ปี พ.ศ. 2543 - 2546 ปั ญหาเรื องกลินรบกวน จากโรงงานปิ โตรเคมี และโรงกลัน นํ 2ามัน
สืบเนืองจากพืน2 ทีตงของโรงงานอยู
ั2
่ใกล้ กับชุมชน โดยขาดพื 2นทีกันชนการดําเนินการแก้ ไขได้ รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ องด้ วยดีจนกระทัง ปั ญหาลดลงไป
2) ปี พ.ศ. 2548 ปั ญ หาเรื อ งภัยแล้ ง เกิ ดภาวะขาดแคลนนํ า2 ในพื น2 ที ส่ง ผลให้ เ กิ ด
ความระแวงในการแย่ง ใช้ นํา2 ระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม ภาครั ฐได้ ประสานการแก้ ไ ข
ปั ญหาและจัดหาแหล่งนํ 2าเพิมเติม จนกระทัง ปั ญหานี 2ผ่านพ้ นไปด้ วยดี
3) ปี พ.ศ. 2550 ประกาศเขตควบคุมมลพิษ จากผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมในพื 2นที เช่น
ปั ญหาสุขภาพอนามัย ปั ญหาการปนเปื อ2 นในนํ 2าบ่อตื 2น ปั ญหาเรื องสารประกอบอินทรี ย์ ระเหยง่าย
ทํ า ให้ อ งค์ ก รเอกชนเคลื อ นไหว รณรงค์ ใ ห้ รั ฐ บาลพิ จ ารณาประกาศให้ พื น2 ที ม าบตาพุด เป็ น
เขตควบคุมมลพิษ
อนาคตสําหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทีจะกําลังจะก้ าวไปสู่ความเป็ นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ปั ญหาทีเกิดขึ 2นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนันนั
2 บได้ ว่า เป็ นแหล่งในการศึกษา
ข้ อมูล ที ดี เพื อเป็ นการหา แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาและป้ องกัน ปั ญ หาที จ ะเกิ ด ขึน2 ในอนาคต
หลัง จากการวางแผนในการพัฒ นาแล้ ว สิง ที จ ะเป็ นแรงผลัก ดัน เรื อ งนี ใ2 ห้ ป ระสบความสํ า เร็ จ
อย่างยัง ยืนได้ คือ การวางแผนกําลังคน ในปั จจุบนั ไม่ว่าภาครัฐหรื อภาคเอกชนให้ ความสําคัญกับ
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คน หรื อ กํ าลังคน เพราะถือว่า คนเป็ นทรัพยากรอันมีค่าทีสุดเป็ นทุนมนุษย์ (Human Capital)
ทีส่งผลให้ หน่วยงานประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย กําลังคนเป็ นทรัพยากรทีมีชีวิตจิตใจ และ
ไม่ส ามารถนํ า มาทดแทนกัน ได้ ใ นลัก ษณะที มี ความสามารถเท่า กันแบบคนต่อ คน เนื องจาก
ศักยภาพของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนัน2 หัวใจสําคัญในการดําเนินงานของหน่วยงาน
จึง ขึ น2 อยู่กับ คุณ ภาพของคนที เ หมาะสม การเตรี ย มความพร้ อมโดยการวางแผนกํ า ลัง คน
(สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน, 2549: 1) พัฒนากําลังคนให้ มีความรู้ ทักษะ และ
บุค ลิ ก อุป นิ สัย สอดคล้ อ งเหมาะสมกับ ความต้ อ งการสํ า หรั บ การปฏิ บัติง านในอุต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์จึงเป็ นสิงสําคัญ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์โดยเลือกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็ นกรณีศกึ ษาต่อไป
2. คําถามการวิจัย
2.1 คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ควรเป็ นอย่างไร
2.2 แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศน์ควรเป็ น
อย่างไร
3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
3.1 เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3.2 เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
4. ขอบเขตของการวิจัย
การศึก ษาวิ จัย เรื อ ง แนวทางการจัด การศึก ษาเพื อ พัฒ นากํ า ลัง คนในอุต สาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน์ : กรณี ศึก ษานิ ค มอุต สาหกรรมมาบตาพุด เป็ นการศึก ษาวิ จัย ถึ ง แนวทางการจัด
การศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เพือทีจะบรรลุผลตามแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยมีขอบเขตของการวิจยั ดังนี 2
4.1 ขอบเขตด้ านพืน+ ที
ในการวิจัยนีจ2 ะนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน์ ของโรงงาน/บริ ษั ท ที ตั ง2 อยู่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง
จํานวน 65 โรงงาน ตามทะเบียนของกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2551
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4.2 ขอบเขตด้ านประชากร
ในการวิ จั ย นี จ2 ะศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของ กํ าลั ง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
ส่วนของสายการผลิต โดยแบ่งกําลังคนออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝีมือ
แรงงานฝี มื อ คือ คนที จ บการศึก ษาระดับปริ ญ ญาตรี หรื อสูง กว่า ได้ แ ก่ วิ ศวกร
ฝ่ ายวางแผนการผลิต วิศวกรฝ่ ายควบคุมการผลิต วิศวกรฝ่ ายเทคนิค และวิศวกรฝ่ ายซ่อมบํารุ ง
เป็ นต้ น
แรงงานกึงฝี มือ คือ คนทีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
2 ง (ปวส.) ได้ แก่
หัวหน้ าช่างหรื อช่างฝ่ ายวางแผนการผลิต หัวหน้ าช่างหรื อช่างฝ่ ายควบคุมการผลิต หัวหน้ าช่าง
หรื อช่างฝ่ ายเทคนิค และหัวหน้ าช่างหรื อช่างฝ่ ายซ่อมบํารุง เป็ นต้ น
แรงงานไร้ ฝี มื อ คื อ คนที จ บการศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ
ระดับมัธ ยมศึกษา หรื อตํากว่า ได้ แก่ ช่างฝ่ ายวางแผนการผลิต ช่างฝ่ ายควบคุม การผลิต
ช่างฝ่ ายเทคนิค และช่างฝ่ ายซ่อมบํารุง เป็ นต้ น
4.3 ขอบเขตด้ านเวลา
ในการวิจัยนี จ2 ะศึกษาคุณ ลัก ษณะของกํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ เพื อนํ ามา
วิเ คราะห์ และเสนอแนวทางการจัด การศึกษาเพื อพัฒ นากํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์
ในช่วงเวลา ตังแต่
2 พ.ศ. 2554 – 2555 เนืองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ มีประกาศแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ หลักเกณฑ์ 5 มิติ 22 ด้ าน อย่างเป็ นทางการ
5. คําจํากัดความทีใช้ ในการวิจัย
แนวทางการจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษา 3 รู ปแบบ ได้ แก่ การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศัย ที จ ะทํ าให้ คนสามารถปฏิ บัติง าน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ได้
คุณลักษณะของกําลังคน หมายถึง ความรู้ ทักษะ และบุคลิกอุปนิสยั ของคนทีทํางาน
ในโรงงาน/บริษัท ทีตงอยู
ั 2 ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
กําลังคน หมายถึง คนทีทํางานในโรงงาน/บริ ษัท ทีตงอยู
ั 2 ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ หมายถึง การประกอบการของโรงงาน/บริ ษัททีปฏิบตั ิตาม
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ หลักเกณฑ์ 5 มิติ 22 ด้ าน ของกระทรวงอุตสาหกรรม
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6. ประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับ
6.1 หน่วยงานทีมีหน้ าทีในการกําหนดนโยบาย/วางแผน เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื น2 ฐานและ
การเหมืองแร่ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการกํ าหนด
แนวทางการพั ฒ นากํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ เป็ นต้ น สามารถนํ า แนวทาง
การจัดการศึกษาเพื อพัฒ นากํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ ไปประยุกต์ใช้ ในการกํ าหนด
นโยบาย/วางแผน
6.2 หน่ ว ยงานที ต้ อ งการดํ า เนิ น การด้ านอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ เช่ น สํ า นัก งาน
นิคมอุตสาหกรรมในแต่ล ะนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน/บริ ษัท อุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ เ ป็ นข้ อมูล
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ การวางแผนกําลังคน พัฒนากํ าลังคนให้ มีความรู้ ทักษะ
และบุคลิกอุปนิสยั
6.3 หน่วยงานด้ านการศึกษา และการฝึ กอบรม สามารถนําแนวทางการจัดการศึกษาเพือ
พัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ไปประยุกต์ใช้ ในด้ านการจัดการศึกษาได้
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระดับแรงงาน
คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
หลักเกณฑ์ 5 มิติ 22 ด้ าน
1) มิติทางกายภาพ
2) มิติเศรษฐกิจ
3) มิติสงิ แวดล้ อม
4) มิติสงั คม
5) มิติการบริ หารจัดการ
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554)

1) แรงงานฝี มือ
2) แรงงานกึงฝี มือ
3) แรงงานไร้ ฝีมือ
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2541)
คุณลักษณะของกําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1) ความรู้
2) ทักษะ
3) บุคลิกอุปนิสยั
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554)

การจัดการศึกษา 3 รูปแบบ
1) การศึกษาในระบบ
2) การศึกษานอกระบบ
3) การศึกษาตามอัธยาศัย
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
แนวทางการจัดการศึกษาเพือกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

ภาพที 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
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บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจัยเรื อง แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์:
กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกี ยวข้ อง
ในประเด็นต่างๆ โดยได้ กําหนดกรอบการนําเสนอ ดังนี 5
1. นิคมอุตสาหกรรม
1.1 นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
1.2 นิคมอุตสาหกรรมในพื 5นทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออก
1.3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
1.4 ปั ญหาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.1 ทฤษฎีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2.2 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.3 นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.4 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3. การวางแผนกําลังคน
3.1 ประชากรและกําลังคน
3.2 ความหมายของการวางแผนกําลังคน
3.3 ความสําคัญและแนวทางการวางแผนกําลังคน
3.4 แนวทางการพัฒนากําลังคน
4. การจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
4.1 การจัดการศึกษาในระบบเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
4.2 การจัดการศึกษานอกระบบเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
4.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
5. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
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1. นิคมอุตสาหกรรม
1.1 นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (กนอ.) เป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม มีอํานาจและหน้ าที ในการจัดตัง5 และดูแลนิ คมอุตสาหกรรมทัวประเทศ ตาม
พระราชบัญ ญัติ ก ารนิ ค มอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 เพื อสร้ างสรรค์ ก ารผลิ ต
ทัวประเทศไทย เชืองโยง การลงทุนทัวโลก สร้ างความได้ เปรี ยบด้ านยุทธศาสตร์ และการผลิต
ประกอบด้ วย (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554ก: ออนไลน์)
1) ทําเล และทีตัง5 อยู่ในทีได้ เปรี ยบอันเพียบพร้ อมด้ วยระบบคมนาคมขนส่งที รวดเร็ ว
สะดวกสบาย สนามบิน นานาชาติที ทัน สมัย และท่า เรื อ นํ า5 ลึ ก ที จะเป็ นประตูเ ปิ ดกว้ า งสู่โ ลก
ภายนอก
2) ระบบสาธารณูปโภคทีสมบูรณ์แบบ อันประกอบด้ วยพื 5นดินทีแข็งแกร่ง สามารถรองรับ
นํ า5 หนัก อาคารโรงงานได้ สูง ระบบคาน ระบบการสื อสารที ทัน สมัย ครอบคลุม การติด ต่อ ได้
ทังประเทศใน
5
และต่างประเทศ นํ 5าประปา และไฟฟ้าทีให้ กําลังสูงอย่างคงที ระบบบําบัดนํ 5าเสียที
ได้ มาตรฐาน เพือรักษาสภาพแวดล้ อม การป้องกันนํ 5าท่วมด้ วยระบบการระบายนํ 5า
1.1.1 วัตถุประสงค์ ของการจัดตัง4 การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดตังโดยประกาศคณะปฏิ
5
ว ั ติ
ฉบับที 339 มี บทบาทสํ าคัญ ในการพัฒ นาอุตสาหกรรมของประเทศให้ เ ติบโต ควบคู่ไ ปกับ
การพิทกั ษ์ สิงแวดล้ อม โดยมีหน้ าทีหลัก (Main Function) คือ การจัดตังนิ
5 คมอุตสาหกรรม ได้ แก่
การจัดเตรี ยมทีดิน พร้ อมระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ท่อระบายนํ 5า โรงบําบัดนํ 5าเสีย ไฟฟ้า และ
ประปา เป็ นต้ น นอกจากนี 5ยังมีหน้ าทีสนับสนุน (Supporting Function) อืนๆ ได้ แก่ การให้ สิทธิ
ประโยชน์ การให้ สิงอํานวยความสะดวกและบริ การต่างๆ แก่นกั ลงทุนอุตสาหกรรม ทังนี
5 5เพือบรรลุ
ต่อนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม (การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย, 2555ข: 6-7)
1) ภาระหน้ าทีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1.1) จัดตังนิ
5 คมอุตสาหกรรม
1.2) ส่งเสริ ม และสนับสนุน ภาคเอกชนหรื อองค์การของภาครัฐจัดตัง5
นิคมอุตสาหกรรม
1.3) จัดให้ มี และให้ บริ การ ในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ซึงจําเป็ นแก่การประกอบอุตสาหกรรม

13
1.4) ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ เอกชนลงทุ น และให้ บริ การ ใน
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการซึงจําเป็ นแก่การประกอบอุตสาหกรรม
1.5) จัดให้ มี ระบบ และการจัดการ ด้ านสิงแวดล้ อม การป้องกัน และ
บรรเทาอุบตั ภิ ยั จากอุตสาหกรรม
1.6) อนุญาต อนุมตั ิ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และจัดให้
ได้ เพิมเติมสิทธิประโยชน์ สิงจูงใจ และการอํานวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม
2) บทบาทของนิคมอุตสาหกรรม
2.1) ยุทธฐานการผลิต (Strategic Production Base) ซึงพร้ อมด้ วย
ปั จจัยการผลิต ซึงทําให้ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพและสามารถแข่งบันได้ ในตลาดโลก
2.2) กลไกของรั ฐ ในการกระจายอุต สาหกรรม และความเจริ ญ ไปสู่
ภูมิภาค
2.3) กลไกของรัฐในการรักษา และส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อมอันเกิด
จากอุตสาหกรรม
2.4) กลไกของรั ฐ ในการป้ องกั น และบรรเทาอุ บัติ ภั ย อั น เกิ ด จาก
อุตสาหกรรม
2.5) กลไกของรัฐ ในการจัดระบบ ระเบียบ การใช้ ทีดินในพื น5 ทีเฉพาะ
และเป็ นส่วนหนึงของการวางผังเมืองตลอดจนการใช้ ทีดิน
2.6) กลไกของรั ฐ บาล ในการส่ ง เสริ ม สนับ สนุน อุ ต สาหกรรมทัวไป
อุตสาหกรรม เพือการส่งออก และรวมถึงอุตสาหกรรมพื 5นฐาน
3) คํานิยามของ “นิคมอุตสาหกรรม”
3.1) เขตพื 5นทีทีมีกฎหมายรองรับให้ เป็ นพื 5นทีเพือประกอบอุตสาหกรรม
และกิจการอืนซึงต่อเนืองกับการประกอบอุตสาหกรรม
3.2) เขตพื น5 ที ซึ งมี ค วามพร้ อมด้ า นระบบสาธารณู ป โภค
และ
สาธารณูปการ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบกํ าจัดนํา5 เสียส่วนกลาง ฯลฯ ซึงพร้ อมให้ ผ้ ู
ลงทุนตังโรงงานได้
5
ทนั ที
3.3) เขตพื 5นทีซึงผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะได้ รับสิทธิประโยชน์ สิงจูงใจ
และอํานวยความสะดวก ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้ รับ
เพิมเติมมากขึ 5นสําหรับโครงการทีได้ รับการส่งเสริมการลงทุน
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3.4) เขตพื 5นทีซึงจะได้ รับบริ การด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
สิงอํานวย ความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเนือง โดยหน่วยงานของรัฐ คือ การนิคมอุตสาหกรรม ดูแล
ให้ บริการตลอดไป
1.1.2 รายชือนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปั จ จุ บัน การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย มี นิ ค มอุ ต สาหกรรมที เปิ ด
ดําเนินการแล้ ว 47 นิคมอุตสาหกรรม กระจายอยู่ใน 15 จังหวัด ประกอบด้ วยนิคมอุตสาหกรรมที
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดําเนินการ 11 นิคมอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
ทีร่วมดําเนินงานกับผู้ทีร่ วมพัฒนา จํานวน 36 นิคมอุตสาหกรรม มีการจัดตังนิ
5 คมอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย ดังตารางนี 5 (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555ข: 109-112)
ตารางที 2.1 นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ลําดับ
นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ
1. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ*
2. นิคมอุตสาหกรรมลําพูน
3. นิคมอุตสาหกรรมลําพูน 2
4. นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร*
ภาคกลาง
1. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
2. นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย*
3. นิคมอุตสาหกรรมบ้ านหว้ า
4. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
5. นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร
6. นิคมอุตสาหกรมราชบุรี
7. นิคมอุตสาหกรม วีอาร์ เอ็ม
8. นิคมอุตสาหกรมเหล็กบางสะพาน
9. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดําเนินการ

จังหวัด
จังหวัดลําพูน
จังหวัดลําพูน
จังหวัดลําพูน
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จังหวัดสมุทรสาคร
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ตารางที 2.1 (ต่อ)
ลําดับ
นิคมอุตสาหกรรม
ภาคกลาง (ต่ อ)
10. นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
11. นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
12. นิคมอุตสาหกรมบางชัน*
13. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง*
14. นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
15. นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 2
16. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
17. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
18. นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี
19. นิคมอุตสาหกรรมบางปู*
20. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี*
21. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
22. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
23. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2
24. นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง
25. นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง 2
26. นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง 3
27. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง*
28. นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม
29. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
30. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด*
31. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)*
32. นิคมอุตสาหกรรมผาแดง*
33. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด
34. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี 5
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดําเนินการ

จังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

16
ตารางที 2.1 (ต่อ)
ลําดับ
นิคมอุตสาหกรรม
จังหวัด
ภาคกลาง (ต่ อ)
35. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด
จังหวัดระยอง
36. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
จังหวัดระยอง
37. นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอส
จังหวัดระยอง
38. นิคมอุตสาหกรรมท่าเรื อ เอเชีย เทอร์ มินสั
จังหวัดระยอง
39. นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้ านค่าย)
จังหวัดระยอง
40. นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
จังหวัดระยอง
41. นิคมอุตสาหกรรมบริ การ
จังหวัดเพชรบุรี
ภาคใต้
1. นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
จังหวัดปั ตตานี
2. นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ *
จังหวัดสงขลา
* การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดําเนินการ
ทีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555ข: 109-112
1.2 นิคมอุตสาหกรรมในพืน4 ทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออก
การดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 4
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2520 – 2524) ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าทีควร เนืองจากได้ รับผลกระทบ
จากการเปลียนแปลงของราคานํ 5ามันและความแปรผันของตลาดการเงินระหว่างประเทศจึงส่งผล
ให้ สภาพเศรษฐกิจของโลกเกิดภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจตกตํา ทังยั
5 งนํามาซึงปั ญหาการว่างงาน
เพิมจํานวนมากขึ 5นในประเทศต่างๆ ทัวโลก สภาพการณ์ดงั กล่าวได้ สง่ ผลกระทบ อย่างรุนแรง และ
โดยตรงต่อเศรษฐกิจของไทย ซึงไม่สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ ทีเปลียนแปลงไปได้
ทันเวลา ดังนันเพื
5 อแก้ ไขสถานการณ์วิกฤติการณ์นํ 5ามันทีเกิดขึ 5น รัฐบาลจึงได้ เร่ งหาแนวทางเพือ
การพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น ก๊ าซธรรมชาติ และเพิมการใช้ ประโยชน์ จากแหล่งพลังงานอืนๆ
ภายในประเทศ เช่น ลิกไนต์ พลังนํา5 รวมทัง5 การดําเนินมาตรการประหยัดพลังงาน และ
ปรับโครงสร้ างการผลิตไปพร้ อมกัน
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ผลของการพัฒนาทีผ่านมาได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอยู่ในพื 5นที
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลซึงทําให้ เกิดปั ญหาความแออัดและปั ญหาสังคมเมืองตามมา เพือ
แก้ ไขปั ญหาด้ านพลังงานและการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมทีเกิดขึ 5น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 5 จึงได้ มีแนวทางดําเนินการโดยเร่งรัดพัฒนาเขตอุตสาหกรรม ในบริ เวณ
ชายฝั งทะเลภาคตะวันออกซึงประกอบด้ วยพื 5นที 3 จังหวัด ในบริ เวณชายฝั งทะเลภาคตะวันออก
คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพือให้ เป็ นแหล่งทีตังของอุ
5
ตสาหกรรม
พื 5นฐาน และการผลิต ก๊ าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ซึงจะใช้ เป็ นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ นอกจากนีย5 งั ส่งเสริ มนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาค รวมทัง5 สํารวจ
ความเป็ นไปได้ แถบฝั งทะเลอืนๆ เพือใช้ เป็ นเขตอุตสาหกรรมพื 5นฐานและอุตสาหกรรมต่อเนือง
เหตุผ ลหลัก ที รั ฐ มี แนวทางส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การกระจายอุตสาหกรรมไปยัง พื น5 ที บริ เ วณ
ชายฝั งทะเลภาคตะวันออก เนืองจากภาคตะวันออกเป็ นภาคทีมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สูงสุด เมือเปรี ยบเทียบกับภูมิภาคอืนๆ ของประเทศไทย โดยผลผลิตรวมของภาคในปี พ.ศ. 2522
มีร้อยละ 13.4 ของผลผลิตรวมทังประเทศ
5
อีกทังมี
5 อตั ราการขยายตัวในช่วงปี พ.ศ. 2519 – 2522
สูง ถึงร้ อยละ 12.4 ต่อปี ซึงนับว่าสูงกว่าของทัง5 ประเทศและของภาคอื นๆ ทัง5 หมดใน
ด้ า นอุตสาหกรรม พบว่า การผลิต ในด้ า นอุตสาหกรรมที มี สัด ส่ว นสูง สุดในภูมิภ าคสูง และ
การผลิต ในด้ านอุตสาหกรรมมี 30.8% ของผลผลิต รวมของภาค (ศูน ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ
ด้ านการจัดการสิงแวดล้ อมและของเสียอันตราย, 2554: 1-3)
การทีภาคตะวันออกมีลกั ษณะโดดเด่นเนืองมาจากมีข้อได้ เปรี ยบหลายประการ ดังนี 5
1) แหล่งทีตังอยู
5 ไ่ ม่หา่ งไกลจากกรุงเทพมหานคร
2) มีพื 5นทีติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึงเป็ นแหล่งแรงงานและวัตถุดบิ หลายอย่าง
3) พื 5นทีส่วนใหญ่ตดิ กับอ่าวไทยทําให้ เป็ นช่องทางเข้ าออกทีสําคัญของสินค้ า
4) การส่งสินค้ าจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื 5นทีใกล้ เคียง สามารถ
ส่งออกไปต่างประเทศโดยไม่ผา่ นกรุงเทพฯ
5) มีปัจจัยพื 5นฐานค่อนข้ างสมบูรณ์ เช่นโครงข่ายด้ านคมนาคมและสือสารเชือมโยงทีดี
มีสนามบินอูต่ ะเภา ท่าเรื อนํ 5าลึก และกิจการขันพื
5 5นฐานอืนๆ
6) มีพื 5นทีใกล้ เคียงกับแหล่งก๊ าซธรรมชาติในทะเล ทําให้ สามารถขนส่งก๊ าซขึ 5นบกโดยใช้
ต้ นทุนตํากว่าพื 5นทีอืน
ด้ วยองค์ประกอบเหล่านี 5 ได้ ทําให้ ภาคตะวันออกสามารถจูง ใจให้ เ อกชนเข้ ามาลงทุน
พัฒ นาอุตสาหกรรม ทัง5 ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ หลายประเภท จากสภาพภูมิศาสตร์ และ
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เศรษฐกิจ ทีเอื 5ออํานวยต่อการพัฒนาดังกล่าวข้ างต้ น รัฐบาลจึงได้ กําหนดนโยบายการพัฒนา
พื 5นที 3 จังหวัดชายฝั งทะเลภาคตะวันออก อันได้ แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมพื 5นทีประมาณ 8.3 ล้ านไร่ ให้ เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญและแหล่งทีตังของ
5
อุตสาหกรรมหลักของประเทศในอนาคต โดยรั ฐ บาลมี แผนการที สํ าคัญ ในการพัฒ นาพื น5 ที
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 8 แผน ดังนี 5
1) แผนส่งเสริ มอุตสาหกรรม ได้ แก่ โครงการส่งเสริ มให้ เอกชนลงทุนด้ านอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมและขนาดกลาง ทีไม่ก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษบริ เวณแหลมฉบัง และอุตสาหกรรมหลัก
ต่างๆ บริเวณชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบตาพุด
2) แผนพัฒนาโครงข่ายบริ การขันพื
5 5นฐาน เช่น โครงการพัฒนาท่าเรื อพาณิชย์สตั หีบ และ
โครงการวางท่อนํ 5าดิบจากอ่างเก็บนํ 5าดอกรายไปยังมาบตาพุดและสัตหีบ
3) แผนพัฒนาแรงงาน ได้ แก่ โครงการส่งเสริ มการศึกษาเพือพัฒ นาแรงงานฝี มื อ
ในอุตสาหกรรม
4) แผนสาธารณสุข ได้ แก่ โครงการจัดตังศู
5 นย์ หรื อสถาบันอาชีวอนามัยในเมืองใหม่
5) แผนพัฒนาเมือง ได้ แก่ โครงการพัฒนาเมืองหลักชลบุรี เมืองรองระยอง และ
ฉะเชิงเทราและโครงการพัฒนาเมืองใหม่ทีเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
6) แผนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ได้ แก่ โครงการฟื น5 ฟูสภาพป่ าเสือม
โทรมบริ เวณแหล่งต้ นนํ 5าลําธาร และโครงการควบคุมสภาวะแวดล้ อมเป็ นพิษจากการประกอบ
กิจกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเทียว
7) แผนปรับปรุ งความเสือมโทรมของดินและการผลิตทางการเกษตร ได้ แก่ โครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้ ยืนต้ น
8) แผนศึกษาเพือวางแผนแม่บท ได้ แก่ โครงการศึกษาเพือวางแผนแม่บทของพื 5นทีชายฝั ง
ทะเลภาคตะวันออก และโครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมทางวิศวกรรมของโครงการ ทีได้
กําหนดไว้
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพื 5นที 3 จังหวัดชายฝั งทะเลภาคตะวันออกมีปัญหาและข้ อจํากัด
ในพื 5นที ทีจะต้ องแก้ ไข 3 ประการ ดังนี 5
1) การขาดแคลนนํ 5าเพือใช้ ในการอุปโภคบริโภค สําหรับแหล่งอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่
ทีจะเกิดขึ 5นในอนาคต เนืองจากแหล่งนํ 5าในปั จจุบนั มีจํานวนน้ อยและขาดแคลนพื 5นทีทีเหมาะสม
กับการพัฒนาให้ เป็ นแหล่งนํ 5าขนาดใหญ่
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2) ปั ญหาการเวนคือทีดิน เพือการพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมในบริ เวณพื 5นทีทีคณะรัฐมนตรี
ได้ กําหนดให้ เป็ นแหล่งทีตังอุ
5 ตสาหกรรมหลัก เนืองจากระดับราคาทีดินในบริ เวณดังกล่าวได้ เพิม
สูงขึ 5นอย่างรวดเร็วหลายเท่าตัว
3) ความเชือมโยงการพัฒนาระหว่างพื 5นที การพัฒนาพื 5นที 3 จังหวัดนี 5 จะต้ องคํานึงถึง
ความเชือมโยงของกิจกรรมการพัฒนาระหว่างพื 5นทีภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กรุงเทพมหานคร จะต้ องให้ มีสว่ นสนับสนุนการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึงเป็ นภูมิภาค
ทีมีขนาดใหญ่ และฐานะเศรษฐกิ จตําทีสุด ขณะเดียวกันการพัฒนาภาคตะวันออกจะต้ องเป็ น
ฐานรองรั บ ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ที จะกระจายออกจากกรุ ง เทพมหานคร ในอนาคต
ตามนโยบายการกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานคร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที 5
1.3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจัดเป็ นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ภายใต้ การกํากับดูแล
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตังอยู
5 บ่ น ถนนสุขมุ วิท ตําบลมาบตาพุด อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ซึงในการพัฒนาพืน5 ทีบริ เวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กําหนดขอบเขต
จากพื 5นทีตําบลมาบตาพุด ตําบลห้ วยโป่ ง และบางส่วนของพื 5นทีอืนๆ โดยรอบ 9 ตําบล แต่พื 5นที
เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก จะอยู่ในเขต หมู่ที 1 2 และ 3 ตําบลมาบตาพุด และ
หมู่ที 2 และ 4 ตําบลห้ วยโป่ ง เพราะนอกจากจะมีท่อส่งก๊ าซ มาขึ 5นฝั งทีนี 5แล้ วยังมีองค์ประกอบ
อื นๆ ที เหมาะสมกับการจัด ตัง5 โรงงานอุต สาหกรรม ตามนโยบายและมาตรการที สํ า นักงาน
สิงแวดล้ อมแห่งชาติกําหนด ดังนี 5 (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2555ง: ออนไลน์)
1) เป็ นบริเวณทีเหมาะสมต่อการพัฒนาและมีระบบโครงสร้ างพื 5นฐานทีสําคัญพร้ อม เช่น
ระบบคมนาคมขนส่ง ปริมาณนํ 5าใช้ พลังงาน
2) เป็ นพื 5นทีทีมีความเหมาะสมด้ านแหล่งแรงงาน และวัตถุดบิ ทีใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม
3) เป็ นพื 5นทีทีมีสมรรถนะทางการเกษตรตํา
4) มีทรัพยากรธรรมชาติน้อย หรื อทรัพยากรเสือมโทรมยากแก่การฟื น5 ฟู
5) การใช้ ประโยชน์พื 5นทีไม่ขดั ต่อนโยบายและพระราชบัญญัตทิ ีเกียวข้ องกับการใช้ ทีดิน
6) สภาพพืน5 ทีมีสมรรถนะในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสูง เช่น การรองรับของ
เสียสูงเป็ นพื 5นทีดอนนํ 5าท่วมไม่ถึง มีความลาดเอียงพอสมควร
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นอกจากนี 5ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ยังมีนิคมอุตสาหกรรมอืนๆ และท่าเรื อ
อุตสาหกรรม ทีตังอยู
5 ใ่ กล้ เคียง ดังนี 5
1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
2) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
3) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอแอล
4) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
5) ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ภาพที 2.1 บริเวณทีตังของเขตนิ
5
คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ทีมา: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2555ข: ออนไลน์
ในการที รั ฐ บาลได้ เ ลื อ กพื น5 ที ในบริ เ วณชายฝั งทะเลตะวัน ออก เนื องจากมี ลัก ษณะ
ภูมิประเทศ ทีเหมาะสมและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก โดยรัฐได้ พฒ
ั นาโครงสร้ างพื 5นฐาน
ต่า งๆ เช่น ท่า เรื อ นํ า5 ลึก ถนน นํ า5 ไฟฟ้ า และระบบโทรคมนาคม โดยการพัฒ นาดัง กล่ า วคื อ
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 5 ในการกระจายความเจริ ญจาก
เมืองหลวงไปสูภ่ มู ิภาค อย่างเป็ นระบบ
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โดยสํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ มีวิสัยทัศน์และภารกิจในการบริ หาร
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดังนี 5
วิสยั ทัศน์
1) เป็ นฐานการผลิ ต อุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี แ ละการขนส่ ง พื น5 ฐานที ทัน สมั ย ที สุ ด
ในภาคตะวันออก
2) มี ม าตรฐานด้ า นระบบสาธารณูปโภค การจัดการสิ งแวดล้ อมความปลอดภัย เป็ น
มาตรฐานสากล
3) มีคณ
ุ ประโยชน์ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้มีคณ
ุ ค่าแก่ชมุ ชนตลอดจนสังคมโดยรวม
ภารกิจ
1) จัด เตรี ย มโครงสร้ างพื น5 ฐานและสิ งอํ า นวยความสะดวกต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมอย่างได้ มาตรฐาน
2) ให้ บริ ก ารอนุ ญ าตใช้ ที ดิ น และก่ อ สร้ างอาคารตาม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
3) กํากับดูแลให้ โรงงานมีระบบป้องกันผลกระทบสิงแวดล้ อมและความปลอดภัย พร้ อม
ตรวจสอบด้ วยระบบอัตโนมัตทิ ีทันสมัย
4) สู่ร ะบบไตรภาคี ราชการ เอกชน และชุม ชน ร่ ว มในการรั บรู้ ข้ อมูล และเสนอแนะ
การกํากับดูแลโรงงาน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
5) สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี จัดให้ มีกิจกรรมร่วมกัน
การออกแบบโครงการนิคมอุตสาหกรรมได้ พิจารณาจากข้ อจํากัดทางด้ านสิงแวดล้ อมและ
ความต้ องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาเป็ นข้ อกํ าหนดในการออกแบบวางผังและ
ออกแบบระบบสาธารณูปโภครองรับ กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ได้ แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และอุตสาหกรรมต่อเนือง ซึงเป็ น
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ขนาดของแต่ละโรงงานจะต้ องมี กําลังการผลิตมากพอทีจะ
คุ้มค่าในการลงทุนด้ วยเทคโนโลยีทีทันสมัย จึงต้ องจัดเตรี ยมพื 5นทีแปลงใหญ่สําหรับโรงงานต้ นนํ 5า
(Up Stream) และแปลงย่อย สําหรับโรงงานทีมีกระบวนการผลิตต่อเนืองอยูใ่ กล้ เคียงกัน
โรงงานในพื 5นทีแปลงใหญ่ ควรจะต้ องมีระบบบําบัดนํ 5าทิ 5งให้ สมบูรณ์แบบ เพราะปริ มาณ
นํ 5าทิ 5งจะมาก หากรวมกันแล้ วส่งมาบําบัดทีส่วนกลางทังหมด
5
ด้ วยปริ มาณนํ 5าวันละหลายหมืน
ลูกบาศก์เมตร โดยทีค่าความสกปรกแตกต่างกัน จะทําให้ การควบคุมระบบบําบัดส่วนกลางมี
ประสิทธิภาพแปรเปลียนได้ และหากการเกิดข้ อบกพร่องในโรงใดโรงหนึง จะทําให้ ระบบส่วนกลาง
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ล้ มเหลว อย่างไรก็ตามจําเป็ นวางระบบตรวจสอบคุณภาพนํ 5ารวมทีปลายทางก่อนระบายลงสู่
สิงแวดล้ อมภายนอกนิคมอุตสาหกรรมด้ วย และสําหรับโรงงานขนาดกลางและเล็ก ซึงเป็ นโรงงาน
ปลายนํ 5า ต้ องเตรี ยมระบบบําบัดนํ 5าเสียส่วนกลางไว้ ให้ โดยจัดไว้ ใกล้ แปลงทีกําหนด เพือสะดวก
ในการเดินท่อรวมนํ 5าเสีย
ในการดําเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ยังต้ องคํานึงถึงสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ
เพือให้ มีการจูงใจให้ ภาคอุตสาหกรรมมาลงทุนในพื 5นทีนี 5 จึงต้ องเตรี ยมนํ 5าใช้ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้ ประสานกับกรมชลประทานเพือเตรี ยมอ่างเก็บนํ 5า และส่งท่อนํ 5าดิบมายังถนน
หน้ านิคมอุตสาหกรรม หลังจากนันนิ
5 คมอุตสาหกรรมได้ พฒ
ั นาท่อจ่ายนํ 5าไปสู่ทกุ แปลงทีดินย่อย
รวมทังได้
5 จดั สร้ างโรงกรองนํ 5า เพือผลิตประปาให้ แก่ ส่วนสํานักงานและผู้อยูอ่ าศัยด้ วย
การเตรี ยมพื น5 ที สํ า หรั บ คนทํ า งานในบริ เ วณนี 5 เพื อสะดวกในการเดิน ทางไป-กลับ
ทีทํางานโดยจัดพื 5นที 2,000 ไร่ และความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ พัฒนาทีอยู่อาศัย พร้ อมทัง5
เตรี ยมพื 5นทีสําหรับเป็ นโรงเรี ยนเพือลูกหลาน คนทํางาน วัด เพือการทําบุญตามประเพณี
โรงพยาบาลเพือรักษาผู้เจ็บป่ วย ศูนย์อาชีวอนามัยเพือตรวจสอบสุขภาพของผู้ทํางานในโรงงาน
ศูน ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเพื อยกระดับ แรงงานฝี มื อ ของท้ องถิ นให้ มี ค วามสามารถสู ง ขึ น5
สวนสาธารณะสําหรับ การพักผ่อนหย่อนใจเตรี ยมสถานทีสําหรับเทศบาลและอุปกรณ์บรรเทา
สาธารณภัยครบถ้ วน
สาธารณูปโภคอืนทีจําเป็ น เช่น สถานีไฟฟ้าย่อย ท่าเรื อ พื 5นทีตังสํ
5 าหรับองค์การโทรศัพท์
การสือสาร ระบบบําบัดนํ 5าเสียในส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชน ระบบกําจัดขยะ ถนนทีมี
ความแข็งแรงรับนํ 5าหนักรถบรรทุก รถพ่วงทีขนส่งสินค้ า วัตถุดิบไปท่าเรื อได้ และมีระบบกําจัดของ
เสียอันตรายทีสามารถรองรับของเสียอันตรายทีเกิดขึ 5นจากกิจกรรมการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรม
ภายในพื 5นที (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2555ค: ออนไลน์)
การจัดระบบบริ การโครงสร้ างพื น5 ฐานต่างๆ เพืออํ านวยความสะดวกแก่อุตสาหกรรม
ในปั จจุบนั ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดงั นี 5
1) ระบบถนน ถนนสายหลักเป็ นคอนกรี ตเสริ ม เหล็ก 4 ช่องทางจราจร กว้ าง 40 เมตร
ถนนสายรองกว้ าง 25 เมตร
2) ระบบไฟฟ้า กําลังผลิตรวม 1,545 เมกะวัตต์
3) ระบบนํ า5 ดิ บ อ่ า งเก็ บ นํ า5 มี ค วามจุ ร วมปี ละประมาณ 240 ล้ านลู ก บาศก์ เ มตร
นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด เตรี ย มระบบส่ ง จ่ า ยนํ า5 100 ล้ านลู ก บาศก์ เ มตร ปั จจุ บั น
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ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใช้ อยู่ประมาณ 72 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี แรงดัน
นํ 5า 5 - 6 บาร์
4) ระบบนํ 5าประปา กําลังผลิต 15,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ ระบบกรองเร็ ว แรงดันนํ 5า
3 - 4 บาร์ ปั จจุบนั ผู้ประการใช้ อยูป่ ระมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
5) ระบบบําบัดนํ 5าเสีย เขตอุตสาหกรรมทัวไป กําลังการบําบัด 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เขตธุรกิจอุตสาหกรรม กําลังการบําบัด 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
6) ท่า เรื อ นํ า5 ลึก มี ท่า เรื อ ให้ บ ริ ก ารสิ น ค้ า หลัก คื อ ท่า เรื อ ทัวไป ท่า เรื อ เคมี ภัณ ฑ์ แ ละ
ของเหลว ท่าเรื อขนถ่ายเหล็ก ท่าเรื อปุ๋ยเคมี ท่าเรื อนํ 5ามัน
7) ระบบโทรคมนาคม มีเทคโนโลยีการสือสารทีทันสมัย เช่น ADSL / Teleconference
8) พืน5 ทีอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมทัวไป 6,949 ไร่ มีโรงงาน 60 โรงงาน เขตธุรกิ จ
อุตสาหกรรม 1,609 ไร่
รายละเอียดของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมใกล้ เคียง ในพืน5 ที
มาบตาพุด ในปั จจุบนั ดังนี 5
1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พื 5นทีทังหมด
5
10,215 ไร่ จํานวนโรงงาน/บริ ษัท 65 ราย
โดยมีรายละเอียด ดังตารางที 2.2 และตารางที 2.3
2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) พืน5 ทีทัง5 หมด 3,312 ไร่ จํานวน
โรงงาน/บริษัท 46 ราย
3) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย พื 5นทีทังหมด
5
3,220 ไร่ จํานวนโรงงาน/บริษัท 10 ราย
4) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอแอล พื 5นทีทังหมด
5
1,660 ไร่ จํานวนโรงงาน/บริษัท 8 ราย
5) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง พื 5นทีทังหมด
5
540 ไร่ จํานวนโรงงาน/บริษัท 5 ราย
6) ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด พื 5นทีทังหมด
5
2,915 ไร่ จํานวนโรงงาน/บริษัท 13 ราย

ตารางที 2.2 รายชือโรงงาน/บริ ษัท และการประกอบกกิจการ ทีตังอยู
5 ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ชือบริษัท
บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัดมหาชน
บริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จํากัดมหาชน
บริ ษัท ไทย บาโรด้ า อินดัสตรี ส์ จํากัด
บริ ษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
บริ ษัท สยามโพลิเอททีลีน จํากัดมหาชน
บริ ษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัดมหาชน
บริ ษัท กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จํากัด
บริ ษัท เพอรอกซิไทย จํากัด
บริ ษัท ศักดิไ~ ชยสิทธิ~ จํากัด
บริ ษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริ ษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จํากัด
บริ ษัท โตกุยามา สยามซิลิกา จํากัด
บริ ษัท ยูไนเต็ดซิลิกา (สยาม) จํากัด
บริ ษัท ไทยเอ็มเอฟซี จํากัด
บริ ษัท สยามสไตรี นโมโนเมอร์ จํากัด
บริ ษัท วินิไทย จํากัดมหาชน

ประกอบกิจการ
เก็บและขนถ่ายโซดาไฟและวัตถุดบิ ทีใช้ ในการผลิต PVC
ให้ การบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
ผลิตผ้ าใบยางรถ (ผ้ าไทร์ คอร์ ด)
ผลิตภัณฑ์เคมี
เม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน
ผลิต REFORMATE ORTHOXYLENE MIXED XYLENES EIA
ผลิตผลิตภัณฑ์จาก MIXED C4
ผลิต HYDROGEN PEROXIDE PERACETIC ACID
ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ประเภทสารทําละลายจากไฮโดรคาร์ บอน
ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีจากิโตรเลียม
ผลิตฟิ นอลฟอร์ มลั ติไฮต์เรซิน
ผลิตซิลิคอนไดออกไซด์
ผลิต SILICON DIOXIDE
ผลิตผงเมลามีน
ผลิต STYRENE MONOMER (SM.) TOLUENE
ผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ คลอรี นและโซดาไฟ
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ตารางที 2.2 (ต่อ)
ชือบริษัท
บริ ษัท เอชเอ็มที โพลีสไตรี น จํากัด
บริ ษัท ไบเออร์ ไทย จํากัด
บริ ษัท ไทยชินกงอินดัสตรี ส์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
บริ ษัท ลาเพิร์ท (ปทท.) จํากัด
บริ ษัท แปซิฟิค พลาสติคส์ จํากัด
บริ ษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัดมหาชน
บริ ษัท สยามโพลีสไตรี น จํากัด
บริ ษัท ทีพีซี-เพสต์ เรซิน จํากัด
บริ ษัท ระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด
บริ ษัทไทยโพลีโพรไพลีน (1994) จํากัด
บริ ษัท ไทยโพลีเอททีลีน(1993) จํากัด
บริ ษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัดมหาชน
บริ ษัท ปุ๋ย เอ็น เอฟ ซี จํากัดมหาชน
บริ ษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัดมหาชน
บริ ษัท โรงกลันนํ 5ามันระยอง จํากัด
บริ ษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รี โฟน์นิง จํากัด

ประกอบกิจการ
ผลิต โพลีสไตรี น พลาสติก และผลิตภัณฑ์ทางพลาสติกทุกชนิด
ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีจากปิ โตรเลียม
ผลิต POLYESTER BOTTLE GRADE PET RESIN
ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ กรดกัดแก้ ว Hydrofluorosilicic
ผลิต STYRENE-BUTADIENE LATEX (SBL)
ผลิต POLYETHLENE (PE)
ผลิต STYRENE MONOMER (SM.) TOLUENE
ผงพลาสติกพีวีซี ชนิด PASTS PVC RESIN
Dthylene Propylene Mixed C4 ผลิตไอนํ 5า
ผลิตเม็ดโพลีไพรลีน ปิ โตรเคมี
ผลิตเม็ดพลาสติก LDPE
ปิ โตรเคมี (ผลิตสารอะโรเมติกส์)
ผลิตปุ๋ยเคมีเพือการเกษตร
ผลิตเส้ นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์
โรงกลันปิ โตรเลียม ผลิตกระแสไฟฟ้า
โรงกลันปิ โตรเลียม, ผลิตกระแสไฟฟ้า
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ลําดับ
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ตารางที 2.2 (ต่อ)
ชือบริษัท
บริ ษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริ ษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริ ษัท โนวา สตีล จํากัด
บริ ษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด
บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดักส์ จํากัดมหาชน
บริ ษัท เอช.ซี.สตาร์ ค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาศ จํากัด
บริ ษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด
บริ ษัท บางกอกอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัด
บริ ษัท บางกอกอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัด
บริ ษัท ที ไอ จี ไฮ โค จํากัด
บริ ษัท ทีพีที ยูทีลิตี 5ส์ จํากัด
บริ ษัท โตกุยามา สยามซิลิก้า จํากัด
บริ ษัท ทีพีที ปิ โตเคมีคอล จํากัด
บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

ประกอบกิจการ
ผลิตพลาสติก (PP COMPOUND)
ผลิตเหล็กโครงสร้ างขนาดใหญ่ด้วยวิธีรีดร้ อน
ผลิตเหล็กเส้ นเสริ มคอนกรี ต ชนิดเหล็กเส้ นกลมและเหล็ก
ผลิตเหล็กเส้ นเสริ มคอนกรี ตชนิดเหล็กเส้ นกลม
ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงสําหรับงานคอนกรี ตอัดแรง
ถลุงแร่แทนทาลัมโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าและเคมี
ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบกุ และเคลือบโครเมียม
ผลิตโครงเหล็กและเหล็กเคลือบสังกะสี
ผลิตก๊ าซออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์ กอน ไฮโดรเจน
ผลิตก๊ าซออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์ กอน ไฮโดรเจน
ก๊ าซไฮโดรเจน และก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
กระแสไฟฟ้าขนาด 55 เมกกะวัตต์
ผลิต Silicon Dioxide
ผลิต Pure Terephthlic Acid (PTA)
ผลิตผงพลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเอททีลีน (Low & Hight)
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ลําดับ
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46.
47.
48.

ตารางที 2.2 (ต่อ)
ชือบริษัท
บริ ษัท ไทยโพลีโพรไพลีน จํากัด
บริ ษัท ไทยอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัด
บริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จํากัดมหาชน
บริ ษัท บางกอกโคเจนเนอเรชัน จํากัด
บริ ษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จํากัด
บริ ษัท ไบเออร์ ไทย จํากัด
บริ ษัท ปตท.เคมิคอล จํากัดมหาชน
บริ ษัท แลนแซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท สยามเลเทกส์สงั เคราะห์ จํากัด
บริ ษัท อดิตยา เบอร์ ลา่ เคมิ คัลส์ จํากัด
บริ ษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จํากัด
บริ ษัท แอร์ ลิควิค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท โกลว์ พลังงาน จํากัดมหาชน
บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี3 จํากัดมหาชน
บริ ษัท ไทยอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัดมหาชน
บริ ษัท ปตท.เคมิคอล จํากัดมหาชน

ประกอบกิจการ
ผลิตเม็ดพลาสติกโพรไพลีน
ซ่อมแซมบํารุงรักษาคลังและรถบรรทุกแก๊ ส
ฝั งกลบกากของเสียอุตสาหกรรม
ผลิตกระแสไฟฟ้า 108 เมกกะวัตต์ และไอนํ 5า
ผลิต Butadiene Rubber & Styrene Butadiene Rub
ผลิต Polycarnaye Film
ผลิตเอทิลีน กระแสไฟฟ้า
ผลิต ABS
ผลิต Styrene-Butadiene Latex
ผลิต Epoxy Resin
ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรลีน
ผลิตก๊ าซอุตสาหกรรม ไนโตรเจน ไอนํ 5าและคาร์ บอน
ผลิตพลาสติก (PP Compounds)
ผลิตไฟฟ้า ไอนํ 5า และนํ 5า
ผลิตก๊ าชไนโตรเจน ออกซิเจน ไนตรัสออกไซค์
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมปิ โตรเคมี
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ลําดับ
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ตารางที 2.2 (ต่อ)
ลําดับ
ชือบริษัท
65. บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
ทีมา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551: 2-3

ประกอบกิจการ
ผลิตลวดขอดล้ อยาง ลวดแรงดันสูงชนิดเดียว
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29
ตารางที 2.3 รายชือโรงงาน/บริ ษัท และกําลังคน ทีตังอยู
5 ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ชือบริษัท
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัดมหาชน
บริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้ อม จํากัดมหาชน
บริษัท ไทย บาโรด้ า อินดัสตรี ส์ จํากัด
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จํากัดมหาชน
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัดมหาชน
บริษัท กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จํากัด
บริษัท เพอรอกซิไทย จํากัด
บริษัท ศักดิไ~ ชยสิทธิ~ จํากัด
บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จํากัด
บริษัท โตกุยามา สยามซิลิกา จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ดซิลิกา (สยาม) จํากัด
บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัท สยามสไตรี นโมโนเมอร์ จํากัด
บริษัท วินิไทย จํากัดมหาชน
บริษัท เอชเอ็มที โพลีสไตรี น จํากัด
บริษัท ไบเออร์ ไทย จํากัด
บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี ส์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
บริษัท ลาเพิร์ท (ปทท.) จํากัด
บริษัท แปซิฟิค พลาสติคส์ จํากัด
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัดมหาชน
บริษัท สยามโพลีสไตรี น จํากัด
บริษัท ทีพีซี-เพสต์ เรซิน จํากัด
บริษัท ระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด
บริษัทไทยโพลีโพรไพลีน (1994) จํากัด

กําลังคน (คน)
26
169
573
44
34
530
124
69
47
59
54
88
76
45
47
358
52
636
153
38
93
241
28
68
270
24
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ตารางที 2.3 (ต่อ)
ลําดับ
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ชือบริษัท
บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน(1993) จํากัด
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัดมหาชน
บริษัท ปุ๋ย เอ็น เอฟ ซี จํากัดมหาชน
บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัดมหาชน
บริษัท โรงกลันนํ 5ามันระยอง จํากัด
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รี โฟน์นิง จํากัด
บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัท โนวา สตีล จํากัด
บริษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด
บริษัท ไทยไวร์ โพรดักส์ จํากัดมหาชน
บริษัท เอช.ซี.สตาร์ ค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาศ จํากัด
บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด
บริษัท บางกอกอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัด
บริษัท บางกอกอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัด
บริษัท ที ไอ จี ไฮ โค จํากัด
บริษัท ทีพีที ยูทีลิตี 5ส์ จํากัด
บริษัท โตกุยามา สยามซิลิก้า จํากัด
บริษัท ทีพีที ปิ โตเคมีคอล จํากัด
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัท ไทยโพลีโพรไพลีน จํากัด
บริษัท ไทยอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัด
บริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้ อม จํากัดมหาชน
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชัน จํากัด
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จํากัด

กําลังคน (คน)
24
464
303
1,180
645
636
41
357
138
340
60
192
337
257
54
71
17
33
128
211
317
317
20
78
22
24
199
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ตารางที 2.3 (ต่อ)
ลําดับ
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ชือบริษัท

บริษัท ไบเออร์ ไทย จํากัด
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัดมหาชน
บริษัท แลนแซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามเลเทกส์สงั เคราะห์ จํากัด
บริษัท อดิตยา เบอร์ ลา่ เคมิ คัลส์ จํากัด
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จํากัด
บริษัท แอร์ ลิควิค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัดมหาชน
บริษัท โกลว์ เอสพีพี3 จํากัดมหาชน
บริษัท ไทยอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัดมหาชน
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัดมหาชน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
รวม
ทีมา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551: 2-3

กําลังคน (คน)
24
735
385
13
530
239
340
385
30
41
476
224
13,833
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1.4 ปั ญหาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พื น5 ที มาบตาพุดนัน5 เป็ นพื น5 ที ติด ทะเลซึงมี ความอุดมสมบูร ณ์ ทัง5 ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ทางทะเลซึงมีสตั ว์นํ 5าต่างๆ เช่น กุ้ง หอย ปู และปลา เป็ นต้ น และพื 5นทีทีเป็ นดินปนทรายก็สามารถ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น มะม่วง มันสําปะหลัง สับปะรด อ้ อยรวม และการทํานาได้
อย่างดี ดังนันอาชี
5 พดังเดิ
5 มของคนในชุมชนมาบตาพุดจึงสามารถจําแนกได้ เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ
อาชีพค้ าขาย อาชีพประมง และอาชีพเกษตรกร ต่อมาเมือภาครัฐมีแผนเพือพัฒนาพื 5นทีชายฝั ง
ทะเลตะวันออกโดยมาบตาพุดให้ เป็ นแหล่งทีตังอุ
5 ตสาหกรรมเพือส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ทําให้ มาบตาพุดเริ มค่อยๆ เปลียนแปลงไปจนนํามาสู่ปัญหาต่างๆ ในพืน5 ทีโดยเฉพาะปั ญหา
ความขัดแย้ งทีเกิดขึน5 ระหว่างชาวบ้ านทีอาศัยในชุมชนกับโรงงาน/บริ ษัทอุตสาหกรรมทีเข้ ามา
อัน เนื องมาจากสาเหตุห ลัก คื อ มลพิ ษ ทางสิ งแวดล้ อ ม (ศูน ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ า นการจัด การ
สิงแวดล้ อมและของเสียอันตราย, 2554: 1-4)
1.4.1 ปั ญหาในพืน4 ทีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จากการสอบถามชาวบ้ า นในพื น5 ที พบว่าเมื อมี โรงงานเกิ ดขึน5 ในระยะแรกนัน5
ปั ญหา ยังมีไม่มากเนืองจากยังมีจํานวนโรงงานไม่มาก เพราะโรงงานค่อยๆ ก่อสร้ างโดยมีเพียง
3 โรงงานทีเข้ ามา ได้ แก่ โรงงานปุ๋ย โรงงาน NPC และโรงงานไทยพลาสติกเคมีภณ
ั ฑ์ ดังนันวิ
5 ถีชีวิต
ความเป็ นอยู่จึง ยัง ไม่ค่อ ยเปลี ยนแปลงมาก แต่เ มื อโรงงานขยายจํ า นวนเพิ มขึน5 วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็ นอยูก่ ็เริมเปลียนไป อย่างชัดเจนโดยพบว่า มีปัญหาสําคัญ 3 ประการ ดังนี 5
1) การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นได้ ชดั
ทรัพยากรทางทะเลทีเคยมีอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์เริ มลดลงอย่างชัดเจน หอยเสียบ
ทีเคยขุดได้ อย่างง่ายทีริ มหาดทรายทองก็เริ มหมดไป ทรัพยากรทางทะเลจําพวกสัตว์นํ 5าทีเคยมี
อย่างอุดมสมบูรณ์ในรัศมี 3 กิโลเมตร ก็เริ มลดลง จนถึงขันขาดแคลนทํ
5
าให้ ชาวบ้ านทีทําประมง
ขนาดเล็กต้ องออกเรื อไปไกลกว่ารัศมี 3 กิโลเมตรและต้ องไปแย่งชิงทรัพยากรกับเรื อประมง
พาณิชย์ ซึงไม่เพียงสร้ างความขัดแย้ งระหว่างชาวบ้ านทีมีอาชีพประมงขนาดเล็กกับเรื อประมง
พาณิชย์เท่านัน5 แต่ยงั เพิมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายด้ านนํ 5ามันในการออกเรื อไปไกลว่าเดิม ชาวบ้ านทีมี
อาชีพประมงจะออกไปจับสัตว์นํ 5าในทะเล ใช้ เวลาไม่ถึงครึงวันก็สามารถมีรายได้ 800 - 900 บาท
แต่เมือมีโรงงานมากขึ 5น มีการถมทะเลทําให้ เกิดการกัดเซาะชายฝั งของคลืนและส่งผลให้ สตั ว์นํ 5า
น้ อยลงอย่างเห็นได้ ชดั รายได้ ของชาวบ้ านก็ลดลงตามมาเหลือเพียง 200-300 บาทต่อวัน ขณะที
ค่าครองชีพเพิมสูงขึ 5น ชาวบ้ านที ไม่มีทางเลือก ไม่มีการศึกษา ก็ต้องทนทําอาชีพประมงต่อไปทังๆ
5
ทีรายได้ ลดลง ชาวบ้ านบางส่วนก็เปลียนมาทําอาชีพค้ าขาย
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2) ปั ญหาแรงงานอพยพจากนอกพื 5นที
ผลจากการขยายจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื 5นทีมาบตาพุดทําให้ เกิดแรงงาน
นอกพื 5นที อพยพเข้ ามาเป็ นจํานวนมาก แม้ จะทําให้ ชาวบ้ านบางส่วนมีอาชีพใหม่ คือ การเป็ น
เจ้ าของบ้ านเช่า แต่ก็นํามาซึงปั ญหาสังคมต่างๆ โดยเฉพาะยาเสพติดซึงเดิมก่อนการพัฒนาให้
เป็ นพื 5นทีอุตสาหกรรม นันมี
5 แต่เพียงยาเสพติดประเภทกัญชา แต่ปัจจุบนั มียาเสพติดหลากหลาย
ประเภทมากขึน5 นอกจากนี 5ประชาชนในพืน5 ทียังต้ องประสบกับปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหา
โรคติดต่อร้ ายแรง ปั ญหามลพิษทางเสียง จากสถานบริ การ ปั ญหาขยะ รวมทังปั
5 ญหาสังคมอืนๆ
ปั ญหาแรงงานอพยพจากนอกพื 5นทีนี 5 เป็ นผลมาจากการขาดการควบคุมและการจัดทําฐานข้ อมูล
แรงงานทีไม่เหมาะสม
3) ปั ญหามลภาวะ
ประชาชนในพื น5 ที เริ มตระหนัก ถึ ง ปั ญ หามลพิ ษ ทั ง5 ทางนํ า5 และทางอากาศ
เนืองจากการปล่อยนํ 5าเสียและอากาศเป็ นพิษในพื 5นที ทําให้ หญ้ า และต้ นไม้ ตายรวมทังการเกิ
5
ด
โรคพืชใหม่ๆ และยังทําให้ สตั ว์นํ 5าและคนในพื 5นทีก็ได้ รับผลกระทบด้ วยเช่นกัน โดยบางครัง5 ทําให้
ปลาตาย จํานวนมาก ผู้คนทีอาศัยในพื 5นทีก็ได้ รับผลกระทบจากกลินสารเคมีตา่ งๆ โดยเฉพาะ
ในช่วงแรกทียังไม่มีการควบคุมมลพิษทางอากาศมากนักจนกระทังชาวบ้ านเริ มได้ รับผลกระทบ
อย่างหนักประมาณ พ.ศ. 2535 และเมือสือได้ เริมสะท้ อนปั ญหาทีเกิดขึ 5น ปั ญหามลพิษทางอากาศ
จึงเริมลดลง
ปั ญหามลพิษทางนํา5 ทีเกิดขึ 5นนัน5 ไม่เพียงเกิดจากการปล่อยนํา5 เสียจากโรงงาน
อย่างเห็นได้ ชดั เท่านัน5 แต่ยงั ส่งผลให้ นํ 5าใต้ ดินทีเคยใสสะอาดสามารถดืมกินได้ ต้องเปลียนไปเป็ น
นํ 5าทีมีการปนเปื อ5 น หรื อชาวบ้ านบางคนกล่าวว่าแม้ แต่ฝนทีตกลงมายังส่งผลต่อการเจ็บป่ วยของ
ชาวบ้ านด้ วยเช่นกัน ถ้ าหากชาวบ้ านถูกฝนจะต้ องรี บอาบนํ 5าชําระล้ างร่างกายทันที ไม่เช่นนันจะ
5
ป่ วย
มลพิ ษ ที เกิ ด จากขยะก็ เ ป็ นอี ก ปั ญ หาหนึ งโดยเฉพาะขยะอุ ต สาหกรรมที มี
การลักลอบทิง5 เพื อลดต้ นทุนส่ง ผลให้ เกิ ดการปนเปื 5อนในดินด้ วย ถึง แม้ ว่าปั ญหานี จ5 ะได้ รับ
การแก้ ไขให้ ดีขึ 5น แต่การทีแรงงานอพยพจากต่างถินจํานวนมากและความเป็ นเมืองทีเพิมขึ 5นก็ยงั
ทําให้ ปัญหาขยะทีเกิดจากผู้คนทีเพิมขึ 5นยังคงน่าเป็ นห่วงอยู่
ปั ญหาต่างๆ ทีกล่าวมาข้ างต้ นอันเป็ นผลมาจากแนวทางการพัฒนาตามกระแส
ทุนนิยมและเศรษฐกิจกระแสหลักทีเน้ นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ ทําให้ พื 5นทีมาบตาพุด
กลายเป็ นพื น5 ที ที ไม่ ส ามารถหลี ก เลี ยงผลกระทบที เกิ ด ขึ น5 ได้ จ น ทํ า ให้ วิ ถี ชี วิ ต ของคนใน
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ชุมชนมาบตาพุดต้ องเปลียนไปจากอดีตทีเคยพึงตนเองปลูกข้ าวพืชผักกินเองไม่ยึดเอาวัตถุ และ
เงินตราเป็ นทีตัง5 มาสูก่ ารพึงพาเศรษฐกิจกระแสหลัก การพัฒนาให้ เป็ นเมืองเกิดขึ 5นอย่างหลีกเลียง
ไม่ได้ และไม่มีสิทธิ~ ในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง เพราะพืน5 ทีนี 5ได้ ถูกเลือกให้ เป็ นพื 5นทีทีต้ องมี
การพัฒนา
ผลจากการพัฒนา แม้ จะมีชาวบ้ านบางส่วนทีได้ รับผลดี โดยเฉพาะผู้ทีประกอบ
อาชี พ ค้ าขายเนื องจากลักษณะการกลายเป็ นสัง คมเมื อง วัตถุนิยมและกระแสบริ โภคนิย ม
ทีเอื อ5 อํ านวยให้ ธุรกิ จ การค้ าเจริ ญ ก้ าวหน้ า แต่ก็ยัง มี ชาวบ้ านมาบตาพุดอีกสองส่วนที เป็ นคน
ดังเดิ
5 มในพื 5นที ซึงเคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงได้ รับผลกระทบด้ านลบอย่างชัดเจน
จากผลของมลภาวะทีเกิดขึ 5นและการลดลงของทรัพยากรเพือการทํามาหากิน บางคนก็เลือกทีจะ
ขายทีดินเพือไปหาแหล่งทํากินใหม่ บางคนแม้ ไม่อยากขายทีทํากินแต่ก็ถูกบีบ โดยทางอ้ อมให้
ต้ องขายทีทํากินเพราะทีดินรอบๆ ถูกขายไปหมดจึงไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดียวท่ามกลางโรงงาน
ได้ แม้ ชาวบ้ านจะมีเงินจาก การขายทีในราคาไร่ละ 3-4 หมืนบาทรวมกับเงินชดเชย แต่ท้ายทีสุด
คนทีได้ ประโยชน์แท้ จริ งกลับเป็ นนายทุนจากนอกพื 5นทีซึงอาศัยแหล่งข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์และมี
ความพร้ อมด้ านเงินทุนทีจะมาลงทุน เพราะ ปั จจุบนั ทีดินในแถบ มาบตาพุด มีราคาสูงถึงไร่ละล้ า
นกว่าบาทจนถึง 4 ล้ านบาท
1.4.2 เหตุการณ์ ปัญหามลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พ.ศ. 2525 - 2535
รัฐบาล
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
(พ.ศ. 2523 - 2529)
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
(พ.ศ. 2531 - 2534)
นายอานันท์ ปั นยารชุน
(พ.ศ. 2534 - 2535)
พล.อ.สุจินดา คราประยูร
(พ.ศ. 2535)
แผน/กิจกรรมการพัฒนา
“ระยองอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิ จมี ความสมดุล”
1) โครงการพัฒนาพื 5นทีชายฝั งทะเลตะวันออกเฟสที 1
2) เปิ ดโรงแยกก๊ าซธรรมชาติ
3) เปิ ดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
4) จัดทําผังเมืองปี พ.ศ. 2531 โดยขยายพื 5นทีอุตสาหกรรมไปติดกับเขตชุมชน
5) จัดทําผังเมืองปี พ.ศ. 2534 โดยขยายพื 5นทีอุตสาหกรรมไปติดกับเขตชุมชน
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พ.ศ. 2535 - 2540
รัฐบาล
นายชวน หลีกภัย
(พ.ศ. 2535 - 2538)
นายบรรหาร ศิลปอาชา
(พ.ศ. 2538 - 2539)
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
(พ.ศ. 2539 - 2540)
แผน/กิจกรรมกาพัฒนา
1) วางแผนต่อเนือองเข้ าสูแ่ ผนพัฒนาชายฝั งทะเลตะวันออกเฟสที 2
2) สร้ างโรงงานเพิมขึ 5นจํานวนมาก
3) สร้ างโรงกลันนํ 5ามันในพื 5นทีกันชนระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยอยู่ติดกับ
โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ปั ญหามลพิษ
ชาวบ้ านครูนกั เรี ยนและพระ เริมร้ องเรี ยนปั ญหาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
พ.ศ. 2541 - 2545
รัฐบาล
นายชวน หลีกภัย
(พ.ศ. 2540 - 2543)
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(พ.ศ. 2544 - 2549)
แผน/กิจกรรมการพัฒนา
1) แผนพัฒนาชายฝั งทะเลตะวันออก ระยะที 2
2) ขยายอุตสาหกรรมเข้ าไปสูพ่ ื 5นทีตอนในโดยเฉพาะ อ.ปลวกแดง
ปั ญหามลพิษ
1) นักเรี ยนนับร้ อยคนของโรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ล้ ม ป่ วยจากกลิน
รบกวนทีมาจากโรงงานปิ โตรเคมีและโรงกลันเนืองจากพื 5นทีตังของโรงงานอยู
5
่ใกล้ กับชุมชน โดย
ขาดพื 5นทีกันชน
2) การวิจยั ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อมยืนยัน
พบสารอินทรี ย์ระเหยก่อมะเร็งในพื 5นที
3) ประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีแผนพัฒนาชายฝั งทะเลตะวันออก
การแก้ ปัญหา
1) หยุดโรงงานชัวคราวเพือปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาสิงแวดล้ อม 6 โรงงาน
2) ย้ ายโรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ห่างจากเดิม 5 กิโลเมตร โดยใช้
งบประมาณของเทศบาลสร้ างโรงเรี ยนใหม่
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3) ตังคณะกรรมการดมกลิ
5
น
4) ติดตังเครื
5 องปรับอากาศทังโรงเรี
5
ยนมาบตพุดพันพิทยาคาร
5) คณะกรรมการสิ งแวดล้ อมแวดล้ อมแห่ ง ชาติ มี ม ติ ใ ห้ ประเมิ น ศัก ยภาพ
การรองรับมลพิษของพื 5นที
พ.ศ. 2545 - 2547
รัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(พ.ศ. 2544 - 2549)
แผน/กิจกรรมการพัฒนา
1) จัดทําผังเมืองปี 2546 โดยขยายพื 5นทีอุตสาหกรรมไปทับซ้ อนกับหลายชุมชน
และขยายไปสูเ่ ขต อ.บ้ านฉาง
2) ก่อสร้ างและดําเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซี
ปั ญหามลพิษ
กรี นพี ซ และเครื อข่า ยองค์กรเอกชนตรวจสอบพบสารอินทรี ย์ร ะเหยก่อมะเร็ ง
6 ชนิด มีคา่ สูงกว่ามาตราฐานของอเมริกา
การแก้ ไขปั ญหา
1) การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ อยู่ระหว่างดําเนินการ
2) ชาวบ้ านร้ องเรี ยนหน่วยงานต่างๆ ให้ แก้ ไขปั ญหาผลกระทบ
พ.ศ. 2548
รัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(พ.ศ. 2544 - 2549)
แผน/กิจกรรมการพัฒนา
1) วางแผนแม่บทอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเฟสที 3
2) แก้ ไขข้ อกําหนดผังเมือง อําเภอบ้ านฉาง เพืออนุญาตอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ขันต้
5 น
3) อนุมตั ิโครงการอุตสาหกรรมเคมี โรงไฟฟ้าและอืนๆ
ปั ญหามลพิษ
1) กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบพบสารอินทรี ย์ระเหยก่อมะเร็ ง 19 ชนิด มีคา่ สูง
กว่ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
2) วิกฤตกรณีขาดนํ 5าในระยองและภาคตะวันออก
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การแก้ ไขปั ญหา
1) รัฐบาลเร่งแก้ ปัญหาการขาดแคลนนํ 5า เน้ นมาตรการระยะสัน5
2) เครื อข่ายประชาชนภาคตะวันออก แก้ ปัญหาวิกฤตนํ 5า
พ.ศ. 2549 - 2550
รัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(พ.ศ. 2544 - 2549)
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
(พ.ศ. 2549 - 2551)
แผน/กิจกรรมการพัฒนา
อนุมตั ิก่อสร้ าง และดําเนินการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ปั ญหามลพิษ
1) ปั ญหาผลกระทบทัง5 ต่อสิงแวดล้ อมและสุขภาพ เข่น ปั ญหาสุขภาพอนามัย
ปั ญหาการปนเปื 5อนในนํ า5 บ่อตื 5น ปั ญหาเรื องสารประกอบอินทรี ย์ระเหยง่าย ผลการศึกษาของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมควบคุมโรค
2) วันที 1 ตุลาคม 2550 ชาวบ้ านมาบตาพุดฟ้องคณะกรรมสิงแวดล้ อมแห่งชาติ
ต่อศาลปกครองระยองเพื อให้ ปฏิ บตั ิหน้ าที ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริ ม และรั กษาคุณภาพสิงแวดล้ อม
พ.ศ.2535 มาตรา 59 คือประกาศให้ พื 5นทีมาบตาพุดและพื 5นทีใกล้ เคียงเป็ นเขตควบคุมมลพิษ
การแก้ ปัญหา
1) รัฐบาลไม่ประกาศเขตควบคุมมลพิษตามทีภาคประชาชนผลักดัน
2) ก า ร นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
นิ ค มอุต สาหกรรม ได้ ร่ ว มกัน ว่า จ้ า ง ที ปรึ ก ษา ศึก ษาทํ า แบบจํ า ลองคุณ ภาพอากาศในช่ ว ง
ปี พ.ศ. 2545 – 2550 เพือประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ และได้ ข้อสรุปเบื 5องต้ นว่า พื 5นที
มาบตาพุดไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมได้ อีกต่อไป
3) คณะกรรมการสิงแวดล้ อมฯ มีมติให้ เก็บข้ อมูลเพิมเติมเพือประเมินศักยภาพ
การรองรับมลพิษ
4) วันที 11 มกราคม 2550 มี ม ติแต่ง ตัง5 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิ จ เพื อแก้ ไ ข
ปั ญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื 5นทีจังหวัดระยอง เพือจัดทําและกํากับแผนปฏิบตั ิการลด
และขจัดมลพิษในพื 5นทีจังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 – 2554
5) กําหนดค่าเฝ้าระวังเฉลียรายปี สารอินทรี ย์ระเหยก่อมะเร็ง 9 ชนิด
6) กระบวนการสมัชชาสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
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พ.ศ. 2551
รัฐบาล
นายสมัคร สุนทรเวช
(พ.ศ. 2551)
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ~
(พ.ศ. 2551)
ปั ญหามลพิษ
1) การตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบปั ญหาสารอินทรี ย์ระเหย ก่อมะเร็ ง
ในอากาศและบ่อนํ 5าตื 5น
2) การตรวจวัด ของกรมควบคุม โรค พบปั ญ หาสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยก่ อ มะเร็ ง
ในปั สสาวะของประชาชน
การแก้ ไขปั ญหา
ข้ อเสนอของสภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อรัฐบาล
พ.ศ. 2551 - ปั จจุบัน
รัฐบาล
นายอภิสิทธิ~ เวชชาชีวะ
(ธันวาคม 2551-ปั จจุบนั )
แผน/กิจกรรมการพัฒนา
ระงับเฟส 3ชัวคราว 76 โครงการ เพือคุ้มครองชุมชนมาบตาพุดโดยศาลปกครอง
ปั ญหามลพิษและการแก้ ไขปั ญหาของภาครัฐ
10 มิถนุ ายน 2551
ได้ เ กิ ด สารคิว มี น (Cumene) รั วไหลจากถัง เก็ บ สารคิว มี น ของ บริ ษั ท ปตท.
ฟี นอล จํ ากัด ซึงตัง5 อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวัน ออก มี คนงานถูกนํ าส่ง โรงพยาบาล
จํานวน 179 ราย
3 มีนาคม 2552
ศาลปกครองระยอง ที มีคําสังให้ คณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ประกาศ
เขตควบคุมมลพิษในพื 5นทีมาบตาพุด จ.ระยอง เพือดําเนินการควบคุมและขจัดมลพิษ
30 เมษายน 2552
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้ อมแห่ง ชาติ ฉบับที 32 (พ.ศ. 2552) เรื อง
กําหนดให้ ตําบลมาบตาพุด ตําบลห้ วยโป่ ง ตําบลเนินพระ และตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ตําบลมาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และตําบลบ้ านฉาง อําเภอบ้ านฉาง
จ.ระยอง รวมทังพื
5 5นทีทะเลภายในแนวเขต เป็ นเขตควบคุมมลพิษ
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17 มิถนุ ายน 2552
ประกาศคณะกรรมสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที 33 (พ.ศ. 2552) เรื อง กําหนด
มาตรฐานค่าก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไป
19 มิถนุ ายน 2552
เครื อข่ายประชาชนภาคตะวันออก ชมรมสิงแวดล้ อมสภาทนายความ สมาคม
ต่อ ต้ า นสภาวะแวดล้ อม และสมัช ชาองค์ กรเอกชนด้ า นการคุ้ม ครองสิงแวดล้ อ มและอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ ทําเรื องฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ต่อ 8 หน่วยงานภาครัฐที ดําเนินการ
ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ตามมาตรา 67 แห่งรัฐธรรมนูญ 2550
14 กันยายน 2552
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื อง โครงการกิจการเกียวกับอุตสาหกรรมทีอาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ทังด้
5 านคุณภาพสิงแวดล้ อมทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จํานวน 8 กิจการ
29 กันยายน 2552
ศาลปกครองชันต้
5 นสังระงับการลงทุน 76 โครงการ
19 ตุลาคม 2552
ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 35 (พ.ศ. 2552) เรื อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตังคณะกรรมการผู
5
้ ชํานาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้ อม
18 พฤศจิกายน 2552
แต่งตังคณะกรรมการ
5
4 ฝ่ าย ซึงประกอบด้ วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และนักวิชาการ โดยมี นายอานันท์ ปั นยารชุน เป็ นประธาน
25 พฤศจิกายน 2552
เกิ ดเพลิงไหม้ ต้ ูคอนเทนเนอร์ บรรจุสารฟอกขาว ภายในท่าเรื อบี 3 การท่าเรื อ
แหลมฉบัง อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ทําให้ ชาวบ้ านล้ มป่ วยเกือบร้ อยรายและยังทีคาดว่าได้ รับ
ผลกระทบจากสารพิษดังกล่าวจนเสียชีวิตถึง 2 ราย
2 ธันวาคม 2552
ศาลปกครองมี คํ า สังแก้ คํ า สังของศาลปกครองชัน5 ต้ น โดยมี คํ า สังให้ ชะลอ
65 โครงการในนิ คมอุต สาหกรรมมาบตาพุด และบริ เ วณใกล้ เ คี ยง และให้ 11โครงการ ที ไม่มี
ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถเดินหน้ าได้
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ได้ แก่ โครงการเชือ5 เพลิงและแก๊ ส 4 โครงการ โครงการเหล็ก 2 โครงการ และปิ โตรเคมี และ
เคมีภณ
ั ฑ์ 5 โครงการ
5 ธันวาคม 2552
ก๊ าซบิวเทน 1 รัวจากเรื อ GLOBAL HIME ขณะโหลดสินค้ าทีท่าเทียบเรื อสินค้ า
มาบตาพุด แท็งก์ เ ทอร์ มินอล เพือนําไปส่งทีประเทศสิง คโปร์ และมีชาวบ้ านชุมชนบ้ านตากวน
อ่าวประดู่ และกลุม่ ประมงเรื อเล็กได้ รับกลินเหม็นของก๊ าซและเกิดอาการคลืนไส้ อาเจียนและมึนงง
จนต้ องนําส่งโรงพยาบาลจํานวนมาก
12 ธันวาคม 2552
ก๊ าซลึกลับกลินเหม็นฉุนคล้ ายแอมโมเนีย หรื อคลอรี นกระจายฟุ้งไปทัว ไม่ทราบ
ชนิดของก๊ าซพิษและจุดเกิดเหตุ มีเพียงเบาะแสจากสถานีตรวจอากาเมืองใหม่มาบตาพุด พบ
ปริมาณก๊ าซไฮโดรคาร์ บอนสูงกว่าปกติ 2-3 เท่า
15 ธันวาคม 2552
สืบเนืองจากเหตุการณ์ก๊าซรัวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในระยะทีผ่านมา
กลุม่ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงได้ ประสานงานกับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิงแวดล้ อม (Environmental Monitoring Control Center : EMC2) ของสํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดตังวอร์
5 รูม และทีมเฝ้าระวังสิงแวดล้ อม (Environment Patrol
Team) ตรวจพื 5นทีตลอด 24 ชัวโมง
23 ธันวาคม 2552
ศาลปกครองกลางมี คํ า สังยกเลิ ก ระงั บ การดํ า เนิ น การ บริ ษั ท เหล็ ก สยาม
ยามาโต๊ ะ จํากัด
29 ธันวาคม 2552
ออกประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อ ม เรื อง กํ า หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม
สําหรับโครงการ หรื อกิจการทีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังคุ
5 ณภาพสิงแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
19 มกราคม 2553
คณะรัฐมนตรี อนุมัติแต่งตังคณะกรรมการประสานงานองค์
5
กรอิสระซึงจะเป็ น
ผู้ให้ ความเห็นชอบต่อโครงการรุนแรง โดยมีนายอานันท์ ปั นยารชุน เป็ นประธาน
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22 มกราคม 2553
ศาลปกครองกลางมีคําสังยกคําร้ อง 30 โครงการ ทียืนเสนอให้ ศาลปกครองกลาง
ทบทวนคําสังคุ้มครองชัวคราวให้ ระงับการดําเนินการ
26 มกราคม 2553
คณะรั ฐ มนตรี ตั ง5 คณะกรรมการประสานให้ คํ า ปรึ ก ษาภาคเอกชนใน
การดําเนินการตาม มาตรา 67(2) ทีมี นายสรยุทธ เพชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี อุตสาหกรรมเป็ น
ประธาน
11 กุมภาพันธ์ 2553
สํ า นัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ งแวดล้ อ ม จัด ประชุม
ทางเทคนิคเพือจัดทําเกณฑ์การกําหนดประเภทและขนาดโครงการรุนแรง
15 กุมภาพันธ์ 2553
นายอานัน ท์ ปั น ยารชุ น ลงนามระเบี ย บการกํ า หนดคุณ สมบัติ ข ององค์ ก ร
ภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
19 กุมภาพันธ์ 2553
ประชุมรับฟั งความคิดเห็นประชาชนเพือปรับปรุงรายการโครงการทีอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ครัง5 ที 1 จังหวัดเชียงใหม่
25 กุมภาพันธ์ 2553
ประชุมรับฟั งความคิดเห็นประชาชนเพือปรับปรุงรายการโครงการทีอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ครัง5 ที 2 จังหวัดขอนแก่น
4 มีนาคม 2553
ประชุมรับฟั งความคิดเห็นประชาชนเพือปรับปรุงรายการโครงการทีอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ครัง5 ที 3 จังหวัดชลบุรี
12 มีนาคม 2553
ประชุมรับฟั งความคิดเห็นประชาชนเพือปรับปรุงรายการโครงการทีอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ครัง5 ที 4 จังหวัดนครศรี ธรรมราช
17 มีนาคม 2553
ประชุมรับฟั งความคิดเห็นประชาชนเพือปรับปรุงรายการโครงการทีอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ครัง5 ที 5 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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2. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.1 ทฤษฎีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
คําว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจได้ ถกู นําเสนอ และเผยแพร่เป็ นครัง5 แรกโดยนักวิจยั
ชาวสวิส ชือ Schaltegger และ Sturm ในปี พ.ศ. 2533 แต่จากการสืบค้ นข้ อมูลพบว่า แนวคิด
เกียวกับหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ แท้ จริ งแล้ วได้ เริ มขึ 5นมาก่อนหน้ านันในช่
5 วงยุค
ประมาณปี พ.ศ. 2513 ซึงในช่วงดังกล่าวถือเป็ นช่วงทีประเด็นการอนุรักษ์ และการป้องกันมลภาวะ
ทีเกิดขึ 5นกับสิงแวดล้ อมได้ ถูกจุดประกายขึน5 และกลายเป็ นประเด็นทีร้ อนแรงสําหรับทุกสังคม
รวมถึ ง ทุก ประเทศในโลกที จะต้ อ งหัน มาให้ ค วามสํ า คัญ กับ การป้ องกัน มลภาวะที จะเกิ ด กับ
สิงแวดล้ อม แนวคิดต้ นแบบของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจดังกล่าวในช่วงยุคขณะนันเรี
5 ยกว่า
“หลักการสังคมอนุรักษ์ (Conserver Society)” โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศ
แคนาดา (Science Council of Canada) ต่อมาจากแนวคิดสังคมอนุรักษ์ ดงั กล่าวก็ได้ ถกู นํามา
ประยุกต์ปรับเปลี ยนให้ เ ป็ นแผนกลยุทธ์ การอนุรักษ์ ระดับโลก โดยองค์กรอนุรักษ์ ธ รรมชาติ
(International Union for the Conservation of Nature: IUCN) และองค์กรอืนๆ ทีเกียวข้ องอีก
มากมาย ซึงต่อมาก็ได้ นํามาสูก่ ารพัฒนาเป็ นคําว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
หลังจากทีนักวิจยั ชาวสวิสเริ มต้ นเสนอแนวคิดของคําว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
สาธารณะได้ ไม่นาน คณะกรรมการนักธุรกิจเพือสิงแวดล้ อมโลก (World Business Council for
Sustainable Development: WBCSD) ซึงเป็ นการรวมตัวระหว่างกลุ่มบริ ษัทชันนํ
5 าระหว่าง
ประเทศกว่า 130 บริ ษัท จาก 30 ประเทศทัวโลกก็ได้ ให้ คําจํากัดความของคําว่าประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2536 ภายใต้ แนวความคิดทีจะให้ เกิดการรวมกัน
ของการพัฒนาทีดีขึ 5นในด้ านเศรษฐกิจและสิงแวดล้ อมอันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ของการพัฒนาทียังยืน
ต่อไป
คํ า ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ซึ งบั ญ ญั ติ โ ดย WBCSD หมายความถึ ง
“การนํ า มาซึ งการแข่ง ขัน กัน ในศัก ยภาพด้ า นการผลิ ต และการบริ ก ารโดยมี จุด ประสงค์ ที จะ
ตอบสนองความต้ องการของมนุษย์และนํามาซึงคุณภาพชีวิตทีดีขึ 5น ในขณะทีการแข่งขันดังกล่าว
มีความจําเป็ นทีจะต้ องตระหนักถึงผลกระทบทีมีต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติให้ อยู่ใน
ระดับทีอย่างน้ อยต้ องสอดคล้ องกับความสามารถของโลกใบนี 5ทีจะรองรับผลกระทบทีเกิดจาก
การแข่งขัน ดังกล่าวได้ ”
นอกจาก WBCSD ทีได้ บญ
ั ญัติคําจํากัดความของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจแล้ ว
ยังมีองค์กรอืนๆ ทีได้ ให้ คําจํากัดความ แนวทาง และวิธีการดําเนินงานของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
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เศรษฐกิจ ไว้ อีกด้ วยเช่นกัน ตัวอย่างองค์กรอืนๆทีได้ อธิบายความหมาย และวิธีการดําเนินงานของ
ประสิทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไว้ เช่น องค์กรสิงแวดล้ อมยุโรป (European Environment
Agency) ให้ คําจํากัดความของคําว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจว่าคือ การสร้ างสวัสดิภาพ
การกิ นดีอยู่ดีทีเพิมขึน5 จากการใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติที ลดลง องค์กร Atlantic Canada
Opportunities Agency (ACOA) ก็ให้ คําจํากัดความทีค่อนข้ างมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน
คือ การพยายามสร้ างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การทีมีคณ
ุ ภาพควบคู่ไปกับการพยายามลด
การใช้ ทรัพยากร ลดการปล่อยของเสียและมลภาวะนอกจากสององค์กรทียกเป็ นตัวอย่างแล้ วนัน5
ยังมีองค์ต่างๆ ในหลายประเทศได้ ให้ นิยามความหมายของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไว้
เช่นกัน องค์กรสิงแวดล้ อมยุโรป (European Environment Agency) องค์การเพือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development:
OECD) ซึงโดยส่วนใหญ่ของความหมายของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจทีได้ ให้ คําจํากัดความ
ไว้ โ ดยองค์ ก รต่า งๆ จะมี ค วามหมาย และแนวทางวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานโดยภาพรวมเป็ นไป
ในความหมาย และทิศทางเดียวกับที WBCSD ได้ ให้ คําจํากัดความไว้ (กิติกร จามรดุสิต
และคนอืนๆ, 2550: 7-13).
2.1.1 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับการพัฒนาอย่ างยังยืน
การพัฒนาอย่างยังยืน (Sustainable Development) ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ของประเทศ ถูกจัดเป็ นประเด็นร้ อนทีหลายๆ หน่วยงานทีเกียวข้ องให้ ความสําคัญในปั จจุบนั
การพัฒนาอย่างยังยืน คือการพัฒนาอย่างสมดุล (ประเวศ วะสี, 2546 ) พัฒนาอย่างสมดุลในทีนี 5
อาจหมายได้ ถึง การพัฒนาทีมีการบูรณาการให้ เกิดองค์รวม คือองค์ประกอบทังหลายที
5
เกียวข้ อง
ได้ แก่ เศรษฐกิจ สิงแวดล้ อม และมนุษย์ เกิดการประสานกันครบองค์ และมีดลุ ยภาพ ซึงจะทําให้
เกิดสภาพทีเรี ยกว่า เป็ นภาวะยังยืน
การพัฒนาอย่างยังยืนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม อาจหมายได้ ถึงความพยายาม
สร้ างสมดุลในทางเศรษฐกิจทีสามารถทําให้ เกิดการแข่งขันได้ อย่างเสรี ในตลาดโลก ควบคู่ไปกัน
การคุ้มครองสภาพแวดล้ อม โดยไม่สร้ างภาระให้ กับโลก อันจะนําสู่การมีชีวิตทีดีของมนุษย์
ทัง5 ในปั จ จุบัน และอนาคต แนวทางการพัฒ นาที มี ก ารบูร ณาการให้ เ กิ ด องค์ ร วมระหว่า ง
มิติเศรษฐกิจ และมิติสิงแวดล้ อม ประสิทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็ นทัง5 แนวทางการจัดการ
สํ า หรั บ ภาคธุ ร กิ จ อุต สาหกรรมที มี ก ารผสมผสานมุม มองในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ ควบคู่ไ ปกั บ
มิติสิงแวดล้ อม และดัชนี ชี 5วัดทีใช้ ตรวจสอบลักษณะความมีประสิทธิภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม
ในมิติด้านเศรษฐกิ จ และสิงแวดล้ อม โดยสามารถนํ าผลลัพ ธ์ ทีได้ จ ากการประเมินไปใช้
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เปรี ยบเทียบสถานภาพของธุรกิจ หรื อองค์กรของตนเอง สามารถนําไปใช้ เป็ นดัชนีทีแสดงแนวโน้ ม
และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมเพือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ
นําสูก่ ารพัฒนาอย่างมีดลุ ยภาพได้

ภาพที 2.2 องค์ประกอบของการพัฒนาทียังยืน
ทีมา: WBCSD, 2000: 7
การนํ าเอาประสิทธิ ภาพเชิงนิเ วศเศรษฐกิจ มาใช้ เ ป็ นดัชนี ชีว5 ัดเพื อรายงานผล
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมปั จจุบนั เริ มได้ ความเป็ นสากลทัวโลกเพิมมากขึน5
เนืองด้ วยเพราะสามารถรายงานผลการดําเนินงานทีผ่าน แนวโน้ มและทิศทางการดําเนินงาน ใน
อนาคตขององค์กรธุรกิจนันๆ
5 ในมิติเชิงเศรษฐกิจ ควบคูไ่ ปกับมิติด้านสิงแวดล้ อม ซึงถ้ าหากมี
การเพิมการประเมินในมิตดิ ้ านสังคมเข้ าไว้ ร่วมกับผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ก็จะทําให้ รายงานผลการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจนัน5 มีความครอบคลุมมิติด้านต่างๆ ของ
ภาวะยังยืน การรายงานผลการดําเนินงานขององค์ธุรกิจทีนําเอาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
มาใช้ เป็ นดัชนีชีว5 ดั มีความแตกต่างจากการรายงานผลการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจในอดีตที
ผ่านมา ทีสามารถรายงาน และคาดการณ์แนวโน้ มมิติด้านเศรษฐกิจและสิงแวดล้ อมแยกกันเพียง
ด้ านเดียวเท่านัน5 การนําเอาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปใช้ เป็ นดัชนีชี 5วัดสําหรับการรายงาน
ผลการดําเนินงานขององค์กรธุรกิ จจึงถื อเป็ นการรายงานผลการดําเนินงานที มีการบูรณาการ
องค์ประกอบด้ านเศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมเข้ าไว้ ด้วยกัน
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2.1.2 วัตถุประสงค์ ของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมี 3 ประการ ดังนี 5 (WBCSD,
2000: 7-11)
1) พยายามลดการบริ โภคทรัพ ยากร (reducing the consumption of
resources) หมายรวมถึงการพยายามลดการใช้ วตั ถุดิบตังต้
5 นในการผลิต พลังงาน นํ 5า และทีดิน
ส่งเสริมการใช้ ซํ 5า (Reuse) และการแปรใช้ ใหม่ (Recycle) ของผลิตภัณฑ์
2) พยายามลดผลกระทบทีมีตอ่ สิงแวดล้ อม (reducing the impact on nature)
หมายรวมถึงการลดการปล่อยของเสีย ได้ แก่ นํ 5าทิ 5ง ขยะ และสารพิษ ออกสูส่ ิงแวดล้ อม
3) เพิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริ การ (increasing product or service
value) หมายถึงความพยายามทีจะทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ สินค้ าและ
การบริการสูงสุด โดยส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อยทีสุด
จากนิยามคําจํากัดความ รวมถึงวัตถุประสงค์หลักของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ จะเห็นได้ ว่า หลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจถือเป็ นเครื องมือทางการจัดการ
หนึงที เมือนําไปประยุกต์ใช้ กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้ ว จะสามารถช่วยให้ ธุรกิจนัน5 ๆ
เกิดผลกําไรทีเพิมมากขึ 5นจากการพยายามลดการใช้ ทรัพยากร หรื อวัตถุดิบตังต้
5 น และพลังงาน
รวมถึงลดการปล่อยของเสียออกสู่สิงแวดล้ อมลง อันจะนําไปสู่การเพิมสูงขึ 5นของคุณภาพชีวิต
หลังจากทีสังคมนันๆ
5 มีความมังคังทางเศรษฐกิจเพิมสูงขึ 5นในขณะทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
ลดลง แนวทางดังกล่าวอาจแสดงให้ เห็นได้ ชดั เจนมาขึ 5นจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ ด้ านคุณภาพชีวิตและด้ านการใช้ ทรัพยากรและการปลดปล่อยมลพิษ
(ภาพที 2.3) เส้ นกราฟทึบทีแสดงให้ เห็นดังกราฟภาพที 3 จะแสดงถึงภาวะปั จจุบนั ทีเราเป็ นอยู่
กล่าวคือเมือมีการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจเพิมสูงขึ 5น จะส่งผลให้ ปัจจัยด้ านคุณภาพชีวิตเพิมขึ 5นตาม
ไปด้ วย แต่ในขณะเดียวกันปั จจัยความต้ องการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยมลภาวะเป็ น
พิษออกสู่สิงแวดล้ อมก็จะเพิมสูงขึ 5นเป็ นเงาตามตัวเช่นเดียวกัน ซึงการพัฒนาในลักษณะดังกล่าว
ต่อไปเรื อยๆ คงจะไม่เป็ นผลดีตอ่ คุณภาพชีวิต และสิงแวดล้ อมในอนาคตเป็ นแน่ เพราะในทีสุด
เส้ นกราฟ ปั จจัยคุณภาพชีวิตก็จะมีแนวโน้ มทีลดลง แต่ถ้าหากเรานําหลักการประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เข้ ามาประยุกต์ใช้ ลักษณะเส้ นกราฟก็จะเกิดการเปลียนแปลงโดยแสดงให้ เห็น
ลักษณะแนวโน้ มเป็ นปะ กล่าวคือในขณะทีปั จจัยด้ านเศรษฐกิจยังคงมีการเจริ ญเติบโตเพิมขึ 5น
ตามลําดับ แต่ปัจจัยความต้ องการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยมลพิษมีเริ มมีแนวโน้ มที
ลดลงตามลําดับจากการพยายามลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมของหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
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เศรษฐกิจ ซึงสุดท้ ายก็จะส่งผลให้ แนวโน้ มปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตเขยิบตัวเพิมสูงขึ 5นตามแนวโน้ ม
การเพิมขึ 5นของปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ

ภาพที 2.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตการใช้ ทรัพยากร และการปลดปล่อยมลพิษ
ทีมา: WBCSD, 2000: 11
2.2 แนวคิดเกียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
กฤตยาพร ทัพ ภะทัต (2543) กล่าวถึง ที มาของแนวคิด อุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ คําว่า
“Industrial Ecology” หรื อ อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ เริ มเป็ นทีรู้ จักกันตังแต่
5 ปีพ.ศ.2532
เมื อนัก วิช าการชื อ Frossch และ Gallopoulos ได้ เ สนอหลักการนี ใ5 นวารสารอเมริ ก ากับ
วิทยาศาสตร์ (Scientific American)
แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Industrial Ecology) จัดเป็ นแนวความคิดใหม่ แต่
ในขณะเดียวกันก็จัดเป็ นแนวความติดเบื 5องต้ นอันเก่าแก่อนั หนึงได้ เช่นกัน ในแนวความคิดใหม่
ก็คือการออกแบบระบบอุตสาหกรรมเสียใหม่ให้ มีลกั ษณะคล้ ายระบบนิเวศตามธรรมชาติ อันอยู่ได้
โดยหลักการพึงพาอาศัยซึงกันและกันเป็ นสําคัญ เป็ นการหลอมรวมหลักการ ในสาขาวิทยาศาสตร์
กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ โดยต้ องอาศัย พื น5 ฐานทั ง5 ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ นิ เ วศวิ ท ยา
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ในแง่ของกฎหมายก็คือ ปั จ จุบันนี 5
โรงงานต่า งๆ ต่างต้ อ งจัด ทํ าระบบการจัด การสิ งแวดล้ อ ม ควบคู่ไ ปกับ การเดิน ระบบอย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั ง5 นี เ5 พื อให้ ทุ ก อย่ า งเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกํ า หนด เพื อหลี ก เลี ยงต่ อ
ความไม่นา่ เชือถือและความเสียงต่อการกถูกสังปิ ดโรงงาน ทังนี
5 5เพือความอยู่รอดทางธุรกิจ จะเห็น
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ได้ ว่าทังหมดที
5
แต่ละโรงงานทําอยู่นนก็
ั 5 คือ หลักพื 5นฐานของการทําธุรกิจ ซึงเน้ นหลักการประหยัด
ค่าใช้ จา่ ย ปรับปรุงภาพพจน์ และเสริมสร้ างรายได้ ใหม่ๆ ซึงก็คือการใช้ ความรู้ ในทุกสาขาวิชาตาม
หลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์อยูแ่ ล้ วนันเอง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จึงเป็ นกระจกทีส่องสะท้ อนให้ เห็นความเชือมโยงกันระหว่างวัสดุ
และสสาร ซึงไหลวนโยงใยกันอยู่ระหว่างสิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยสะท้ อน
ออกมาเป็ นการเชือมโยงกันในระบบอุตสาหกรรม
อัญชลี ชวนิตย์ (2546) กล่าวถึง หลักการสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
(Industrial Ecology) ดังนี 5
1) นําของเสียวัสดุเหลือใช้ จากโรงงานหนึงมาเป็ นวัตถุดิบของอีกโรงงานหนึงเพือให้ เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากรและลดปริมาณของเสีย
2) พยายามปิ ดวงจรของการใช้ ทรัพยากร และปลดปล่อยของเสียให้ มากทีสุดเท่าทีจะ
เป็ นไปได้ โดยพยายามสร้ างสมดุลระหว่างการใช้ วตั ถุดบิ ในการผลิตและการผลิตเป็ นสินค้ าของแต่
ละโรงงาน และแต่ละนิคมอุตสาหกรรม ซึงแสดงได้ โดย block flow diagram ของ วัตถุดิบ ของเสีย
และของเหลือใช้ หรื อใช้ ไม่ได้ และประโยชน์ เพือให้ เห็นถึงความสมดุลของแต่ละแหล่งอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์
3) เสริมสร้ างกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ระหว่างโรงงาน ทังในนิ
5 คมอุตสาหกรรมเดียวกัน
และระหว่างนิคมอุตสาหกรรม เพือให้ การช่วยเหลือเกื 5อกูลพึงพาซึงกันตามหลักการอยู่ร่วมกันให้
ประโยชน์ซึงกันและกัน กิจกรรมความร่ วมมือทีกล่าวถึงครอบคลุมด้ านวัตถุดิบ ระบบการขนส่ง
ทรัพยากรบุคคล การตลาด ข้ อมูลข่าวสารและระบบการสือสาร คุณภาพชีวิตและชุมชนสัมพันธ์
สิงแวดล้ อมอนามัย และความปลอดภัย พลังงาน และขบวนการผลิต เป็ นต้ น
2.3 แนวคิดเกียวกับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
หลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ คือ การที โรงงานมารวมกลุ่ม กันอยู่ภ ายใต้
กระบวนการจัดการทีมุง่ เน้ นสู่อตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยนิคมอุตสาหกรรมจะต้ องเป็ นตัวส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้ กิจกรรมต่างๆ ทีเกิดขึ 5นต้ องคํานึงถึงเรื องนิเวศเศรษฐกิจ ซึงมิได้ ย่งุ ยาก ซับซ้ อน
หากแต่ก็มิใช่สิงทีเกิดขึ 5นได้ ง่ายและไม่มีสูตรสําเร็ จใด การปฏิบตั ิการตามหลักการนี 5จะเกิดขึ 5นได้
จริ ง ต้ อ งอาศัย ความตัง5 ใจจริ ง ความอดทน และความพยายาม อย่ า งไม่ ย่ อ ท้ อบนพื น5 ฐาน
ความเข้ าใจร่ วมกันของทีมงานและทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง ซึงต่างเป็ นเจ้ าของ กลยุทธ์ ของการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ร่วมกันเท่านัน5
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กฤตยาพร ทัพภะทัต (2543) ได้ อธิบายถึง หลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ว่า
เป็ นการเชื อมโยงแต่ล ะโรงงาน/บริ ษั ทเข้ าด้ ว ยกัน เป็ นระบบอุต สาหกรรมเชิ ง นิเ วศน์ ปิ ดวงจร
โดยผ่านการใช้ ซํ 5า หรื อการนํากลับมาใช้ ใหม่ เพิมประสิทธิภาพการใช้ วตั ถุดิบและพลังงานให้ สูง
ทีสุด ลดการก่อเกิดของเสียให้ น้อยทีสุด จําแนกและให้ คําจํากัดความของเสียทังหมดให้
5
เป็ นวัสดุที
มีแนวโน้ มจะเป็ นวัตถุดิบต่อไป หรื อปรับเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ แล้ วหาตลาดให้ ของเสียเหล่านัน5
เป็ นการสร้ างสมดุล ของสิ งที นํ า เข้ า ไปในขบวนการผลิ ตและสิงที ออกจากขบวนการผลิ ต แก่
ความสามารถของระบบนิเวศ ในธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมทีเกิดจาก การปลดปล่อย
พลังงาน และวัสดุ สารเข้ าสู่ระบบสิงแวดล้ อมในธรรมชาติ ออกแบบอุตสาหกรรม ให้ เข้ ากันได้ กับ
โลกธรรมชาติ ในรูปของลักษณะองค์ประกอบต่างๆ ทางโครงสร้ างและความไวต่อการเปลียนแปลง
ของแหล่งธรรมชาติทีรองรับ หลีกเลียง หรื อ ลด การก่อเกิดและการขนส่งสารพิษสารอันตราย เป็ น
การปรับปรุ งระบบทางวิศวกรรมใหม่ๆ เพือให้ กระบวนการอุตสาหกรรมสามารถใช้ พลังงานและ
วัตถุดิบ สาร ได้ ดีขึ 5น ออกแบบ กระบวนการผลิตใหม่ เพือลดการใช้ พลังงานหาเทคโนโลยีทดแทน
และออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ เพื อลดการใช้ วัส ดุที ยากต่อ การนํ า กลับ มาใช้ ใ หม่ ทํ า มากขึ น5
โดยลงทุนน้ อย ในเชิงเทคนิค เรี ยกว่า การลดปริมาณของเสีย (Dematerialization)
แนวคิดเกียวกับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate) เริ มเป็ นทีรู้ จกั กัน
แพร่ หลายในอเมริ กา ตังแต่
5 ปี พ.ศ. 2536 จากการนําเสนอของการพัฒนาอินดิโก (Indigo
Development) มายังอเมริ กา คําว่า Eco. มาจากคําว่า Ecology ซึงหมายถึง ระบบนิเวศวิทยา
ธรรมชาติ สิงแวดล้ อมและ Economic หมายถึง เศรษฐกิจ
หลักการสําคัญของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate)
1) ลดมลภาวะและของเสีย
2) เพิมความสําเร็จทางธุรกิจ
หลักการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ก็คือหลักการและแนวทางปฏิบตั ิอนั หนึงทีรองรับ
การพัฒนาทียังยืนโดยการประยุกต์ใช้ จริ งกับระบบการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึงหากประเทศต่างๆ
ทัวโลกพัฒนาอุตสาหกรรมในหลักการนี 5และประสบความสําเร็ จ ก็หมายความถึงความสําเร็ จของ
การรักษาทัพยากร การใช้ ทรัพยากรกอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับความเจริ ญทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีของโลก ความหมายของคําว่านิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Industrial Ecology, Eco
Industrial Estate: EIE) ซึงมีผ้ ใู ห้ คํานิยามกันในรูปแบบต่างๆ ดังนี 5
“นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate)” กลุ่มของผู้ประกอบการผลิตและ
ธุรกิจบริ การทีมุ่งยกระดับการดําเนินงานด้ านสิงแวดล้ อมและธุรกิจ โดยอาศัยความร่วมมือซึงกัน
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และกัน ในการจัดการสิงแวดล้ อมและทรัพยากร ทังในเรื
5 องพลังงาน นํ 5า และวัสดุ สารต่างๆ โดย
การทํางานร่วมกันพร้ อมๆ กัน กับกลุม่ ธุรกิจเหล่านันจะมุ
5 ง่ ผลประโยชน์สะสมผลประโยชน์ส่วนรวม
ทีจะได้ รับร่ วมกันมากกว่าผลรวมของผลประโยชน์ของแต่ละคน หรื อผลประโยชน์เพียงด้ านใด
ด้ านหนึงเพียง ด้ านเดียว
“ระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Industrial Ecosystem)” คือ ระบบทีมีการใช้ พลังงานและ
วัตถุดิบ วัสดุตา่ งๆ อย่างสมดุล เหมาะสม (Optimized) ก่อเกิดของเสียน้ อยทีสุด และสารทีออก
จากกระบวนหนึงจะสามารถถูกใช้ เป็ นวัตถุดบิ ของกระบวนการอืนๆ ได้
“ความสัมพันธ์ ทีพึงพาอาศัยกันและกัน (Industrial Symbiosis)” คือ ความสัมพันธ์ ที
พึงพาอาศัยกันและกันระหว่างตังแต่
5 2 โรงงานขึ 5นไป โดยมีการแลกเปลียนพลังงาน สสาร ใน
ลักษณะของต่างฝ่ ายต่างได้ รับประโยชน์ โดยต่างฝ่ ายต่างสนับสนุนให้ กบั อีกฝ่ ายหนึง
“เครื อข่ายนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco–Industrial Network)” คือ กลุ่มของบริ ษัท
หรื อโรงงาน หรื อองค์กรอืนใดในภูมิภาคทีเลือกจะสร้ าง สานความสัมพันธ์กนั โดย การแลกเปลียน
และการนํากลับมาใช้ ของ By – Products หรื อพลังงานในลักษณะของการเชือมโยงกันเป็ น
เครื อข่าย ซึงโรงงานเหล่านัน5 ไม่จําเป็ นต้ องอยู่พืน5 ทีบริ เวณเดียวกัน นันคือไม่จําเป็ นต้ องเป็ น
เครื อข่ายนิคมอุตสาหกรรม
“อุตสาหกรรมประสิทธิ ภาพเชิง เศรษฐกิจ (Industrial Eco-efficiency)” เนื องจาก
Eco หมายถึง Ecology และ Economic บางครัง5 จึงเรี ยก E2 - Efficiency หมายถึง การพัฒนา
อุต สาหกรรมในรู ป แบบที เป็ นผลดี ต่อ ทัง5 ธุ ร กิ จ และต่อ สิ งแวดล้ อ ม โดยยึด หลัก สมดุล ของ
การอนุรักษ์ ประหยัดทรัพยากรนํ 5า การใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การลดปริ มาณ
การใช้ สารพิษ และการลดปริมาณของเสีย
2.4 แนวคิดเกียวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.4.1 ประเทศไทย
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง รู ปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมทียังยืนบน
พื น5 ฐานความสมดุล ของเศรษฐกิ จ สิ งแวดล้ อม สัง คม ความสอดคล้ องกั บ กฎหมาย และ
ความเป็ นไปได้ ทางเทคโนโลยี ด้ วยการลดการใช้ ทรัพยากรและพลังงานหรื อการใช้ ทรัพยากร และ
พลังงานให้ ค้ มุ ค่า และลดการปลดปล่อยของเสียให้ เหลือน้ อยทีสุด พร้ อมกับการเพิมประสิทธิภาพ
ในการผลิต โดยการได้ รับการยอมรับจากชุมชน เพือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสิงแวดล้ อม
โดยรอบและโดยรวม ด้ วยหลักการความร่วมมือพึงพากันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้พฒ
ั นา
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นิ ค มอุ ต สาหกรรมหน่ ว ยงานรั ฐ ท้ องถิ น และชุ ม ชน เพื อมุ่ ง สู่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวมร่ ว มกั น
(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555ก: ออนไลน์)
เพือให้ เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ขอบเขตของ
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือ สามารถอธิบายได้ ดังนี 5

ภาพที 2.4 ขอบเขตของการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ทีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555ก: ออนไลน์
ระดับโรงงาน จะเข้ าสู่การเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ระดับนิค มอุต สาหกรรม จะพัฒ นาเชิง พื น5 ที ด้ วยความร่ วมมื อกับ เครื อข่า ยทัง5
โรงงาน ชุมชน และ หน่วยงานส่วนท้ องถินเป็ น “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครื อข่าย” หรื อ
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco Industrial Estate & Networks)
ระดับท้ องถิน เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตําบล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด ทีมี
นิคมอุตสาหกรรมตังอยู
5 ่ จะพัฒนาในด้ านต่างๆ ของท้ องถิน ควบคู่กันไปกับภาคอุตสาหกรรม ซึง
เป็ นหลัก ในการสร้ างความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ของท้ องถิ นนัน5 ๆ สู่ก ารเป็ น “เมื อ งน่า อยู่ คู่
อุตสาหกรรม” (Eco Industrial Town)
ระดับจังหวัด จะต้ องพัฒนาในทุกๆ ภาคส่วนให้ เข้ าสู่ความยังยืน ได้ แก่ เกษตร
ยังยืน ประมงยังยืนท่องเทียวยังยืน และอุตสาหกรรมยังยืน เป็ นต้ น เพือเป็ น “เมืองน่าอยู่ เมือง
ยังยืน” (Eco City)
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ประเทศไทยอยู่ร ะหว่า งการดํ า เนิ น งานเมื อ งอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ เพื อให้
การดําเนินงานมุ่งสู่ความสมดุลทังด้
5 านเศรษฐกิจ สิงแวดล้ อม และสังคม มีรูปแบบของการพัฒนา
ทีสอดคล้ อง เชือมโยง และครอบคลุมกิจกรรมความร่ วมมือ/กิจกรรมเพิมประสิทธิ ภาพ/กิจกรรม
การยกระดับของการพัฒนา และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสม จึงได้
กําหนดคุณลักษณะของแนวทางการพัฒนาใน 5 มิติ 22 ด้ าน โดย 5 มิติ ได้ แก่ มิติทางกายภาพ
มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ มิ ติ ท างสิ งแวดล้ อม มิ ติ ท างสั ง คม และมิ ติ ท างด้ านการบริ ห ารจัด การ
ดังรายละเอียดในตาราง ดังนี 5
ตารางที 2.4 คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 5 มิติ 22 ด้ าน
5 มิติ
1 มิตทิ างกายภาพ
2. มิตเิ ศรษฐกิจ

3. มิตสิ ิงแวดล้ อม

4. มิตสิ งั คม

22 ด้ าน
1. การวางผังทีตังและการจั
5
ดพื 5นที
2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
3. เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
4. เศรษฐกิจของท้ องถิน
5. เศรษฐกิจของชุมชน
6. การตลาด
7. การขนส่ง
8. การจัดการคุณภาพนํ 5า
9. การจัดการคุณภาพอากาศ
10. การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
11. การจัดการพลังงาน
12. การจัดการเสียง
13. กระบวนการผลิต
14. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
15. การจัดการด้ านความปลอดภัยและสุขภาพ
16. การเฝ้าระวังคุณภาพสิงแวดล้ อม
17. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
18. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
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ตารางที 2.4 (ต่อ)
5 มิติ
5. มิตกิ ารบริหารจัดการ

22 ด้ าน
19. การบริ หารจัดการพื 5นทีอย่างมีสว่ นร่วม
20. การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล
21. การพัฒนาบุคลากร
22. ข้ อมูลข่าวสาร/การรายงาน
ทีมา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
1) มิตดิ ้ านกายภาพ
ทําเล ทีตัง5 สอดคล้ องกับผังเมืองและมีการวางผังการใช้ ประโยชน์พื 5นทีกลมกลืน
กับสิงแวดล้ อม กําหนดเป็ นด้ าน ได้ แก่ ด้ านการวางผังทีตังและการจั
5
ดพื 5นที และด้ านการออกแบบ
อาคารและบริเวณโดยรอบ
2) มิตเิ ศรษฐกิจ
ความคุ้ มค่ า ในการผลิ ต และความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของท้ องถิ น
ผู้ประกอบการและชุมชนอย่างมันคง กําหนดเป็ นด้ าน ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
ด้ านเศรษฐกิจของท้ องถิน ด้ านเศรษฐกิจของชุมชน ด้ านการตลาด และด้ านการขนส่ง
3) มิตสิ ิงแวดล้ อม
การจัด การคุณ ภาพสิ งแวดล้ อ มที ดี ลดและป้ องกัน มลพิ ษ ใช้ ท รั พ ยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่า กําหนดเป็ นด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัดการคุณภาพนํ 5า ด้ านการจัดการคุณภาพ
อากาศ ด้ านการจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ ด้ านการจัดการพลังงาน ด้ านการจัดการเสียง
ด้ านกระบวนการผลิต ด้ านประสิทธิ ภาพเชิง นิเวศเศรษฐกิ จ (Eco-efficiency) ด้ านการจัดการ
ด้ านความปลอดภัยและสุขภาพ และด้ านการเฝ้าระวังคุณภาพสิงแวดล้ อม
4) มิตสิ งั คม
คุณ ภาพชี วิตทีดี และสังคมที น่าอยู่ของพนักงานในพืน5 ทีและชุม ชนโดยรอบ
กําหนดเป็ นด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน และด้ านคุณภาพชีวิตและสังคม
ของชุมชนโดยรอบ
5) มิตกิ ารบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการในพื 5นทีเป็ นไปอย่างมีระบบ โดยการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้
เสียและมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง กํ าหนดเป็ นด้ าน ได้ แก่ ด้ านการบริ หารจัดการพืน5 ที อย่างมี
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ส่ว นร่ ว ม ด้ า นการพัฒ นาและรั ก ษาระบบบริ ห ารระดับ สากล ด้ า นการพัฒ นาบุค ลากร และ
ด้ านข้ อมูลข่าวสาร/การรายงาน
2.4.2 ประเทศญีปุ่น เมืองคิตะคิวชู
แนวทางการพัฒนาสังคมทียังยืนของญีปุ่ นแนวทางหนึงก็คือการส่งเสริ มแนวคิด
เมืองนิเวศน์ (Eco Town) ซึงเป็ นแนวทางทีเกิดขึ 5นจากการเป็ นแกนนําของรัฐบาลกลางญี ปุ่ น
ในปี พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให้ 2 กระทรวงหลักเป็ นหน่วยงานทีมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้ เ กิดอี โคทาวน์ในญี ปุ่ นโดยหน่วยงานของรั ฐ บาลกลางที มีบทบาทดังกล่าวคือ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้ า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade and Industry:
METI) และกระทรวงสิงแวดล้ อม (Ministry of Environment: MoE) เนืองจากในช่วงเวลาดังกล่าว
ญีปุ่ นประสบปั ญหาการขาดแคลนทีทิ 5งขยะและความจําเป็ นในการฟื น5 ฟูเศรษฐกิจท้ องถิน รวมทัง5
แรงกดดัน ในการส่งเสริ มให้ เกิด Zeroemission รัฐบาลจึงต้ องตังอี
5 โคทาวน์ขึ 5น เพือแก้ ปัญหาทีทิ 5ง
ขยะ และช่วยเหลือบริ ษัทต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมาย Zeroemission โดยการนําของเสียทีเกิดขึ 5น
กลับมารี ไซเคิลเพือใช้ เป็ นวัตถุดิบอีกครัง5 รวมทังการควบคุ
5
มมลพิษต่างๆทีเกิดขึ 5นจากกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรม ซึงแนวคิด Zeroemission นี 5เกิดขึ 5นโดย United Nations University ในปี พ.ศ. 2537
โดยมี เ ป้ าหมายเพื อ 1) ทํ า ให้ ของเสี ย เข้ าใกล้ ศูน ย์ 2) ลดปั ญ หาเรื อ นกระจกและส่ ง เสริ ม
การประหยัดพลังงาน และ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ
อี โ คทาวน์ ถูก พัฒ นาขึ น5 เพื อผสมผสานความพยายามในการบํ า บัด ของเสี ย
(Waste Treatment) การพิทกั ษ์ สิงแวดล้ อม (Environmental Preservation) และการส่งเสริ ม
การพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ แก้ ไขปั ญหา
การขาดแคลนทีทิ 5งขยะ และเพือแก้ ปัญหาชะงักงันของอุตสาหกรรมท้ องถินขณะเดียวกันก็สามารถ
ส่ง เสริ ม อุต สาหกรรม ที เป็ นมิ ต รกับ สิ งแวดล้ อ มภายใต้ ห ลัก การปล่ อ ยของเสี ย เป็ นศูน ย์
(Zeroemission) ภายใต้ ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและคนในท้ องถิน
แนวทางการพัฒนาอีโคทาวน์ในญีปุ่ นนันได้
5 รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที
สําคัญ ได้ แก่ รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้ องถิน คนในท้ องถินหรื อชุมชนและองค์กรเอกชน บริ ษัทเอกชน
และ สถาบันการศึกษา (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2553จ: ออนไลน์)
1) รัฐบาลกลางโดยมีหน่วยงานหลักทีรับผิดชอบคือกระทรวงเศรษฐกิจ การค้ า
และอุตสาหกรรม (METI) และกระทรวงสิงแวดล้ อม (MoE) ซึงมีหน้ าทีหลักในการพิจารณา
โครงการและอนุมตั ิเงินสนับสนุนเพือการดําเนินการตามโครงการอีโคทาวน์ทีเสนอมา นอกจากนี 5
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รัฐบาลกลางยังเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการออกกฎหมายต่างๆทีเกียวข้ องเพือควบคุมและส่งเสริ ม
ให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทียังยืน
2) รัฐบาลท้ องถินซึงมีบทบาทในการเสนอแผนอีโคทาวน์เพือการพัฒนาท้ องถิน
ผ่า นการส่ ง เสริ ม อุต สาหกรรมหรื อ โครงการที เป็ นมิ ต รกับ สิ งแวดล้ อ ม พัฒ นาสัง คมรี ไ ซเคิ ล
(Recycling Society) เป็ นผู้นําในการส่งเสริ มการสร้ างเมืองทีคํานึงถึงสิงแวดล้ อม ส่งเสริ ม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทีเกียวข้ อง ส่งเสริ มการศึกษาด้ านสิงแวดล้ อมและทําให้ เกิด
การรี ไซเคิลทรัพยากรในพื 5นทีอย่างมีประสิทธิภาพ
3) คนในท้ องถิ นหรื อ ชุม ชนและองค์กรเอกชน (NPOs) มี บทบาทในการให้
ความร่ วมมือและปฏิบตั ิตามแผนเพือการพัฒนาท้ องถินให้ เป็ นอีโคทาวน์ เช่น การคัดแยกขยะ
การนําทรัพยากรรี ไซเคิลกลับมาใช้ ประโยชน์
4) บริ ษั ท เอกชนมี บ ทบาทในการเป็ นผู้ดํ า เนิ น โครงการต่า งๆ ที เป็ นมิ ต รกับ
สิงแวดล้ อมเพื อนํ าไปสู่การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมที ยังยื น เช่น การใช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาด
ในการผลิต การนําเอาวัสดุ รี ไซเคิลกลับมาใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิต การสร้ างโรงงานรี ไซเคิล
การร่วมมือกันระหว่างเอกชนในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
5) สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ การตรวจประเมินสภาพสิงแวดล้ อม โรงเรี ยนมีบทบาทในการให้ ความรู้ แก่เด็ก
รวมทังปลู
5 กฝั งให้ เด็กมีสว่ นในการพิทกั ษ์สิงแวดล้ อม การประหยัดพลังงาน
6) ในปี 2006 มีโครงการอีโคทาวน์ทีได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้ า และอุตสาหกรรม (METI) และกระทรวงสิงแวดล้ อม (MoE) ของญีปุ่ นจํานวน พื 5นทีโดย
รัฐบาลท้ องถินเป็ นผู้เสนอแผนการพัฒนาอีโคทาวน์ของท้ องถินตนไปยังกระทรวงเศรษฐกิจ การค้ า
และอุตสาหกรรม (METI) และกระทรวงสิงแวดล้ อม (MoE) เพือให้ พิจารณา หากโครงการดังกล่าว
ผ่าน การอนุมตั ิและรับรองแผนรัฐบาลท้ องถินก็จะได้ รับเงินสนับสนุนซึงอาจมากถึงร้ อยละ ของ
งบประมาณทัง5 หมดเพือการลงทุนด้ านฮาร์ ดแวร์ หรื อด้ านการก่อสร้ าง และด้ านซอฟท์แวร์ เช่น
การประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมเครื อข่าย การให้ บริ การสนับสนุนด้ านข้ อมูล การส่งเสริ มและ
ให้ ความรู้สําหรับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
อีโคทาว์ นของแต่ล ะท้ องถิ นทีนํ าเสนอเพือขออนุมัติง บประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลางนัน5 จะแตกต่างกันไปตามบริ บทของปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาของแต่ละ
ท้ องถินโดย Meiji Yasuhiro และ Hiromi ได้ จําแนกประเภทของอีโคทาวน์ ออกเป็ น 3 ประเภทหลัก
คือ (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2553จ: ออนไลน์)
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1) ประเภทส่ง เสริ ม อุตสาหกรรมสิงแวดล้ อม (Environmental Industries
Promotion Type) ซึงได้ แก่ ฮอกไกโด อคิตะ ฮิโรชิมา ยามากูจิ อุซุยกาวามิยากิ คาวาซากิ โตยามา
โคะอุจิ คิตะคิวชู และโอมุตะ
2) ประเภทบําบัดของเสีย (Waste Treatment Type) ได้ แก่ อะโอโมริ จิบะ
กิฟุ ซัปโปโร นาโอชิมา
3) ประเภทการจัดการชุมชน (Community Organizing Type) ได้ แก่ อิอิดะ
มินามาตะ
อีโคทาวน์เป็ นตัวอย่างของการพัฒนาทีเน้ นการให้ ความสําคัญระหว่างการพัฒนา
ควบคูไ่ ปกับการคํานึงถึงสิงแวดล้ อมทังนี
5 5เพือนําไปสูก่ ารพัฒนาทียังยืน สังคมทีเน้ นฐานการรี ไซเคิล
(Recyclingbased Society) การดําเนินธุรกิจทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม (Ecobusiness) ใช้
เทคโนโลยีทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม (Environmentally Sound Technology) การอนุรักษ์ พลังงาน
(Energy Conservative) การปล่อยของเสียเป็ นศูนย์ (Zeroemission) และหลักการ 3R คือ
Reduce Reuse Recycle ซึงอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกียวข้ อง (Stakeholder) ทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็ นรัฐบาลกลางภายใต้ การนําของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้ า และอุตสาหกรรม (METI)
และกระทรวงสิงแวดล้ อม (MoE) รัฐ บาลท้ องถิน คนในท้ องถิ นหรื อชุมชนและองค์กรเอกชน
บริ ษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามการส่งเสริ มอีโคทาวน์คงไม่สามารถประสบ
ผลสําเร็ จให้ เ ห็นเป็ นรู ปธรรมได้ ชัดเจนหากปราศจากซึงกฎหมายรองรับโดยกฎหมายสํ าคัญ ที
เกียวข้ องกับการส่งเสริมอีโคทาวน์ ดังนี 5 (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2553: ออนไลน์)
1) กฎหมายสิงแวดล้ อมพื 5นฐาน (Basic Environmental Law 1993)
2) กฎหมายการรี ไซเคิลบรรจุภัณฑ์ Container and Packaging Recycling
Law 1995) ซึงเกียวกับการนําเอาบรรจุภณ
ั ฑ์ทีคัดแยกแล้ วกลับมารี ไซเคิล
3) กฎหมายส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Law for Promotion
of Effective Utilization of Resources 2000) ซึงเน้ นส่งเสริ มการลดขยะ (Reduce) การนํา
กลับมาใช้ ใหม่ (Reuse) และ การรี ไซเคิล (Recycle)
4) กฎหมายความสะอาดสาธารณะและการจั ด การของเสี ย (Waste
Management and Public Cleaning Law 2000) ซึงเกิดขึ 5นหลังการมีปัญหาขาดแคลนทีทิ 5งขยะ
ทําให้ มีการลักลอบทิ 5งขยะอย่างผิดกฎหมาย ดังนันเพื
5 อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวจึงจํากัดการสร้ างขยะ
และดูแลการทิ 5งขยะรวมทังการส่
5
งเสริมให้ มีการนําขยะกลับมาใช้ ใหม่

56
5) กฎหมายส่งเสริมการจัดซื 5อผลิตภัณฑ์สีเขียวซึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ทีเป็ นมิตร
กับสิงแวดล้ อม (Law on Promoting Green Purchasing)
6) กฎหมายการรี ไ ซเคิล เครื องใช้ ไ ฟฟ้ าในครั วเรื อน (Electric Household
Appliance Recycling Law 2001)
7) กฎหมายการรี ไซเคิลอาหาร (Food Recycling Law 2000)
8) กฎหมายการรี ไซเคิลวัสดุก่อสร้ าง (Construction Material Recycling Law
2000)
9) กฎหมายการรี ไซเคิลรถยนต์ (Automobile Recycling Law 2002)
คิตะคิวชู (Kitakuushu) เป็ นเมืองที อยู่ทางตอนเหนื อของเกาะคิวชูมี พื น5 ที
485 ตารางกิโลเมตร มีประชากร (ปี พ.ศ. 2004) 998,000 คน กรณีของเมืองคิตะคิวชูนนเดิ
ั 5 มเคย
เป็ นแหล่ ง อุ ต สาหกรรมหนัก ที สํ า คัญ ของญี ปุ่ นโดยเฉพาะการผลิ ต เหล็ ก ในช่ ว งยุค ทัน สมัย
(Modernization) โดยเป็ นทีตังของโรงงานเหล็
5
กทีรัฐบริ หารจัดการชือ Yahata Iron Works
(ปั จจุบนั เปลียนชือเป็ น Nippon Steel Corporation) ซึงเป็ นโรงงานผลิตเหล็กทีใหญ่ทีสุด ในแถบ
เอเชียโดยนําเข้ าวัตถุดิบมาจากประเทศจีน ในช่วงทศวรรษ ถือเป็ นช่วงทีเศรษฐกิจเติบโตสูง แต่
หลังจากนันอุ
5 ตสาหกรรมเหล็กของญี ปุ่ นก็เริ มถดถอยทําให้ ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
โดยเฉพาะกับจีนและเกาหลี ทังนี
5 5เนืองมาจากผลของข้ อตกลง Plaza Accord ในปี พ.ศ. 2528
และการทีคู่แข่งเริ มใช้ เครื องจักรอัตโนมัติในการผลิตทําให้ ญีปุ่ นเริ มสูญเสียความได้ เปรี ยบ ใน
การแข่งขันประกอบกับการเน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการส่งเสริ มการผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักอย่างอุตสาหกรรมเหล็กทํ าให้ ส ภาพแวดล้ อมของเมื องคิตะคิว ชู
เลวร้ ายลงเนืองมาจากมลภาวะทางนํ 5าและทางอากาศ อันเป็ นผลมาจากการปล่อยควันและนํ 5าเสีย
จากโรงงานผลิตเหล็ก
ผลทีเกิดขึน5 ดัง กล่าวทํ าให้ อ่าวโดไค (Dokai Bay) ได้ ชื อว่าเป็ น “ทะเลแห่ง
ความตาย” (Sea of Death) เพราะสีนํ 5าทะเลเปลียนไปเป็ นสีเหล็กเนืองจากนํ 5าเสียจากโรงงาน
เหล็ ก ที ถูก ปล่ อ ยลงทะเล กรณี ข องเมื อ งคิ ต ะคิ ว ชูนัน5 การแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ เริ มต้ น ขึ น5 จาก
การเคลื อนไหวของกลุ่ม ผู้ห ญิ ง ที อาศัยอยู่ใ นพื น5 ที ซึงเกิ ด ปั ญ หาเริ มตระหนักว่า หากปล่อ ยให้
อุตสาหกรรมปล่อยควันพิษและนํ 5าเสียต่อไปเรื อยๆ อาจส่งผลกระทบถึงเด็กๆ ซึงเป็ นลูกหลานของ
ตนได้ จึงมี การเคลือนไหวเพือวิจยั และศึกษาปั ญหาสิงแวดล้ อมทีเกิดขึ 5น เรี ยนรู้ วิธีวดั มลพิษทาง
อากาศ รวมทังเยี
5 ยมชมและวินิจฉัยโรงงานในย่านทีตนอาศัยอยู่ว่าสามารถส่งผลต่อวิถีชีวิตและ
สุขภาพของตนและครอบครัวอย่างไร หลังจากนันจึ
5 งส่งผลให้ ทกุ ภาคส่วนทีเกียวข้ องเริ มตระหนัก
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ถึง ผลที เกิ ดขึน5 และหันมา ร่ วมมื อกันเพือแก้ ไ ขปั ญ หาที เกิ ดขึน5 โดยการเซ็นสัญ ญาเพื อควบคุม
มลพิษในช่วงทศวรรษ จึงเป็ นจุดเริ มต้ นของการพัฒนาอีโคทาวน์เพือเปลียน แนวทางการพัฒนา
จากอุตสาหกรรมหนักมาสู่อุตสาหกรรมที คํ านึง ถึง สิ งแวดล้ อ มโดยมี การใช้ ท รั พ ยากร อย่างมี
ประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็มีการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม
การดําเนินการเพือควบคุมมลพิษทางนํ 5าดังกล่าวทําโดยการพัฒนาระบบบําบัด
นํ 5าเสียและของเสีย การควบคุมปริ มาณมลพิษ การเพิมความเข้ มงวดด้ านมาตรฐานสิงแวดล้ อม
เพือไม่ให้ ก๊าซและนํา5 เสียเกินมาตรฐานหากโรงงานใดปล่อยของเสียเกินมาตรฐานจะถูกสังปิ ด
โรงงานการทํ า ความสะอาดแม่นํ า5 และทะเลโดยการดูด ตะกอนของเสี ย จากอ่า วโดไคในช่ว ง
พ.ศ. 2519 เพือมาบําบัด รวมทังการฟื
5
5นฟูสัตว์นํา5 ในพื 5นทีดังกล่าว นอกจากนีย5 ังมีการควบคุม
มลพิษด้ านอืนๆ ด้ วยคือเสียง กลิน และการสันสะเทือน ปี พ.ศ. 2518 นับเป็ นปี ทีคิตะคิวชูประสบ
ผลสําเร็ จในการวางมาตรฐานด้ านสิงแวดล้ อมทังทางนํ
5
5าและทางอากาศเพือป้องกันอันตรายทีจะ
เกิดแก่สุขภาพของผู้คน ทีอาศัยอยู่ในคิตะคิวชู การดําเนินการแก้ ไขและป้องกันปั ญหาดังกล่าว
ได้ รับความร่วมมือจากทังภาครั
5
ฐและเอกชนโดยใช้ เงินไปกว่า 804.3 พันล้ านเยน
แม้ ปัญหาสิงแวดล้ อมของคิตะคิวชูจะมีต้นกําเนิดมาจากปั จจัยหลัก 3 ประการคือ
การขายและการผลิตเพือการพัฒนาเศรษฐกิ จทีมากเกินไป การขาดการควบคุมด้ านมลภาวะ
ทีเพียงพอ และการไม่มีระบบการป้องกันทีเพียงพอ แต่เมืองคิตะคิวชูก็สามารถจัดการกับปั ญหา
สิงแวดล้ อมได้ อย่างดีภายใต้ ปรัชญาพื 5นฐานของเมืองคือสร้ างสรรค์กิจกรรมเพือความสําเร็ จและ
ความมังคังอย่างแท้ จริ งและสืบทอดโดยคนรุ่นต่อไป (creation of activity with true wealth and
prosperity, inherit by future generations) การอยู่ร่วมกัน การสร้ างสรรค์ร่วมกัน (living
together, creating together) พัฒนาเศรษฐกิจผ่านสิงแวดล้ อมทีดี (Developing economically
through a healthy environment) และการสร้ างความยังยืนของเมือง (enhancing the
sustainability of the city) โดยการพัฒนาทียังยืนนี เ5 กิดจากการผลิตทีสะอาด (Cleaner
Production) ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม (Environmentally Friendly Products) ซึงมี
ลักษณะการออกแบบ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ เ ชิงนิเ วศ หรื อ Ecodesign, Ecomaterials และ
Ecoproducts รวมทังการจั
5
ดการสิงแวดล้ อม (Environmental Management) ทีดี
คิตะคิวชูเป็ นเมืองแรกทีได้ รับการอนุมัติแผนการดําเนินการตามอีโคทาวน์ของ
ญีปุ่ นในปี พ.ศ. 2540 โครงการแบ่งพื 5นทีออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี 5
1) Kitakyushu Eco-town Center ซึงตัง5 ขึน5 ในปี พ.ศ. 2544 เพือให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทต่างๆด้ านสิงแวดล้ อมต่อสาธารณะชน และเน้ นการมี
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ส่วนร่ วมของประชาชน รวมทังเป็
5 นศูนย์อบรมและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ด้านสิงแวดล้ อม คิตะคิวชูอีโค
ทาวน์จงึ ได้ ชือว่าเป็ นเมืองแห่งวิชาการและการวิจยั (City of Academic and Research) เนืองจาก
เน้ นการวิจยั และพัฒนาด้ านสิงแวดล้ อม รวมทังมี
5 การร่วมมือกับนานาชาติเพือพัฒนาความรู้ และ
การวิจยั ด้ านสิงแวดล้ อม
2) Hibiki Recycling Complex
3) Comprehensive Environmental Complex ซึงเป็ นทีรวมของโรงงาน รี ไซเคิล
ต่างๆ เช่น โรงงานรี ไซเคิล เครื องใช้ ไ ฟฟ้ าในครั วเรื อน โรงงานรี ไ ซเคิลกระป๋ อง โรงงานรี ไ ซเคิล
ขวดพลาสติก โรงงานรี ไซเคิลของเสียทางการแพทย์ โรงงานรี ไซเคิลรถยนต์ เป็ นต้ น
กลยุทธ์ ทีสําคัญ 3 ประการของคิตะคิวชูอีโคทาวน์เพือการส่งเสริ มอุตสาหกรรม
สิงแวดล้ อม ได้ แก่ (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2553: ออนไลน์)
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพืน5 ฐาน (Basic Research and
Human Resource Development)
2) การศึก ษาทดลอง (Experimental Studies) เพื อพัฒ นาเทคโนโลยี
ด้ านสิงแวดล้ อม
3) การทําให้ เป็ นการค้ าหรื อธุรกิจ (Commercialization)
ตารางที 2.5 ผลการดําเนินงานประเทศญีปุ่ น เมืองคิตะคิวชู
หัวข้ อ
ข้ อมูลเบื 5องต้ น
ประเภทอีโคทาวน
ปี ทีได้ รับการส่งเสริม
จุดเด่น

ปั ญหาพื 5นฐาน

เมืองคิตะคิวชู
ตัง5 อยู่ตอนเหนื อ ของเกาะคิวชู พื น5 ที 485
ตารางกิ โลเมตร
ประชากร 998,000 คน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสิงแวดล้ อม
10 กรกฎาคม 2540
เมืองแห่งวิชาการและการวิจยั (City of Academic and Research)
ด้ านสิ งแวดล้ อมสร้ างสรรค์กิ จ กรรมเพื อความสํ าเร็ จ และความมังคัง
อย่างแท้ จริงและสืบทอดโดยคนรุ่นต่อไป
ปั ญหามลพิษทางนํ 5าและอากาศจากการส่งเสริ มอุตสาหกรรมหนักจนทํา
ให้ ได้ ชือว่า “ทะเลแห่งความตาย”
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ตารางที 2.5 (ต่อ)
หัวข้ อ
การแก้ ไขปั ญหา

เมืองคิตะคิวชู
เริ มต้ นจากกลุ่มผู้หญิงทีห่วงใยสุขภาพของเด็กๆ การดูดตะกอนของเสีย
จากอ่าวโดไคในช่วง พ.ศ. 2529 เพือมาบําบัด รวมทังการฟื
5
น5 ฟูสตั ว์นํ 5า
ในพื 5นทีดังกล่าว การเพิมความเข้ มงวดด้ านมาตรฐานสิงแวดล้ อม
1) Kitakyushu Ecotown Center ซึงเป็ นศูนย์กลางข้ อมูล ศูนย์อบรม
และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ด้านสิงแวดล้ อม
2) Hibiki Recycling Complex
3) Comprehensive Environmental Complex ซึงเป็ นทีรวมของโรงงาน
รี ไซเคิลต่างๆ พิพิธภัณฑ์สิงแวดล้ อมของเมืองคิตะคิวชู
ทีมา: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2553ฉ: ออนไลน์
แม้ ภายหลังการเปลียนกระแสแนวทางการพัฒนามาสู่กระแสการพัฒนาทียังยืน
ญีปุ่ นก็ยงั คงก้ าวไปก่อนไทยเช่นเดิมโดยเฉพาะการส่งเสริ มอีโคทาวน์เพือนําไปสู่สงั คมทียังยืน โดย
ปั จจัยสําคัญทีทําให้ ญีปุ่ นประสบความสําเร็จในการพัฒนาอีโคทาวน์ (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด, 2553ฉ: ออนไลน์)
1) การได้ รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้ จริ งโดยกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้ า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade and Industry: METI) และกระทรวง
สิงแวดล้ อม (Ministry of Environment: MoE) ซึงเป็ นตัวแทนของรัฐบาลกลางนันทํ
5 าหน้ าทีเป็ น
ผู้นําในการส่งเสริมการพัฒนาอีโคทาวน์ของแต่ละพื 5นทีโดยให้ การสนับสนุนทางการเงินเพือพัฒนา
ทัง5 ด้ านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพือการดําเนินโครงการอีโคทาวน์และยังเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญ
ใน ด้ านการออกกฎหมายต่างๆทีเกียวข้ องเพือส่งเสริ มและควบคุมให้ ทุกภาคส่วนต้ องดําเนินไป
ในทิศทางทีสอดคล้ องกันเพือนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน รัฐบาลท้ องถินเองแม้ ในช่วงแรกอาจจะไม่
เห็นด้ วยกับการพัฒ นาอีโคทาวน์ เพราะยังเห็นแก่ประโยชน์ทีจะได้ รับจากการดําเนินธุรกิจของ
เอกชนในท้ องถินอยู่ก็ตามแต่ในท้ ายที สุดด้ วยแรงกดดันจากภาคประชาชนก็ต้องหันมาดําเนิน
มาตรการอีโคทาวน์อย่างจริ งจังโดยทําหน้ าทีเป็ นทังผู
5 ้ นําและผู้ประสานความร่ วมมือระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ ขณะที เอกชนเองก็ ตระหนักถึงผลเสียที จะเกิ ดขึน5 หากไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางของรั ฐ
เนืองจากมีบทลงโทษหนักและมีการลงโทษอย่างจริงจังรวมทังเกรงว่
5
าหากทําความผิดอาจไม่เพียง
ถูกลงโทษทางกฎหมายเท่านันแต่
5 ยงั ถูกลงโทษทางสังคมโดยการดูถกู จากคนในสังคมด้ วยจึง ไม่
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กล้ าทีจะทําผิดและต้ องดําเนินการอย่างจริงจังเพือการผลิตทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม นอกจากนี 5ยัง
มีเอกชนบางส่วนทีมีความตังใจจริ
5
งตังแต่
5 แรกแม้ จะไม่ถูกกฎหมายบังคับทีจะดําเนินธุรกิจทีเป็ น
มิตรต่อสิงแวดล้ อมเพื อนํ าไปสู่การพัฒนาที ยังยืน สถาบันการศึกษาก็มี ส่วนสํ าคัญอย่างยิงใน
การพัฒ นาความรู้ เพื อส่ง เสริ มธุรกิ จ ที เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมและยัง เป็ นผู้มีบทบาทสํ าคัญ ใน
การปลูกฝั งให้ เด็กๆ เรี ยนรู้ทีจะเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมด้ วยเช่นกัน ทีสําคัญประชาชนชาวญีปุ่ นเอง
คือภาคส่วนหลักทีจะส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอย่างยังยืนโดยแม้ ในช่วงแรกอาจต้ องทําไปเพราะ
มีกฎหมายบังคับแต่ท้ายทีสุดเมือเห็นประโยชน์ทุกคนก็ร่วมมือร่ วมใจอย่างแท้ จริ ง เช่น กรณีของ
การคัดแยกขยะนันญี
5 ปุ่ นเองก็ต้องใช้ เวลาพอสมควรกว่าจะทําให้ ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ 5งได้
2) การมีกฎหมายทีเข้ มงวดและการบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวอย่างแท้ จริ งทําให้
ทุกภาคส่วนทีเกียวข้ องต้ องปฏิบตั ิตาม จนท้ ายทีสุดกลายเป็ นกฎทางสังคมทีหากผู้ใดละเมิดย่อม
ถูกลงโทษทางสังคม เช่น กรณีการทิ 5งขยะในญีปุ่ นนันจะเน้
5
นการคัดแยกขยะเป็ นสําคัญทังนี
5 5เพือลด
ปริ มาณขยะและลดการใช้ ทรัพยากรดังนัน5 ถังขยะในทีต่างๆก็จะมีการแยกถังทิง5 ว่าเป็ นประเภท
ขวดพลาสติก แก้ ว กระป๋ อง กระดาษ หรื อขยะอืนๆ หรื อการทิ 5งขยะของครัวเรื อนในพื 5นทีต่างๆ ก็จะ
มี ต ารางกํ าหนดการคัด แยกขยะประเภทต่า งๆรวมทัง5 กํ า หนดวัน ในการทิง5 ขยะประเภทต่า งๆ
ด้ วยเช่นกันซึงถ้ าหากใครไม่ทําตามเช่น ทิ 5งขยะผิดถังทีกําหนดไว้ ก็จะถูกมองหรื อเตือนจากผู้อืน
หรื อกรณีของโรงงานอุตสาหกรรมหากปล่อยควันหรื อนํา5 เสียเกินมาตรฐานก็จะถูกสังปิ ดโรงงาน
ทันทีโดยมาตรฐานดังกล่าวเป็ นมาตรฐานทีแท้ จริ งไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรื อทุจริ ตให้ เห็น
ตัวอย่างถังขยะในญี ปุ่ นในทุกพืน5 ทีจะมีการแยกประเภทขยะทีทิ 5งเพือสะดวกในการนํากลับมารี
ไซเคิล
3) ด้ วยเป็ นประเทศทีเป็ นเกาะมีทรัพยากรน้ อยจึงทําให้ ชาวญี ปุ่ นมีความตังใจ
5
อย่างแท้ จริ งโดยเฉพาะในการคิดค้ นพัฒนาเทคโนโลยีทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง เช่น
เทคโนโลยี สะอาด เทคโนโลยี การบําบัดของเสี ย เทคโนโลยี ในการรี ไ ซเคิล เป็ นต้ น นอกจากนี 5
ประชากรของญี ปุ่ นยังมีความตังใจที
5 จะเรี ยนรู้ การใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้ วยเช่นกัน เช่น กรณีของ
คอมพิวเตอร์ แม้ จะเป็ นผู้สูงอายุทีอายุมากกว่า ก็สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ จึงช่วยเปิ ดโลกทัศน์
ในการเรี ยนรู้ทีไร้ พรมแดนได้ เป็ นอย่างดี
4) การเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องเพือให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียได้ มีโอกาสรับรู้ ข้อมูลที
น่าเชือถือและเรี ยนรู้ด้านสิงแวดล้ อม เช่น การทําศูนย์ข้อมูลด้ านสิงแวดล้ อม การตังพิ
5 พิธภัณฑ์ทีให้
ความรู้ ด้ านสิงแวดล้ อม เป็ นต้ น การเปิ ดเผยข้ อมูล ทําให้ เกิ ดความไว้ วางใจระหว่างประชาชน
ผู้ประกอบการ และรัฐบาล
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5) การปลูก ฝั ง จิ ตสํ านึก ให้ รั กสิงแวดล้ อ ม ไม่ทุจ ริ ต ตัง5 แต่เ ด็กทํ าให้ คนญี ปุ่ นที
เติบโตมาน้ อยคนนักทีจะทําความผิดและหากทําความผิดก็มกั โทษตนเองไม่ใช่โทษสังคมว่าทําให้
ตนต้ องทําผิด เช่น การคัดแยกขยะนันจะสอนและปลู
5
กฝั งกันตังแต่
5 เด็กทังในบ้
5 านและในโรงเรี ยน
และหากเห็นใครทําผิดก็จะไม่ทําตามแต่จะเลือกทําในสิงทีถูกต้ อง
6) การทําอย่างครบวงจรในทุกๆ ด้ านเพือสร้ างสังคมทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม
โดยนอกจากจะมีแผนอีโคทาวน์เพือส่งเสริ มสังคมทียังยืนเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมแล้ วส่วนอืนๆ
ที เกี ยวข้ องในวิถีชี วิตก็ พ ยายามเชื อมโยงไปสู่การเป็ นมิ ตรต่อสิงแวดล้ อมด้ วยเช่นกันจึง ทํ าให้
ชาวญีปุ่ นชินกับการเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมและนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน เช่น เมือชาวญีปุ่ นไปซื 5อ
ของมักจะนําถุงผ้ าไปด้ วยเพือใส่ของทีซือ5 และลดการใช้ ถุงพลาสติก หรื อวัฒนธรรมการห่อข้ าว
จากบ้ าน ไปรับประทานทีทํางานโดยไม่อายใครก็ช่วยลดการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี 5
ในปั จจุบนั ยังมีกระแสโลฮาส (Lifestyles of Health and Sustainability: LOHAS) ซึงเน้ นการใช้
ชีวิตทีคํานึงถึงสุขภาพ สิงแวดล้ อมและความยังยืนจึงทําให้ เกิดโรงแรมทีเน้ นส่งเสริ มสุขภาพของ
แขกทีเข้ าพัก โดยให้ เลือกประเภทหมอนเอง รวมทังการเตรี
5
ยมอาหารทีดีตอ่ สุขภาพ โดยนําวัตถุดิบ
มาจากธรรมชาติปลอดสารพิษ หรื อการใช้ ทิชชูทีมาจากกระดาษรี ไซเคิล เป็ นต้ น
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3. การวางแผนกําลังคน
3.1 ประชากรและกําลังคน
ประชากรของประเทศต่างๆ มักประกอบด้ วยบุคคลทุกเพศทุกวัย และอาจมีเชื 5อชาติและ
สัญชาติเดียวหรื อหลายๆ เชื 5อชาติและสัญชาติก็ได้ ประชากรเหล่านี 5อาจมีอาชีพทีแตกต่างกัน และ
บางคนอาจไม่มี อาชี พ ก็ ไ ด้ โดยทัวไปแล้ ว เราอาจแบ่ง ประชากรในประเทศออกเป็ น 3 กลุ่ม
(ณรงค์ศกั ดิ~ ธนวิบลู ย์, 2528: 21-23)
1) ประชากรทีมีอายุตํากว่า 11 ปี ซึงในประเทศไทยถือว่าเป็ นผู้ทีอยู่ในวัยเด็กและไม่อยู่
ในวัยทํางานตามคําจํากัดความของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
2) ประชากรทีมีอายุตงแต่
ั 5 11 ปี ขึ 5นไป แต่ไม่ได้ ทํางาน เช่น เป็ นแม่บ้าน นักเรี ยน ฯลฯ
3) ประชากรทีมีอายุตงแต่
ั 5 11 ปี ขึ 5นไปทีอยูใ่ นตลาดแรงงาน ซึงรวมทังที
5 เป็ นพลเรื อน และที
รับราชการทหาร ซึงรวมเรี ยกว่ากําลังแรงงาน (Labor Force) แต่ถ้าพูดเฉพาะกําลังแรงงานพล
เรื อน (Civilion Labor Force) ก็จะไม่นบั ผู้ทีเป็ นผู้วา่ ราชการทหาร
ประชากรของประเทศถื อว่าเป็ นทรัพยากรมนุษย์ซึงเป็ นสิงทีมีคณ
ุ ค่าและมีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจของประเทศมาก ดังนันแต่
5 ละประเทศจะให้ ความสนใจในการศึกษาเกียวกับทรัพยากร
ดัง กล่า ว และให้ ความสนับสนุนเพื อให้ ทรั พ ยากรนัน5 มี คุณ ค่าต่อประเทศมากที สุด การศึกษา
ดัง กล่า วเรี ย กว่า เศรษฐศาสตร์ แ รงงาน (Labor Economics) ซึงเป็ นแขนงหนึงของ
วิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็ นการศึกษาเกียวกับผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงาน การกําหนด
อัตราค่าจ้ าง (Wage Determination) การมีความมันคงในการทํางาน (Job Security) การว่างงาน
(Unemployment) ตลาดแรงงาน (Labor Market) โครงสร้ างอาชีพ (Occupational Structure)
และปั ญหาต่างๆ ทีเกียวข้ องกับแรงงานในฐานะทีเป็ นปั จจัยการผลิต (Factor of Production)
จากคําจํากัดความข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ แรงงานเป็ นการศึกษาถึงการใช้
แรงงาน ซึงถือว่าเป็ นปั จจัยพืน5 ฐานทีมีความสําคัญยิงในกระบวนการผลิตให้ เกิดประโยชน์มาก
ทีสุด ทัง5 นี เ5 พราะแรงงานทีได้ จ ากการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ให้ เ ป็ นกํ าลัง คนที มีประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศย่อมมีปริ มาณจํากัดและมีบทบาทตลอดจนความสําคัญอย่าง
มาก ถ้ าประเทศใดหรื อระบบเศรษฐกิจใดมีทรัพยากรด้ านอืนๆ มาก แต่ขาดแคลนแรงงานทีมีฝีมือ
หรื อมีคณ
ุ ค่าก็ย่อมเป็ นอุปสรรคอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ดังนันการศึ
5
กษาลักษณะความ
เป็ นมาตลอดจนบทบาทของแรงงานจึ ง นับ ว่ า เป็ นสิ งที มี ค วามสํ า คัญ นอกจากนี ก5 ารศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับสิงอืนๆ ทีเกียวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุหรื อปั จจัยการผลิตอืน ก็เป็ น
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สิงจําเป็ น เพราะแรงงานมิใช่ทําหน้ าทีเป็ นเพียงปั จจัยการผลิตเท่านัน5 แต่แรงงานยังมีบทบาท และ
หน้ าทีด้ านอืน อีกมาก ซึงรายละเอียดจะได้ กล่าวต่อไป
ก่อนทีจะเริ มศึกษารายละเอียดของแรงงาน สมควรจะได้ นําคําจํากัดความของคําศัพท์
ต่างๆ ทีเกียวข้ องกับเศรษฐศาสตร์ แรงาน และทีจะได้ มีการอ้ างอิงในเอกสารการสอนชุดนี 5มาเสนอ
ไว้ ในทีนี 5 เพือช่วยให้ มีความเข้ าใจมากยิงขึ 5น คําอธิบายศัพท์ตา่ งๆ ดังกล่าวส่วนใหญ่เรี ยบเรี ยงจาก
เอกสารเผยแพร่ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและกรมแรงงาน
1) แรงงาน (Labor) หมายถึง พลังมนุษย์ซึงประกอบด้ วยกําลังกาย กําลังความคิด ฝี มือ
และความรู้ ความสามารถ โดยทัวไปคําว่า “แรงงาน” หมายถึง ผู้ทีอยู่ในกําลังแรงงานทังหมดแต่
5
ในบางกรณีอาจหมายถึงเฉพาะผู้ทํางานด้ วยกําลังกายเท่านัน5 แรงงานโดยทัวไปอาจแบ่งออกเป็ น
3 ประเภท คือ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และแรงงานไม่มีฝีมือ
1.1) แรงงานฝี มือ (Skilled Labor) หมายถึงผู้มีความรู้ทางทฤษฏีและปฏิบตั ิ ทังนี
5 5
ความชํานาญในงานอาชีพสามารถตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึ 5นในการทํางานด้ วยตนเองได้
1.2) แรงงานกึงฝี มือ (Semi-skilled Labor) หมายถึงผู้มีความรู้ ทางทฤษฏีและ
ปฏิบตั ิหรื อมีความชํานาญเพียงบางส่วนของงานอาชีพ เป็ นผู้ทีอยู่ในระดับกลางระหว่างแรงงาน
ฝี มือ และแรงงานไม่มีฝีมือ
1.3) แรงงานไม่มีฝีมือ (Unskilled Labor) หมายถึงผู้ทํางานโดยใช้ กําลังกายโดย
ไม่จําเป็ นต้ องใช้ ความรู้ความชํานาญ เพียงได้ รับคําแนะนําเล็กน้ อยก็สามารถทํางานได้
2) กํ าลังคน (Manpower) ประกอบด้ วยประชากรทีอยู่ในกํ าลังแรงงาน และทีไม่อยู่
ในกํ าลัง แรงงาน ประชากรที อยู่ในกํ าลัง แรงงานได้ แก่ประชากรวัยทํ างานทัง5 ที มี ง านทํ า และ
ทีว่างงานส่วนประชากรทีไม่อยู่ในกําลังแรงงานได้ แก่ผ้ ไู ม่มีงานทํา ผู้ทีไม่ประสงค์จะทํางาน และ
ผู้ทีไม่อยูใ่ นกําลังแรงงาน
3) กําลังแรงงาน (Labor Force) ประกอบด้ วยประชากรวัยทํางานทีมีอายุอยู่ในเกณฑ์
ที สามารถทํ า งานได้ ซึ งประเทศต่ า งๆ กํ า หนดอายุป ระชากรวัย ทํ า งานของตนตามสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงอายุทีควรพ้ นวัยการศึกษาภาคบังคับแล้ ว ประเทศส่วนใหญ่
มักกําหนดอายุวยั ทํางานตังแต่
5 15 ปี ขึ 5นไป แต่บางประเทศอาจกําหนดอายุสูงหรื อตํากว่านี 5ก็ได้
แต่ไม่รวมประชากรทีอยู่ในวัยทํางานแต่ไม่มีงานทํา และไม่ประสงค์จะทํางานและไม่อยู่ในกําลัง
แรงงาน
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4) ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน (Persons in Labor Force) ตามคําจํากัดความของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติในการสํารวจแรงงานตังแต่
5 พ.ศ. 2520 ประกอบด้ วยผู้มีงานทําเต็มทีและผู้มีงานทํา
ไม่เต็มที ซึงหมายถึงบุคคลทุกคนทีมีอายุ 11 ปี ขึ 5นไป
4.1) ผู้มีงานทําเต็มที (Adequately employed persons) ได้ แก่บคุ คลทุกคนทีมี
อายุ 11 ปี ขึ 5นไป
4.1.1) ในสัปดาห์แห่งการสํารวจทํางานโดยได้ รับค่าจ้ าง เงินเดือน ผล
กําไร ส่วนแบ่งหรื อค่าตอบแทนทีมีลกั ษณะอย่างอืนสําหรับผลงานทีทํา
4.1.2) ในสัปดาห์แห่งการสํารวจไม่ได้ ทํางาน แต่ยงั คงมีตําแหน่งหน้ าที
การงานหรื อธุรกิจของตนเอง ได้ หยุดงานชัวคราวเนืองจากเจ็บป่ วย หยุดพักผ่อน หรื อหยุดพักงาน
ด้ วยเหตุผลอืนๆ และจะได้ รับเงินค่าจ้ างในระหว่างทีหยุดงานหรื อไม่ก็ตาม รวมทังผู
5 ้ ซึงในสัปดาห์
แห่งการสํารวจไม่ได้ ทํางานและไม่ได้ หางานทํา เพราะรอการบรรจุเข้ าทํางานหรื อรอจนกว่าจะกลับ
เข้ าทํางานในหน้ าทีเดิม ในกําหนดเวลา 30 วันนับจากวันสัมภาษณ์หรื อ
4.1.3) บุคคลซึงทํางานโดยทีไม่ได้ นบั ค่าจ้ าง ในวิสาหกิจหรื อไร่นาเกษตร
ของหัวหน้ าครัวเรื อนหรื อของสมาชิกในครัวเรื อนทีมีความสัมพันธ์กนั ทางญาติ หรื อโดยการสมรส
หรื อเป็ นบุตรบุญธรรม และในสัปดาห์แห่งการสํารวจมีชวโมงทํ
ั
างานตังแต่
5 20 ชัวโมงขึ 5นไปหรื อมี
ชัวโมงทํางานน้ อยกว่า 20 ชัวโมง และต้ องทํางานเพิมเติม
4.2) ผู้มีงานทําไม่เต็มที (Inadequately Employed Persons) ประกอบด้ วยผู้ทํา
งานทีมีชวโมงทํ
ั
างานตํากว่ากําหนดและต้ องการทํางานเพิมขึ 5น ผู้ทํางานทีมีรายได้ ตํากว่ากําหนด
และต้ องการทํางานเพิมขึ 5น ผู้ทํางานทีมีรายได้ ตํากว่ากําหนดและผู้ทํางานทีทํางานตํากว่าระดับ
การศึกษา และผู้ไม่มีงานทํา
4.2.1) ผู้ทํางานไม่เ ต็ม ที ด้ านชัวโมงการทํ างาน ผู้ทํางานไม่เ ต็ม ที ด้ าน
ชัวโมงทํางานต่อสัปดาห์ได้ แก่ ผู้ทํางานให้ แก่สมาชิกในครัวเรื อนหรื อในฐานะช่วยธุรกิจโดยไม่ได้
รับค่าจ้ างในสัปดาห์แห่งการสํารวจ 1-19 ชัวโมง และต้ องการทํางานเพิมขึ 5น หรื อผู้ทํางานทีทํางาน
ในสัปดาห์แห่งการสํารวจตํากว่า 35 ชัวโมงและต้ องการทํางานเพิม
4.2.2) ผู้ทํางานไม่เต็มทีในด้ านรายได้ ผู้ใช้ แรงงานไม่เต็มทีในด้ านรายได้
หมายถึง 1) บุคคลซึงอาศัยในเขตหลวง (กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม
ปทุม ธานี นนทบุรี มี ร ายได้ จ ากการทํ า งานในระหว่างสัป ดาห์ แ ห่ง การสํ ารวจตํากว่าเดือ นละ
1,620 บาท 2) บุคคลซึงอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลของจังหวัดในภาคกลางยกเว้ นเขตนครหลวง และ
ในเขตเทศบาลของจังหวัดในภาคใต้ มีรายได้ จากการทํางานในระหว่างสัปดาห์แห่งการสํารวจตํา
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กว่าเดือนละ 1,410 บาท 3) บุคคลซึงอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของจัง หวัดในภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ จากการทํางานในระหว่างสัปดาห์แห่งการสํารวจตํากว่าเดือนละ
1,320 บาท อัตรารายได้ ทีถือเป็ นเกณฑ์ในการนี 5เปลียนแปลงไปตามอัตราค่าจ้ างขันตํ
5 า ทีได้ มี
การเปลี ยนแปลงเป็ นคราวๆ ไป และ 4) บุคคลซึงอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของทุกภาคยกเว้ น
เขตนครหลวงและมีรายได้ จากการทํางานในระหว่างสัปดาห์แห่งการสํารวจตํากว่าเดือนละ 250
บาท ซึงอัตรานี 5ให้ ใช้ มาตังแต่
5 พ.ศ. 2520 จนถึงปั จจุบนั
4.2.3) ผู้ทํางานไม่เ ต็ม ทีด้ านอาชีพ ไม่ส อดคล้ องกับการศึกษาทีสํ าเร็ จ
ได้ แก่ ผู้ทํางานซึงอาชีพทีทําไม่ตรงกับวิชาทีได้ ศกึ ษามา
4.2.4) ผู้ไม่มีงานทํา (Unemployed Persons) ได้ แก่บคุ คลทีมีอายุ 11 ปี
ขึน5 ไปซึงในสัป ดาห์ แห่ง การสํ ารวจไม่ไ ด้ ทํา งานใดๆ ทัง5 สิ น5 แต่มี ความประสงค์ จ ะทํ างานและ
สามารถทํางานได้ ซึงหมายถึงบุคคลต่อไปนี 5 1) ผู้ซึงไม่ได้ ทํางานใดๆ ทังสิ
5 5นในระหว่างสัปดาห์แห่ง
การสํารวจ แต่ออกหางานทํ าโดยไปติดต่อสถานธุรกิจต่างๆ หรื อได้ ส่งใบสมัครขอทํางานทาง
ไปรษณี ย์ 2) ผู้ซึงไม่ได้ ทํางานใดๆ ทัง5 สิ 5นในระหว่างสัปดาห์แห่งการสํารวจ และไม่ได้ หางานทํา
เนืองจากเจ็บป่ วย ถ้ าหากไม่เจ็บป่ วยก็จะหางานทํา และ 3) ผู้ซึงไม่ได้ ทํางานใดๆ ทังสิ
5 5นในระหว่าง
สัปดาห์แห่งการสํารวจ และไม่ได้ หางานทํา เนืองจากคิดว่าหางานทําไม่ได้
5) ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน (Persons Not in the Labor Force) หรื อทัวๆ ไปเรี ยกอีกชือ
หนึงว่า (Non - labor Force) ได้ แก่ ผู้ซึงไม่รวมอยู่ในประเภททํางานเต็มทีและทํางานไม่เต็มทีใน
ระหว่างสัปดาห์แห่งการสํารวจ ซึงประกอบด้ วย
5.1) บุคคลซึงในระหว่างสัปดาห์แห่งการสํารวจมีอายุตํากว่า 11 ปี
5.2) บุคคลซึงในระหว่างสัปดาห์แห่งการสํารวจมีอายุ 11 ปี ขึ 5นไปและเป็ น
5.2.1) แม่บ้านหรื อผู้ทํางานบ้ าน
5.2.2) นักเรี ยน
5.2.3) ผู้รอฤดูกาลเกษตรซึงหมายถึงผู้ทีปกติทํางานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง
ในนาเกษตรของหัวหน้ าครอบครัวเรื อนหรื อสมาชิกในครัวเรื อน แต่ในระหว่างสัปดาห์แห่งการ
สํารวจไม่ได้ ทํางาน เนืองจากยังไม่ถึงฤดูกาลเกษตร
5.2.4) ผู้ไม่สามารถทํางานได้ เพราะชรา
5.2.5) ผู้ไม่สามารถทํางานได้ เนืองจากพิการทางร่างกายหรื อจิตใจหรื อ
เนืองจากเจ็บป่ วยเรื อ5 รัง
5.2.6) ผู้ไม่สมัครใจทํางาน
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5.2.7) ผู้ทํางานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง ผลกําไร ส่วนแบ่งหรื อสิงตอบแทน
อย่างอืนอันได้ แก่ 1) สมาชิกคนอืนๆ ของครัวเรื อนทีไม่ใช่หวั หน้ าครัวเรื อน ซึงมีความสัมพันธ์ทาง
ญาติหรื อรับมาเป็ นบุตรบุญธรรม 2) สมาชิกคนอืนๆ ของครัวเรื อน ซึงทํางานในฐานะลูกจ้ างคนอืน
และ 3) ผู้ซงมี
ึ ความสัมพันธ์ทางญาติหรื อสัมพันธ์โดยการสมรสหรื อรับเป็ นบุตรบุญธรรม แต่ไม่เป็ น
สมาชิกของครัวเรื อนเดียวกัน
5.2.8) ผู้ซึงทํางานให้ แก่องค์การหรื อสถาบันการกุศลต่างๆ โดยไม่ได้ รับ
ค่าจ้ างผลกําไร ส่วนแบ่งหรื อสิงตอบแทนอย่างใด
5.2.9) ผู้ทํางานให้ กับครอบครัวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง ซึงมีชวโมงทํ
ั
างาน
น้ อยกว่า 20 ชัวโมงในสัปดาห์แห่งการสํารวจ และไม่ต้องการทํางานเพิมขึ 5น
3.2 ความหมายของการวางแผนกําลังคน
กําลังคน (Manpower) หรื อบางครัง5 เรี ยกว่าทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) แต่
แรกเริ มกําหนดมาจากแนวคิดในด้ านการทหารมาจนกระทังในสมัยปั จจุบนั ได้ นํามาใช้ หมายถึง
กําลังงาน (Work Force) ทังหมดที
5
มีอยู่ในประเทศใดประเทศหนึงหรื อในทีแห่งใดแห่งหนึง โดยที
เมือกล่าวถึงการควบคุมกําลังคน ย่อมหมายถึงความสามารถทีจะจัดสรรกําลังคนทีจะนําไปใช้ ให้
ได้ สดั ส่วนกับความต้ องการทางเศรษฐกิจของชาติ (A.J Jaffe & Charles D. Stewart,1951: 16)
ซึงกําลังคนก็เป็ นทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างหนึงเช่นเดียวกับ วัสดุ เครื องมือเครื องใช้ พลังงาน
ทางไฟฟ้าและเงินทองกําลังคนในความหมายทางเศรษฐกิจนี 5หมายถึง นักบริ หาร นักวิทยาศาสตร์
วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างฝี มื อ และบุคคลอืนๆ ผู้ซึงได้ ทํ างานในการก่อสร้ าง ออกแบบปรับปรุ ง
จัดการและควบคุมการผลิตและบริ การในด้ านธุรกิ จ และสถาบันต่างๆ ทางเศรษฐกิ จ (United
Nations, 1963: 1)
ตามทฤษฎี และแนวคิด กํ าลังคน หมายถึง บุคคลทีอยู่ในวัยทํางานทัง5 สิน5 ตามปกติมัก
หมายถึงผู้มี อายุตงั 5 แต่ 19 ปี ขึน5 ไป แต่สําหรับประเทศไทยเรานัน5 ขณะนี ถ5 ื อเอาผู้มีอายุระหว่าง
15 ปี ขึน5 ไปทังนี
5 5ก็โดยเหตุผลว่า การศึกษาภาคบังคับของเราขณะนี 5เป็ น 9 ปี ฉะนันเด็
5 กทีสําเร็ จ
ชันมั
5 ธยมศึกษาตอนต้ นแล้ วก็อาจเข้ าสู่ตลาดแรงงานได้ ผู้ซึงทํางานได้ รับผลผลแทนหรื อหางานทํา
ที จะได้ รับ ผลตอบแทน ซึงรวมทัง5 การทํ า งานให้ ตัว เอง คนทํ า งานเป็ นครั ง5 คราวและเต็ม เวลา
(D.Butler Arthur, 1958: 5) การทํางานทีได้ รับผลตอบแทน หรื อบางทีเรี ยกว่า การทํางาน
ในเชิงเศรษฐกิจนัน5 บางครัง5 มีความหมายกว้ างคลุมไปถึงกิจกรรมของการทํางานหรื อหางานทํา
เพือรับเงินเป็ นค่าตอบแทน หรื อเพือรับผลกําไรในการทํางานของตนเอง หรื อธุรกิจของครอบครัวซึง
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รวมทัง5 การทํางานให้ แก่ครอบครัวโดยไม่ได้ รับค่าตอบแทนด้ วย (Bancroft Gertrude, 1958: 1)
กําลังคนของประเทศอาจแยกออกได้ เป็ นประเภทต่างๆ ดังนี 5
1) ผู้มีงานทํา
2) ผู้ไม่มีงานทํา
3) ผู้อยูน่ อกกําลังแรงงาน
มีผ้ รู ้ ูและนักวิชาการจํานวนมากได้ นิยามความหมายของการวางแผนกําลังคน ไว้ ดงั นี 5
3.2.1 Patten (1971) ได้ ทําการสํารวจความหมายของการวางแผนกําลังคนในที
ต่างๆ แล้ วสรุปออกมาเป็ น 4 ความหมายด้ วยกัน คือ
1) การวางแผนกําลังคนจะหมายถึง การวางแผนการทดแทน ซึงคํานี 5โดยปกติจะ
ใช้ ในการจัดการเกียวกับกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ จากจุดนี 5การวางแผนกําลังคนจะรวม
ไปถึงการวิเคราะห์การแกจากงานของแรงงาน การกํ าหนดวิธี การทีจะใช้ ในการวางแผนอาชี พ
สําหรับคนงานการพัฒนาตัวแบบสําหรับการวางแผนคัดเลือก และการเลือนตําแหน่งคนงานและ
การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งนโยบายค่า จ้ า งกับ การคัด เลื อ กคนเข้ า ทํ า งาน สํ า หรั บ
ความหมายนี 5จะใช้ กนั มากในประเทศอังกฤษ
2) การวางแผนกํ า ลัง คนจะเที ย บเท่ า ได้ กั บ การวางแผนบุ ค คล (Personal
Planning) กล่าวคือ จะเป็ นการวางแผนทีปฏิบตั โิ ดยหน่วยงานทีปรึกษา ซึงจะมีขอบเขตครอบคลุม
กิจกรรมทัง5 หมดของหน่วยงาน อันได้ แก่ การเลื อกสรร การบรรจุ การฝึ กอบรม การศึกษา การ
บริหารเงินเดือนและค่าจ้ าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอืนๆ ซึงคําจํากัดความอันนี 5จะกิน
ความครอบคลุมทีกว้ างมาก
3) การวางแผนกําลังคนจะหมายถึง นโยบายทางด้ านกําลังคน และการจ้ างงาน
เมือพิจารณาในแง่ของเศรษฐกิจ ตามกรอบอันนี 5จะเป็ นการวัดเชิงปริ มาณ และคุณภาพของกําลัง
แรงงานของชาติ และการวางแผนก็ จะเป็ นการกํ าหนดวัตถุประสงค์ และโครงการทีจะพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายอืนๆ ซึงการวางแผนตามความหมายนี 5 จะมองในแง่
โครงสร้ างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาติรวมตลอดไปถึงกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวกับ
การคาดการณ์ด้านอาชีพอุตสาหกรรมและกําลังแรงงาน รวมทังการวิ
5
เคราะห์ผลกระทบต่อเนืองที
จะเกิ ดจากการทดแทนแรงงานด้ วยเครื องจักร ความหมายในลักษณะนี จ5 ะพบได้ จากองค์การ
แรงงานโลก และกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา
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4) การวางแผนกําลังคนจะเป็ นกระบวนการทีทําให้ องค์การหนึงสามารถทีจะมี
บุคคลและประเภทของบุค คลในปริ ม าณที ถูก ต้ องเหมาะสมบรรจุใ นแหล่ง ที ถูกต้ องในเวลาที
เหมาะสม ซึงการกระทําดังกล่าวจะก่อให้ เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุด
3.2.2 การวางแผนกําลังคนจะเป็ นกระบวนการของการวิเคราะห์ความต้ องการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารหนึ งภายใต้ เ งื อนไขต่ า งๆ ที มี ก ารเปลี ยนแปลงได้ และเป็ น
กระบวนการพัฒ นากิ จ กรรมต่างๆ ที จํ าเป็ นต่อ ความต้ องการเหล่านัน5 ด้ วยเหตุนีก5 ารวางแผน
กําลังคนจึงเป็ นกระบวนการทางการบริ หารอย่างหนึง โดยไม่ใช่เป็ นเพียงแต่ส่วนหนึงของหน้ าที
ของฝ่ ายงานทีปรึกษาในองค์การเท่านัน5 (Walker, 1980 อ้ างถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 127)
3.2.3 การวางแผนกําลังคนเป็ นความพยายามอย่างแรงกล้ าในการจัดปริ มาณ
และประเภทของบุคคลที ถูกต้ องเหมาะสมลงในสถานทีต่างๆ ทีถูกต้ องในเวลาทีเหมาะสม ซึง
การดําเนินการดังกล่าวก็จะเป็ นผลทําให้ องค์การและบุคคลได้ รับผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว
(Burack, 1972 อ้ างถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 127)
3.2.4 การวางแผนกําลังคน เป็ นการบรรจุบคุ คลทีมีคณ
ุ ภาพ ในปริ มาณทีถูกต้ อง
เหมาะสมในงานที ถูกต้ อง ณ เวลาที เหมาะสม (Russ, 1982 อ้ างถึง ใน บุญ เลิศ ไพริ นทร์ ,
2533: 128)
3.2.5 การวางแผนกําลังคนเป็ นกลยุทธ์ทีนํามาใช้ เพือจัดหาการใช้ การปรับปรุง
และการธํ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหนึงๆ (Pettman & Travernier, 1984 อ้ างถึง
บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 128)
3.2.6 การวางแผนกํ าลังคนเป็ นการคาดคะเน (Forecast) ถึงความต้ องการ
กําลังคนของหน่วยเป็ นการล่วงหน้ าว่า ต้ องการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเท่าใด และ
ต้ องการเมือใด และกําหนดวิธีทีจะได้ มาซึงกําลังคนทีต้ องการเป็ นการล่วงหน้ าเช่นกันว่าจะได้ มา
จากไหน อย่างไร ตลอดจนกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ เพือทีจะใช้ กําลังคนทีมีอยู่ให้
ได้ ประโยชน์สงู สุด (สมาน รังสิโยกฤษฎ์, 2520)
ดังนัน5 การวางแผนกําลังคนจึงเป็ นความพยายามในการกําหนดกลยุทธ์ เพือการสรรหา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีเหมาะสมในอนาคต การรักษาคนดีมีความรู้ ความสามารถไว้ การใช้
ประโยชน์คนดีให้ เต็มที ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะขององค์การ ในอันทีจะให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การทีได้ กําหนดเอา ซึงกลยุทธ์ดงั กล่าว จะได้ แก่ (บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 127-129)
1) การเก็บรวบรวม การรักษา และการตีความข้ อมูลเกียวกับกําลังคน
2) การคาดการณ์เกียวกับอุปสงค์ อุปทานของบุคคล
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3) การวิเคราะห์ กระบวนการคัดเลื อก การเลือนตําแหน่ง การสูญเสีย ฯลฯ ของบุคคล
ในองค์การ
4) การใช้ เทคนิคทีเหมาะสมในการจัดสรรงาน การจัดงาน การใช้ และการธํ ารงรักษา
บุคคลในองค์การ
3.3 ความสําคัญและแนวทางการวางแผนกําลังคน
การวางแผนกํ าลังคนจะเกี ยวข้ องกับกระบวนการบริ หารงานบุคคลทีสําคัญ 3 ประการ
ดังนี 5 (บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 120)
1) การกํ าหนดจํ านวนอัตรากํ าลังที ถูกต้ องเหมาะสมกับความต้ องการกํ าลังคนใน
ช่วงเวลาหนึงๆ
2) การสรรหาบุค คลที มี ความรู้ ความสามารถตรงตามที ต้ อ งการ เพื อมอบหมายให้
ปฏิบตั งิ านในตําแหน่งทีกําหนดไว้
3) การพัฒนาบุคคลทีมีอยู่พร้ อมทีจะปฏิบตั ิหน้ าทีรับผิดชอบ หรื อในตําแหน่งทีสูงขึ 5นได้
อย่างมีประสิทธิภาพทีสุด
บุญเลิศ ไพริ นทร์ (2533) ได้ สรุ ปความสําคัญและแนวทางการวางแผนกําลังคนตาม
ยุคสมัยไว้ ดงั นี 5
3.3.1 ความสําคัญของการวางแผนกําลังคน โดยทัวไปจะมีดงั ต่อไปนี 5
1) การวางแผนกําลังคนจะทําให้ องค์การสามารถคาดการณ์สิงทีอาจจะเกิดขึน5
ล่ ว งหน้ าในอนาคตจากการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ดั ง นั น5 ก็ จ ะได้ มี
การตระเตรี ยมการรอรับเหตุการณ์ทีจะเกิดขึ 5น ซึงการคาดการณ์เงือนไขเกียวกับกําลังคนล่วงหน้ า
นี ก5 ็ จ ะทํ าให้ ปั ญ หาที องค์ก ารจะต้ อ งเผชิ ญ ในอนาคตลดความรุ น แรงลงได้ (Deckard and
Lesseey,1975: 169 อ้ างถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 122)
2) การวางแผนกํ า ลัง คนจะทํ า ให้ ท ราบข้ อ มูล พื น5 ฐานเกี ยวกับ สมรรถนะของ
กําลังคนทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ทังนี
5 5เพือปรับการใช้ กําลังคนให้ ยืดหยุน่ กับสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไป
(Lynch, 1982 อ้ างถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 122)
3) การวางแผนกําลังคนจะเป็ นสิงทีเชือมโยงระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เข้ ากับ กระบวนการวางแผนขององค์กร (Bright, 1976 อ้ างถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 122)
4) การวางแผนกํ าลังคนจะทําให้ องค์การทราบความสัมพันธ์ ระหว่างผลผลิตที
ลูกจ้ างผลิตได้ กบั เกณฑ์ทีองค์การได้ ตงเอาไว้
ั5
(Bright, 1976 อ้ างถึงใน บุญเลิศ ไพริ นทร์ , 2533:
122)
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5) การวางแผนกําลังคนจะทําให้ องค์การสามารถวางแผนความก้ าวหน้ าในอาชีพ
ของเจ้ าหน้ าทีทีทํางานในแต่ละอาชีพ และในแต่ละระดับของความรับผิดชอบ (Walker, 1980 อ้ าง
ถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 122)
6) การวางแผนกําลังคนจะทําให้ องค์การสามารถทีจะจัดปริ มาณ ประเภท และ
ระดับทักษะของบุคคลให้ เหมาะสมกับงานในระยะเวลาทีเหมาะสม เพือให้ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรม
ที กํ า หนดไว้ ซึ งจะเป็ นผลทํ า ให้ ทัง5 องค์ ก ารและบุค คลบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ข องตน โดยได้ รั บ
ผลประโยชน์สงู สุดในระยะยาว (Vetter, 1967 อ้ างถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร์ , 2533: 122 - 123)
7) การวางแผนกํ า ลัง คนจะทํ าให้ อ งค์ การพยากรณ์ เ กี ยวกับ เงื อนไขต่า งๆ ใน
อนาคตเพือการกําหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้ สอดคล้ องกับเงือนไขดังกล่าว ตลอดจนการ
วางเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ สมั พันธ์กบั เงือนไขต่างๆ (Burack, 1972 อ้ างถึงใน บุญ
เลิศ ไพรินทร์ , 2533: 123)
8) การวางแผนกําลังคนจะทําให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
เกิดประโยชน์สูงสุด ทังนี
5 เ5 พราะการลงทุนเพือพัฒนาคนต้ องใช้ ทรัพยากรการบริ หารจํานวนมาก
และต้ องใช้ เวลามากนันเอง
อาจกล่าวได้ ว่า การวางแผนกํ าลังคนจะเป็ นการคาดคะเนเกี ยวกับอุปสงค์และอุปทาน
ด้ านกําลังคน เพือให้ ได้ กําลังคนทีมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้ ตรงกับภารกิจ หน้ าที และมี
การใช้ ทรัพยากรกําลังคนให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และในขณะเดียวกันการวางแผนกําลังคน ยังจะ
ช่วยแก้ ปัญหาด้ านกําลังคนทีเกิดขึ 5นภายในหน่วยงาน เพือให้ การดําเนินงานของหน่วยงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาอีกด้ วย ทังนี
5 5เพราะการวางแผนกําลังคนในความหมายกว้ างนันจะ
5
ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานบุคคลทุกด้ าน แต่จะเป็ นการวางแผนไว้ ลว่ งหน้ านันเอง
3.3.2 แนวทางการวางแผนกําลังคน อาจพิจารณาตามยุคสมัยได้ ดังนี 5
1) ยุคการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ การวางแผนกําลังคนในช่วงขณะนี 5จะมุ่ง
ทีจะแสวงหาประสิทธิภาพในการผลิต โดยได้ นําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้ ามาใช้ ซึงเป็ นผลทํา
ให้ มีการศึกษาเทคนิคและวิธีการทางการบริ หารอย่างเป็ นระบบ มีการหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ลักษณะของลูกจ้ างกับงานทีจะทํา มีการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะ มีการวิเคราะห์
งาน โดยพิจารณาในรายกิจกรรมย่อย แล้ วนํามากํ าหนดเป็ นข้ อกําหนดลักษณะเฉพาะของงาน
(Job Specification) หลังจากนัน5 ก็จะมีการแสวงหาวิธีการทีดีทีสุดเพือนํามาปฏิบตั ิ และจะมี
การระบุลัก ษณะของบุค คลที เหมาะสมกับ งาน โดยบุค คลที มี ลัก ษณะดัง กล่า วจะได้ ม าจาก
การคัดเลือกโดยการทดสอบ และในการปฏิบตั ิงานก็ จะมีค่าจ้ างเป็ นแรงจูงใจ เพือให้ บุคคลได้
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ปฏิ บัติง านอย่า งเต็ม ที มี ก ารจัด ตารางเวลาสํ า หรั บ การปฏิ บัติง านของบุค คล อย่ า งไรก็ ต าม
การวางแผนกําลังคนในลักษณะดังกล่าว ก็ยงั มีอิทธิพลอยูม่ าจนถึงปั จจุบนั เพียงแต่มีผ้ ชู ํานาญการ
ด้ านการวางแผนกําลังคนเข้ ามาแทนทีผู้จดั การ ทังนี
5 5เนืองจากองค์การมีการขยายตัวใหญ่ขึ 5น และ
สังคมมีความสลับซับซ้ อนมากขึ 5น
2) ยุคการบริ หารงานแนวมนุษย์สมั พันธ์ ในช่วงนี 5จะเน้ นทีผลิตภาพของงานเป็ น
หลักการวางแผนกําลังคน จะคํานึงถึงปั จจัยทางด้ านจิตวิทยาและสังคมวิทยาเป็ นสําคัญ องค์การ
เริ มมี การใช้ จ่ายเงินจํานวนมากเพือการฝึ กอบรมและพัฒนาทังนี
5 5เนืองจากฝ่ ายจัดการตระหนักดี
ว่า ถ้ าปราศจากบุคคลทีมีความสามารถในการทํางาน ถึงแม้ จะมีเงิน เครื องจักร และวัสดุอปุ กรณ์
ต่างๆ พร้ อมข้ อมูล ก็ไม่สามารถทีจะทําให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ ดังนัน5 การสํารวจทัศนคติ
การใช้ เทคนิ ค แรงจู ง ใจการปรั บ ปรุ ง ภาวะผู้ นํ า และการติ ด ต่ อ สื อสาร ผสมผสานไปกั บ
การคาดการณ์ปริมาณของงาน โดยการใช้ เครื องใช้ เครื องมือทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์อตั ราส่วน
และการวิเคราะห์การถดถอย เป็ นต้ น จึงเป็ นเรื องทีมีความสําคัญในการวางแผนกําลังคน
ยุค ของการวางแผนกํ า ลัง คนในทศวรรษ 1960 ในทศวรรษนี ถ5 ื อ ได้ ว่า เป็ น
ช่วงทีมีการให้ ความสําคัญกับการวางแผนกําลังคนอย่างจริ งจัง ทังนี
5 5เนืองมาจากมีการขาดแคลน
แรงงานในระดับชํานาญการ อันเป็ นผลมาจากการมีโครงการทีใช้ เทคโนโลยีระดับสูง อาทิเช่น
โครงการสํ ารวจอวกาศของชาติม หาอํ านาจ และการเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยี ในด้ านอื นๆ
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี 5 ก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์การและบรรษัท ร้ านค้ าต่างๆ รวมทัง5
มีการขาดแคลนกําลังแรงงานในช่วงอายุ 30 – 34 ปี นอกจากนี 5ประเทศอังกฤษในทศวรรษดังกล่าว
ก็ จ ะประสบกั บ ปั ญ หาดัง กล่ า วเช่ น กั น กล่ า วคื อ แผนแห่ ง ชาติ ข องอัง กฤษก็ ไ ด้ ต ระหนัก ถึ ง
ความสําคัญ ของกํ าลัง คนทีขาดแคลนเช่นเดียวกันดัง นัน5 การวางแผนกํ าลังคนในช่วงนีจ5 ึงได้ ให้
ความสนใจ ในเรื องการหาสภาวะสมดุลระหว่างอุปสงค์กบั อุปทานของกําลังคน โดยเฉพาะอุปสงค์
กําลังคนทางด้ านการจัดการวิชาชีพและทางวิชาการ บริ ษัทต่างๆ ได้ มีการคาดการณ์ความต้ อง
กําลังคนในอนาคต และคาดการณ์เกี ยวกับอุปทานภายในองค์การ รวมทัง5 หาช่องว่างระหว่าง
กําลังคนทีต้ องการกับกําลังคนทีมีอยู่ ซึงสิงเหล่านี 5ก็จะเป็ นหน้ าทีของนักวางแผนกําลังคนทีจะต้ อง
วางแผนในการสรรหา การคัดเลื อก การบรรจุแต่ง ตัง5 การจัดการฝึ กอบรม และพัฒ นา รวมทัง5
การคาดการณ์ลว่ งหน้ าในการโอนย้ าย และการเลือนตําแหน่ง ดังนันการวางแผนกํ
5
าลังคนในช่วงนี 5
ก็จะเป็ นความพยายามในการทีจะเชือมโยงองค์การให้ สอดคล้ องกับสิงแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป
3) ยุคของการวางแผนกําลังคนในทศวรรษ 1970 ในช่วงนี 5การวางแผนกําลังคน
ได้ หันมามองความสําคัญของความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในสังคมมากขึ 5น ดังจะเห็นได้
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จากการออกกฎหมายต่างๆ มากมายทีได้ ให้ ความสําคัญกับคนกลุ่มน้ อยและผู้ด้อยโอกาส เช่น
Occupational Safety and Health Act (OSHA), Employee Retirement Income Security Act
(ERISA), Equal Employment Opportunity Act (EEOA) และ Affirmative Action (AA) เป็ นต้ น
ซึงปรากฏการณ์เหล่านีจ5 ะพบได้ ทัวไป ทังในอเมริ
5
กาและยุโรป อย่างไรก็ตามการหันมาให้ ความ
สนใจในเรื องของสวัสดิการเช่นนีไ5 ด้ ก่อให้ เกิดความยุ่งยากขึ 5นในการวางแผนกํ าลังคน กล่าวคือ
เมือได้ มีการจ้ างคนเข้ าทํางานแล้ วก็เป็ นการยากทีจะให้ ออกจากงานทีทํา ประกอบกับการขยายตัว
ขององค์การธุรกิจในช่วงนี 5เป็ นไปค่อนข้ างช้ า รวมทัง5 มีวิกฤติการณ์ของพลังงานเข้ ามาแทรกด้ วย
ดังนัน5 หน่วยงานต่างๆ จึงได้ หนั มาให้ ความสนใจในการวางแผนกําลังคนให้ สอดคล้ องกับการวาง
แผนกธุรกิจและงบประมาณ มีการประเมินกําลังคนทัง5 ในด้ านต้ นทุนและผลประโยชน์ รวมทัง5
การจัดให้ มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และปรับปรุงคุณภาพชีวิต
4) ยุคของการวางแผนกําลังคนในทศวรรษ 1980 การวางแผนในช่วงนีจ5 ะให้
ความสําคัญในด้ านของการวางแผนชีวิตและอาชีพ ทังนี
5 5เป็ นผลสืบเนืองมาจากผลกระทบของ
กฎหมายทีออกมาในช่วงทศวรรษทีแล้ ว อาทิเช่น การจ้ างงาน ค่าจ้ าง และผลประโยชน์ทีจะได้
เมือเกษี ยณแล้ ว ในขณะเดียวกันคนงานก็มีความต้ องการทีจะเข้ ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที
จะกระทบต่อชีวิตและอาชีพของพวกเขามากขึน5 ด้ วยเหตุนี 5เทคนิคทีใช้ ในการวางแผนกํ าลังคน
ในช่ ว งนี ก5 ็ จ ะมี อาทิ เช่ น การกํ า หนดเกณฑ์ ที สอดคล้ องสัม พัน ธ์ กั บ งานเพื อการตัด สิ น ใจ
การวางแผนอาชีพของบุคคล การวิเคราะห์งานเพือกําหนดโครงสร้ างของงาน การคาดการณ์ความ
ต้ องการ การกําหนดตารางการทํางานให้ ยืดหยุ่นมากขึ 5น รวมไปถึงการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์
เข้ ามาใช้ ในการวางแผน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามสิงทีน่าสังเกตประการหนึงก็คือ ในทศวรรษนี 5ได้ เริ ม
มี ก ารเปลี ยนแปลงการใช้ คํ า ว่า “การวางแผนกํ า ลัง คน” (Manpower Planning) มาเป็ น
“การวางแผนทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Planning) แทนทีกันมากขึ 5น ดังจะเห็นได้ จาก
การสํารวจบริ ษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กาของ Alpander ในปี พ.ศ. 2522 พบว่าร้ อยละ 65 ของ
ตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงในบริ ษัทเหล่านี 5จะใช้ คําว่า ฝ่ าย “ทรัพยากรมนุษย์” แทนคําว่าฝ่ าย
“กําลังคน” และจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริ หารของบางบริ ษัทมากกว่า 40 คน ของ Alpanadar ก็
พบว่าการเปลียนชือใหม่จะทําให้ ฝ่ายบริ หารเพิมความสนใจในการแสวงหา และการให้ ทรัพยากร
เพือให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การมากขึ 5น
5) ยุคของการวางแผนกําลังคนในทศวรรษ 1990 ซึงในอนาคตมีการคาดการณ์
กันว่ารัฐบาลจะเข้ ามามีบทบาทเกียวข้ องโดยตรงในการจัดความสัมพันธ์ให้ สอดคล้ องกันระหว่าง
คนกับงานทังภายในองค์
5
การและระหว่างองค์การ โดยมีเป้าหมายอยู่ทีความเสมอภาคในโอกาส
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และอนาคตนันยั
5 งคงจะมีการขยายตัวของกําลังแรงงานเพิมขึ 5นอย่างต่อเนือง ในขณะทีงานมีอยู่
อย่างจํากัด ประกอบกับการขาดแคลนอาหาร พลัง งาน และทรั ยพากรอย่างอืนๆ ประกอบกับ
บุคคลจะมีความต้ องการความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าทีมากขึ 5นภายในองค์การทีมีขนาดใหญ่
และมีความซับซ้ อนอย่างมาก ดังนัน5 เทคนิคและวิธีการทีได้ มีการพัฒนา และนําประยุกต์ใช้ ก็จะมี
ผลมาจากทัง5 ทาง ด้ านการบริ หารของหน่วยงานนัน5 เอง และมาจากการเปลี ยนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี อนึง วิธีการทีนําไปใช้ ปฏิบตั ิโดยมีการริ เริ มมาจากองค์การชันนํ
5 านี 5ใน
ทีสุดก็ จะมี ผลกระทบต่อไปองค์การอืนๆ ได้ (Walker, 1980: 5-10) จากวิวัฒนาการของ
การวางแผนกําลังคนมีสาระสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก จะเป็ นการวิวฒ
ั นาการในเชิงระบบ
ปิ ด กล่ า วคื อ จะให้ ความสนใจในเชิ ง ปริ ม าณ โดยเน้ นให้ ค วามสนใจในด้ า นเทคนิ ค และ
ความชํานาญเฉพาะสําหรับการวางแผนกําลังคน ได้ แก่ การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติ เพือใช้ ในการกําหนดความต้ องการกําลังคนทีเหมาะสมและการคาดการณ์เกียวกับกําลังคน
เป็ นต้ น และประการทีสอง จะเป็ นวิวฒ
ั นาการในเชิงระบบเปิ ด โดยจะให้ ความสนใจควบคูก่ ันไป
ทังทางด้
5
านคุณภาพซึงออกมาในรู ปของกฎหมาย สวัสดิการ แรงจูงใจ และสภาพแวดล้ อม และ
ด้ านปริมาณพร้ อมกันไป
3.4 แนวทางการพัฒนากําลังคน
กําลังคน หรื อทรัพยากรมนุษย์ คือมนุษย์ทีมีค่ามีคุณภาพซึงเป็ นบ่อเกิดหรื อทีเกิดแห่ง
ทรัพย์คณ
ุ ภาพดังกล่าวนี 5จะพัฒนาได้ ดงั นี 5 (บุญคง หันจางสิทธิ~, 2549: 25-34)
3.4.1 คุณภาพกําลังคนเริมจากสถาบันครอบครัว (Family) มารดา บิดา
สิ งแวดล้ อ มในครอบครั ว เป็ นที หล่ อ หลอมคุณ ค่า หรื อ คุณ ภาพของบุต ร คน
ในสมัยก่อนจึงพูดเสมอว่า มารดาเป็ นครูคนแรกของบุตร
ก่อนแต่งงานในต่างประเทศ อย่างเช่น ในสหรัฐอเมริ กา ผู้บ่าวสาวจะต้ องตรวจ
สุขภาพสุขภาพจะต้ องแข็งแรงปราศจากโรคกามโรค โรคเอดส์ หรื ออืนๆ ทีเป็ นอันตรายต่อทารก
มิฉะนัน5 จะไม่อนุญาตให้ จดทะเบียน นัน5 คือการเตรี ยมการเพือจะให้ บุตรทีเกิดมามีสุขภาพและ
คุณภาพทีดี ถ้ าจะเปรี ยบเทียบกับการจะปลูกพืชจะต้ องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ทีสมบูรณ์ ไม่มี
โรค หรื อแมลงใดๆ เมือนําไปเพาะปลูกแล้ วก็จะได้ ต้นพืชทีดีพร้ อมทีจะได้ รับการดูแลรักษาเอาใจใส่
ให้ สมบูรณ์ ต่อไป ถ้ าหากนําเมล็ดพันธุ์ทีมีเชือ5 โรคหรื อแมลงไปปลูกก็จะได้ พืชทีไม่สมบูรณ์ เสีย
ค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษามากแล้ วยังจะไม่โตและอาจจะตายได้ เสียค่าใช้ จ่ายทังเงิ
5 นและเวลา
โดยเปล่าประโยชน์ มนุษย์ ก็ร้ายแรงกว่าพื ช ถ้ าเด็กเกิ ดมามี โรค ตาบอด แขนขาดหรื อขาขาด
ไม่สมประกอบ ปั ญญาอ่อนจะเป็ นภาระแก่บิดามารดา และสังคมอย่างมาก โอกาสทีจะพัฒนาให้
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เป็ น “ทรัพย์” แทบไม่มีเลย จะเป็ นภาระทําให้ เสียทรัพย์มากกว่า เพราะจะต้ องเลี 5ยงดู ดูแลรักษา
เขาตลอดชีวิต สุขภาพของบิดามารดา ก่อนจะมีบตุ รจึงมีความสําคัญมาก
เมื อตัง5 ครรภ์ จะต้ องได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ โดยเฉพาะเรื องอาหาร และ
โภชนาการจะต้ องดี สุขภาพอนามัยของมารดา จะต้ องดูแลให้ สมบูรณ์ หากเจ็บไข้ ได้ ป่วยย่อมจะมี
ผลกระทบต่อบุตรในครรภ์ดงั ทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น การฝากครรภ์กบั หมอโรงพยาบาล เพือตรวจ
และให้ รับคําแนะนําทีถูกต้ องเป็ นสิงจําเป็ น แม้ กระทังการทําคลอดจะต้ องดําเนินการให้ ถกู ต้ องโดย
แพทย์ผ้ เู ชียวชาญการทําคลอดทีไม่มีคณ
ุ ภาพอาจจะทําให้ ทารกพิการได้ เช่นเดียวกัน
คุณ ภาพของบิ ด า-มารดา และสิ งแวดล้ อ มในครอบครั ว มี ค วามสํ า คัญ มาก
การศึกษาของบิดา-มารดา เป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิง ในสมัยก่อนเรามักจะได้ ยินคํากล่าวทีว่ามารดา
เป็ นครู ค นแรกของบุตร ถ้ า มารดามี การศึกษาและมี เ วลาดูแ ลและอบรมบ่ม นิ สัย บุต รหรื อ ให้
การศึกษาเบื 5องต้ นแก่บตุ รย่อมทําให้ เด็กมีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ธรรม ในสมัยปั จจุบนั เริ มจะไม่เป็ นจริ ง
แม้ มารดาหรื อบิดามีการศึกษา แต่มกั จะไม่มีเวลาดูแลบุตรธิดา บางครอบครัวอาจจะปล่อยให้ เด็ก
รับใช้ ในบ้ านเป็ นผู้ดแู ล ฉะนันเด็
5 กรับใช้ ในบ้ านจึงกลายเป็ นครู คนแรกของบุตร แล้ วคุณภาพของ
บุตรธิดาจะเป็ นอย่างไรในครอบครัวเช่นนี 5 ก็พอจะเดาได้ และกําลังสําคัญของชาติในอนาคตจะมี
คุณภาพอย่างไรก็พอจะเดาได้ เช่นกัน
ครอบครัวทีดีมีความรักและความอบอุ่นเป็ นรากฐานสําคัญทีจะเป็ นแรงผลักดัน
ให้ เด็กและเยาวชนอันเป็ นกําลังสําคัญ ในการพัฒนาคน พัฒนาสังคมในอนาคตให้ เติบโตขึ 5นอย่าง
สมบูรณ์ ทังทางร่
5
างกายและจิตใจ
สิงแวดล้ อมในครอบครั วเป็ นปั จจัยสํ าคัญ ทีมี อิทธิ พ ลอย่างมากต่อพัฒ นาการ
ต่า งๆ ของเด็ก ทุก ด้ า น เมื อใดที ครอบครั ว ต้ อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หา เมื อนัน5 ยอมมี ผ ลกระทบต่อ
สถานภาพของครอบครัว รวมทังความมั
5
นคงของสังคมด้ วย เนืองจากครอบครัวเป็ นภารกิจทีสําคัญ
ของชีวิตมนุษย์ ดังนัน5 ครอบครัวทีดีเท่านันจะสามารถป
5
้ องกันและแก้ ไขต้ นเหตุของปั ญหาสังคมได้
เด็กจะมีสขุ ภาพกายและใจทีดีและมีคณ
ุ ภาพตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนได้
ในระดับใดนัน5 ขึ 5นอยูก่ บั การเลี 5ยงดูและการอบรมเด็กในสถาบันครอบครัวเบื 5องต้ น
3.4.2 คุณภาพกําลังคนเกิดจากการศึกษา (Education)
มีผ้ ใู ห้ คําจํากัดความของการศึกษาไว้ จํานวนมาก สุดแท้ แต่จะมองในด้ านใดแต่
ในทีนีจ5 ะพูดถึงการศึกษาไว้ ใน 2 ความหมาย คือ การศึกษาในความหมายอย่างกว้ างและ
การศึกษาในความหมายอย่างแคบ
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1) การศึกษาในความหมายอย่างกว้ าง หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ ทุกรู ปแบบ
ตังแต่
5 เกิดจนตาย เป็ นขบวนการของชีวิต เป็ นขบวนการหาความรู้ และประสบการณ์ทุกอย่างที
ได้ รับตังแต่
5 วยั ทารก วัยรุ่ น วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา กระบวนการดังกล่าวอาจจะอาศัย
สือการศึกษา คือ บ้ าน โรงเรี ยน วัด สังคมและสิงแวดล้ อม ในกรณีนี 5ชีวิตและกิจกรรมเพือชีวิตทุก
อย่างของเราล้ วนเป็ นโรงเรี ยนหรื อแหล่งการศึกษาทีแท้ จริ ง การศึกษาจึงหมายถึง ประสบการณ์
รวมที บุค คลได้ รั บทัง5 ใน และนอกโรงเรี ย นและสถาบันการศึก ษา และได้ ส ะสมมาตลอดชี วิ ต
การศึกษาในกรณีนี 5คือ ชีวิต (Education is Life)
2) การศึกษาในความหมายแคบ หมายถึงการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนวิทยาลัย
และมหาวิทาลัยเท่านัน5 การศึกษาจะเริ มเมือเข้ าศึกษาในโรงเรี ยนและสถานศึกษาจะสิ 5นสุดเมือ
ออกจากโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษา กรณี นีม5 ัก เป็ นการศึกษาที พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และ
อาจารย์ ได้ เตรี ยมการจัดการเรี ยนการสอนไว้ พร้ อม เพือให้ ผ้ เู ข้ าศึกษาได้ มีความรู้ ความสามารถ
เพือจะดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีสวัสดิภาพ และเพืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วย
คณะกรรมการวางพื 5นฐานเพือปฏิรูปการศึกษา ได้ ให้ ความหมายของการศึกษา
ทีพึงประสงค์สําหรับประเทศไทยไว้ ว่า เป็ นการเสริ มสร้ างความรู้ ความคิด ทักษะ และทัศนคติให้
คนไทยรู้ จกั ตนเอง รู้ จกั ชีวิต เข้ าใจสังคมและสิงแวดล้ อม อันตนมีส่วนร่ วมอยู่ด้วย แล้ วนําความรู้
ความเข้ าใจใช้ แก้ ปัญหา และเสริมสร้ างชีวิตและสังคมให้ ดีขึ 5นโดยกลมกลืนกับธรรมชาติ
ประเภทการศึกษา อาจจะแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท
1) การศึกษาในระบบหรื อการศึกษาทีมี รูปแบบ (Formal Education) เป็ น
การศึกษาทีจัดขึ 5นในสถานศึกษาต่างๆ เช่น ในโรงเรี ยน วิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัย มีการจัดชัน5
เรี ยน กําหนดหลักสูตรแลจํานวนปี ทีเรี ยน และกําหนดหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ไว้ อย่างแน่นอน มีอปุ กรณ์
การเรี ยนการสอน อาคารสถานที บุคลากร จํานวนครูและอาจารย์ตวั อย่างเช่น การจัดการศึกษา
ของไทยตามแผน การศึกษา พ.ศ. 2520 มีจดุ มุ่งหมายของการจัดแบ่งตามระดับ พอจะสรุปสาระ
ได้ ดงั นี 5
การศึกษาก่อนการประถมศึกษา หรื อการศึกษาก่อนเข้ าวัยเรี ยน มุ่งทีจะอบรม
เลี 5ยงดูเด็กก่อนวัยเรี ยน ให้ มีความพร้ อมทุกด้ าน กาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ เพือทีจะ
รับการศึกษาในระดับต่อไป ส่วนการศึกษาระดับประถมศึกษา มุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความสามารถ
ขันพื
5 5นฐาน อ่านออกเขียนได้ คิดคํานวณเป็ น แก้ ปัญหาเป็ นสามารถประกอบอาชีพตามสมควรแก่
อัตภาพ
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ส่ ว นการมัธ ยมศึก ษา เป็ นการศึ ก ษาที มุ่ ง ให้ ผู้เ รี ย นมี ค วามรู้ ทางวิ ช าการที
เหมาะสมกับวัย ความต้ องการ ความสนใจ และความถนัด สําหรับเป็ นพืน5 ฐานในการศึกษาต่อ
หรื อประกอบอาชีพทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ ส่วนการอุดมศึกษา มุงให้
ผู้ศึกษามีความรู้ ในวิชาชีพชัน5 สูง และมีความก้ าวหน้ าทางวิชาการสามารถทําการวิจยั ค้ นคว้ า
เพือประโยชน์ของตน สังคม และประเทศชาติ และยังมุ่งให้ ผ้ ศู กึ ษาธํ ารงไว้ ถ่ายทอด พัฒนามรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติอย่างฉลาด สามารถตัดสินใจได้ ถกู ต้ อง
ในการศึก ษาทัง5 3 ระดับ รั ฐ บาลประเทศต่า งๆ มัก จะเน้ นการศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษา เพราะการให้ การศึกษาระดับนี 5เป็ นการปูพื 5นฐานของพลเมืองให้ อ่านออกเขียนได้
มีความรู้ คิดเลขเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น และมีความสามารถประกอบอาชีพได้ ตามสมควรการลงทุน
ในการศึกษาระดับนี 5ให้ ผลประโยชน์ทางสังคม (Social Benefit) สูงกว่าการจัดการศึกษาในระดับ
อืนๆ
2) การศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาทีไม่มีรูปแบบ (Noo-formal Education)
เป็ นการศึกษาทีจัดตามความต้ องการของประชาชนทีไม่มีโอกาสได้ รับการศึกษาในระดับโรงเรี ยน
หรื อ อาจเคยได้ รับการศึกษาในระดับโรงเรี ยนมาบ้ าง แต่มีเหตุจําเป็ นต้ องออกจากโรงเรี ยนก่อน
สําเร็ จการศึกษา จึงมีความต้ องการเข้ ามาศึกษาหาความรู้ เพิมเติมงานการศึกษานอกโรงเรี ยนใน
ปั จ จุบันได้ ขยายออกไปกว้ างขวาง บางประเภทอาจมี หลักสูตรแน่นอน แต่จัดไว้ สําหรั บผู้ไ ม่มี
โอกาสศึ ก ษาในภาคปกติ มี โ อกาสรั บ ประกาศนี ย บัต รซึ งมี ศัก ดิ~ แ ละสิ ท ธิ~ เ ท่ า กั บ ผู้ ที ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรจากโรงเรี ยนภาคปกติ เช่น โรงเรี ยนการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ เป็ นต้ น นากจาก
นี 5 ยังมีบางประเภทเป็ นหลักสูตรระยะสัน5 กําหนดเป็ นจํานวนชัวโมงทีเรี ยน หรื อระยะเวลาสันๆ
5 3
เดือน หรื อ 6 เดือน เป็ นต้ น ในกรุ งเทพมหานครมีโรงเรี ยนฝึ กอาชีพจํานวนมาก ทีเปิ ดสอนอาชีพ
ต่างๆ เช่น ตัดผม ตัดเสื 5อผ้ า ซ่อมเครื องยนต์ และอืนๆ มากกว่า 30 อาชีพ แม้ กระทังโรงเรี ยนฝึ ก
อาชีพเจียระไนเพชรพลอยก็มีแต่เป็ นการฝึ กอาชีพในระยะสัน5
3) การศึกษาอย่างไม่เป็ นทางการหรื อจะเรี ยกว่าการศึกษาตลอดชีวิต (Informal
Education หรื อ Lifelong Education) เป็ นการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองในชีวิตประจํ าวันเรี ยนรู้
จากประสบการณ์และสิงแวดล้ อมรอบตัว เป็ นการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เป็ นการศึกษาทีให้ ทัศนคติ
ค่านิยม ทักษะ ความรู้โดยตรงจากประสบการณ์และสิงแวดล้ อม เช่น ความรู้ และสิงแวดล้ อม เป็ น
ความรู้ และประสบการณ์ทีได้ จากการประกอบอาชีพต่างๆ
ข้ อแตกต่างระหว่างการศึกษาในระบบและนอกระบบกับการศึกษาตลอดชีวิต คือ
การศึกษาในระบบและนอกระบบเป็ นการศึกษาทีตังใจจั
5 ดขึ 5น มีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายทีชัดเจน
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ส่วนการศึกษาไม่เป็ นทางการหรื อการศึกษาตลอดชีวิตนัน5 เป็ นการศึกษาทีเกิดขึ 5นโดยไม่ได้ ตงใจ
ั5
หรื อไม่มีผ้ ูจัดขึน5 ความรู้ ทีเกิดขึน5 จากการอ่านหนังสือพิมพ์ ฟั งวิทยุ หรื อรายการดีๆ ในโทรทัศน์
หรื อการศึกษาค้ นคว้ าอย่างใดอย่างหนึงด้ วยตนเองเพือความอยากรู้ ไม่มีความตังใจหรื
5
อเจตนาจะ
ได้ รับประกาศนียบัตรหรื อปริญญาบัตรอย่างนี 5 เป็ นต้ น เอดิสนั (Adison) นักประดิษฐ์ ผ้ ยู ิงใหญ่ชาว
อเมริ กันประดิษฐ์ สิงต่างๆ ได้ มากกว่า 2,000 ชิ 5น ได้ รับการศึกษาในระบบน้ อยมาก ชี 5ให้ เห็นว่า
การศึกษาไม่เป็ นทางการหรื อการศึกษาเองตลอดชีวิตนันมี
5 ความสําคัญมากเช่นเดียวกัน
การศึกษาทุกประเภทมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษ ย์ การวิ เ คราะห์ ที สํ า คัญ ที ชี ใ5 ห้ เ ห็ น เป็ นธรรมชาติ บทบาทการศึก ษา และการลงทุน ใน
ทรัพยากรมนุษย์ จนทําให้ นกั เศรษฐศาสตร์ หนั มาสนใจในการลงทุนในการศึกษา อย่างจริ งจังใน
ระยะหลัง คือ การวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ ที.ดับเบิลยู. ชูลส์ (T.W. Schultz)
3.4.3 คุณภาพกําลังคนเกิดจากการฝึ กอบรบ (Training)
การฝึ กอบรม คือกรรมวิธี ทีเพิมพูนสมรรถภาพในการทํ างานของผู้ปฏิ บัติง าน
ให้ พฒ
ั นาในด้ านความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู้ ความชํานาญ และทัศนคติตา่ งๆ โดย
มีจดุ มุง่ หมายทีจะยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและการผลิตในปั จจุบนั และอนาคต
ศาสตราจารย์ แกรี เอส. เบคเคอร์ (Gary S. Becker) ได้ วิเคราะห์ถึงบทบาท
การฝึ กอบรม ซึ งจะได้ ก ล่ า วถึ ง การวิ เ คราะห์ ข องท่ า นในบทที ว่ า ด้ ว ยการฝึ กอบรบ ท่ า นได้
แบ่งการฝึ กอบรมออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การฝึ กอบรมทัวไป (General Training) กับ
การฝึ กอบรมเฉพาะอย่าง (Specific Training)
1) การฝึ กอบรมทัวไป (General Training) เป็ นการฝึ กอบรมทีมิได้ เจาะจงงานใด
งานหนึ งโดยเฉพาะ เป็ นการฝึ กอบรมเพื อจะสร้ างเสริ ม ความรู้ กว้ างๆ และเป็ นการสร้ าง
ประสบการณ์สําหรับงานทัวๆ ไป ผู้รับการฝึ กอบรมหรื อพนักงานบริ ษัทสามารถนําเอาความรู้ สนๆ
ั5
ไปใช้ เป็ นประโยชน์แก่ตนเองได้ และสามารถจะนําไปใช้ ในการทํางานในหน่วยธุรกิจอืนๆ ได้ อีก
ด้ วย ไม่เป็ นประโยชน์เ ฉพาะบริ ษัทหรื อหน่วยงานของตนเองเท่านัน5 เช่น การฝึ กอบรมแรงงาน
ชนบทก่อนเข้ าทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม งานพิมพ์ดี งานจัดแฟ้มหรื อเอกสาร และการพูดในที
ชุมชนเพือสร้ างบุคลิกภาพ เป็ นต้ น ความรู้ ความชํานาญทีได้ จากการฝึ กอบรมเช่นนี 5จะนําไปใช้ ที
ไหนก็ได้ โดยทัวไป
2) การฝึ กอบรมเฉพาะ (Specific Training) เป็ นการฝึ กอบรมทีจําเป็ นสําหรับงาน
ใดงานหนึงโดยเฉพาะของบริ ษัทหรื อหน่วยงาน โดยปกติการฝึ กอบรบประเภทนี 5จะเป็ นประโยชน์
ต่อนายจ้ างยิงกว่าตัวพนักงานเอง เพราะงานดังกล่าวนี 5อาจจะมีลกั ษณะเฉพาะ และใช้ อยู่ในบริ ษัท
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หรื อหน่วยงานนัน5 เท่านัน5 ถ้ าพนักงานย้ ายไปทํางานกับบริ ษัทอืนก็แทบจะไม่ได้ ใช้ ประโยชน์กับ
ความรู้และความชํานาญทีได้ ฝึกอบรมมา การฝึ กอบรมประเภทนี 5มักเป็ นการฝึ กอบรมเกียวกับงาน
เฉพาะอย่าง เช่น บริ ษัทผูกขาด (Pure Monopolist) อาจจะต้ องฝึ กอบรมพนักงานให้ ร้ ู จักใช้
เครื องมือหรื ออุปกรณ์บางอย่างก่อนจะเข้ าทํางาน การฝึ กนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริ กาให้ ร้ ู จกั ใช้
เครื องมือสมัยใหม่เพือไปทดลองในอวกาศ เป็ นต้ น
การฝึ กอบรมทังสองประเภทนี
5
5 บริ ษัทต่างๆ มักฝึ กอบแบบเฉพาะอย่าง (Specific
Raining) มากกว่าการฝึ กอบรมทัวไป (General Training) เพราะผลประโยชน์ตกอยู่กับบริ ษัท
โดยตรง ส่วนการฝึ กอบรมทัวไปซึงพนักงานได้ ประโยชน์ ด้วยหรื อบริ ษัท หรื อหน่วยงานอื นได้
ประโยชน์ด้วย มักจะปล่อยให้ เป็ นหน้ าทีของพนักงานไปหาทีฝึ กอบรมเอง เสียค่าใช้ จ่ายเอง เช่น
การฝึ กอบรมงานพิม พ์ ดีด หรื องานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่า งนี 5 เป็ นต้ น การฝึ กอบรมไม่ว่า
ประเภทใดมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบางประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ได้ จดั ตัง5
กองทุนเพือนพัฒนาทักษะขึ 5นหรื อทีเรี ยกว่า “Skill Development Fund” ซึงมีประโยชน์อย่างยิง
3.4.4 คุณภาพกําลั งคนเกิดจากการมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการทีดี
(Health and Nutrition)
คงจะได้ ยินสุภาษิตทีว่า “จิตใจทีดีอยู่ในร่ างกายทีแข็งแรง” จิตใจ และร่างกาย
มีความสัมพันธ์กัน เวลาเจ็บป่ วยไม่สบายจะรู้ สึกหงุดหงิด ไม่อยากจะทํางานหรื อแม้ ทํางานก็ไม่
ได้ ผลเต็มที ในทํานองเดียวกัน หากเป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา ถ้ าสุขภาพไม่ดี ก็ไม่สามารถจะรับ
การศึกษาได้ เ ต็ม ที การเรี ย นก็ จ ะไม่ไ ด้ ผ ลเท่าที ควร ความรู้ ความสามารถ หรื อ คุณ ภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ทีควรจะได้ รับเต็มทีก็ได้ รับน้ อยกว่าปกติ
นักเศรษฐศาสตร์ จึงมองว่า การลงทุนในสุขภาพอนามัยจึง เป็ นการลงทุนร่ วม
(Joint Investment) กับการลงทุนในการศึกษา สุขภาพดี เรี ยนย่อมได้ ผลดี และในทางกลับกัน
บุคคลทีได้ รับการศึกษาดีย่อมรู้ จกั รักษาสุขภาพอนามัยของตนเองมากกว่าบุคคลทีด้ อยการศึกษา
มารดาทีมีสุขภาพอนามัยทีดี บุตรในครรภ์ย่อมจะสมบูรณ์ คลอดออกมาแล้ วก็สมบูรณ์ มีนํ 5านมดี
ลูกก็จะเจริ ญเติบโตทัง5 ร่ ายกายและสมอง และถ้ ามารดามีการศึกษาทีดีย่อมรู้ จักรักษาสุขภาพ
หรื อ สามารถเข้ าถึ ง ข่าวสารด้ านสุข ภาพได้ ดีก ว่ามารดาที ด้ อ ยการศึกษา ฉะนัน5 ค่าใช้ จ่า ยใน
การบํารุ งรักษาสุขภาพอนามัย หรื อโภชนาการทีดี มีการป้องกันและรักษาสุขภาพเวลาเจ็บป่ วย
ทําให้ เป็ นทรัพยากรมนุษย์ ทีมีคณ
ุ ภาพหรื อมีคณ
ุ ค่าในสังคม แต่ถ้าสุขภาพไม่ดี นอกจากจะเรี ยน
ศึกษา หรื อทํางานไม่ได้ เต็มทีแล้ ว ยังจะเป็ นคนแพร่ เชื 5อโรคในสังคม ย่อมไม่เป็ นทีปรารถนาของ
ผู้ใด
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นัก เศรษฐศาสตร์ จึง เห็ น ว่ า “ทัง5 สุข ภาพอนามัย (Health) และการศึก ษา
(Education) เป็ นสินค้ าสาธารณะ (Public Goods) หมายความว่า สุขภาพอนามัย ทีดีหรื อ
การศึกษาทีดี เป็ นประโยชน์แก่สงั คมเป็ นส่วนรวม (Public Goods) ใครๆ ก็อยากจะให้ สงั คมเป็ น
เช่นนัน5 เพราะไม่อยากจะเห็นคนขี 5โรคในสังคม และไม่อยากจะเห็นโจรในสังคม แต่จะหาใครใช้
จ่ายเงินของตนเพือจะสร้ างโรงพยาบาล หรื อสถานีอนามัย หรื อ โรงเรี ยนเพียงลําพังได้ ยาก หรื อจะ
พู ด สั น5 ๆ ว่ า “อยากจะได้ แ ต่ ไ ม่ อ ยากจะซื อ5 เพราะเป็ นเงิ น ก้ อนใหญ่ เ กิ น ไปและแบ่ ง ไม่ ไ ด้
(Indivisibility)” สินค้ าสาธารณะนีร5 ัฐ บาลจะต้ องเป็ นคนจัดหาหรื อสร้ างขึน5 เป็ นส่วนมาก เช่น
โรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงเรี ยน และสถาบันการศึกษา หรื อถนนหนทาง เพือความสุขของคน
ในสังคม ไม่เหมือนกับสินค้ าเอกชน (Private Goods) เช่น ข้ าวสามารถจะเลือกซื 5อได้ ตามจํานวน
ทีต้ องการ (Divisibility) เราบริ โภคแล้ วคนอืนจะบริ โภคของเราไม่ได้ ไม่เหมือนโรงพยาบาล เราใช้
แล้ วคนอืนก็ยงั มาใช้ ได้ เพือสุขอนามัยทีดี และคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในสังคม รัฐบาลจะต้ อง
จัดหาสินค้ าสาธารณะประเภทนี 5ให้ พอเพียงแก่ความต้ องการ
3.4.5 การอพยพ (Migration) เป็ นการเพิมคุณภาพกําลังคน
การทีบุคคลใดจะต้ องตัดสินใจอพยพย้ ายถินฐานทีอยู่อาศัยจากทีหนึงไปอยู่อีกที
หนึง หรื อ จากภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มาอยู่ก รุ ง เทพมหานคร หรื อ จากประเทศไทยไปอยู่
ตะวันออกกลาง ผู้อพยพได้ พินิจและพิจารณาแล้ วว่า ผลประโยชน์ทีจะได้ รับ (Benefit) เช่น รายได้
และผลประโยชน์อืนใดทีเป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน จากการอพยพครัง5 นัน5 จะต้ องสูงกว่าต้ นทุน
(Cost) หรื อรายจ่ายทีเป็ นตัวเงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงินทีต้ องสูญเสียไปอันเนืองมาจากการอพยพครัง5
นัน5 หรื อจะพูดง่ายๆ ได้ วา่ ผลได้ จะต้ องมากกว่าผลเสีย (Benefit > Cost) เขาจึงตัดสินใจอพยพ
แรงงานทีอพยพเข้ ามาในกรุงเทพมหานคร หรื อไปต่างประเทศ ย่อมได้ รับความรู้
ประสบการณ์และรายได้ มากกว่าทีอยู่ถินเดิม จึงเป็ นการเพิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ อันทีจริ ง
แล้ วแรงงานไทยอพยพไปขุดทองในต่างประเทศนันก็
5 คือ “นักเรี ยนนอก” ระดับหนึง ไปหาความรู้
ประสบการณ์ และรายได้ ในต่างประเทศ กลับมาคงจะได้ ทงความรู
ั5
้ ประสบการณ์ และรายได้ ทีจะ
ทําให้ เขามี ฐานะดีขึน5 มี เงิ นทีจะลงทุนในการศึกษาของตนหรื อสมาชิกครอบครั ว เพิมขึน5 หรื อ
สามารถจะใช้ ในการบํารุ งสุขภาพ อนามัย ป้องกันหรื อรักษาสุขภาพเวลาเจ็บป่ วย ย่อมเป็ นการ
เพิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของสังคมและประเทศชาติ
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3.4.5 ข่ าวสารเกียวกับตลาดงาน (Job – market Information)
ข่าวสารเกี ยวกับตลาดงาน เช่น ตําแหน่งว่าง (Job Vacancies) คุณสมบัติ
แรงงานทีต้ องการ (Labour Qualification) และแหล่งทีต้ องการแรงงาน (Employment Location)
ข่าวสารดังกล่าวนีม5 ีประโยชน์มากสําหรับนายจ้ างและลูกจ้ าง การจะได้ ข่าวสาร เช่นนี 5จะต้ องมี
การเสาะแสวงหาและเสียค่าใช้ จา่ ย ปกติรัฐบาลจะเป็ นผู้ให้ บริการข่าวสารนี 5และตังเป็
5 นศูนย์บริ การ
หางานจะช่วยลดเวลาและค่าใช้ จ่ายในการหาแรงงานของนายจ้ างด้ วย ทําให้ ตลาดแรงงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ 5น ลดการว่างงานและเพิมการจ้ างงาน เมือแรงงานหางานได้ เร็ วย่อมมีรายได้
และเวลาในการหาประสบการณ์ มากขึน5 กว่าปกติ ข่าวสาร ข้ อมูล เกี ยวกับตลาดงานจึงช่วยใน
การเพิมความรู้ เพิมรายได้ และลดรายจ่ายในการหางานของแรงงานด้ วย
3.4.6 คุ ณ ภาพกํ า ลั ง คนเกิ ด จากประสบการณ์ ในการทํ า งาน (Work
Experience)
บุคคลทีได้ ลงทุนในการศึกษาตังแต่
5 ต้นจนจบมหาวิทยาลัย ย่อมต้ องการทีจะได้
งานทํา สมกับความรู้ ทีตนได้ เรี ยนมา การทํางานเป็ นการนําเอาความรู้ ทีได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยนมา เอา
มาใช้ ในทางปฏิบตั ิ เป็ นการฝึ กฝนจากของจริ ง (On – the – job Training) การทํางานในหน้ าทีจะ
เป็ นการเพิมประสบการณ์ในการทํางาน (Work Experience) ทําให้ เกิดความชํานาญ (Dexterity)
ล้ วนเป็ นการเพิมพูนคุณค่าในตัวทรัพยากรมนุษย์ จึงมักจะมีคํากล่าวทีแสดงให้ เห็นความสําคัญ
ของประสบการณ์ทีว่า “บุคคลจะมีคุณค่าสูงสุดเมือถึงวันก่อนเกษี ยณ อายุ” ซึงก็หมายความว่า
เขาได้ เก็บเกียวประสบการณ์ในการทํางานมาสูงทีสุดจนถึงวันนัน5 อย่างไรก็ตาม การทีบุคคลจะมี
งานทําหรื อไม่หลังจากจบการศึกษาหรื อฝึ กอบรมแล้ วก็ขึ 5นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดแรงงาน
(Labour Market) ว่าอย่างไร อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของแรงงานเป็ นอย่างไร
ข่าวสาร การตลาดแรงงานเป็ นอย่างไร ซึงจะได้ กล่าวถึงบทต่อไป
3.4.7 คุณภาพกําลังคนขึน4 อยู่กับสภาวะสิงแวดล้ อม (Environment)
สิ งแวดล้ อมมี ผ ลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ตัง5 แต่ อ ยู่ ใ นครรภ์ ม ารดา
จนกระทังถึงวันตาย ซึงได้ อธิบายแล้ วจากทฤษฏีปฏิสมั พันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสิงแวดล้ อม
ในปั จจุบนั ภัยอันตรายทีไม่มีใครคาดคิดมาก่อนกําลังคืบคลานเข้ ามาครอบคลุม
ประเทศต่างๆ ทัวโลก ซึงเป็ นผลสืบเนืองจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของประชากรโลก และ
การนํ าเอาวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ พัฒนาความเป็ นอยู่ของมนุษย์ โดยในบางครั ง5 ไม่ไ ด้ คํานึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึ 5น สภาพแวดล้ อมของประเทศต่างๆ หรื อของโลกได้ เลวร้ ายลงตามลําดับ อันสืบ
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เนืองมาจากอากาศเป็ นพิษ อากาศบริสทุ ธ์สําหรับมนุษย์หายใจ ในปั จจุบนั นี 5ไม่บริ สทุ ธิ~ โดยเฉพาะ
ในเมืองใหญ่ ซึงเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ทีมองไม่เห็น ทําให้ เกิดโรคต่างๆ ได้
อากาศเป็ นพิษ (Air Pollution) แก๊ สคาร์ บอนโมนอกไซด์ทีเกิดจากการเผาไหม้ ของ
นํ 5ามันรถยนต์ เป็ นแก๊ สทีอันตรายมาก เพราะจะไปแย่งทีออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงทําให้ เซลล์ขาด
ออกซิเจน โดยเฉพาะเซลล์สมอง ทําให้ เกิดอาการมึนงง ระบบประสาททํางานช้ าลง ถ้ าสูดเข้ าไป
มากหมดสติถึงตายได้ แก๊ สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ นํ 5ามันรถยนต์ ถ้ าสูดเข้ าไปมากทํา
ให้ เ กิ ดอันตรายต่อปอด แสบจมูก ตา และคอ ทํ าให้ หลอดลมอักเสบและถุง ลมโป่ งพอง และ
ไอระเหยของตะกัวจากการเผาไหม้ ของนํ า5 มันเบนซินมีผลให้ เกิ ดโรคโลหิตจาง ไตอักเสบ และ
โรคกระดูกด้ วย
เสียงเป็ นพิษ (Noise Pollution) ในปั จจุบนั เป็ นทีตระหนักว่า เสียงอึกทึกนอกจาก
ก่อความรํ าคาญ แล้ วยังทําให้ ประสิทธิภาพในการทํางานของคนลดลง อาจทําให้ ป่วยเป็ นโรคจิต
หรื อพิการได้ ถ้ าดังมากๆ อาจทําให้ หหู นวกตลอดชีวิต
ปั ญหานํา5 เป็ นพิษ (Water Pollution) นํ 5ามีความสําคัญต่อมนุษย์ในทุกด้ าน
มนุษย์ต้องการใช้ นํ 5าสะอาด แต่ปัจจุบนั นํา5 ในแม่นํ 5าลําคลองไม่สะอาดอีกต่อไป เพราะมนุษย์ทิง5
เศษขยะทุกชนิดลงในแม่นํา5 ทําให้ คุณภาพของนํ 5าเลวลง เป็ นพิษต่อพืช คน และสัตว์ ย่อมจะมี
ผลต่อชีวิตความเป็ นอยู่ สุขภาพ อนามัย และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างแน่นอน ถ้ าหาก
ไม่มีการแก้ ไขอย่างจริงจัง
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4. การจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
แนวทางหนึงที จะทํ า ให้ ก ารพัฒ นาด้ า นอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ป ระสบผลสํ า เร็ จ คื อ
การสร้ างความร่ วมมือกับพนักงานภายในโรงงานหรื อองค์กร เพราะพนักงานทีทํางานอยู่ภายใน
โรงงานหรื อองค์กรในแต่ละตําแหน่ง แต่ละแผนก คือผู้ทีจะให้ ข้อมูลสําหรับการดําเนินการเพิม
ประสิทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจภายในองค์กรได้ ดีทีสุด ข้ อมูลบางอย่างทีระดับผู้บริ หารภายใน
องค์กรไม่ทราบเท่ากับพนักงานทีทํางานอยู่หน้ างาน การเริ มต้ นให้ ความรู้ เกี ยวกับประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ การร่ วมกันคิด และร่ วมสร้ างเป้าหมายเพือสู่การพัฒนาอย่างยังยืน จะทําให้
การเริ มต้ น ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ภายในองค์ ก รเป็ นไปได้ และมี ค วามเข้ ม แข็ ง ใน
การดําเนินงานต่อไปในอนาคต (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2551: 13)
องค์กรพร้ อมทีจะเริมต้ น

ถามความคิดเห็นเกียวกับ
แนวทางการเพิมประสิทธิภาพและการลดปริมาณของเสียจากพนักงานภาย
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจภายในโรงงานหรื อองค์กรจะเพิมขึ 5น

ภาพที 2.5 การพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ทีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2551: 13
แนวทางการดําเนินงาน มีดงั นี 5
1) ร่ วมกันระบุปัญหาสิงแวดล้ อมทีมีอยู่ในโรงงาน หรื อ องค์กร และสร้ างเป้าหมายเพือ
บรรลุสกู่ ารแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวร่วมกัน
2) ส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ เกี ยวกับประสิทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจแก่
พนักงานภายในโรงงาน/บริ ษัท รวมถึงการติดตามและเผยแพร่ผ่านสือต่างๆ ภายในองค์กร ให้ ทกุ
คนได้ ทราบถึงการดําเนินงานต่างๆ
3) ให้ การยอมรับ สนับสนุน และรางวัลแก่พนักงานภายในโรงงาน/บริ ษัท ทีสามารถนําไป
ปฏิ บตั ิได้ จนเกิ ดเป็ นผลสําเร็ จสามารถเป็ นตัวอย่างที ดีใ ห้ กับพนักงานคนอืนๆ ภายในโรงงาน/
บริษัท
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4.1 การจัดการศึกษาในระบบเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
การจั ด การศึ ก ษาในระบบเพื อพั ฒ นากํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ มี
สถาบันการศึกษาที ผลิตบุคลากรเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ดังนี 5
4.1.1 ระดับการศึกษาขัน4 พืน4 ฐาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
5 5นฐาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน5
พื 5นฐาน ได้ ดําเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขัน5 พืน5 ฐาน พุทธศักราช 2544 เพือพัฒนาไปสู่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
5 5นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนําข้ อมูลทีได้ จากการศึกษาวิจยั
ดังกล่าว และข้ อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554) มา
ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร ให้ มีความเหมาะสมชัดเจนยิงขึน5 ทังเป
5 ้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิในระดับเขตพื 5นทีการศึกษาและสถานศึกษา
โดยได้ มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะ สําคัญของผู้เรี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี 5วัด โครงสร้ างเวลาเรี ยนของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในแต่ละชันปี
5
ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้ มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และมีความชัดเจน
ต่อการนําไปปฏิบตั ิ เพือใช้ เป็ นทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรี ยนการสอนในแต่ละระดับ โดย
เปิ ดโอกาสให้ ส ถานศึก ษาเพิมเติม ได้ ตามความพร้ อมและจุดเน้ น (สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
5 5นฐาน, 2551: 3-18)
ระดับการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
5 5นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็ น 3 ระดับ ดังนี 5
1) ระดับประถมศึกษา (ชันประถมศึ
5
กษาปี ที 1 – 6) การศึกษาระดับนี 5เป็ นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบัง คับ มุ่งเน้ นทักษะพืน5 ฐานด้ านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะ
การคิดพื น5 ฐาน การติดต่อสือสาร กระบวนการเรี ยนรู้ ทางสัง คม และพื น5 ฐานความเป็ นมนุษย์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทังในด้
5 านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยเน้ นจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
2) ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้ น (ชัน5 มัธ ยมศึกษาปี ที 1 – 3) เป็ นช่วงสุดท้ ายของ
การศึกษาภาคบัง คับ มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สํ ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริ ม
การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ และคิดแก้ ปัญหา
มี ทั ก ษะในการดํ า เนิ น ชี วิ ต มี ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี เ พื อเป็ นเครื องมื อ ในการเรี ยนรู้ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทังด้
5 านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจใน
ความเป็ นไทย ตลอดจนใช้ เป็ นพื 5นฐานในการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ
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3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชันมั
5 ธยมศึกษาปี ที 4 – 6) การศึกษาระดับนี 5เน้ น
การเพิมพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้ าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรี ยนแต่ละคนทัง5 ด้ านวิชาการและวิ ชาชี พ มี ทักษะในการใช้ วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะ
กระบวนการคิด ขัน5 สูง สามารถนํ าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็ นผู้นํา และผู้ให้ บริ การ
ชุมชนในด้ านต่าง ๆ
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน5 พื น5 ฐาน
กําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ใน 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ดังนี 5
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) ภาษาต่างประเทศ
6) สุขศึกษาและพลศึกษา
7) ศิลปะ
8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยมี ส าระการเรี ยนรู้ และมาตรฐานที เกี ยวข้ องกั บ การพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ดังตารางนี 5
ตารางที 2.6 การจัดการศึกษาในระบบเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ระดับ
การศึกษาขันพื
5 5นฐาน
สาระการเรี ยนรู้

วิทยาศาสตร์
สาระที 2 ชีวิตกับสิงแวดล้ อม

มาตรฐาน
มาตรฐาน ว 2.1 เข้ าใจสิงแวดล้ อมในท้ องถิน
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิงแวดล้ อมกับสิงมีชีวิต
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ งมี ชี วิ ต ต่ า ง ๆ ใน
ระบบนิเวศ มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรี ยนรู้ และนํ า
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์
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ตารางที 2.6 (ต่อ)
สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ (ต่ อ)
สาระที 2 ชีวิตกับสิงแวดล้ อม (ต่อ)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน
มาตรฐาน ว 2.2 เข้ า ใจความสํ า คัญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้ องถิน ประเทศ และโลกนําความรู้ ไป
ใช้ ใ นในการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดล้ อมในท้ องถินอย่างยังยืน
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ าใจและสามารถบริ หาร
จัด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และการบริ โ ภค
การใช้ ทรั พ ยากรที มี อ ยู่ จํ า กั ด ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทังเข้
5 าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการดํารงชีวิตอย่าง
มีดลุ ยภาพ
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิงซึงมีผล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้ แผนที
และเครื องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ในการค้ นหา
วิเคราะห์ สรุป และใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ าใจปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
มนุ ษ ย์ กั บ สภาพแวดล้ อมทางกายภาพที
ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรม มีจิตสํานึก
และมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรและ
สิงแวดล้ อม เพือการพัฒนาทียังยืน
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ตารางที 2.6 (ต่อ)
สาระการเรี ยนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน

มาตรฐาน ง 2.1
เข้ าใจเทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้ าง
สิงของเครื องใช้ หรื อ วิธี การตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ เลือกใช้
เทคโนโลยี ใ นทางสร้ างสรรค์ ต่อ ชี วิ ต สัง คม
สิ งแวดล้ อม และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
เทคโนโลยีทียังยืน
ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
5 5นฐาน, 2551: 11-19
4.1.2 ระดับอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้ าทีโดยตรงในการจัดการศึกษา
วิชาชีพ เพือพัฒนากําลังคนระดับกึงฝี มือ ระดับฝี มือ และระดับผู้ชํานาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ
(ระดับเทคนิค) ให้ สอดคล้ องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
สิงแวดล้ อม สามารถ เป็ นผู้ปฏิบตั ิงาน หัวหน้ างานหรื อเป็ นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระ ได้ โดยเน้ นการแก้ ปั ญหา สร้ างองค์ความรู้ ในอาชีพ มีบคุ ลิกภาพ คุณธรรม และเจตคติทีดี
โดยมี ส าขาวิ ช าที เกี ยวข้ องกั บ การพัฒ นากํ า ลัง คนในอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ดัง ตารางนี 5
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546: 3-7)
ตารางที 2.7
ระดับอาชีวศึกษา

การจัดการศึกษาในระบบเพื อพัฒ นากํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิ ง นิเ วศน์
สาขาวิชา

อุตสาหกรรม
เครื องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
เขียนแบบเครื องกล

สาขางาน
เทคนิควิศวกรรมสิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
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ตารางที 2.7 (ต่อ)
สาขาวิชา
สาขางาน
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
เครื องมือวัดและควบคุม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
เทคนิควิศวกรรมสิงแวดล้ อม
เทคนิควิศวกรรมสิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546: 3-7
4.1.3 ระดับอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบใน
การศึกษา วิ เ คราะห์ วิจัย ปั ญ หา และแนวทางการพัฒ นาการอุด มศึก ษาและจัด ทํ า ข้ อ เสนอ
นโยบายและมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา จัด ทํ า แผนพัฒ นาการอุ ด มศึ ก ษาให้ สอดคล้ องกั บ
ความต้ องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
พันธสัญ ญาที เป็ นไปตามข้ อ เสนอตกลงระหว่างประเทศ พร้ อมทัง5 วิเ คราะห์ หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการสนับสนุนทรัพยากร จัดตัง5 จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัย
ชุมชนตามหลักเกณฑ์ และแนวทางทีกําหนดตลอดจนเสนอแนะการจัดตัง5 ยุบ รวม ปรับปรุ ง และ
ยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
ในปี พ.ศ. 2554 – 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบาย
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 3 ด้ าน ดังนี 5 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554: 12-15)
1) ด้ านความรู้ ได้ แก่ หลั ก คิ ด ทางวิ ช าการ ความรู้ ปฏิ บั ติ ความรู้ รอบ
ความสามารถประยุกต์ความรู้ และความรู้เกียวกับโลกศตวรรษที 21 เป็ นต้ น
2) ด้ านทั ก ษะ ได้ แก่ ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการดํ า รงชี วิ ต ภายใต้ สั ง คม
พหุวัฒนธรรม (Adaptability Skill) ทักษะการเรี ยนรู้ นวัตกรรมใหม่ ทักษะในการสืบหาข้ อมูล
การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยี เรี ยนรู้ ผ่านสือ ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ ทักษะทํางาน
ร่วมกับผู้อืน/ผู้คนต่างวัฒนธรรม ทักษะการเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง และทักษะการรักษาสุขภาพ
เป็ นต้ น
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3) ด้ านบุคลิกอุปนิสยั ได้ แก่ ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข ความเป็ นพลเมืองโลก มีจริ ยธรรมและค่านิยมทีดีงามอยู่ใน พื 5นฐาน
ของจิตใจ คนพึงตนเอง/คนพร้ อมทุกสถานการณ์ นิสัยเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต และนิสัยใฝ่ คุณ ภาพ
เป็ นต้ น
โดยระดับอุดมศึกษานี 5 มีสถานศึกษาทีเปิ ดสอน คณะ สาขาวิชาทีเกี ยวข้ องกับ
การพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ดังตารางที 2.8

ตารางที 2.8 การจัดการศึกษาในระบบเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ระดับอุดมศึกษา
คณะ

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยของรั ฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสิงแวดล้ อม
คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
คณะทรัพยากรและสิงแวดล้ อม
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการสิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
วิศวกรรมโยธาและสิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
สิงแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
การออกแบบอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
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ตารางที 2.8 (ต่อ)
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยของรั ฐ (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต่อ)

คณะสิงแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
พลังงานทดแทน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม
Environmental Management
เทคโนโลยีพลังงาน
วิศวกรรมพลังงาน
การบริ หารจัดการสิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
สิงแวดล้ อมศึกษา
เศรษฐศาสตร์ สิงแวดล้ อม
เศรษฐศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิศวกรรมโยธาและสิงแวดล้ อม
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มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
สํานักงานการศึกษาภาคพิเศษ

สาขาวิชา

ตารางที 2.8 (ต่อ)
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยของรั ฐ (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะการจัดการสิงแวดล้ อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้ อม

วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
การจัดการสิงแวดล้ อม
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
Environmental Management
Information Management on
Environmental and Resources
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
การจัดการสิงแวดล้ อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
วิทยาเขตภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดตรัง

สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
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ตารางที 2.8 (ต่อ)
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยในกํากับรั ฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลังงานสิงแวดล้ อมและวัสดุ

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
Sustainable Use and Natural
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
การออกแบบอุตสาหกรรม
การจัดการสิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิศวกรรมพลังงาน
การจัดการมนุษย์กบั สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
Environmental Risk Assessment
การจัดการพลังงาน
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
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ตารางที 2.8 (ต่อ)
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยในกํากับรั ฐ (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (ต่อ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาร่วมด้ านพลังงานและ
สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
Environmental Risk Assessment
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีและการจัดการสิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
Environmental Management Industrial
Environment Management
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะวิทยาศาสตร์
คณะสิงแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
สํานักวิชาการจัดการ
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วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
สิงแวดล้ อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม

ตารางที 2.8 (ต่อ)
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยรั ฐไม่ จาํ กัดรั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ

สาขาวิชา
การจัดการสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
เทคโนโลยีการจัดการสิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
แขนงวิชามลพิษสิงแวดล้ อม
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

ตารางที 2.8 (ต่อ)
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
แขนงวิชามลพิษสิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สิงแวดล้ อมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะ

ตารางที 2.8 (ต่อ)
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554: 13-116

คณะ

สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

การจัดการพลังงาน
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
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4.2 การจัดการศึกษานอกระบบเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศให้ ใช้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน5
พื 5นฐาน พุทธศักราช 2551 เมือวันที 18 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็ นหลักสูตรทีมุ่งจัดการศึกษาเพือ
ตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต การสร้ างสังคมไทยให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
ตามปรัชญา “คิดเป็ น” เพือสร้ างคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง
ปั ญญาธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้ างพืน5 ฐานการเป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม และพัฒนาความสามารถเพือการทํางานทีมีคุณภาพ โดยให้ ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมจัด
การศึกษาให้ ตรงตามความต้ องการของผู้เรี ยน และสามารถตรวจสอบได้ ว่า การศึกษานอกระบบ
เป็ นกระบวนการของการพัฒ นาชี วิ ต และสัง คม สามารถพึ งพาตนเองได้ และรู้ เท่ า ทัน การ
เปลียนแปลง เป็ นหลักสูตรทีมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพปั ญหา ความต้ องการของบุคคล
ทีอยู่นอกระบบโรงเรี ยน ซึงเป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการทํางาน และการประกอบอาชีพ
โดยการกําหนดสาระการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล ให้
ความสําคัญกับการพัฒนากลุม่ เป้าหมายด้ านจิตใจให้ มีคณ
ุ ธรรมควบคูไ่ ปกับการพัฒนาการเรี ยนรู้
สร้ างภูมิค้ มุ กัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทังภู
5 มิปัญญาท้ องถินและเทคโนโลยีเพือให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา สร้ างภูมิค้ มุ กันตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง5 คํานึงถึงธรรมชาติการเรี ยนรู้ ของผู้ทีอยู่นอกระบบ และสอดคล้ องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีและการสือสาร
(สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2555: ออนไลน์)
ระดับการศึกษา
ระดับ การศึก ษาแบ่ง ระดับ การศึก ษาออกเป็ น 3 ระดับ ระดับประถมศึก ษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละระดับใช้ เวลาเรี ยน 4 ภาคเรี ยน
ยกเว้ นกรณีทีมีการเทียบโอน แต่ทงนี
ั 5 5ต้ องลงทะเบียนเรี ยนในสถานศึกษาอย่างน้ อย 1 ภาคเรี ยน
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตามหลัก สูต รการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขัน5
พื 5นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้ วย 5 สาระการเรี ยนรู้ และ 18 มาตรฐานการเรี ยนรู้ ดังนี 5
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1) สาระทักษะการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 5 มาตรฐาน ดังนี 5
มาตรฐานที 1.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเอง
มาตรฐานที 1.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติทีดีต่อการใช้ แหล่ง
เรี ยนรู้
มาตรฐานที 1.3 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ทัก ษะและเจตคติ ที ดี ต่อ การจัด การ
ความรู้
มาตรฐานที 1.4 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติทีดีตอ่ การคิดเป็ น
มาตรฐานที 1.5 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติทีดีตอ่ การวิจยั อย่างง่าย
2) สาระความรู้พื 5นฐาน ประกอบด้ วย 2 มาตรฐาน ดังนี 5
มาตรฐานที 2.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะพืน5 ฐานเกี ยวกับภาษาและ
การสือสาร
มาตรฐานที 2.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะพื 5นฐานเกียวกับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3) สาระการประกอบอาชีพ ประกอบด้ วย 4 มาตรฐาน ดังนี 5
มาตรฐานที 3.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติทีดีในงานอาชีพ มองเห็น
ช่องทาง และตัดสินใจประกอบอาชีพได้ ตามความต้ องการ และศักยภาพของตนเอง
มาตรฐานที 3.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะในอาชีพทีตัดสินใจเลือก
มาตรฐานที 3.3 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคณ
ุ ธรรม
มาตรฐานที 3.4 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการพัฒนาอาชีพ
4) สาระทักษะการดําเนินชีวิต ประกอบด้ วย 3 มาตรฐาน ดังนี 5
มาตรฐานที 4.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติทีดีเกี ยวกับปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที 4.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติทีดีเกียวกับการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
มาตรฐานที 4.3 มี ความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติทีดีเ กี ยวกับศิล ปะและ
สุนทรี ยภาพ
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5) สาระการพัฒนาสังคม ประกอบด้ วย 4 มาตรฐาน ดังนี 5
มาตรฐานที 5.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักถึงความสําคัญเกียวกับภูมิ
ภูมิศ าสตร์ ประวัติศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อง การปกครอง สามารถนํ า มาปรั บใช้ ใ น
การดํารงชีวิต
มาตรฐานที 5.2 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เห็ น คุณ ค่า และสื บ ทอดศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี เพือการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ
มาตรฐานที 5.3 ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ
เพือความสงบสุขของสังคม
มาตรฐานที 5.4 มีความรู้ ความเข้ าใจ เห็นความสําคัญของหลักการพัฒนา และ
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม
โดยมีสาระการเรี ยนรู้ และมาตรฐานทีเกี ยวข้ องกับการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ดังตารางนี 5
ตารางที 2.9 การจัดการศึกษานอกระบบเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ระดับ
การศึกษาขันพื
5 5นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที 4.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติที
ดี เ กี ยวกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
สามารถประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิตได้ อย่าง
เหมาะสม
มาตรฐานที 4.2 มี ความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ
และเจตคติทีดีเกียวกับการดูแล ส่งเสริ มสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
สาระที 5 สาระการพัฒนาสังคม
มาตรฐานที 5.4 มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ เห็ น
ความสําคัญของหลักการพัฒนา และสามารถ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม
ทีมา: สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2555: 11-13
สาระการเรี ยนรู้
สาระที 4 สาระทักษะการดําเนินชีวิต
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4.3 การจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื อพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ านอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์
การฝึ กอบรมเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของประเทศไทย มีสถาบันทีได้
ดําเนินการเพือพัฒนากําลังคนด้ านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ดังนี 5
4.3.1 มูลนิธิสถาบันสิงแวดล้ อมไทย
สถาบันสิงแวดล้ อมไทยเป็ นองค์กรพัฒ นาเอกชนด้ านสิงแวดล้ อ มดําเนินงาน
ในฐานะสถาบัน วิ ช าการอิ ส ระ มิ ไ ด้ แ สวงหากํ า ไรเริ มเปิ ดดํ า เนิ น การ เมื อเดื อ นพฤษภาคม
พ.ศ. 2536 ในฐานะหน่วยปฏิบตั ิของมูลนิธิสิงแวดล้ อมไทย โดยมีพืน5 ฐานปรัชญาการทํางานที
มุง่ เน้ น การทําหน้ าทีเป็ นแหล่งศึกษาวิจยั องค์ความรู้ ด้านสิงแวดล้ อมทีทันสมัย ถูกต้ อง และเชือถือ
ได้ นอกจากนี 5 เจตนารมณ์หลักยังมุง่ เน้ นการผลักดันให้ เกิดการประสานการทํางานร่วมกันระหว่าง
ภาคีต่างๆ ในสังคม ซึงประกอบด้ วยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สือมวลชน
ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอืนๆ เพือเชือมโยงสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้ อม ให้ เกิ ด ความสมดุ ล อั น จะเป็ นรากฐานสํ า คัญ สู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั งยื น ทั ง5 ใน
ระดับประเทศและระดับโลก มีหลักสูตรการฝึ กอบรม ปี พ.ศ. 2555 ดังนี 5
1) หลักสูตรผู้จดั การสิงแวดล้ อม
2) หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ
3) หลักสูตรผู้ปฏิบตั งิ านประจําระบบบําบัดมลพิษ
4) หลักสูตรการประเมินผลกระทบต่อสังคมแบบบูรณาการ
5) หลั ก สู ต รการแก้ ไขความขั ด แย้ งและข้ อพิ พ าทในการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อมแบบบูรณาการ
6) หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบไฟฟ้าอย่างง่ายเพือช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า
7) หลัก สูตรเทคนิคการเก็ บ ตัวอย่างและวิเ คราะห์ ตัวอย่างมลพิ ษ (มลพิ ษนํ า5
อากาศ และกากอุตสาหกรรม) สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
8) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั 5 งในการบําบัดนํ 5าเสีย
9) หลักสูตรแนวทางการปรับปรุงอาคารเพือการอนุรักษ์พลังงาน
10) หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีเพือการจัดการพลังงานในอาคาร
11) หลักสูตรการจัดการสิงแวดล้ อมและการป้องกันมลพิษทียังยืน
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4.3.2 กรมส่ งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม
กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อมเป็ นหน่วยงานระดับกรมปั จจุบนั สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ก่อตังเมื
5 อ พ.ศ. 2535 มีขอบเขตการดําเนินงานดังนี 5
1) ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิงแวดล้ อม
2) รวบรวม จัดทํา และให้ บริ การข้ อมูล ข้ อสนเทศด้ านสิงแวดล้ อมด้ วยเทคโนโลยี
ต่างๆ ในฐานะศูนย์ข้อมูล ข้ อสนเทศด้ านสิงแวดล้ อม
3) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการสงวน บํ า รุ ง รั ก ษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้ อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุล และ
ยังยืน รวมทังเป็
5 นศูนย์ป้องกันไกล่เกลียกรณีพิพาทด้ านสิงแวดล้ อม
4) ประสานและเสนอแนะแผน และมาตรการในส่ ง เสริ ม เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม
5) ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นา ถ่ า ยทอดและส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี แ ละการจั ด การ
ด้ านสิงแวดล้ อม รวมทังเป็
5 นศูนย์เทคโนโลยีสะอาด และศูนย์ปฏิบตั กิ ารอ้ างอิงด้ านสิงแวดล้ อม
6) ปฏิ บัติการอื นใดตามที กฎหมายกํ าหนดให้ เ ป็ นอํ านาจหน้ าที ของกรม หรื อ
ตามทีกระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
มีหลักสูตรการฝึ กอบรมปี พ.ศ. 2555 ดังนี 5
1) สัม มนาวิช าการ เรื อง การเสริ มสร้ างกระบวนการการมี ส่วนร่ วมในการลด
มลพิษ
จากหมอกควันและการเผาในทีโล่ง
2) สัมมนาวิชาการ เรื อง การเจรจาไกล่เกลียความขัดแย้ งด้ านสิงแวดล้ อม
3) การจัดการนํ 5าเสียโดยพื 5นทีชุม่ นํ 5า
4) การพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่างยังยืน (ระดับผู้บริหาร)
5) การตรวจวัดเสียงในสิงแวดล้ อมและการใช้ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
6) การเจรจาไกล่เกลีย กรณีพิพาทด้ านสิงแวดล้ อม
7) การอบรมเชิงปฏิ บตั ิการเรื อง การเสริ ม สร้ างศักยภาพการปฏิบตั ิหน้ าทีของ
เจ้ าพนักงานควบคุมมลพิษ
8) เทคนิคการเป็ นวิทยากรนันทนาการด้ านสิงแวดล้ อม
9) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อม
10) การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
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11) การเจรจาไกล่เกลีย กรณีพิพาทด้ านสิงแวดล้ อม
12) การพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่างยังยืน (ระดับผู้ปฏิบตั )ิ
13) เทคนิคการเป็ นวิทยากรนันทนาการด้ านสิงแวดล้ อม
14) การจัดการภาวะโลกร้ อน
15) การตรวจและลดมลพิษจากการใช้ ยานพาหนะ
16) การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื อง การสือสารด้ านสิงแวดล้ อมเพือโลกสวยงาม
4.3.3 สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยก่อตัง5 ขึน5
เมือวันที 16 มีนาคม พ.ศ. 2533 ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และองค์กรเพือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กา (USAID) มีขอบเขตการดําเนินงาน
ดังนี 5
1) การให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ
2) การจัดฝึ กอบรม/สัมมนาวิชาการด้ านการจัดการสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม
3) จัดทัศนศึกษา เยียมชมโรงงาน
4) การให้ บริการของห้ องปฏิบตั ิการสิงแวดล้ อม
5) ประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม
6) การวิเทศสัมพันธ์ด้านสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม
7) ให้ บริการด้ านข้ อมูลข่าวสารสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม
8) การวิจยั เชิงนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม
สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีหลักสูตร
การฝึ กอบรมปี พ.ศ. 2555 ดังนี 5
1) หลักสูตรบุคลากรด้ านสิงแวดล้ อม
2) หลักสูตรด้ านสิงแวดล้ อม
3) การจัดการด้ านสิงแวดล้ อม
4) แนวทางการจัดทําเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยสารเคมีเบื 5องต้ น
5) หลักการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
6) กิจกรรมเยียมชมโรงงานด้ านการจัดการด้ านสิงแวดล้ อม
7) การสัมมนาวิชาการประจําปี
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4.3.4 โครงการให้ บริ ก ารระบบการเรี ยนรู้ ผ่ านสื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สถาบั น ฝึ กอบรมและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ด้ านสิ งแวดล้ อม กรมส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพ
สิงแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
สถาบันฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิงแวดล้ อม กรมส่งเสริ มคุณภาพ
สิงแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เปิ ดเว็บไซต์สําหรับบทเรี ยนออนไลน์
ในระบบ e-Learning ทีมีการบริ หารจัดการเรี ยน (Learning Management System, LMS)
ที ได้ มาตรฐาน SCORM
เพื อเป็ นศู น ย์ ค วามรู้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ถ่ า ยทอดความรู้ ทาง
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมให้ กับบุคลากรในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดล้ อม บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้ องถิ น และประชาชนผู้ส นใจทัวไป หลักสูตร
การฝึ กอบรมปี พ.ศ. 2555 ดังนี 5
1) กฎหมายสิงแวดล้ อมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
2) การบริโภคอย่างยังยืน
3) การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)
4) การเปลียนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change)
5) การจัดการระบบบําบัดนํ 5าเสีย
6) ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
7) การจัดทําแผนกลยุทธ์
8) การคัดเลือกและว่าจ้ างทีปรึกษา
4.3.5 สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น)
สมาคมส่งเสริ ม เทคโนโลยี(ไทย-ญี ปุ่ น)ได้ รับการขึน5 ทะเบียนให้ เ ป็ นหน่วยงาน
ดํ า เนิ น การฝึ กอบรมบุ ค ลากรด้ านสิ งแวดล้ อมประจํ า โรงงาน ของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม เพือเสริมสร้ างศักยภาพของบุคลากรด้ านสิงแวดล้ อมของโรงงานได้ อย่างถูกต้ องตาม
หลักวิชาการ และยังเป็ นการเตรี ยมบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความพร้ อมในการรองรับ
ตามมาตรการของกระทรวงดังกล่าว หลักสูตรการฝึ กอบรมปี พ.ศ. 2555 ดังนี 5
หลักสูตรอบรมด้ านสิงแวดล้ อม
1) ผู้จดั การสิงแวดล้ อม
2) ผู้ปฏิบตั งิ านประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
3) ผู้ปฏิบตั งิ านประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
4) ผู้ปฏิบตั งิ านประจําระบบบําบัดมลพิษนํ 5า
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5. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
5.1 งานวิจัยทีเกียวกับแนวทางการจัดการศึกษา
ปฤษฐกรณ์ แก่นเพชร (2539) ทําการวิจยั เรื อง ศึกษารูปแบบในการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากับ โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพืน5 ที
ชายฝั งทะเลภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษารู ปแบบในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพากับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
พื 5นทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออก และ 2) สร้ างรูปแบบในการดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพื 5นทีชายฝั ง
ทะเลภาคตะวันออก โดยผลการวิจัย พบว่า ความเห็น ของกลุ่ม ตัวอย่างที มี ต่อ รู ปแบบการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากับโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพื 5นทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี 5 1) ด้ านการดําเนินการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ควรมีการประสานงาน ร่ วมกันระหว่างภาควิช าอุตสาหกรรมศึกษา และโรงงาน
อุตสาหกรรม ในด้ านการคัดเลือกคุณสมบัติ ผู้เ รี ยน กํ าหนดหลักสูตรการเรี ยนการสอน และ
ควบคุม การเรี ยนการสอนให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ข้อตกลง ร่ วมกัน 2) ด้ านหน้ าที ของบุคลากร
ทีเกียวข้ องในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี คือ อาจารย์ ประจําภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษามี
หน้ าทีให้ ความรู้ ภาคทฤษฎี และประสานงานร่ วมกับบุคลากรของโรงงาน อุตสาหกรรม สําหรับ
หน้ าทีของเจ้ าหน้ าที/ครู ฝึกของโรงงานอุตสาหกรรม คือ ให้ ความรู้ ภาคปฏิบตั ิ ควบคุมดูแลการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษา และประสานงานร่ วมกับบุคลากรของภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา และ
3) การสนับ สนุน ด้ า นงบประมาณ และวัส ดุ-อุป กรณ์ ภาควิ ช าอุต สาหกรรมศึก ษาควรให้
การสนับสนุนในด้ านค่าใช้ จ่ายในการจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร การออกไปนิเทศการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านและการประชุมวางแผนร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมควรให้
การสนับสนุนในด้ านจัดหาสถานทีทีเหมาะสมต่อการฝึ กปฏิบตั ิงาน จัดวัสดุเครื องมือในการฝึ ก
ปฏิ บัติง าน และจัดสวัส ดิการด้ านเครื องแบบ และค่าตอบแทนให้ แก่ นักศึกษา ความเห็นของ
ผู้จัดการฝ่ ายบุค คลของโรงงานอุต สาหกรรมที ระบุส าขาวิ ช าที ต้ อ งการให้ เ ปิ ดสอน ส่ว นใหญ่
ต้ อ งการให้ เปิ ดสอนในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื องมื อ วัด มากที สุ ด รองลงมาคื อ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื องกล
ปั ญญา วงศ์จนั ทร์ (2547) ทําการวิจยั เรื อง ปั ญหา และความต้ องการการจัดการศึกษา
สายสามัญของโรงเรี ยนในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล การวิจยั ครัง5 นี 5
มีจดุ ประสงค์เพือศึกษาสภาพปั ญหา และความต้ องการการจัดการศึกษาสายสามัญของโรงเรี ยน
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ในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า 1) ปั ญหา
ทางการด้ านการจัด และการบริ การทางการศึกษาสายสามัญของโรงเรี ยนในโรงงานอุตสาหกรรม
เขตกรุงเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความต้ องการด้ านการจัด
การศึกษา และการบริ การทางการศึกษาสายสามัญ ของโรงเรี ย นในโรงงานอุตสาหกรรมเขต
กรุงเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) เปรี ยบเทียบความคิดเห็น
ระหว่างเจ้ าหน้ าทีงานการศึกษานอกโรงเรี ยนกับผู้ใช้ แรงงานต่อสภาพปั ญหาด้ านการจัด และ
การบริ การทางการศึกษาสายสามัญโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 4. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างเจ้ าหน้ าทีงานการศึกษานอกโรงเรี ยนกับผู้ใช้
แรงงานต่อสภาพความต้ องการด้ านการจัด และการบริ การทางการศึกษาสายสามัญโดยภาพรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
พร ศรี ยมก (2545) ทําการวิจัยเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนเพือส่งเสริ มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้ างานในโรงงานอุตสาหกรรม การวิจัย
ครัง5 นี 5มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้ างานในโรงงานอุตสาหกรรม
และเพือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเพือส่งเสริ มสมรรถนะในการสอนงาน
ของหัวหน้ างานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจยั สรุปได้ ว่า 1) วิธีการสอนงานของหัวหน้ างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ แก่ การสอนงานโดยการฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กอบรม การสาธิต อินทราเนต
และการสอนแนะ สําหรับสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้ างานทางด้ านความรู้ คือ ความรู้
เกียวกับธุรกิจและองค์การ ความรู้ ความชํานาญในงานทีรับผิดชอบ ความรู้ ด้านการบริ หารและ
จัดการ ความรู้ ด้านการบริ หารคุณภาพสมรรถนะทางด้ านทักษะคือ ทักษะความชํานาญในงานที
รั บ ผิ ด ชอบ ทัก ษะในการสอนงานแบบต่ า ง ๆทัก ษะทางมนุษ ยสัม พัน ธ์ ทัก ษะการพู ด และ
การสือสาร ทักษะการเป็ นผู้นํา สมรรถนะทางด้ านเจตคติคือ เจตคติทีดีตอ่ องค์การ ต่อลักษณะงาน
ทีทํา ต่อผู้บงั คับบัญชา เพือนร่วมงานและผู้ใต้ บงั คับบัญชา และ 2) รูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยนเพื อส่ง เสริ ม สมรรถนะในการสอนงานของหัว หน้ างานในโรงงานอุต สาหกรรม
ประกอบด้ วยนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรและเนื 5อหา สือการเรี ยน
การสอน หน่วยงานทีรับผิดชอบ การจัดการศึกษา และการกํากับดูแลและการประเมินผลโครงการ
และการตรวจสอบรู ปแบบดัง กล่าวพบว่าเป็ นรู ปแบบที สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ ไ ด้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
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5.2 งานวิจัยทีเกียวกับการพัฒนากําลังคน
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ทําการวิจยั เรื อง การศึกษาความต้ องการ
กําลังคนเพือวางแผนการผลิตและพัฒนากํ าลังคนของประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจัยดังนี 5
1) เพื อศึ ก ษาความต้ องการกํ า ลั ง คนในกลุ่ ม ภาคการผลิ ต และบริ ก าร และสาขาที เป็ น
ความต้ องการ/ความจําเป็ นของประเทศ 2) ศึกษาศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาใน
เชิงปริ มาณและคุณภาพ และ 3) เพือศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากํ าลังคนให้ ตอบสนอง
ภาคการผลิ ต และบริ ก าร และสาขาที เป็ นความต้ อ งการ/ความจํ า เป็ นของประเทศ พบว่ า มี
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง ยุท ธศาสตร์ ดัง นี 5 ยุท ธศาสตร์ ที 1 การยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาของ
ระดับ การศึก ษาขัน5 พื น5 ฐานในระบบให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานที กํ า หนด ยุท ธศาสตร์ ที 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ มีมาตรฐานสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
(สาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ) ยุทธศาสตร์ ที 3 การเพิมจํานวนและคุณภาพผู้จบสาย
อาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ ที 4 การเพิมกําลังคนโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ เพียงพอ
ต่อความต้ องการของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ ที 5 การพัฒนาฝี มือ
แรงงานระยะสันและระยะยาวเพื
5
อยกระดับความสามารถกําลังคนทุกระดับในทุกสาขาการผลิต
และบริ ก าร ยุ ท ธศาสตร์ ที 6 การยกระดับ คุ ณ ภาพของครู และอาจารย์ ยุ ท ธศาสตร์ ที 7
การเสริ มสร้ างความยังยืนให้ กับภาคการผลิตและบริ การทีมีส่วนเชือมโยงกับการพัฒนากําลังคน
ยุทธศาสตร์ ที 8 การบริ หารข้ อมูลและสารสนเทศเพือการพัฒนากําลังคน ยุทธศาสตร์ ที 9 การใช้
ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เป็ นเครื องมื อ ในการลดความไม่ ส อดคล้ องของอุ ป สงค์ อุ ป ทานใน
ตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์ ที 10 การใช้ ประโยชน์จากโลกาภิวตั น์เพือสนับสนุนการพัฒนากําลังคน
ของไทยและบรรเทาปั ญหาการขาดแคลนผู้เชียวชาญชัน5 สูง และลดการนําเข้ าแรงงานต่างด้ าว
และยุทธศาสตร์ ที 11 การบริหารจัดการความไม่สอดคล้ องอุปสงค์อปุ ทาน
สํ า นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา (2555) ทํ า การวิ จัย เรื อง การศึก ษาเพื อเตรี ย ม
ความพร้ อมด้ านการผลิตและพัฒนากํ าลังคนเพือการรองรับการเคลือนย้ ายแรงงานเสรี ภายใต้
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี 5 1) เพือประมวลและประเมินผล
กระทบ พร้ อมทังวิ
5 เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทยจากการรวมตัวกันเป็ นประชาคม
อาเซี ย นในประเด็น ด้ า นการศึก ษาและการพัฒ นากํ า ลัง คน 2) เพื อศึก ษาทบทวน แนวทาง
การปฏิบตั ิของประเทศสมาชิกในการเตรี ยมความพร้ อมเพือการปรับตัว เพือพัฒนาความร่ วมมือ
ด้ านการศึกษาและพัฒนากําลังคน และประเมินผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ 5นจากการเคลือนย้ าย
ทรัพยากรมนุษย์เสรี และ 3) เพือเสนอแนวทางหรื อยุทธศาสตร์ ทีเหมาะสมสําหรับรัฐบาลและ
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มาตรการรองรั บ ผลกระทบที ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมสามารถนํ าไปปฏิ บัติไ ด้ อัน เป็ นผลจาก
การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 1) ด้ านการผลิตกําลังคน มีแนวทางทีสําคัญ
คือ เร่ งรั ดให้ เ กิดการปฏิรูปการศึกษาในรอบทีสอง ในปี พ.ศ. 2552-2561 ให้ เ กิดผลอย่างเป็ น
รูปธรรมสอดคล้ องกับแนวทางการเปิ ดเสรี ทางการศึกษาของอาเซียน ซึงประกอบด้ วย 2 กลยุทธ์
คือ กลยุท ธ์ ที 1 เป็ นกลยุท ธ์ ทีเกี ยวกับ การศึก ษาระดับ ขัน5 พื น5 ฐานและระดับอาชี วศึก ษา เช่น
(1) จัดการศึกษาขันพื
5 5นฐานให้ มีลกั ษณะ เชือมโยงด้ วยกันด้ วยการหล่อหลอมความหลากหลายบน
พื 5นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางการศึกษาเข้ าด้ วยกัน และ (2)
ยกระดับทางการศึกษาในระดับพื 5นฐาน โดยเฉพาะสาขาวิชาหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาท้ องถิน (ภาษาไทย) ให้ สูงขึ 5นเทียบได้ ในระดับสากล เป็ นต้ น และกลยุทธ์ที 2
เป็ นกลยุท ธ์ ที เกี ยวข้ อ งกับ การศึก ษาในระดับ อุด มศึก ษา ซึ งมี ข้ อ เสนอแนะที ต่อ ยอดมาจาก
การศึกษาในระดับขันพื
5 5นฐาน เช่น (1) เร่ งรัดส่งเสริ มให้ สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาความเป็ น
นานาชาติ โดยผ่านกระบวนความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทังที
5 เป็ นสมาชิกและทีมิได้ เป็ น
สมาชิ ก อาเซี ย น และ (2) เร่ ง รั ด ให้ ส ถาบัน อุด มศึก ษาของไทยได้ ม าตรฐานโดยผ่ า นระบบ
การตรวจสอบมาตรฐาน เพือประเมินและยกระดับมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนือง
เป็ นต้ น และ 2) ด้ านพัฒ นากํ าลัง คน เพื อตอบสนองตลาดแรงงานอาเซียน มี 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุท ธ์ ที 1 เป็ นกลยุท ธ์ ที ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการพัฒ นาคนในกลุ่ม ประเทศอาเซี ย น เช่ น
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้ องการการฝึ กอบรม ของประชาชนในอาเซียนเพือให้ สอดคล้ องกับ
ตลาดแรงงานและความต้ องการของประเทศสมาชิกอาเซี ยน และ (2) ดําเนินความพยายาม
อย่างต่อเนื องเพือลดขัน5 ตอนในการออกวีซ่าให้ แก่ผ้ ูประสงค์จ ะทํางานในกลุ่ม ประเทศสมาชิก
อาเซียน เป็ นต้ น และกลยุทธ์ที 2 เป็ นกลยุทธ์ทีส่งเสริ มการพัฒนาระบบสมรรถนะแรงงานอาเซียน
เช่น (1) เร่งส่งเสริ มและสนับสนุนให้ แต่ละประเทศมีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เพือสร้ างเสริ มให้ พฒ
ั นา
กําลังคนสอดรับกับความต้ องการของตลาดแรงงาน และ (2) ร่ วมมือกันระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพือสร้ างระบบมาตรฐานวิชาชีพของอาเซียน เป็ นกรอบให้ ประเทศสมาชิกต่างๆ ได้
เตรี ยมพร้ อมในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเสียก่อนทีจะเดินทางไปทํางานยังประเทศปลายทาง
เป็ นต้ น
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ทํ าการวิจัยเรื อง การศึกษาแนวทาง
การผลิตกํ าลังคนตามความต้ องการของประเทศ: กรณี ศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาสภาพการผลิตกําลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันอุดมศึกษา
ความต้ องการกํ า ลัง คนกลุ่ม อุตสาหกรรมอาหารทัง5 เชิง ปริ ม าณ และเชิ ง คุณ ภาพของประเทศ
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รวมทังปั
5 ญหาและอุปสรรค 2) เพือศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทีเกียวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารของต่างประเทศทีเป็ นกลุ่มเป้าหมาย และ 3) เพือจัดทํา
ข้ อเสนอแนวทางการผลิตกํ าลัง คน และพัฒ นานโยบายการจัดการศึกษาเพือผลิตและพัฒ นา
กําลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารตามความต้ องการของประเทศ ผลการวิจยั พบว่า กาคาดการณ์
ความต้ องการกํ า ลัง คนในสาขาวิช าชี พ ที เกี ยวข้ องกับอุต สาหกรรมอาหาร ในปี พ.ศ. 2552 มี
จํานวนทังหมด
5
29,805 คน ซึงใกล้ เคียงกับสถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2547) ที
ประมาณการความต้ องการบุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหาร
ในปี พ.ศ. 2552 จํานวน 30,899 คน จากากรศึกษาไม่พบปั ญหากาขาดแคลนบุคลากร สาขา
อาหารในบัณ ฑิ ตจบใหม่ แต่ข าดแคลนบุค ลากรที มี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในหน้ าที นัน5 ๆ มากกว่า ส่วนความต้ องการใช้ ความรู้ ด้ านต่างๆ ของผู้ใช้ บัณฑิตที เกี ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมอาหารสามารถจัดกลุ่มตามความต้ องการ 5 อันดับแรก คือ กลุ่มวิชาววิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร กลุ่มวิชาทีเกียวกับคุณภาพและการจัดการคุณภาพ กลุ่มคอมพิวเตอร์ และ
ภาต่างประเทศ กลุม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุม่ การจัดการและหลักสถิติ ลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
ทีต้ องการมากทีสุดเป็ นอันดับแรก คือ คุณภาพของบัณฑิตทีเกียวกับการปฏิบตั ิงานโดยตรง ได้ แก่
ความสามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ ในวิชาชีพ ความขยันอดทน ความสามารถ
วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหา การบริหารงานและทักษะทางวิชาการ หลักสูตรทีอุตสาหกรรมอาหารให้
ความสนใจสูงสุด คือ หลักสูตรทีเน้ นภาคปฏิบตั ิการ เช่น หลักสูตรสหกิจศึกษา ส่วนหลักสูตรที
สนใจน้ อยทีสุด คือ หลักสูตรทีเน้ นวิจยั และดูงานต่างประเทศและหลักสูตรทีสอนหลักทฤษฏีเข้ มข้ น
กว่าภาคปฏิบตั ิ
โดยเสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาสํ าหรั บ หลักสูตรผลิต บัณ ฑิต ที เน้ น การปฏิ บัติ
3 ระยะ ดังนี 5
1) แนวทางการแก้ ไขปั ญหาระยะสัน:
5 ส่งเสริ มให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ มีหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา ทีให้ นิสิตสามารถปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการจริงและมีกรณีศกึ ษาจริ งในการทําเทคนิค
วิจยั หรื อปั ญหาพิเศษ เพือให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้และทักษะการปฏิบตั งิ านจากสภาพจริง
2 )แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาระยะกลาง: สนับสนุนให้ มี ก ารกํ า หนดแนวทางการเที ย บ
คุณ วุฒิข องบัณ ฑิ ตในสาขาอุต สาหกรรมอาหาร และให้ ส ถาบัน อุดมศึกษาทัง5 ส่ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาคจัดหลักสูตรอบรมเฉพาะด้ าน (ระยะสัน)
5 เพืออบรมให้ กับบัณฑิตจบใหม่หรื อผู้ทีจบ
การศึกษามานานแล้ วแต่ต้องการเพิมเติมความรู้เฉพาะด้ านเพือการทํางาน
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3) แนวทางการแก้ ไขปั ญหาระยะยาว: ส่งเสริ มให้ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จัดทําหลักสูตรทีเกียวข้ องกับสาขาอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้ นทักษะหรื อการปฏิบตั ิ และผู้ทีจบ
การศึ ก ษาสามารถทํ า งานในสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารได้ และสามารถใช้
ประสบการณ์ ใ นการสอบเที ย บคุณ วุฒิ และมี การเรี ย นเพิมเติ ม เพื อปรั บคุณ วุฒิแ ละสามารถ
เทียบเท่าในระดับปริญญาตามทีมีการกําหนดไว้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5.3 งานวิจัยทีเกียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
กิติกร จามรดุสิต และคณะ (2550) ทําการวิจยั เรื อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของกลุม่ อุตสาหกรรมในเขตพื 5นทีมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา
และทําความเข้ าใจถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมในพื 5นทีมาบตาพุด (นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมผาแดง) จัง หวัดระยอง โดยใช้ หลักการและเครื องมื อ
ประสิทธิ ภาพเชิง นิเวศเศรษฐกิ จ เป็ นเครื องมื อในการศึกษา โดยผลการวิจัยพบว่า สถานภาพ
แนวโน้ ม และระดับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม และภาพรวมของ
นิคมอุตสาหกรรมทีทําการศึกษา ซึงสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเบื 5องต้ นทีสําคัญ สําหรับการวางแผน
การจัด สรรทรั พ ยากรแก่ ก ลุ่ม ต่า งๆ ภายในพื น5 ที และยัง เป็ นประโยชน์ ต่อ การวางแผน
การดําเนินงานเพือการจัดการประเด็น สิงแวดล้ อมด้ านอืนๆ รวมถึงยังอาจพัฒนาเป็ นดัชนีชี 5วัด
สมรรถนะการจัดการสิงแวดล้ อมของอุตสาหกรรมของไทย ตลอดจนเป็ นส่วนทีสามารถช่วย
สนับ สนุน การดํา เนิน งานของภาครั ฐ ในการกํ าหนดนโยบายและมาตรการการพัฒ นาเขต
อุตสาหกรรมยังยืน และหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนได้ ตอ่ ไปในอนาคต
มลิวรรณ บรรณจักร (2550) ทําการวิจยั เรื อง ผลการดําเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเ วศนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนื อ จังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพือวิเคราะห์
ปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการดํ า เนิ น งานตามโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิ เ วศ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนื อ จัง หวัดลํ าพูน และสํารวจหาข้ อเสนอแนะ รวมถึงแนวทาง
ในการปรับปรุ งแก้ ไขอย่างต่อเนืองเพือให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศ ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ผลการวิจยั พบว่า การดําเนิน
การตามโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศนิคม ของอุตสาหกรรมภาคเหนือ บรรลุผล
ค่อนข้ างดีในทุกด้ าน ในส่วนของความรู้ ความเข้ าใจโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับ
โครงการนิค มอุตสาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิ เ วศ ในระดับ ปานกลาง ในการเสริ ม สร้ างกิ จ กรรม
ความร่วมมือต่างๆ (Sharing Activities) ทีสอดคล้ องกับแนวทางการปฏิบตั ิของโครงการนิคม
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อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ชุมชนรอบข้ าง พบว่า
มีการดําเนินกิจกรรมเพือเสริมสร้ างความร่วมมือในระดับน้ อย โดยในการดําเนินกิจกรรมบริ ษัทเป็ น
ผู้ ดํ า เนิ น การในทุ ก ด้ า นสํ า หรั บ ปั ญหาในการดํ า เนิ น งานตามโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศ ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน พบว่า เป็ นการดําเนินการทีมี
ปั ญหาปานกลาง มีเพียงบางปั จจัยเท่านันที
5 ไม่มีปัญหา เช่น การสือสารให้ ผ้ บู ริ หารมีความเข้ าใจ
และรั บ ทราบถึ ง หลัก การและวัต ถุป ระสงค์ ข องโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิ เ วศ
ผลประโยชน์ ข ององค์ ก รมี ผ ลกระทบต่อ การดํ า เนิ น งาน และทัศ นคติ ข องผู้บ ริ ห ารที มี ต่อ
การดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
เสาวนีย์ วิริยะอําไพวงศ์ (2545) ทําการวิจยั เรื อง การจัดการสิงแวดล้ อมโดยใช้ หลักการ
ของนิ ค มอุต สาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิ เ วศ กรณี ศึก ษาโรงงานในนิ ค มอุต สาหกรรมมาบตาพุ ด
โดยนิคมอุตสาหกรรมหรื อสวนอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ เป็ นกลยุทธหนึงในการนําหลักการของ
อุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ (Industrial Ecology) มาใช้ ใ นการจัด การสิ งแวดล้ อ มโดยอาศัย
ความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรม ซึง US-EPA ได้ นิยามความหมายไว้ ว่า คือการรวมกลุ่มกัน
ของธุ ร กิ จ ด้ านการผลิ ต และการบริ ก าร เพื อเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพทางด้ านสิ งแวดล้ อมและ
เศรษฐศาสตร์ ด้ วยการร่ วมมือกันในการจัดการสิงแวดล้ อมและทรัพยากรอันได้ แก่พลังงาน นํา5
และวัตถุดิบ ทําให้ กลุ่มธุรกิจได้ รับผลประโยชน์โดยรวมทีมากขึ 5นกว่าการดําเนินงานเองโดยลําพัง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ พิจารณานําหลักการดังกล่าวมาใช้ โดยการส่งเสริ ม
การจัดตังกลุ
5 ่มนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศขึ 5นในนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ทัวประเทศ ซึง
นิคมอุต สาหกรรมมาบตาพุดเป็ นนิคมอุตสาหกรรมที มี ศักยภาพสูง ในการพัฒ นา เนื องจากมี
ระบบองค์กรต่างๆ ภายในทีสามารถสนับสนุนการก่อตังแนวคิ
5
ดดังกล่าวอยู่แล้ ว การศึกษานี 5จึงมี
จุดมุ่งหมายในการให้ การสนับสนุนโครงการพัฒนาแนวคิดของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยการศึกษาค้ นคว้ าถึง กิ จ กรรมด้ านการจัดการสิงแวดล้ อม
ในปั จ จุบัน แนวทางในการเชื อมโยงความร่ วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางด้ า นสิ งแวดล้ อ มและเศรษฐศาสตร์ การศึก ษานี ม5 ุ่ง เน้ น ในการวิ เ คราะห์ ถึ ง
ระดับความร่วมมือกันในปั จจุบนั เสนอแนะความร่วมมือกันในส่วนทีมีศกั ยภาพในการพัฒนา และ
การประเมินผลตอบแทนทางด้ านสิงแวดล้ อมและเศรษฐศาสตร์ โดยได้ ทําการศึกษาใน 6 โรงงาน
ซึงพิจารณาจากความสมัครใจ ข้ อมูลทีเพียงพอ ประเภทอุตสาหกรรม และกิจกรรมความร่ วมมือ
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ในการศึกษาได้ ทําการวิเ คราะห์ ผ ลทางด้ านเศรษฐศาสตร์ และผล
ทางด้ านสิงแวดล้ อม ซึงได้ ทําการศึกษาการนําเศษเหล็กใช้ แล้ วจากโรงงานไปใช้ เป็ นวัตถุดิบของ
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โรงงานผลิตเหล็ก และการนําหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ทีใช้ แล้ วกลับมาใช้ ใหม่ โดยส่งหลอดไฟใช้
แล้ วกลับไปยังบริ ษัทผู้ผลิตหลอดไฟ ผลการศึกษาพบว่า ทังสองโครงการเป็
5
นการส่งเสริ มการใช้
ทรัพยากรอย่างยังยืนลดผลกระทบทางด้ านสิงแวดล้ อม และลดค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท รวมถึงเป็ น
การลดการใช้ พืน5 ที ฝั ง กลบ ซึงเป็ นการลดการเกิ ดมลพิษที แหล่งกํ าเนิด ลดการใช้ พ ลังงาน ลด
การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจก และพั ฒ นาคุณ ภาพชุ ม ชน ระดับ การประยุ ก ต์ ใ ช้ แนวคิ ด ของ
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศขึ 5นอยู่กบั นิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ดัง นัน5 ควรมี การศึก ษาต่อไปเพื อปรั บปรุ ง ประสิ ทธิ ภ าพของนิ คมอุต สาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิเ วศ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยความร่ วมมื อของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันศึกษา
อุบลวรรณ สิทธิ ธรรม (2550) ทําการวิจัยเรื อง การประเมินผลการดําเนินการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ กรณี ศึกษานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือศึกษาเกี ยวกับการดําเนินการตามหลักการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนื อ และประเมินผลการดําเนินการ ปั ญ หา
ข้ อเสนอแนะของการพัฒ นานิ คมอุตสาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิเ วศ ผลการวิ จัยพบว่า การพัฒ นา
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ทีเหมาะสม โดยมี
กิจกรรมการแลกเปลียนของเสีย การเพิมมูลค่าของเสียโดยการนําไปใช้ ประโยชน์ใหม่ ซึงทําให้ เกิด
การเชือมโยงเครื อข่ายระหว่างอุตสาหกรรมชุมชนและสิงแวดล้ อม ส่งผลให้ นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนื อ มี ก ารพัฒ นาไปสู่ก ารเป็ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิ เ วศ ข้ อเสนอแนะควรมี
การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ 5น เพือสามารถ
ดําเนินการตามหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศได้ อย่างแท้ จริงในอนาคต
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บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยเรื อง แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ :
กรณี ศึ ก ษานิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด ครั ง) นี เ) ป็ นเป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ คือ
(1) เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และ (2) เพือเสนอแนวทาง
การจัด การศึ ก ษาเพื อ พัฒ นากํ า ลัง คนในอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ โดยมี วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จัย
ดังตารางที 3.1
ตารางที 3.1 วิธีดําเนินการวิจยั
วัตถุประสงค์
1. เ พื อ ศึ ก ษ า
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
กํ า ลั ง ค น ใ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เชิงนิเวศน์

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. การศึกษาเอกสาร
ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
กํ า ลั ง ค น ใ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เชิงนิเวศน์
2.การวิ จัย เชิ ง สํ า รวจ
โดยใช้ แบบสอบถาม
3. การสัมภาษณ์ และ
การสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า ก
หน่วยงานทีเกียวข้ อง

เครืองมือ
1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
3. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์
กลุม่

วิธีเคราะห์ ข้อมูล
1. ส ถิ ติ ค่ า ร้ อ ย ล ะ
แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ความแปรปรวน
(ANOVA)
2. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เ นื ) อ ห า ( Content
Analysis)
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ตารางที 3.1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
2. เ พื อ เ ส น อ แ น ว
ทางการจัดการศึกษา
เพื อ พั ฒ นา กํ า ลั ง คน
ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เชิงนิเวศน์

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. การศึกษาเอกสาร
ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด
การศึกษาเพื อพัฒ นา
กํ า ลั ง ค น ใ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เชิงนิเวศน์
2. การวิจยั เชิงสํารวจ
โดยใช้ แบบสอบถาม
3. การสัมภาษณ์ และ
การสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า ก
หน่วยงานทีเกียวข้ อง

เครืองมือ
1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
3. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์
กลุม่

วิธีเคราะห์ ข้อมูล
1. ส ถิ ติ ค่ า ร้ อ ย ล ะ
แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ความแปรปรวน
(ANOVA)
2. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เ นื ) อ ห า ( Content
Analysis)

การวิ จัยครั ง) นี ผ) ้ ูวิ จัย กํ าหนดการดํ า เนิ นงานวิ จัย ตามวัต ถุป ระสงค์ โดยใช้ ก ารวิ จัย ทัง)
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
และวิเคราะห์การจัดการศึกษาเพื อพัฒ นากํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ เพื อนําเสนอ
แนวทางการจัดการศึกษาเพื อพัฒ นากํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ โดยมีขัน) ตอนดําเนิน
การวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั นี )
วัตถุประสงค์ ท ี 1 เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
1.1 แหล่ งทีมาของข้ อมูล
1.1.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้ อมู ล เกี ยวกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ กํ าลั ง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
โดยการศึก ษาเอกสาร ศึก ษาข้ อ มูล จากแบบสอบถามกับ กํ า ลัง คนในโรงงาน/บริ ษั ท ที ตัง) อยู่
ในนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากการสัม ภาษณ์ และการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม กับ ผู้ท รงคุณ วุฒิ
ด้ า นอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ด้ า นการจัด การศึก ษา และด้ า นนโยบายและการวางแผน จาก
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หน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โรงงาน/บริ ษัท ทีตงอยู
ั ) ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์เพือนชุมชน และคนทีมีส่วนเกียวข้ อง
ในชุมชน
1.1.2 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
ข้ อมูลเกียวกับนโยบายและการวางแผน การดําเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ การติดตามและประเมินผลด้ านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และการพัฒนากํ าลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน กรมอุตสาหกรรมพืน) ฐานและ
การเหมืองแร่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
ศูนย์เพือนชุมชน
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.2.1 ประชากร
ประชากรในการวิ จั ย ครั ง) นี ) ได้ แก่ กํ า ลั ง คนในโรงงาน/บริ ษั ท ที ตั ง) อยู่ ใ น
นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด จัง หวัด ระยอง จํ า นวน 13,833 คน (กระทรวงอุ ต สาหกรรม,
2551: 8) โดยสามารถให้ รายละเอียดของโรงงาน/บริษัท ดังตารางนี )
ตารางที 3.2 จํานวนโรงงาน/บริ ษัท และจํานวนกําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเภทอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีขนต้
ั) น
ปิ โตรเคมีขนกลาง
ั)
ปิ โตรเคมีขนปลาย
ั)
เคมีภณ
ั ฑ์
เหล็ก
แก็ส
สาธารณูปโภค
โรงกลัน นํ )ามัน
อืนๆ
รวม

จํานวนโรงงาน/บริษัท (แห่ ง)
6
2
25
10
8
6
4
2
2
65

จํานวนกําลังคน (คน)
2,599
265
5,625
894
1,905
601
472
1,281
191
13,833
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1.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิ จั ย ครั ง) นี ) ได้ แก่ ผู้ ตอบแบบสอบถาม กํ า หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างของ Dobson กําหนดระดับความเชือมัน ร้ อยละ 95
(Dobson AJ, 1984. V.7 (75-79)) ได้ กลุ่มตัวอย่าง 203 คน จากนันสุ
) ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนืองจากข้ อจํากัดของพื )นทีการวิจยั ทีเป็ นองค์กรภาคธุรกิจ
การข้ อ มูล อาจจะส่ง ผลกระทบต่อ องค์ ก รหรื อ หน่ว ยงาน และความมัน คงในอาชี พ จึง มี ผ้ ูใ ห้
ความร่วมมือน้ อย กลุม่ ตัวอย่างทีเก็บข้ อมูลได้ 177 คน คิดเป็ นร้ อยละ 87.19
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยทฤษฏีการสุ่มตัวอย่างของ Dobson หาค่าได้
จากการใช้ สตู ร Dobson ทีระดับความเชือมัน 95%
Z α = Z 0.05 = 1.96
2

2

2



 Z α  PQ


 2
N=
d2

เมือ

N

P
Q
d

แทน
แทน
แทน
แทน

กลุม่ ตัวอย่าง
อัตราการนําแนวคิดมาใช้ = 0.05
1 - 0.05
Acceptable Error

1.3 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1.3.1 ผู้ให้ ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลการสัมภาษณ์ เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
และการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ด้ า นการจัด การศึก ษา และด้ า นนโยบายและการวางแผน จากหน่ ว ยงานต่า งๆ ที เ กี ย วข้ อ ง
เช่น มหาวิท ยาลัยต่างๆ สํ านักงานนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงาน/บริ ษั ทที ตัง) อยู่ใ น
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์เพือนชุมชน และคนทีมีส่วนเกียวข้ องในชุมชน จํานวน 13 ท่าน
ดังตารางนี )
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ตารางที 3.3 รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์
รายชือผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
2. อาจารย์ ดร.พัชร์ นิยมศิลป
3. อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน
4. คุณบุปผา บุญมาเลิศ
5. คุณอนุลกั ษณ์ ถนอมสิทธิกลุ
6. คุณรัมภานวล ประภาสวัต
7. คุณธนพรรณ อินแตง
8. คุณนาตยา เมืองขวา
9. คุณสุเมธ วิเลิศรัมย์
10. คุณสมัย ผ่องสุวรรณ
11. คุณอํานวย นามสนิท
12. คุณจํารัส กล่อมแก้ ว
13. คุณนงค์ลกั ษณ์ ปั จบุตร

หน่ วยงาน
คณะสิงแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ฝ่ ายสิงแวดล้ อม
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ผู้อํานวยการศูนย์เพือนชุมชน
ผู้จดั การโรงงาน/บริษัท
ผู้จดั การโรงงาน/บริษัท
พนักงานโรงงาน/บริษัท
พนักงานโรงงาน/บริษัท
หัวหน้ าชุมชน
หัวหน้ าชุมชน
ชาวบ้ าน
ชาวบ้ าน

1.3.2 ผู้ให้ ข้อมูลการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล การสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม เลื อ กโดยวิ ธี ก ารสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้ แ ก่ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้ า นอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ด้ า นการจัด การศึก ษา และ
ด้ านนโยบายและการวางแผน จากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงาน/บริ ษัททีตงอยู
ั ) ่ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์เพือน
ชุมชน และคนทีมีสว่ นเกียวข้ องในชุมชน จํานวน 5 ท่าน ดังตารางนี )
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ตารางที 3.4 รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์กลุม่
รายชือผู้ทรงคุณวุฒิ
1. คุณอิศริยา แสงเจริญ
2. คุณยุทธพันธ์ โคตรพันธ์
3. คุณอนุลกั ษณ์ ถนอมสิทธิกลุ
4. คุณธีชาญ สิงห์คํา
5. คุณอิทธิ แจ่มแจ้ ง

หน่ วยงาน
ฝ่ ายสิงแวดล้ อม
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
หัวหน้ าสาขาวิชาปิ โตรเคมี
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ผู้อํานวยการศูนย์เพือนชุมชน
ผู้จดั การโรงงาน/บริษัท
หัวหน้ าชุมชน

1.4 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1.4.1 แบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ จากการศึกษาจากเอกสารและสร้ างแบบสอบถาม เพื อใช้ ในการเก็ บ
ข้ อ มูล โดยสร้ างแบบสอบถามให้ ส อดคล้ อ งตามวัต ถุป ระสงค์ แ ละให้ ผ้ ูเ ชี ย วชาญตรวจสอบ
ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Item Objective Congruence Index)
ในคําถามแต่ละข้ อ จํานวน 3 ท่าน ดังตารางนี )
ตารางที 3.5 รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครื องมือ
รายชือผู้เชียวชาญ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พิพฒ
ั น์ศถิ ี
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสิต
3. อาจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม

หน่ วยงาน
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิงแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

118

ผู้ วิ จั ย นํ า ผลการตรวจสอบมาคํ า นวณหาค่ า ความสอดคล้ องระหว่ า ง
ข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ โดยคะแนนรายข้ อทีได้ จากการพิจารณาของผู้เชียวชาญ ทัง) 3 ท่าน
ดังนี )
คะแนนเท่ากับ +1 เมือแน่ใจว่าข้ อคําถามตรงตามวัตถุประสงค์
คะแนนเท่ากับ 0 เมือไม่แน่ใจว่าข้ อคําถามตรงตามวัตถุประสงค์
คะแนนเท่ากับ -1 เมือแน่ใจว่าข้ อคําถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
1) การหาค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ โดย
หาค่า IOC ได้ จากการใช้ สตู ร
IOC =

เมือ

IOC

ΣR

N

ΣR
N

แทน ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
แทน จํานวนผู้เชียวชาญ

จากนั น) ผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ งแบบสอบถามภาพรวมทั ง) ฉบั บ และเป็ นรายข้ อ
ตามคํ า แนะนํ า ของผู้เ ชี ย วชาญ และมี ก ารทดลองใช้ เ ครื อ งมื อ (Try Out) จากโรงงานของ
บริษัท สีไทยกันไซเพ้ นท์ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ ซึงเป็ นโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์
ผลิ ต สี แ ละทิ น เนอร์ เป็ นประเภทของกลุ่ม อุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกับ นิ ค มอุต สาหกรรม
มาบตาพุด เพือทดสอบความเชือมัน (Reliability) โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS PC Windows
Version 21 ในการหาค่าสัมประสิทธิxแอลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient) ได้ ค่าค่า
สัมประสิทธิxแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.96 ซึงมีความเชือมัน อยู่ในระดับสูง (มากกว่า 0.70)
จึงนําไปใช้ เก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างได้
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2) การทดสอบความเชือมัน โดยหาค่าสัมประสิทธิxแอลฟาของครอนบาค
ได้ จากการใช้ สตู ร
2
 k   Σs i 
1
α = 
−


s 2t 
 k − 1 

เมือ

α
k

s i2
s 2t

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเชือมัน
จํานวนข้ อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนของข้ อคําถามแต่ละข้ อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทังฉบั
) บ

แบบสอบถามทีนําไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง) นี ) ประกอบด้ วย 5 ตอน
ดังนี )
ตอนที 1
ตอนที 2
ตอนที 3
ตอนที 4
ตอนที 5

ข้ อมูลทัว ไป
คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข้ อคิดเห็น

ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจยั ใช้ วิธีลงพื )นทีจริ ง แจกและเก็บ
ข้ อมูล จากแบบสอบถามกับกํ าลังคนในโรงงาน/บริ ษัท ทีตงอยู
ั ) ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 177 คน ด้ วยหนังสือข้ อความอนุเคราะห์เก็บข้ อมูล จาก
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย
ทันที
1.4.2 แบบสัมภาษณ์
ผู้วิ จัย ได้ จ ากการศึก ษาจากเอกสาร วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสอบถาม และ
สร้ างแบบสัมภาษณ์ เพือศึกษาข้ อมูลเกียวกับคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
ด้ ว ยตนเองกั บ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 13 ท่ า น ด้ วยหนั ง สื อ ข้ อความอนุ เ คราะห์ เ ก็ บ ข้ อมู ล
จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.4.3 แบบสัมภาษณ์ กลุ่ม
ผู้วิ จัย ได้ จ ากการศึก ษาจากเอกสาร วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ แล้ วสร้ างแบบสัมภาษณ์กลุ่ม เพือศึกษาข้ อมูลเกียวกับคุณลักษณะของกําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ผู้วิ จัย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มูล จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มด้ วยตนเองกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ด้ วยหนังสือข้ อความอนุเคราะห์
เก็บข้ อมูลจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ จากแบบสอบถาม
ข้ อมูลทีได้ จากแบบสอบถาม ผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกียวกับ
ข้ อมูลทัวไป คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ คุณลักษณะของกํ าลังคนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS PC Windows Version 21 เพือคํานวณหาค่าสถิติ โดย
ใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) และการวิเ คราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) และวิเ คราะห์ ข้อมูล
เกี ยวกับข้ อคิดเห็น โดยใช้ การวิเคราะห์เนือ) หา (Content Analysis) เพือศึกษาข้ อมูล เกี ยวกับ
คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
1) การหาค่าร้ อยละ (Percentage) ได้ จากการใช้ สตู ร
P =

เมือ

P
X
N

X × 100
N

แทน ค่าร้ อยละ
แทน ค่าของข้ อมูล
แทน จํานวนประชากร

2) การหาค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ได้ จากการใช้ สตู ร
F =

เมือ

F

MS b
MS w

MS b
MS w

แทน อัตราส่วนของความแปรปรวน
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
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1.5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์
ข้ อมู ล ที ไ ด้ จากการสั ม ภาษณ์ ทํ า การวิ เ คราะห์ ด้ วยการวิ เ คราะห์ เ นื อ) หา
(Content Analysis) เพื อศึกษาข้ อมูล เกี ยวกับคุณ ลักษณะของอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ และ
คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
1.5.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ข้ อ มูล ที ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ทํ า การวิเ คราะห์ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ นื อ) หา
(Content Analysis) เพื อศึกษาข้ อมูล เกี ยวกับคุณ ลักษณะของอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ และ
คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
วัตถุประสงค์ ท ี 2
เชิงนิเวศน์

เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรม

2.1 แหล่ งทีมาของข้ อมูล
2.1.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้ อมูล เกี ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื อพัฒ นากํ าลัง คนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ โดยการศึกษาเอกสาร ศึกษาข้ อมูลจากแบบสอบถามกับกําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท ทีตงั )
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์ กลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ า นอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ด้ า นการจัด การศึก ษา และด้ า นนโยบายและการวางแผน จาก
หน่วยงานต่างๆ ที เ กี ยวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันสิง แวดล้ อมอุตสาหกรรม
สภาอุต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สถาบัน วิ จัย สภาวะแวดล้ อ ม จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย
สมาคมสิงแวดล้ อมศึกษาแห่งประเทศไทย สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมส่งเสริ ม
คุณภาพสิงแวดล้ อม และศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมด้ านสิงแวดล้ อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม
2.1.2 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
ข้ อมูลเกียวกับนโยบายและการวางแผน การดําเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน์ การติด ตามและประเมิ น ผลด้ า นอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ การพัฒ นากํ า ลัง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และแนวทางการจัดการศึกษาสิงแวดล้ อมศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ ที
เกียวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สถาบัน วิ จัย สภาวะแวดล้ อ ม จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลัย สมาคมสิ ง แวดล้ อมศึก ษาแห่ง
ประเทศไทย สํานักส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม และ
ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมด้ านสิงแวดล้ อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม
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2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.2.1 ประชากร
ประชากรในการวิ จั ย ครั ง) นี ) ได้ แก่ กํ า ลั ง คนในโรงงาน/บริ ษั ท ที ตั ง) อยู่ ใ น
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จํานวน 13,833 คน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551: 8)
โดยมีรายละเอียดของโรงงาน/บริษัท ดังตารางนี )
ตารางที 3.6 จํ า นวนโรงงาน/บริ ษั ท และจํ า นวนกํ า ลั ง คนในโรงงาน/บริ ษั ท ที ตัง) อยู่ ใ น
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเภทอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีขนต้
ั) น
ปิ โตรเคมีขนกลาง
ั)
ปิ โตรเคมีขนปลาย
ั)
เคมีภณ
ั ฑ์
เหล็ก
แก็ส
สาธารณูปโภค
โรงกลัน นํ )ามัน
อืนๆ
รวม

จํานวนโรงงาน/บริษัท (แห่ ง)
6
2
25
10
8
6
4
2
2
65

จํานวนกําลังคน (คน)
2,599
265
5,625
894
1,905
601
472
1,281
191
13,833

2.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิ จั ย ครั ง) นี ) ได้ แก่ ผู้ ตอบแบบสอบถาม กํ า หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างของ Dobson กําหนดระดับความเชือมัน ร้ อยละ 95
(Dobson AJ, 1984. V.7 (75-79)) ได้ กลุ่มตัวอย่าง 203 คน จากนันสุ
) ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนืองจากข้ อจํากัดของพื )นทีการวิจยั ทีเป็ นองค์กรภาคธุรกิจ
การข้ อ มูล อาจจะส่ง ผลกระทบต่อ องค์ ก รหรื อ หน่ว ยงาน และความมัน คงในอาชี พ จึง มี ผ้ ูใ ห้
ความร่วมมือน้ อย กลุม่ ตัวอย่างทีเก็บข้ อมูลได้ 177 คน คิดเป็ นร้ อยละ 87.19
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2.3 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
2.3.1 ผู้ให้ ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลการสัมภาษณ์ เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
และการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ด้ านการจัดการศึกษา และด้ านนโยบายและการวางแผน จากหน่วยงานต่างๆ ที เ กี ยวข้ อ ง
เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ศูนย์ วิจัยและฝึ กอบรมด้ านสิง แวดล้ อม กรมส่ง เสริ มคุณ ภาพสิง แวดล้ อม จํ านวน 5 ท่าน
ดังตารางนี )
ตารางที 3.7 รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์
รายชือผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล
3. อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน
4. คุณสุวรรณา เตียรถ์สวุ รรณ

5. คุณจิรวัตร จิรจริ ยาเวช

หน่ วยงาน
คณะสิงแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมด้ านสิงแวดล้ อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม
งานวิชาการสิงแวดล้ อม
สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2.3.2 ผู้ให้ ข้อมูลการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล การสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม เลื อ กโดยวิ ธี ก ารสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้ แ ก่ ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ ด้ า นอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ด้ านการจั ด การศึ ก ษา และ
ด้ านนโยบายและการวางแผน จากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบัน
สิ ง แวดล้ อ มอุต สาหกรรม สภาอุต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สถาบัน วิ จัย สภาวะแวดล้ อ ม
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมสิงแวดล้ อมศึกษาแห่งประเทศไทย และสํานักส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม จํานวน 5 ท่าน ดังตารางนี )
ตารางที 3.8 รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์กลุม่
รายชือผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินยั วีระวัฒนานนท์

2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ลือพล ปุณณกันต์

3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ทองคําเภา

4. คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี

5. คุณสากล ฐิ นะกุล

หน่ วยงาน
นายกสมาคม
สมาคมสิงแวดล้ อมศึกษาแห่งประเทศไทย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะสิงแวดล้ อมและทรัพยากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ
สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้ อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการ
สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม

2.4 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
2.4.1 แบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ จากการศึกษาจากเอกสารและสร้ างแบบสอบถาม เพื อใช้ ในการเก็ บ
ข้ อ มูล โดยสร้ างแบบสอบถามให้ ส อดคล้ อ งตามวัต ถุป ระสงค์ แ ละให้ ผ้ ูเ ชี ย วชาญตรวจสอบ
ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Item Objective Congruence Index)
ในคํ า ถามแต่ ล ะข้ อ และนํ า ผลการตรวจสอบมาคํ า นวณหาค่ า ความสอดคล้ องระหว่ า ง
ข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์
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จากนั น) ผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ งแบบสอบถามภาพรวมทั ง) ฉบั บ และเป็ นรายข้ อ
ตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญ และมีการทดลองใช้ เครื องมือ (Try Out) เพือทดสอบความเชือมัน
(Reliability) โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS PC Windows Version 21 ในการหาค่าสัมประสิทธิx
แอลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient)
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจยั ใช้ วิธีลงพื )นทีจริ ง แจกและเก็บ
ข้ อมูล จากแบบสอบถามกับกํ าลังคนในโรงงาน/บริ ษัท ทีตงอยู
ั ) ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 177 คน ด้ วยหนังสือข้ อความอนุเคราะห์เก็บข้ อมูล จาก
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย
ทันที
2.4.2 แบบสัมภาษณ์
ผู้วิ จัย ได้ จ ากการศึก ษาจากเอกสาร วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสอบถาม และ
สร้ างแบบสัมภาษณ์ ศึกษาข้ อมูลเกียวกับการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
ด้ ว ยตนเองกับ ผู้ท รงคุณ วุฒิ จํ า นวน 5 ท่า น ด้ ว ยหนัง สื อ ข้ อ ความอนุเ คราะห์ เ ก็ บ ข้ อ มูล จาก
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.4.3 แบบสัมภาษณ์ กลุ่ม
ผู้วิ จัย ได้ จ ากการศึก ษาจากเอกสาร วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ แล้ วสร้ างแบบสัมภาษณ์ กลุ่ม ศึกษาข้ อมูลเกี ยวกับการจัดการศึกษาเพือพัฒนา
กํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ เพื อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒ นากํ าลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ผู้วิ จัย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มูล จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มด้ วยตนเองกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ด้ วยหนังสือข้ อความอนุเคราะห์
เก็บข้ อมูล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ จากแบบสอบถาม
ข้ อมูลทีได้ จากแบบสอบถาม ผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกียวกับ
ข้ อมูลทัว ไป และแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS PC Windows Version 21 เพือคํานวณหาค่าสถิติ โดยใช้ ค่าร้ อยละ
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(Percentage) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับข้ อคิดเห็น
โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื อ) หา (Content Analysis) เพื อ ศึก ษาข้ อ มูล เกี ย วกับ แนวทางการจัด
การศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์
ข้ อมู ล ที ไ ด้ จากการสั ม ภาษณ์ ทํ า การวิ เ คราะห์ ด้ วยการวิ เ คราะห์ เ นื อ) หา
(Content Analysis) ศึกษาข้ อมูลเกียวกับการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.5.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ข้ อ มูล ที ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ทํ า การวิเ คราะห์ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ นื อ) หา
(Content Analysis) ศึกษาข้ อมูลเกียวกับการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

บทที 4
คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
การนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห์ คุณ ลัก ษณะของกํ า ลัง คนในอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
ตามวัตถุประสงค์ที! 1 ของการวิจัย ในครั ง% นี % ผู้วิจัยเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาเอกสาร
แบบสอบถามจากกําลังคนในโรงงาน/บริษัท ที!ตงอยู
ั % ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
โดยใช้ การสัมภาษณ์ผ้ ูทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ที!เกี!ยวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงาน/บริ ษัทที! ตงอยู
ั % ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ศูนย์เพื!อนชุมชน และคนที!มี ส่วนเกี! ยวข้ องในชุมชน จํานวน 13 ท่าน และการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ที!เกี!ยวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โรงงาน/บริ ษั ท ที! ตัง% อยู่ ในนิ ค มอุต สาหกรรมมาบตาพุด ศูน ย์ เ พื! อ นชุม ชน และ
คนที!มี ส่วนเกี! ยวข้ องในชุมชน จํ านวน 5 ท่าน นํ าผลการวิเ คราะห์ ข้อมูล ทัง% หมดมาใช้ ประกอบ
การนําเสนอคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี %
1. ข้ อมูลทัว! ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3. ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
4. คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
5. คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
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1. ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ระดับการศึกษา ตําแหน่ ง
งานในโรงงาน/บริษัท และระดับแรงงาน
ผู้ต อบแบบสอบถาม จํ า แนกตามกลุ่ม อุต สาหกรรม ระดับ การศึก ษา ตํ า แหน่ง งาน
ในโรงงาน/บริ ษัท และระดับแรงงาน ในพื %นที!วิจัยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สามารถแสดง
ผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางต่อไปนี %
ตารางที 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน
ในโรงงาน/บริษัท และระดับแรงงาน ในพื %นที!วิจยั นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ผู้ตอบแบบสอบถาม
1. กลุ่มอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีขนต้
ั% น
ปิ โตรเคมีขนกลาง
ั%
ปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
เคมีภณ
ั ฑ์
โรงกลัน! นํ %ามัน
เหล็ก
แก๊ ส
สาธารณูปโภค
2. ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
% ง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน (n= 177)

ร้ อยละ

37
8
62
19
17
13
13
8

20.90
4.52
35.03
10.73
9.60
7.35
7.35
4.52

23
44
81
20
9

12.99
24.86
45.76
11.30
5.09
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ตารางที 4.1 (ต่อ)
ผู้ตอบแบบสอบถาม
3. ตําแหน่ งงานในโรงงาน/บริษัท
วิศวกร
เจ้ าหน้ าที!วางแผนการผลิต
ผู้ควบคุมการผลิต
ช่างซ่อมบํารุง
ช่างเทคนิค
4. ระดับแรงงาน
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึ!งฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ

จํานวน (n= 177)

ร้ อยละ

46
20
16
37
58

25.99
11.30
9.04
20.90
32.77

67
81
29

37.85
45.76
16.39

จากตารางที! 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงานในโรงงาน/บริษัท และระดับแรงงาน ในพื %นที!วิจยั นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า
กลุม่ อุตสาหกรรม ที!มีตอบแบบสอบถามมากที!สดุ ได้ แก่ ปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
รองลงมา คือ
ปิ โตรเคมีขนต้
ั % น เคมีภณ
ั ฑ์ โรงกลัน! นํ %ามัน เหล็ก แก๊ ส ปิ โตรเคมีขนกลาง
ั%
และ สาธารณูปโภค
ระดับการศึกษา ที!มี ตอบแบบสอบถามมากที! สุด ได้ แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชี พ ชัน% สูง
(ปวส.) รองลงมา คื อ ปริ ญ ญาตรี สูง กว่า ปริ ญ ญาตรี ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตํ า แหน่ ง งานในโรงงาน/บริ ษั ท ที! มี ต อบแบบสอบถามมากที! สุ ด ได้ แ ก่ ช่ า งเทคนิ ค
รองลงมา คือ วิศวกร ช่างซ่อมบํารุง เจ้ าหน้ าที!วางแผนการผลิต และผู้ควบคุมการผลิต
ระดับ แรงงาน ที! มี ต อบแบบสอบถามมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานกึ! ง ฝี มื อ รองลงมา คื อ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
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1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํ าแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน ในพื น% ที! วิจัย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางต่อไปนี %
ตารางที 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน ในพื %นที!วิจยั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
1.

2.

3.

4.

5.

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ปิ โตรเคมีขัน8 ต้ น
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึ!งฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ
ปิ โตรเคมีขัน8 กลาง
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึ!งฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ
ปิ โตรเคมีขัน8 ปลาย
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึ!งฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ
เคมีภัณฑ์
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึ!งฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ
โรงกลันนํา8 มัน
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึ!งฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ

จํานวน (n= 177)

ร้ อยละ

16
19
2

9.04
10.73
1.13

5
3
0

2.83
1.69
0

25
23
14

14.12
13.00
7.91

5
10
4

2.82
5.65
2.26

5
6
6

2.82
3.39
3.39
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ตารางที 4.2 (ต่อ)
ผู้ตอบแบบสอบถาม
6. เหล็ก
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึ!งฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ
7. แก๊ ส
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึ!งฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ
8. สาธารณูปโภค
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึ!งฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ

จํานวน (n= 177)

ร้ อยละ

5
7
1

2.83
3.96
0.56

4
8
1

2.26
4.52
0.57

2
5
1

1.13
2.82
0.57

จากตารางที! 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับ
แรงงานในพื %นที!วิจยั นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั % ต้ น ระดับแรงงาน ที!มีตอบแบบสอบถามมากที!สุด ได้ แก่ แรงงาน
กึ!งฝี มือ รองลงมา คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนกลาง
ั%
ระดับแรงงาน ที!มีตอบแบบสอบถามมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงาน
ฝี มือ รองลงมา คือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
ระดับแรงงาน ที!มีตอบแบบสอบถามมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงาน
ฝี มือ รองลงมา คือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่ ม เคมี ภั ณ ฑ์ ระดับ แรงงาน ที! มี ต อบแบบสอบถามมากที! สุ ด ได้ แ ก่ แรงงาน
กึ!งฝี มือ รองลงมา คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่ม โรงกลั!นนํ า% มัน ระดับแรงงาน ที!มี ตอบแบบสอบถามมากที! สุด ได้ แก่ แรงงาน
กึ!งฝี มือ รองลงมา คือ แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานฝี มือ
กลุ่ม เหล็ ก ระดับ แรงงาน ที! มี ตอบแบบสอบถามมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ
รองลงมา คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
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กลุ่ม แก๊ ส ระดับ แรงงาน ที! มี ต อบแบบสอบถามมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานกึ! ง ฝี มื อ
รองลงมา คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่ม สาธารณูปโภค ระดับแรงงาน ที!มี ตอบแบบสอบถามมากที! สุด ได้ แก่ แรงงาน
กึ!งฝี มือ รองลงมา คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
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2. ความคิดเห็นทีมีต่อคุณลักษณะทีจาํ เป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลจากกเอกสาร มาวิเคราะห์ข้อมูลและทําแบบสอบถาม เพื!อเก็บข้ อมูล
จากกําลังคนในโรงงาน/บริษัท จํานวน 177 ชุด โดยผู้วิจยั สามารถสรุปประเด็นความคิดเห็นที!มีตอ่
คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ 5 มิ ติ 22 ด้ า น ของกระทรวงอุต สาหกรรม
จากการเก็บแบบสอบถาม ดังนี %
2.1 ความคิดเห็นที! มีต่อคุณ ลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิติกายภาพ
จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
2.2 ความคิดเห็นที!มีต่อคุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิติเศรษฐกิจ
จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
2.3 ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิติสิ!งแวดล้ อม
จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
2.4 ความคิ ด เห็ น ที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ มิ ติ สัง คม
จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
2.5 ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิติบริ หารจัดการ
จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
2.6 ความแปรปรวนระดับ ความคิด เห็ น ของกํ า ลัง คนที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.1 ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อคุ ณ ลั ก ษณะที จํ า เป็ นของอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
มิตกิ ายภาพ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิติกายภาพ จําแนก
ตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางที! 4.3

ตารางที 4.3 ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิตกิ ายภาพ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
1.5%
15
22.4%
16
23.9%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

3
4.5%
22
32.8%
25
37.3%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

0
0.0%
4
6.0%
4
6.0%

0
0.0%
2
3.0%
2
3.0%

6
9.0%
61
91.0%
67
100%

ความจําเป็ นน้ อย

แรงงานฝี มือ

ความจําเป็ น
ปานกลาง
ความจําเป็ นมาก
รวม
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ตารางที 4.3 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

4
4.9%
19
23.5%
23
28.4%

เหล็ก

0
0.0%
3
3.7%
3
3.7%

โรงกลันนํา8 มัน

3
3.7%
16
19.8%
19
23.5%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
1.2%
9
11.1%
10
12.3%

1
1.2%
5
6.2%
6
7.4%

0
0.0%
7
8.6%
7
8.6%

0
0.0%
8
9.9%
8
9.9%

1
1.2%
4
4.9%
5
6.3%

10
12.3%
71
87.7%
81
100.0%

ความจําเป็ นน้ อย

แรงงานกึงฝี มือ

ความจําเป็ น
ปานกลาง
ความจําเป็ นมาก
รวม
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ตารางที 4.3 (ต่อ)

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
4
13.8%
4
13.8%

0
0.0%
6
20.7%
6
20.7%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

4
13.8%
25
86.2%
29
100.0%

ความจําเป็ นน้ อย

แรงงานไร้ ฝีมือ

ความจําเป็ น
ปานกลาง
ความจําเป็ นมาก
รวม

1
3.4%
1
3.4%
2
6.9%

3
10.3%
11
37.9%
14
43.8%
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ตารางที 4.3 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

10
5.6%
52
29.4%
62
35.0%

เหล็ก

1
0.6%
7
4.0%
8
4.5%

โรงกลันนํา8 มัน

5
2.8%
32
18.1%
37
20.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

2
1.1%
17
9.6%
19
10.7%

1
0.6%
16
9.0%
17
9.6%

0
0.0%
13
7.3%
13
7.3%

0
0.0%
13
7.3%
13
7.3%

1
0.6%
7
4.0%
8
4.5%

20
11.3%
157
88.7%
177
100.0%

ความจําเป็ นน้ อย

รวม

ความจําเป็ น
ปานกลาง
ความจําเป็ นมาก
รวม
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จากตารางที! 4.3 แสดงความคิด เห็น ที! มี ต่อคุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของอุต สาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน์ มิ ติ ก ายภาพ จํ า แนกตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม และระดับ แรงงาน พบว่ า ระดับ
ความคิดเห็นของกําลังคนในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมและระดับแรงงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
กลุ่ม ปิ โตรเคมี ขึน% ต้ น มี ระดับความคิด เห็ นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั % กลาง มีระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ
รองลงมาคือ แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เคมีภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมาคือ
แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานฝี มือ
โรงกลัน! นํ %ามัน มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมา
คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เหล็ก มี ระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคือ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
แก๊ ส มี ระดับความคิด เห็นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
สาธารณูปโภค มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ รองลงมา
คือ แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
2.2 ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อคุ ณ ลั ก ษณะที จํ า เป็ นของอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
มิตเิ ศรษฐกิจ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิติเศรษฐกิจ จําแนก
ตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางที! 4.4

ตารางที 4.4 ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิตเิ ศรษฐกิจ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
16
23.9%
16
23.9%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

3
4.5%
22
32.8%
25
37.3%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

1
1.5%
3
4.5%
4
6.0%

0
0.0%
2
3.0%
2
3.0%

6
9.0%
61
91.0%
67
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.4 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

5
6.2%
18
22.2%
23
28.4%

เหล็ก

0
0.0%
3
3.7%
3
3.7%

โรงกลันนํา8 มัน

2
2.5%
17
21.0%
19
23.5%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

2
2.5%
8
9.9%
10
12.3%

1
1.2%
5
6.2%
6
7.4%

0
0.0%
7
8.6%
7
8.6%

0
0.0%
8
9.9%
8
9.9%

2
2.5%
3
3.7%
5
6.2%

12
14.8%
69
85.2%
81
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานกึงฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.4 (ต่อ)

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
4
13.8%
4
13.8%

1
3.4%
5
17.2%
6
20.7%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

7
24.1%
22
75.9%
29
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานไร้ ฝีมือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

1
3.4%
1
3.4%
2
6.9%

5
17.2%
9
31.0%
14
48.3%

141

ตารางที 4.4 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

13
7.3%
49
27.7%
62
35.0%

เหล็ก

1
0.6%
7
4.0%
8
4.5%

โรงกลันนํา8 มัน

3
1.7%
34
19.2%
37
20.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

3
1.7%
16
9.0%
19
10.7%

2
1.1%
15
8.5%
17
9.6%

0
0.0%
13
7.3%
13
7.3%

1
0.6%
12
6.8%
13
7.3%

2
1.1%
6
3.4%
8
4.5%

24
14.1%
152
85.9%
177
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

รวม

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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จากตารางที! 4.4 แสดงความคิด เห็น ที! มี ต่อคุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของอุต สาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน์ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ จํ า แนกตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม และระดับ แรงงาน พบว่ า ระดับ
ความคิดเห็นของกําลังคนในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมและระดับแรงงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
กลุ่ม ปิ โตรเคมี ขึน% ต้ น มี ระดับความคิด เห็ นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั % กลาง มีระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั % ปลาย มีระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เคมีภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมาคือ
แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานฝี มือ
โรงกลัน! นํ %ามัน มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมา
คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เหล็ก มี ระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคือ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
แก๊ ส มี ระดับความคิด เห็นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
สาธารณู ป โภค มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ของกํ า ลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานกึ! ง ฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานฝี มือ
2.3 ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อคุ ณ ลั ก ษณะที จํ า เป็ นของอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
มิตสิ  งิ แวดล้ อม จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ความคิดเห็นที! มี ต่อ คุณ ลักษณะที! จํ าเป็ นของอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ มิติสิ! ง แวดล้ อ ม
จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางที! 4.5

ตารางที 4.5 ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิตสิ ิ!งแวดล้ อม จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
1.5%
15
22.4%
16
23.9%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

6
9.0%
19
28.4%
25
37.3%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.7%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.7%

2
3.0%
2
3.0%
4
6.0%

0
0.0%
2
3.1%
2
3.0%

10
14.9%
57
85.1%
67
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.5 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

3
3.7%
20
24.7%
23
28.4%

เหล็ก

0
0.0%
3
3.7%
3
3.7%

โรงกลันนํา8 มัน

4
4.9%
15
18.5%
19
23.5%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
1.2%
9
11.1%
10
12.3%

2
2.5%
4
4.9%
6
7.4%

0
0.0%
7
8.6%
7
8.6%

0
0.0%
8
9.9%
8
9.9%

2
2.5%
3
3.7%
5
6.2%

12
14.8%
69
85.2%
81
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานกึงฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.5 (ต่อ)

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
4
13.8%
4
13.8%

1
3.4%
5
17.2%
6
20.7%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

5
17.2%
24
82.8%
29
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานไร้ ฝีมือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

1
3.4%
1
3.4%
2
6.9%

3
10.3%
11
37.9%
14
48.3%
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ตารางที 4.5 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

12
6.8%
50
28.2%
62
35.0%

เหล็ก

0
0.0%
8
4.5%
8
4.5%

โรงกลันนํา8 มัน

6
3.4%
31
17.5%
37
20.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

2
1.1%
17
9.6%
19
10.7%

3
1.7%
14
7.9%
17
9.6%

0
0.0%
13
7.3%
13
7.3%

2
1.1%
11
6.2%
13
7.3%

2
1.1%
6
3.4%
8
4.5%

27
15.3%
150
84.7%
177
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

รวม

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

147

148
จากตารางที! 4.5 แสดงความคิด เห็น ที! มี ต่อคุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของอุต สาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน์ มิ ติ สิ! ง แวดล้ อ ม จํ า แนกตามกลุ่ม อุต สาหกรรม และระดับ แรงงาน พบว่ า ระดับ
ความคิดเห็นของกําลังคนในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมและระดับแรงงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
กลุ่ม ปิ โตรเคมี ขึน% ต้ น มี ระดับความคิด เห็ นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั % กลาง มีระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เคมีภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมาคือ
แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานฝี มือ
โรงกลัน! นํ %ามัน มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมา
คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เหล็ก มี ระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคือ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
แก๊ ส มี ระดับความคิด เห็นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานฝี มือ
สาธารณู ป โภค มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ของกํ า ลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานกึ! ง ฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานฝี มือ
2.4 ความคิดเห็นทีมีต่อคุณลักษณะทีจาํ เป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิติสังคม
จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ความคิ ด เห็ น ที! มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที! จํ า เป็ นของอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ มิ ติ สั ง คม
จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางที! 4.6

ตารางที 4.6 ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิตสิ งั คม จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม แ

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

2
3.0%
14
20.9%
16
23.9%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

4
6.0%
21
31.3%
25
37.3%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

3

3

6

ตารางที 4.6 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

4
4.9%
19
23.5%
23
28.4%

เหล็ก

0
0.0%
3
3.7%
3
3.7%

โรงกลันนํา8 มัน

4
4.9%
15
18.5%
19
23.5%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

2
2.5%
8
9.9%
10
12.3%

2
2.5%
4
4.9%
6
7.4%

0
0.0%
7
8.6%
7
8.6%

1
1.2%
7
8.6%
8
9.9%

3
3.7%
2
2.5%
5
6.2%

16
19.8%
65
80.2%
81
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานกึงฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

150

ตารางที 4.6 (ต่อ)

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
4
13.8%
4
13.8%

1
3.4%
5
17.2%
6
20.7%

1
3.4%
0
0.0%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

1
3.4%
0
0.0%
1
3.4%

7
24.1%
22
75.9%
29
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานไร้ ฝีมือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

1
3.4%
1
3.4%
2
6.9%

3
10.3%
11
37.9%
14
48.3%
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ตารางที 4.6 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

11
6.2%
51
28.8%
62
35.0%

เหล็ก

1
0.6%
7
4.0%
8
4.5%

โรงกลันนํา8 มัน

7
4.0%
30
16.9%
37
20.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

3
1.7%
16
9.0%
19
10.7%

3
1.7%
14
7.9%
17
9.6%

1
0.6%
12
6.8%
13
7.3%

3
1.7%
10
5.6%
13
7.3%

4
2.3%
4
2.3%
8
4.5%

33
18.6%
144
81.4%
177
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

รวม

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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153
จากตารางที! 4.6 แสดงความคิด เห็น ที! มี ต่อคุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของอุต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์ มิติสงั คม จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของกําลังคนในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมและระดับแรงงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
กลุ่ม ปิ โตรเคมี ขึน% ต้ น มี ระดับความคิด เห็ นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั % กลาง มีระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เคมีภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมาคือ
แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานฝี มือ
โรงกลัน! นํ %ามัน มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมา
คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เหล็ก มี ระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคือ
แรงงานฝี มือ
แก๊ ส มี ระดับความคิด เห็นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานฝี มือ
สาธารณูปโภค มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
2.5 ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อคุ ณ ลั ก ษณะที จํ า เป็ นของอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
มิตบิ ริหารจัดการ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ความคิดเห็นที!มีต่อคุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิติบริ หารจัดการ
จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางที! 4.7

ตารางที 4.7 ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มิตบิ ริ หารจัดการ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
1.5%
15
22.4%
16
23.9%

3
4.5%
2
3.0%
5
7.5%

3
4.5%
22
32.8%
25
37.3%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

2
3.0%
2
3.0%
4
6.0%

0
0.0%
2
3.0%
2
3.0%

10
14.9%
57
85.1%
67
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.7 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

4
4.9%
19
23.5%
23
28.4%

เหล็ก

0
0.0%
3
3.7%
3
3.7%

โรงกลันนํา8 มัน

6
7.4%
13
16.0%
19
23.5%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

3
3.7%
7
8.6%
10
12.3%

1
1.2%
5
6.2%
6
7.4%

1
1.2%
6
7.4%
7
8.6%

0
0.0%
8
9.9%
8
9.9%

1
1.2%
4
4.9%
5
6.2%

16
19.8%
65
80.2%
81
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานกึงฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.7 (ต่อ)

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
4
13.8%
4
13.8%

1
3.4%
5
17.2%
6
20.7%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

1
3.4%
0
0.0%
1
3.4%

7
24.1%
22
75.9%
29
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานไร้ ฝีมือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

1
3.4%
1
3.4%
2
6.9%

4
13.8%
10
34.5%
14
48.3%
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ตารางที 4.7 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

11
6.2%
51
28.8%
62
35.0%

เหล็ก

3
1.7%
5
2.8%
8
4.5%

โรงกลันนํา8 มัน

8
4.5%
29
16.4%
37
20.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

4
2.3%
15
8.5%
19
10.7%

2
1.1%
15
8.5%
17
9.6%

1
0.6%
12
6.8%
13
7.3%

2
1.1%
11
6.2%
13
7.3%

2
1.1%
6
3.4%
8
4.5%

33
18.6%
144
81.4%
177
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

รวม

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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จากตารางที! 4.7 แสดงความคิด เห็น ที! มี ต่อคุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของอุต สาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน์ มิติบริ หารจัด การ จํ าแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรม และระดับ แรงงาน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของกําลังคนในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมและระดับแรงงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
กลุ่ม ปิ โตรเคมี ขึน% ต้ น มี ระดับความคิด เห็ นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนกลาง
ั%
มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานกึ!งฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เคมีภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมาคือ
แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานฝี มือ
โรงกลัน! นํ %ามัน มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมา
คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เหล็ ก มี ร ะดับ ความคิด เห็ น ของกํ า ลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
แก๊ ส มี ระดับความคิด เห็นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานฝี มือ
สาธารณู ป โภค มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ของกํ า ลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานกึ! ง ฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ
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2.6 ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกําลังคนทีมีต่อคุณลักษณะทีจําเป็ น
ของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.6.1 จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ความแปรปรวนระดับ ความคิด เห็ น ของกํ า ลัง คนที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ น
ของอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ จํ า แนกตามกลุ่ม อุต สาหกรรม สามารถแสดงผลการวิ จัย ได้
ดังตารางต่อไปนี %
ตารางที 4.8 ความแปรปรวนระดับ ความคิ ด เห็ น ของกํ า ลัง คนที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ น
ของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS
1.46
48.11
49.57

df
7
169
176

MS
0.21
0.29

F
0.73

Sig
0.65

จากตารางที! 4.8 แสดงภาพรวมของการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนระดับ
ความคิดเห็นของกํ าลัง คนที!มีต่อคุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กําลังคนที!ปฏิบตั ิงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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2.6.2 จําแนกตามระดับแรงงงาน
ความแปรปรวนระดับ ความคิด เห็ น ของกํ า ลัง คนที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ น
ของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามระดับแรงาน สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางต่อไปนี %
ตารางที 4.9
ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนที!มี ต่อคุณลักษณะที! จําเป็ น
ของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามระดับแรงาน
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS
0.59
48.98
49.57

df
2
174
176

MS
0.29
0.28

F
1.06

Sig
0.35

จากตารางที! 4.9 แสดงภาพรวมของการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนระดับ
ความคิดเห็นของกํ าลังคนที! มีต่อคุณลักษณะที!จําเป็ นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จํ าแนกตาม
ระดับแรงงาน พบว่า กําลังคนระดับแรงงานต่างกันมี ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที!จําเป็ น
ของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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3 ความคิดเห็นทีมีต่อคุณลักษณะทีจาํ เป็ นของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลจากกเอกสาร มาวิเคราะห์ข้อมูลและทําแบบสอบถาม เพื!อเก็บข้ อมูล
จากกําลังคนในโรงงาน/บริษัท จํานวน 177 ชุด โดยผู้วิจยั สามารถสรุปประเด็นความคิดเห็นที!มีตอ่
คุณลักษณะที!จําเป็ นของของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จากการเก็บแบบสอบถาม ดังนี %
3.1 ความคิด เห็ นที! มี ต่อคุณ ลักษณะที! จํ าเป็ นของกํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
ด้ านความรู้ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
3.2 ความคิด เห็ นที! มี ต่อคุณ ลักษณะที! จํ าเป็ นของกํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
ด้ านทักษะ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
3.3 ความคิด เห็ นที! มี ต่อคุณ ลักษณะที! จํ าเป็ นของกํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
ด้ านบุคลิกอุปนิสยั จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
3.4 ความแปรปรวนระดับ ความคิ ด เห็ น ของกํ า ลั ง คนที! มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที! จํ า เป็ น
ของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3.1 ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อคุ ณ ลั ก ษณะที จํ า เป็ นของกํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ด้ านความรู้ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ความคิ ด เห็ น ที! มี ต่ อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของกํ า ลัง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
ด้ านความรู้ จํ าแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน สามารถแสดงผลการวิจัยได้
ดังตารางที! 4.10

ตารางที 4.10 ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ด้ านความรู้ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
1.5%
15
22.4%
16
23.9%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

3
4.5%
22
32.8%
25
37.3%

2
3.0%
3
4.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

2
3.0%
2
3.0%
4
6.0%

0
0.0%
2
3.0%
2
3.0%

9
13.4%
58
86.6%
67
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.10 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

2
2.5%
21
25.9%
23
28.4%

เหล็ก

0
0.0%
3
3.7%
3
3.7%

โรงกลันนํา8 มัน

3
3.7%
16
19.8%
19
23.5%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
1.2%
9
11.1%
10
12.3%

0
0.0%
6
7.4%
6
7.4%

0
0.0%
7
8.6%
7
8.6%

0
0.0%
8
9.9%
8
9.9%

3
3.7%
2
2.5%
5
6.2%

9
11.1%
72
88.9%
81
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานกึงฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.10 (ต่อ)

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
4
13.8%
4
13.8%

2
6.9%
4
13.8%
6
20.7%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

1
3.4%
0
0.0%
1
3.4%

7
24.1%
22
75.9%
29
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานไร้ ฝีมือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

1
3.4%
1
3.4%
2
6.9%

3
10.3%
11
37.9%
14
48.3%
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ตารางที 4.10 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

8
4.5%
54
30.5%
62
35.0%

เหล็ก

1
.6%
7
4.0%
8
4.5%

โรงกลันนํา8 มัน

5
2.8%
32
18.1%
37
20.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

3
1.7%
16
9.0%
19
10.7%

2
1.1%
15
8.5%
17
9.6%

0
0.0%
13
7.3%
13
7.3%

2
1.1%
11
6.2%
13
7.3%

4
2.3%
4
2.3%
8
4.5%

25
14.1%
152
85.9%
177
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

รวม

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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จากตารางที! 4.10 แสดงความคิดเห็ น ที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ าเป็ นของกํ า ลัง คนใน
อุตสาหกรรมเชิง นิ เ วศน์ ด้ านความรู้ จํ าแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน พบว่า
ระดับ ความคิด เห็น ของกํ าลัง คนในแต่ล ะกลุ่ม อุต สาหกรรมและระดับ แรงงาน โดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก
กลุ่ม ปิ โตรเคมี ขึน% ต้ น มี ระดับความคิด เห็ นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั % กลาง มีระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เคมีภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมาคือ
แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานฝี มือ
โรงกลัน! นํ %ามัน มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมา
คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เหล็ก มี ระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคือ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
แก๊ ส มี ระดับความคิด เห็นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานฝี มือ
สาธารณูปโภค มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
3.2 ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อคุ ณ ลั ก ษณะที จํ า เป็ นของกํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ด้ านทักษะ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ความคิ ด เห็ น ที! มี ต่ อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของกํ า ลัง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
ด้ านทัก ษะ จํ า แนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน สามารถแสดงผลการวิจัยได้
ดังตารางที! 4.11

ตารางที 4.11 ความคิดเห็นที!มีตอ่ คุณลักษณะที!จําเป็ นของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ด้ านทักษะ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
1.5%
15
22.4%
16
23.9%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

4
6.0%
21
31.3%
25
37.3%

2
3.0%
3
4.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

1
1.5%
3
4.5%
4
6.0%

1
1.5%
1
1.5%
2
3.0%

9
13.4%
58
86.6%
67
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.11 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

3
3.7%
20
24.7%
23
28.4%

เหล็ก

0
0.0%
3
3.7%
3
3.7%

โรงกลันนํา8 มัน

3
3.7%
16
19.8%
19
23.5%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

2
2.5%
8
9.9%
10
12.3%

0
0.0%
6
7.4%
6
7.4%

0
0.0%
7
8.6%
7
8.6%

0
0.0%
8
9.9%
8
9.9%

3
3.7%
2
2.5%
5
6.2%

11
13.6%
70
86.4%
81
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานกึงฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

168

ตารางที 4.11 (ต่อ)

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
4
13.8%
4
13.8%

2
6.9%
4
13.8%
6
20.7%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

1
3.4%
0
0.0%
1
3.4%

7
24.1%
22
75.9%
29
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานไร้ ฝีมือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

1
3.4%
1
3.4%
2
6.9%

3
10.3%
11
37.9%
14
48.3%
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ตารางที 4.11 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

10
5.6%
52
29.4%
62
35.0%

เหล็ก

0
0.0%
8
4.5%
8
4.5%

โรงกลันนํา8 มัน

5
2.8%
32
18.1%
37
20.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

4
2.3%
15
8.5%
19
10.7%

2
1.1%
15
8.5%
17
9.6%

0
0.0%
13
7.3%
13
7.3%

1
.6%
12
6.8%
13
7.3%

5
2.8%
3
1.7%
8
4.5%

27
15.3%
150
84.7%
177
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

รวม

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

170

171
จากตารางที! 4.11 แสดงความคิดเห็ น ที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ าเป็ นของกํ า ลัง คนใน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ด้ านทักษะ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของกําลังคนในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมและระดับแรงงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
กลุ่ม ปิ โตรเคมี ขึน% ต้ น มี ระดับความคิด เห็ นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั % กลาง มีระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เคมีภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมาคือ
แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
โรงกลัน! นํ %ามัน มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมา
คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เหล็ก มี ระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคือ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
แก๊ ส มี ระดับความคิด เห็นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
สาธารณูปโภค มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
3.3 ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อคุ ณ ลั ก ษณะที จํ า เป็ นของกํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ด้ านบุคลิกอุปนิสัย จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ความคิ ด เห็ น ที! มี ต่ อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ นของกํ า ลัง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
ด้ านบุคลิกอุปนิสยั จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน สามารถแสดงผลการวิจยั ได้
ดังตารางที! 4.12

ตารางที 4.12
ระดับแรงงาน

ความคิดเห็นที!มีต่อคุณลักษณะที!จําเป็ นของกํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ด้ านบุคลิกอุปนิสยั จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และ

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
1.5%
15
22.4%
16
23.9%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

2
3.0%
23
34.3%
25
37.3%

1
1.5%
4
6.0%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

2
3.0%
2
3.0%
4
6.0%

0
0.0%
2
3.0%
2
3.0%

6
9.0%
61
91.0%
67
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.12 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

4
4.9%
19
23.5%
23
28.4%

เหล็ก

0
0.0%
3
3.7%
3
3.7%

โรงกลันนํา8 มัน

5
6.2%
14
17.3%
19
23.5%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

2
2.5%
8
9.9%
10
12.3%

1
1.2%
5
6.2%
6
7.4%

0
0.0%
7
8.6%
7
8.6%

0
0.0%
8
9.9%
8
9.9%

2
2.5%
3
3.7%
5
6.2%

14
17.3%
67
82.7%
81
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานกึงฝี มือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม
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ตารางที 4.12 (ต่อ)

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
4
13.8%
4
13.8%

2
6.9%
4
13.8%
6
20.7%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

1
3.4%
0
0.0%
1
3.4%

7
24.1%
22
75.9%
29
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

แรงงานไร้ ฝีมือ

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

1
3.4%
1
3.4%
2
6.9%

3
10.3%
11
37.9%
14
48.3%
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ตารางที 4.12 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

9
5.1%
53
29.9%
62
35.0%

เหล็ก

0
0.0%
8
4.5%
8
4.5%

โรงกลันนํา8 มัน

7
4.0%
30
16.9%
37
20.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

3
1.7%
16
9.0%
19
10.7%

3
1.7%
14
7.9%
17
9.6%

0
0.0%
13
7.3%
13
7.3%

2
1.1%
11
6.2%
13
7.3%

3
1.7%
5
2.8%
8
4.5%

27
15.3%
150
84.7%
177
100.0%

ความคิดเห็นน้ อย

รวม

ความคิดเห็น
ปานกลาง
ความคิดเห็นมาก
รวม

175

176
จากตารางที! 4.12 แสดงความคิดเห็ น ที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ าเป็ นของกํ า ลัง คนใน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ด้ านบุคลิกอุปนิสยั จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน พบว่า
ระดับ ความคิด เห็น ของกํ าลัง คนในแต่ล ะกลุ่ม อุต สาหกรรมและระดับ แรงงาน โดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก
กลุ่ม ปิ โตรเคมี ขึน% ต้ น มี ระดับความคิด เห็ นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แ ก่ แรงงานฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั % กลาง มีระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานกึ!งฝี มือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนปลาย
ั%
มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เคมีภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมาคือ
แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงานฝี มือ
โรงกลัน! นํ %ามัน มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมา
คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึ!งฝี มือ
เหล็ก มี ระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคือ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
แก๊ ส มี ระดับความคิด เห็นของกํ าลัง คนมากที! สุด ได้ แก่ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานฝี มือ
สาธารณูปโภค มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากที!สดุ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
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3.4 ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกําลังคนทีมีต่อคุณลักษณะทีจําเป็ น
ของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3.4.1 จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ความแปรปรวนระดับ ความคิด เห็ น ของกํ า ลัง คนที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ น
ของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม สามารถแสดงผลการวิจยั ได้
ดังตารางต่อไปนี %
ตารางที 4.13 ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนที!มีต่อคุณลักษณะที!จําเป็ น
ของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS
2.98
55.09
58.07

df
7
169
176

MS
0.426
0.326

F
1.307

Sig
0.25

จากตารางที! 4.13 แสดงภาพรวมของการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนระดับ
ความคิดเห็นของกํ าลัง คนที!มี ต่อคุณ ลักษณะที! จํ าเป็ นของกํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์
จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กําลังคนที!ปฏิบตั ิงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างกัน มีระดับ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที! จํ า เป็ นของกํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน
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3.4.2 จําแนกตามระดับแรงงงาน
ความแปรปรวนระดับ ความคิด เห็ น ของกํ า ลัง คนที! มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที! จํ า เป็ น
ของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามระดับแรงาน สามารถแสดงผลการวิจัยได้
ดังตารางต่อไปนี %
ตารางที 4.14 ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกํ าลังคนที!มีต่อคุณลักษณะที!จําเป็ น
ของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามระดับแรงาน
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS
0.16
57.92
58.08

df
2
174
176

MS
0.08
0.33

F
0.24

Sig
0.70

จากตารางที! 4.14 พบว่า แสดงภาพรวมของการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับ
ความคิดเห็นของกํ าลัง คนที!มี ต่อคุณ ลักษณะที! จํ าเป็ นของกํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์
จํ าแนกตามระดับ แรงงาน พบว่า กํ าลัง คนที! ร ะดับ แรงงานต่า งกัน มี ระดับความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะที!จําเป็ นของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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4. คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผู้วิ จัย ได้ นํ า ข้ อ มูล จากกเอกสารและการเก็ บ แบบสอบถาม มาวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และ
ทําการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 13 ท่าน โดยผู้วิจยั สามารถสรุ ปประเด็น
คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จากการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี %
หลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจนัน% เริ! มจากการให้ สําคัญกับมิติสิ!งแวดล้ อมและ
มิติเ ศรษฐกิ จ เป็ นสํ า คัญ ในทางปฏิ บัติจ ริ ง การก้ าวสู่อุต สาหกรรมเชิง นิเ วศน์ โดยหลัก การ
ประสิทธิ ภ าพเชิ ง นิเ วศเศรษฐกิ จ จํ าเป็ นต้ องมี มิติอื! นๆ มาเกี! ย วข้ อ งด้ วย สํ าหรั บ ประเทศไทย
กระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
ไว้ 5 มิติ 22 ด้ าน และใน 5 มิติ ได้ แก่ มิติทางกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ!งแวดล้ อม มิติสงั คม
มิตกิ ารบริหารจัดการ ซึง! สามารถแสดงได้ ดงั ตารางต่อไปนี %
ตารางที 4.15 คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 5 มิติ 22 ด้ าน
5 มิติ
1. มิตทิ างกายภาพ
2. มิตเิ ศรษฐกิจ

3. มิตสิ ิ!งแวดล้ อม

22 ด้ าน
1. การวางผังที!ตงและการจั
ั%
ดพื %นที!
2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
3. เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
4. เศรษฐกิจของท้ องถิ!น
5. เศรษฐกิจของชุมชน
6. การตลาด
7. การขนส่ง
8. การจัดการคุณภาพนํ %า
9. การจัดการคุณภาพอากาศ
10. การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
11. การจัดการพลังงาน
12. การจัดการเสียง
13. กระบวนการผลิต
14. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
15. การจัดการด้ านความปลอดภัยและสุขภาพ
16. การเฝ้าระวังคุณภาพสิ!งแวดล้ อม
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ตารางที 4.15 (ต่อ)
5 มิติ
4. มิตสิ งั คม

17.
18.
5. มิตกิ ารบริหารจัดการ
19.
20.
21.
22.
ที!มา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554

22 ด้ าน
คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
การบริ หารจัดการพื %นที!อย่างมีสว่ นร่วม
การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล
การพัฒนาบุคลากร
ข้ อมูลข่าวสาร/การรายงาน

หลัก เกณฑ์ คุณ ลักษณะของอุตสาหกรรมเชิง นิ เ วศน์ ที! กระทรวงอุต สาหกรรมกํ า หนด
ไว้ 5 มิติ 22 ด้ าน นับได้ วา่ มีความครอบคลุมและความชัดเจน ซึง! ได้ มีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ไว้ ดังนี %
“ คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ต สาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต าม
ที กระทรวงอุตสาหกรรมกํ าหนด ไว้ 5 มิ ติ 22 ด้าน นับว่ามี ความครอบคลุมและ
ความชัดเจน โดยยึดหลักเกณฑ์ 5 มิ ติ เป็ นหลักเกณฑ์ สําคัญ แต่ในทางปฏิ บตั ิ
จริ ง โรงงาน/บริ ษั ทต่ างๆ จะต้อ งไปลงลึ ก ในรายละเอี ย ดหลัก เกณฑ์ 22 ด้า น
เพิ ม เติ ม เพราะ แต่ละโรงงาน/บริ ษัท มี กระบวนการผลิ ตที ปล่อยของเสี ยที ไ ม่
เหมื อนกัน
ภาครัฐควรจัดการอบรมความรู้ แนวคิ ดการพัฒนาที ยงั ยื น อุตสาหกรรม
เชิ งนิ เ วศน์ ให้กับแรงงานทุกระดับ เพื อให้แรงงานมี ความรู้ ความเข้าใจ และ
แนวปฏิ บตั ิ ทีต รงกัน”
(กิตกิ ร จามรดุสิต, สัมภาษณ์ , 21 กุมภาพันธ์ 2556)
“คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ ตามที กระทรวงอุตสาหกรรม
กํ าหนด ไว้ 5 มิ ติ 22 ด้าน นับว่ามี ความครอบคลุมและความชัดเจน แต่ในทาง
ปฏิ บัติ จ ริ งโรงงาน/บริ ษั ทต่ างๆ จะต้องทํ า การศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ถึ ง กระบวนการ
การผลิ ตของโรงงาน/บริ ษัท มี การปล่อยของเสี ยที ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
หรื อไม่ อย่างไร เช่ น กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ ก อาจจะต้องเฝ้ าระวัง หาแนวทาง
ป้ องกันฝุ่ น กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อาจจะต้องเฝ้ าระวัง หาแนวทางป้ องกัน
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กลิ น ใช้ความรู้เรื อง 3R (Reduce Reuse Recycle) ความรู้เรื องกฎหมาย และ
ควรทําอย่างจริ งจังและให้ทกุ คนมี ส่วนร่ วม จึงจะประสบผลสําเร็ จได้”
(อนุลกั ษณ์ ถนอนสิทธิกลุ , สัมภาษณ์ , 19 กุมภาพันธ์ 2556)
“คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ต สาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต าม
ที กระทรวงอุตสาหกรรมกํ าหนด ไว้ 5 มิ ติ 22 ด้าน นับว่ามี ความครอบคลุมและ
ความชัดเจน แต่ ใ นทางปฏิ บัติ จ ริ ง โรงงาน/บริ ษัท ต่ างๆ จะต้อ งทํ า การศึ ก ษา
เพิ มเติ มถึงกระบวนการการผลิ ตของโรงงาน/บริ ษัท มี การปล่อยของเสี ยที ส่งผล
กระทบต่อสิ งแวดล้อมหรื อไม่อย่างไร ตัวอย่างเช่น ในโรงงาน/บริ ษัทของเรา จะมี
การกํ าหนดถึ ง ประเภทของของเสี ยนัH น ก่ อ นว่ า เป็ นแบบอั น ตรายหรื อ
แบบไม่ อั น ตราย ถ้ า แบบไม่ อั น ตราย เราจะเอาไปทํ าเชื H อ เพลิ งผสม
พลังงานทดแทน หรื อปุ๋ ย
การดําเนิ นงานให้อตุ สาหกรรมนิ เวศน์ประสบความสําเร็ จได้ สิ งที สําคัญ
มากที สุด คื อ กํ าลังคน กํ าลังคนจะต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายของโรงงาน/บริ ษัท ”
(รัมภานวล ประภาสวัต, สัมภาษณ์ , 19 กุมภาพันธ์ 2556)
“การเป็ นอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ ต้องดูทีหลักเกณฑ์ เป็ นสํ าคัญ สําหรับ
ประเทศไทยจะดํ าเนิ นการให้เป็ นอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ แบบประเทศญี ปนนั
ุ่ นH
เป็ นไปได้ ย าก เพราะไม่ ไ ด้ มี ก ารวางแผนตัHง แต่ เ ริ มก่ อ ตัHง นิ ค มอุต สาหกรรม
ประเทศไทยมี ส ภาพพื Hน ที  และการกระจายตัว ของโรงงาน/บริ ษั ท ภายใน
นิ คมอุตสาหกรรมไม่เหมื อนประเทศญี ปนุ่
หลักเกณฑ์ตามทีก ระทรวงอุตสาหกรรมกํ าหนด ไว้ 5 มิ ติ 22 ด้าน นับว่า
มี ความครอบคลุมและความชัดเจน แต่ในทางปฏิ บัติจ ริ งโรงงาน/บริ ษัทต่างๆ
จะต้องทํ าการศึ กษาเพิ มเติ มถึ งกระบวนการการผลิ ตของโรงงาน/บริ ษัท มี การ
ปล่อยของเสี ยที ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมหรื อไม่อย่างไร เพราะแต่ละโรงงาน/
บริ ษัท จะมี วตั ถุดิบ ผลิ ตภัณฑ์ ของเสีย และสภาพพืนH ที  ทีแ ตกต่างกัน
ภาครัฐควรกํ าหนดเป็ นนโยบายระดับประเทศ ทําให้เป็ นประเด็นสําคัญ
ในตอนนี H จะเป็ นการกระตุน้ ให้โรงงาน/บริ ษัท ปฏิ บตั ิ ตาม”
(ธนพรรณ อินแตง, สัมภาษณ์ , 19 กุมภาพันธ์ 2556)
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“มาจากภาคอี ส าน ทํ า งานในพื H น ที  เ ป็ นเวลา 1 ปี แล้ ว เคยได้ ยิ น
คํ าว่าอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เวศน์ ม าบ้าง แต่ ก็ไ ม่ ไ ด้รู้รายละเอี ยด ก่ อนปฏิ บัติง าน
โรงงาน/บริ ษัท ก็ได้มีการสอนปฏิ บตั ิ หน้างานก่อน สอนเกี ยวกับการใช้เครื  องมื อ
การป้ องกัน ตัว เมื  อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ต่ า งๆ และการทิH ง ขยะ ของเสี ย ที  เ กิ ด จาก
การปฏิ บตั ิ งาน
ต้องเข้ามาทํ างาน เพราะไม่ มี ทางเลื อก เรี ยนจบไม่ สู ง หางานทํ ายาก
ทุกวันนี ขH อแค่มาทํางานได้เงิ นและกลับบ้านอย่างปลอดภัย ก็เพียงพอแล้ว”
(สุเมธ วิเลิศรัมย์, สัมภาษณ์ , 19 กุมภาพันธ์ 2556)
“เคยได้ยิน คําว่าอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศน์มาบ้าง ถ้าทําได้ก็จะเป็ นเรื องที ดี
มาก ในพื Hนที จะมี ปัญ หาเกี ยวกับแหล่ง นํH า แหล่ งนํH ามี ส ารเคมี ปนเปื H อน พอไป
ร้ องเรี ย นให้ทางการมาตรวจสอบก็ ไ ม่ พ บสารเคมี ป นเปื H อน สารเคมี ปนเปื H อ น
จะเห็นได้ชดั เจนในช่วงเวลาใกล้เช้า ตี 5 - 7 โมงเช้า พอเวลา 8 – 10 โมง
จะปกติ เคยรวบรวมเงิ นจากชาวบ้าน ไปจ้างคนจากมหาวิ ทยาลัยมาตรวจสอบ
แล้วนําผลไปร้องเรี ยน ก็พบว่าสารเคมี ปนเปื H อนนันH มาจากนอกเขตชุมชน
อยากให้ทําฝายชะลอนํH า ทํ าให้นํHาที ไหลมานันH สะอาด SCG เคยทํ า
ต้นไม้ซบั สารพิษ ภาครัฐต้องมาช่วยดูแลอย่างจริ งจัง”
(สมัย ผ่องสุวรรณ, สัมภาษณ์ , 22 กุมภาพันธ์ 2556)
“อาศัยในชุมชนมานานแล้ว ไม่รู้จะย้ายไปไหน ในพื นH ที ก็มีปัญหาก๊ าซรัว
นานๆ ครัHง พอเกิ ดปั ญ หาก็ ต้องวิ ง หลบเข้ าห้อ ง บางครัH ง ก็ จ ะมี การแจ้ ง เตื อ น
ทางโทรศัพท์ บางครัHงก็ไม่มี เคยร้องเรี ยนไปแล้วแต่ไม่สําเร็ จ ส่วนใหญ่ชาวบ้าน
ถ้าพอมี เงิ นก็จะย้ายออก บางคนก็ทําห้องเช่าให้กบั คนทีม าทํางานในพืนH ที 
ภาคเอกชนโรงงาน/บริ ษัท ก็มีมาให้ความรู้เกี ยวกับการป้ องกันตัวเองเมื อ
เกิ ดเหตุการณ์ต่างๆ ในเบื อH งต้นบ้าง มี หมอมาตรวจสุขภาพ มาเดื อนละ 2 ครัHงได้
มี พาไปเทีย วตามสถานทีต ่างๆ ของพืนH ที  มี กิจกรรมเล็กๆ น้อย
สิ ง ที  อ ยากได้ คื อ แนวกัน ชน ห่ า ง 50 เมตร ปลู ก ต้ น ไม้ ม ากัHน และ
ก็ส่งเสริ มอาชี พอย่างจริ งจัง”
(จํารัส กล่อมแก้ ว, สัมภาษณ์ , 22 กุมภาพันธ์ 2556)
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สรุปความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ดงั นี %
1) ต้ องมี น โยบาย แนวทางการปฏิ บัติ และการดํา เนินงานที! ชัดเจน ในระดับประเทศ
ระดับ กระทรวง ระดับ นิ ค มอุ ต สาหกรรม และระดับ โรงงาน/บริ ษั ท แบ่ ง หน้ าที! แบ่ ง งาน
ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบที! ชั ด เจน เพราะ บางอย่ า งต้ องได้ รั บ การสนั บ สนุ น และการช่ ว ยเหลื อ
จากรัฐบาล บางอย่างต้ องดําเนินงาน โดยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บางอย่างต้ องดําเนินงาน
โดยโรงงาน/บริ ษัท และบางอย่างต้ องดําเนินงานร่วมกัน ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับ
โรงงาน/บริษัท
2) ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบการดํ า เนิ น งาน และ การประเมิ น ผล เป็ นระยะๆ เพื! อ เป็ น
การทบทวน ปรับปรุง แก้ ไขปั ญหาที!เกิดขึ %น
3) การดําเนินงาน การตรวจสอบ และการประเมินผล ต้ องทําอย่างต่อเนื!อง รวมถึงการให้
ชาวบ้ านในชุมชนมีสว่ นร่วมกับการตรวจสอบ
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่า หลักเกณฑ์คุณลักษณะของอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ที!กระทรวงอุตสาหกรรมกํ าหนด ไว้ 5 มิติ 22 ด้ าน นับได้ ว่ามีความครอบคลุมและ
ความชัดเจน ทังในด้
% านเนื %อหาและแนวทางการปฏิบตั ิเบื %องต้ น เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม
แต่ในทางปฏิบตั จิ ริงโรงงาน/บริ ษัทต่างๆ จะต้ องทําการศึกษาเพิ!มเติมถึงกระบวนการการผลิตของ
โรงงาน/บริษัท มีการปล่อยของเสียที!สง่ ผลกระทบต่อสิ!งแวดล้ อมหรื อไม่อย่างไร โดยยึดหลักเกณฑ์
5 มิติ เป็ นหลักเกณฑ์สําคัญ และลงลึกในรายละเอียดหลักเกณฑ์ 22 ด้ าน เพิ!มเติม ทังนี
% %เพราะแต่
ละโรงงาน/บริ ษัท นัน% มี ก ารปล่อยของเสี ย ที! ไ ม่เ หมื อนกัน โดยจํ า ต้ อ งคํ านึง ถึ ง สภาพพื น% ที! ด้ว ย
ตัวอย่างเช่น พื %นที!ใกล้ ชมุ ชน พื %นที!ใกล้ แหล่งนํ %า จะมีการป้องกันที!แตกต่างกัน และการดําเนินงาน
ต้ องมีนโยบาย/การวางแผนงาน ที!ชดั เจน มีการแบ่งหน้ าที! แบ่งงาน และส่วนรับผิดชอบที!ชดั เจน
หลักเกณฑ์ คุณ ลักษณะของอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ตามที! ก ระทรวงอุต สาหกรรม กํ า หนดไว้
5 มิติ 22 ด้ าน ถือได้ ว่าครอบคลุมและความชัดเจน นับเป็ นจุดเริ! มต้ นที!ดีในการดําเนินงาน แต่
การก้ าวสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ยังมีองค์ประกอบที!เกี! ยวข้ องและต้ องดําเนินงานอย่างจริ งจัง
ทัง% ในเรื! อ งของการการดํ า เนิน งาน การตรวจสอบ และการประเมิ น ผล ที! ต้อ งทํ าอย่า งจริ ง จัง
อย่างต่อเนื!อง มีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยชาวบ้ านในชุมชนหรื อชาวบ้ านในพืน% ที!
ใกล้ เคียงจะต้ องทํา อย่างจริงจัง อย่างต่อเนื!อง และมีการประเมินผลเป็ นระยะ
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5. คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โ ด ย แ บ่ ง
ออกเป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ความรู้ ทัก ษะ และบุค ลิ ก อุป นิ สัย สามารถแสดงผลการวิ เ คราะห์ ไ ด้
ดังตารางต่อไปนี %
ตารางที 4.16 คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ระดับแรงงาน
แรงงานฝี มือ

คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ทักษะ
ความรู้
บุคลิกอุปนิสัย
จิตสํานึก
1) นโยบาย/การวางแผนงาน 1) การสร้ างแรงจูงใจ
2) การเรี ยนรู้ นวัตกรรมใหม่
แรงงานฝี มื อ
2) การจัดการสิ!งแวดล้ อม
จ ะ ต้ อ ง มี
3) การคิดเชิงระบบ
3) กฎหมายสิ!งแวดล้ อม
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก จิ ต สํ า นึ ก ต่ อ
4) ประสบการณ์สิ!งแวดล้ อม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะ สิ ง แ ว ด ล้ อ ม
5) การพัฒนาที!ยงั! ยืน
มี ความคิ ดเห็ น ตรงกั น ว่ า ในระดับการคิ ด
6) เศรษฐศาสตร์
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ปั จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต ที  จ บ ม า ห รื อ ว า ง แ ผ น
กํ า ลั ง ค น จ ะ ดํ า เ นิ น ง า น ส่ ว นใหญ่ จะขาดทั ก ษะ เพื  อ ประโยชน์
ภายใต้นโยบายของโรงงาน/ การคิ ดเชิ งระบบ ไม่สามารถ ของส่วนร่ วมได้
บริ ษัท และโรงงาน/บริ ษัท จะ วิ เคราะห์ ภาพรวม หรื อ
ดํ า เนิ นงานภายใต้ กรอบ ผลกระทบที อ าจจะเกิ ด ขึH น
กฎหมาย ที กําหนดไว้ ฉะนันH ได้
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต้ อ ง มี
การกํ าหนดนโยบายจาก
ผู้ บ ริ หารที  ชัด เจน
และ
นโยบายนัHน สามารถนํ า ไป
ปฏิ บัติ ไ ด้ โ ดยไม่ ส่ ง กระทบ
ต่อธุรกิ จ
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ตารางที 4.16 (ต่อ)
คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ทักษะ
ความรู้
บุคลิกอุปนิสัย
แรงงานกึงฝี มือ 1) ด้ านสิ!งแวดล้ อม
จิตสํานึก
1) การสร้ างแรงจูงใจ
แรงงานกึ ง
2) การพัฒนาที!ยงั! ยืน
2) การเรี ยนรู้ นวัตกรรมใหม่
3) เศรษฐศาสตร์ เบื %องต้ น
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก ฝี มื อ จ ะ ต้ อ ง
โ ร ง ง า น / บ ริ ษั ท จ ะ มี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะ มี จิ ตสํ านึ ก ต่ อ
การอบรมกํ า ลัง คนก่ อ นเข้ า มี ความคิ ดเห็ น ตรงกั น ว่ า สิ ง แ ว ด ล้ อ ม
ทํางานในโรงงาน/บริ ษัท หรื อ แรงงานที จ บมา ส่ ว นใหญ่ ใ น ร ะ ดั บ ที 
การอบรมหน้ า งาน ก่ อน จะขาดทักษะการปฏิ บตั ิ งาน ส า ม า ร ถ โ น้ ม
ปฏิ บัติง านจริ ง ปั ญ หาที พ บ ที ดี ไม่ ส ามารถ ลดขัHนตอน น้ า วหรื อชั ก จู ง
คือ กํ าลังคนในระดับแรงงาน การใช้เครื องมื อ ลดปริ มาณ บุค คลรอบข้ า ง
กึ งฝี มื อ จะมี ความรู้ เบื Hองต้น ขยะหน้างานได้ ขาดระบบ ให้ ป ฏิ บั ติ ตาม
ได้
ด้ า น สิ ง แ ว ด ล้ อ ม การทํางานทีด ี
ในระดั บ หนึ ง แต่ ยั ง ขาด
การเชื องโยงเป็ นระบบ
แรงงานไร้ ฝีมือ 1) ด้ านสิ!งแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ นวัตกรรมใหม่
จิตสํานึก
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก
แรงงานไร้
2) การพัฒนาที!ยงั! ยืน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะ ฝี มื อ จ ะ ต้ อ ง
3) เศรษฐศาสตร์ เบื %องต้ น
โ ร ง ง า น / บ ริ ษั ท จ ะ มี มี ความคิ ดเห็ น ตรงกั น ว่ า มี จิ ตสํ านึ ก ต่ อ
การอบรมกํ า ลัง คนก่ อ นเข้ า ปั จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต ที  จ บ ม า สิ ง แ ว ด ล้ อ ม
ทํางานในโรงงาน/บริ ษัท หรื อ ส่ ว นใหญ่ จะขาดทั ก ษะ ใ น ร ะ ดั บ ที 
การอบรมหน้ า งาน ก่ อน การปฏิ บตั ิ งานที ดี ทํ างานที  สามารถปฏิ บัติ
ปฏิ บัติง านจริ ง ปั ญ หาที พ บ ผ ลิ ต อ อ ก ม า ข า ด ตามข้อกํ าหนด
หรื อข้อบังคับได้
คือ กํ าลังคนในระดับแรงงาน ความประณี ต
ไ ร้ ฝี มื อ จ ะ ข า ด ค ว า ม รู้
เบื อH งต้นด้านสิ งแวดล้อม
ระดับแรงงาน
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จากตารางที! 4.16 คุณ ลักษณะของกํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ จําแนกตาม
ระดับแรงงาน พบว่า
ด้ านความรู้ แรงงานฝี มือ จําเป็ นต้ องมีความรู้ เกี!ยวกับนโยบาย/การวางแผนงาน สามารถ
กํ า หนดนโยบาย ส่ ว นแรงงานกึ! ง ฝี มื อ และแรงงานไร้ ฝี มื อ จํ า เป็ นต้ องมี ค วามรู้ เบื อ% งต้ น
ด้ านสิ!งแวดล้ อม การพัฒนาที!ยงั! ยืน และเศรษฐศาสตร์ เบื %องต้ น
ด้ านทักษะ แรงงานระดับบนจําเป็ นต้ องมีทกั ษะการคิดเชิงระบบ และทักษะสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กบั แรงงานระดับล่าง และแรงงานทุกระดับ ต้ องมีทกั ษะในการเรี ยนรู้นวัตกรรมใหม่
ด้ านบุคลิกอุปนิสยั แรงงานทัง% 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึ!งฝี มือ และแรงงาน
ไร้ ฝี มื อ จํ า เป็ นต้ อ งมี จิ ต สํ า นึ ก ที! ดี ต่ อ สิ! ง แวดล้ อ ม ยอมรั บ ว่ า ตนเองมี ส่ ว นช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หา
สิ!งแวดล้ อมได้ และปฏิบตั ิ อย่างจริงจัง เพื!อการก้ าวไปสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์
นอกจากข้ อมูลข้ างต้ นแล้ ว ยังมีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ไว้ ดังนี %
“คุ ณ ลัก ษณะของกํ า ลัง คนสํ า หรั บ การปฏิ บัติ ง านในอุ ต สาหกรรม
เชิ งนิ เวศน์ ได้แก่
1) จรรยาบรรณในการประกอบวิ ชาชี พ
2) ความมุ่งมัน ขยัน อดทน
3) ความใฝ่ รู้
4) มี ความเป็ นผูน้ ํา
5) มี ความรับผิ ดชอบ
6) ทักษะทางสังคม
7) การควบคุมอารมณ์
8) จิ ตสํานึกเรื องความปลอดภัย
เพิ ม พูน ทักษะ และความรู้ ทีเ ท่ า ทันวิ ทยาการ และโลกปั จ จุบันให้กับ
แรงงานทังH ที ผ่านระบบการศึกษา และไม่ได้ผ่านระบบการศึกษา ซึ งกํ าลังทํางาน
อยู่ในภาคอุตสาหกรรม อย่ างเป็ นระยะๆ และต่อเนื อง เพื อให้เกิ ดการอัพ เดท
และพัฒนาตนเองของแรงงานอยู่ตลอดเวลา
กระบวนการถ่ายทอดความรู้เพือ เพิมพูนทักษะ และความรู้ให้กบั แรงงาน
จํ าเป็ นต้องอาศัยกลไกการสื อสารแบบสองทาง ระหว่างผู้รับการถ่ายความรู้ และ
ผู้ ที ทํ า หน้ า ที  ถ่ า ยทอดความรู้ ซึ ง จะสามารถก่ อ ให้ เ กิ ดความเข้ า ใจและ
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ทัก ษะเชิ ง วิ พ ากษ์ ที  ส ามารถนํ า สู่ ก ารเปลี  ย นพฤติ ก รรมที  ส ามารถช่ ว ยเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั แรงงาน
การพัฒ นาทักษะเฉพาะทางวิ ช าชี พ และได้รับการเพิ ม พูน ความรู้ อ ยู่
ตลอดเวลาจะสามารถช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต ในขณะที สํานึกเรื องของ
ความปลอดภัย จํ าเป็ นอย่ า งยิ ง ต้องได้รั บการปลู กฝั ง ควบคู่ ไ ปกับการเริ มต้น
พัฒ นาทัก ษะทางวิ ช าชี พ ให้ กับ แรงงานทัHง ในและนอกระบบ ผ่ า นกระบวน
การเรี ยนรู้ อย่างมี ส่วนร่ วม ซึ งมิ ใช่ การพยายามสื อสารเพี ยงฝ่ ายเดี ยวของผู้ให้
ความรู้ แต่ เ ป็ นการเรี ยนรู้ ร่ ว มระหว่ า งผู้ เ รี ยน และผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ ผ่ า น
การวิ พากษ์ ทีเ ชื อว่าเป็ นกลไกการฝั งความรู้สู่จิตสํานึกอย่างเป็ นระบบ สํานึกเรื อง
ของความปลอดภัยจึ งจะฝั งรากลึกลงในจิ ตใจของแต่ละบุคคล หากพยายามทํ า
ได้เท่านี Hก็น่าจะช่วยลดความเสี ยงอันเนื องมาจากอุบตั ิ เหตุทีอาจจะเกิ ดขึHนได้จาก
ตัวบุคคลในระหว่างการทํางาน และเพิ มความเชื อมัน ของผู้ประกอบการ รวมถึง
ชาวบ้านทีอ าศัยอยู่โดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมในเรื องของความปลอดภัยขึHนได้”
(กิตกิ ร จามรดุสิต, สัมภาษณ์ , 21 กุมภาพันธ์ 2556)
“คุ ณ ลัก ษณะของกํ า ลัง คนสํ า หรั บ การปฏิ บัติ ง านในอุ ต สาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน์ ทุก ระดับ แรงงานสิ ง ที  สํ า คัญ สุด คื อ จิ ต สํ า นึ ก ถ้ า หากระดับ บน
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ แต่ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต าม การกระทํ า สามารถซื H อ ได้ ด้ ว ยเงิ น
การก้าวสู่อตุ สาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ ก็จะไม่เกิ ดผล ระดับบนมี นโยบายให้ระดับล่าง
ปฏิ บตั ิ สิ งที จะกระตุ้นให้ระดับล่างปฏิ บตั ิ ได้ก็ คื อ จิ ตสํ านึก แต่อาจจะมี วิธีการที 
กระตุ้นจิ ตสํานึกได้ โดยการสร้างแรงจูงใจในระยะเริ มต้น เช่น การออกกฎหมาย
ที สอดคล้อง เช่น ลดภาษี เพื อให้โรงงาน/บริ ษัท หันมาร่ วมมื อกัน ส่วนภาครัฐก็
ต้องให้ความรู้ ทีถู กต้องแก่ ป ระชาชน เพื อใช้ในการตรวจสอบ ภาครัฐ ต้อ งให้
ความสํ า คัญ ประชาชน กํ า หนดกฎหมาย โดยอาศัย เกณฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ไม่
เอื อH ประโยชน์แก่ภาคเอกชน โรงงาน/บริ ษัท มากเกิ นไป”
(พัชร์ นิยมศิลป, สัมภาษณ์ , 23 กุมภาพันธ์ 2556)
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“คุณลักษณะของกํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ ระดับแรงงานฝี มื อ
ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี ยวกับนโยบายการวางแผน การขนส่ง และที สําคัญ
คื อ ประสบการณ์ ด้า นสิ ง แวดล้อ ม แรงงานกึ ง ฝี มื อ กับแรงงานไร้ ฝี มื อ ต้อ งมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์ ทีทํา รู้ ว่าสิ ง ที ทําอยู่นัHนเชื อมโยงกับ
ทังH ระบบอย่างไร”
(อนุลกั ษณ์ ถนอนสิทธิกลุ , สัมภาษณ์ , 19 กุมภาพันธ์ 2556)
“คุณลักษณะของกํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ ระดับแรงงานฝี มื อ
ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี ยวกับนโยบาย KPI ด้านสิ งแวดล้อม การวางแผน
เพราะการวางแผนที ดีจะลดมลพิ ษได้ และมี การอบรมหน้างาน ระดับแรงงานกึ ง
ฝี มื อและแรงงานไร้ ฝีมื อ ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ พื Hนฐานทางวิ ทยาศาสตร์
เช่น ระบบนิ เวศ เป็ นต้น และทางสถานศึกษาควรเพิ มเติ ม ความรู้ ความเข้าใจ
เกี ยวกับ Eco Town รู ปแบบการเรี รยนรู้ทีเหมาะสมที สดุ สําหรับระดับแรงงานนี H
คือ การเรี ยนรู้ผ่านกิ จกรรม โดยให้ทําร่ วมกับชุมชน เพือ จะได้เกิ ดจิ ตสํานึก”
(รัมภานวล ประภาสวัต, สัมภาษณ์ , 19 กุมภาพันธ์ 2556)
“คุณลักษณะของกํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ ระดับแรงงานฝี มื อ
ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี ยวกับนโยบาย การจัดการ และการวางระบบที ดีใน
การดํ าเนิ นงาน การติ ดตาม การตรวจสอบอย่างต่อเนื อง ระดับแรงงานทุกระดับ
จะต้องมี การอบรมก่อนเข้าทํางานจริ งในด้านสิ งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย”
(ธนพรรณ อินแตง, สัมภาษณ์ , 19 กุมภาพันธ์ 2556)
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จากข้ อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ ว่า คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
1) ด้ านความรู้ แรงงานฝี มื อเป็ นแรงงานที! มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
มากที!สดุ สามารถกําหนดทิศทางของโรงงาน/บริ ษัทได้ ฉะนันการก้
%
าวไปสู่อตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์
แรงงานฝี มือจึงจําเป็ นต้ องมีความรู้ เกี! ยวกับนโยบาย/การวางแผนงาน สามารถกําหนดนโยบาย
ตัวชี %วัด ที!มีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ ในระดับที!สามารถเชื!อมโยงเป็ นระบบหรื อ
นํามาประยุกต์ใช้ และจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ส่วนแรงงานกึ!งฝี มือและแรงงานไร้ ฝี มือ
จําเป็ นต้ องมีความรู้ เบื %องต้ นด้ านสิ!งแวดล้ อม การพัฒนาที!ยงั! ยืน และเศรษฐศาสตร์ เบื %องต้ น เพื!อ
เป็ นพื %นฐานในการเข้ าฝึ กอบรมกับทางโรงงาน/บริ ษัท ที!จะดําเนินการให้ ก่อนเข้ าทํางาน เพื!อสร้ าง
ความเข้ าใจที!ตรงกันในการก้ าวไปสู่ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2) ด้ านทักษะ แรงงานฝี มื อจํ าเป็ นต้ อ งมี ทักษะการคิดเชิง ระบบ และทัก ษะการสร้ าง
แรงจูงใจ สามารถวิเคราะห์ภาพรวม หรื อผลกระทบที!อาจจะเกิดขึ %นได้ เนื!องจากระดับแรงงานที!
รองลงมาจะมีความรู้ และความเข้ าใจในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์น้อยกว่า การสร้ างแรงจูงใจให้
ตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาสิ!งแวดล้ อมและผลกระทบที!จะเกิดขึ %นต่อตนเอง ชุมชน และ
สังคม รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาจึงเป็ นสิ!งสําคัญ และแรงงานทุกระดับ ต้ องมีทกั ษะ
การเรี ยนรู้นวัตกรรมใหม่ เนื!องจากอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์เป็ นแนวความคิดใหม่
3) ด้ านบุคลิกอุปนิสัย แรงงานทัง% 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มื อ แรงงานกึ!ง ฝี มื อ และ
แรงงานไร้ ฝีมือ จําเป็ นต้ องมีจิตสํานึกที!ดีต่อสิ!งแวดล้ อม ยอมรับว่าตนเองมีส่วนช่วยแก้ ไขปั ญหา
สิ!งแวดล้ อมได้ และปฏิบตั ิ อย่างจริงจัง เพื!อการก้ าวไปสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์
แรงงานฝี มือ จะต้ องมีจิตสํานึกต่อสิ!งแวดล้ อม ในระดับการคิดหรื อวางแผน เพื!อประโยชน์
ของส่วนร่วมได้
แรงงานกึ!งฝี มือ จะต้ องมีจิตสํานึกต่อสิ!งแวดล้ อม ในระดับที!สามารถสร้ างแรงจูงใจหรื อ
โน้ มน้ าวบุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ติ ามได้
แรงงานไร้ ฝีมือ จะต้ องมีจิตสํานึกต่อสิ!งแวดล้ อม ในระดับที!สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
หรื อข้ อบังคับได้
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บทที 5
แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
การนําเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ตามวัตถุประสงค์ที 2 ของการวิจยั ในครัง- นี - ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการศึกษา
เอกสาร แบบสอบถามจากกํ าลัง คนในโรงงาน/บริ ษัท ที ตังอยู
- ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง การสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ
สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยและฝึ กอบรม
ด้ านสิงแวดล้ อม กรมส่งเสริ ม คุณ ภาพสิงแวดล้ อม จํานวน 5 ท่าน และการสัม ภาษณ์ กลุ่ม
ผู้ท รงคุณ วุฒิ จากหน่ว ยงานต่า งๆ ที เกี ยวข้ อ ง เช่ น มหาวิ ท ยาลัย ต่า งๆ สถาบัน สิ งแวดล้ อ ม
อุต สาหกรรม สภาอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย สถาบัน วิ จัย สภาวะแวดล้ อ ม จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สมาคมสิงแวดล้ อมศึกษาแห่งประเทศไทย และสํานักส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม จํานวน 5 ท่าน นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดมาใช้
ประกอบการนําเสนอ แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
โดยมีรายละเอียด ดังนี 1. สภาพปั จจุบนั ในการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2. ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาที จํ า เป็ นเพื อพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3. ข้ อมู ล ประกอบการนํ า เสนอร่ า งแนวทางการจัด การศึ ก ษาเพื อพั ฒ นากํ า ลัง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
4. การนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
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1. สภาพปั จจุบันในการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผู้วิจัยได้ ศึกษาข้ อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์ กลุ่ม
เพือมาวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ในการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
โดยผู้วิจัยสามารถสรุ ปสภาพปั จจุบันในการจัดการศึกษาเพื อพัฒนากํ าลัง คนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ดังตารางนี ตารางที 5.1 สภาพการจัดการศึกษาในปั จจุบนั เพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
รู ปแบบการศึกษา
1. การศึกษาในระบบ
1.1 แรงงานฝี มือ

สภาพปั จจุบันในการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
แรงงานฝี มือ ระดับการศึกษาสุดท้ ายทีจบออกมาคือระดับอุดมศึกษา
ภาคเอกชน ต้ องการให้ กํา ลัง คนมี ความรู้ ด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้
การพัฒนาทียังยืน และจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
นํ าไปใช้ ใ นการคิดนโยบาย/วางแผนงานเชื อมโยงทัง- ระบบ และสร้ าง
แรงจู ง ใจให้ กํ า ลัง คนในโรงงาน/บริ ษั ท เกิ ด การปฏิ บัติ ต ามได้ และ
การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษา ต้ องเน้ น
ทฤษฏีควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิ เพือให้ เข้ าใจวิธีการปฏิบตั ิงาน สามารถลด
ขัน- ตอนการผลิต และการใช้ เครื องมือของแรงงานระดับล่างได้ สําหรับ
การศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ จะเป็ นไปเพือเพิมเติมความรู้ เฉพาะ
ด้ า นนัน- ๆ ตาม ความต้ อ งการของโรงงาน/บริ ษั ท เช่ น นโยบาย/
การวางแผนงาน กฎหมายสิงแวดล้ อม การจัดการสิงแวดล้ อม การขนส่ง
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์
เป็ นต้ น เพือนําเทคนิค วิธีการต่างๆ มาปรับใช้ ในโรงงาน/บริษัท
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ตารางที 5.1 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

สภาพปั จจุบันในการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ (ต่ อ)
1.1 แรงงานฝี มือ
ภาครั ฐ จากกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(ต่ อ)
พ.ศ. 2552 มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ของคุณ วุฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี
ด้ านทักษะความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ มี ดัง นี - มี
ส่วนช่วย และเอื -อต่อการแก้ ปัญหาในกลุม่ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ น
ผู้นําหรื อสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึงภาวะผู้นําในสถานการณ์
ทีไม่ชดั เจน และต้ องใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหา มีความคิดริ เริ ม
ในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื -นฐานของตนเองและของ
กลุม่ รับผิดชอบในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง รวมทังพั
- ฒนาตนเองและอาชีพ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี สาขา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ข้ อหนึ งมี ดัง นี - สามารถ
วิเ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช้ ค วามรู้ ทางวิ ศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กรสังคมและสิงแวดล้ อม ด้ านความรู้ ข้อหนึง มีดงั นี - มีความรู้
และความเข้ าใจเกียวกับหลักการทีสําคัญ ทังในเชิ
งทฤษฎีและปฏิบตั ิ ใน
เนื -อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้ านทางวิศวกรรม ด้ านทักษะทางปั ญญาข้ อ
หนึง มีดงั นี - สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาด้ านวิศวกรรมได้ อย่าง
มีระบบ รวมถึงการใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ านด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
คว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข้ อ ห นึ ง มี ดั ง นี - มี จิ ต สํ า นึ ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ด้ านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้ อมต่อสังคม
ประเด็นปั ญหา คือ ความต้ องการของภาคเอกชนมีความสอดคล้ อง
กับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของภาครัฐ แต่บณ
ั ฑิตทีจบออกมานันไม่
- ได้ มี
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตรงกับทีตัง- ไว้ และควรจะให้ วิช าเรี ยนเกี ยวกับ
สิงแวดล้ อม และการพัฒนาทียังยืนเป็ นวิชาหลัก
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ตารางที 5.1 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

สภาพปั จจุบันในการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ (ต่ อ)
1.2 แรงงานกึงฝี มือ
แร ง ง า นกึ ง ฝี มื อ ร ะ ดั บ กา ร ศึ ก ษา สุ ด ท้ า ยที จ บ อ อก ม า คื อ
ระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
- ง (ปวส.)
ภาคเอกชน ต้ อ งการให้ กํ าลัง คนมี ค วามรู้ ด้ านสิ งแวดล้ อ ม ความรู้
การพัฒ นาทียังยื น และปลูกฝั ง จิตสํานึกที ดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับที
สามารถถ่ายทอด และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท เกิด
การปฏิบตั ติ ามได้
ภาครั ฐ จากมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที 1 ผู้เรี ยนและ
ผู้สําเร็ จการศึกษาวิชาชีพ ข้ อหนึงมีดงั นี - ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ
ด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ สามารถนํามาประยุกต์ ใช้ ในงาน
อาชีพได้ มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ข้ อหนึงมีดงั นี - จัดกิจกรรม
ส่ง เสริ ม การอนุรั ก ษ์ สิ งแวดล้ อ ม วัฒ นธรรม ประเพณี และทํ า นุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นปั ญหา คือ ความต้ องการของภาคเอกชนมีความสอดคล้ อง
กับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของภาครัฐ แต่บณ
ั ฑิตทีจบออกมานันไม่
- ได้ มี
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตรงกับทีตัง- ไว้ และควรจะให้ วิช าเรี ยนเกี ยวกับ
สิงแวดล้ อม และการพัฒนาทียังยืนเป็ นวิชาหลัก
1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
แ ร ง ง า น ไ ร้ ฝี มื อ ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า สุ ด ท้ า ย ที จ บ อ อ ก ม า คื อ
ระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ภาคเอกชน ต้ อ งการให้ กํ าลัง คนมี ค วามรู้ ด้ านสิ งแวดล้ อ ม ความรู้
การพัฒ นาทียังยื น และปลูกฝั ง จิตสํานึกที ดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับที
สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
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ตารางที 5.1 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

สภาพปั จจุบันในการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ (ต่ อ)
1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
ภาครัฐ จากมาตรฐานการศึกษาขัน- พืน- ฐาน มาตรฐานที 2 ผู้เรี ยน
มี จิ ต สํ า นึก ในการอนุรั ก ษ์ แ ละพัฒ นาสิ งแวดล้ อ ม มี ดัง นี - รู้ คุณค่าของ
สิงแวดล้ อมและตระหนักถึงผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลงสิงแวดล้ อม
และเข้ า ร่ ว มหรื อ มี ส่ว นร่ ว มกิ จ กรรม/โครงการอนุรั ก ษ์ และพัฒ นา
สิงแวดล้ อม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั น- พื น- ฐาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที 2 ชีวิตกับสิงแวดล้ อม มาตรฐาน ว 2.1 เข้ าใจ
สิงแวดล้ อมในท้ องถิน ความสัมพันธ์ ระหว่างสิงแวดล้ อมกับสิงมีชีวิต
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ งมี ชี วิ ต ต่ า ง ๆ ในระบบนิ เ วศ มี ก ระบวน
การสื บเสาะ หาความรู้ และจิตวิ ทยาศาสตร์ สื อสารสิงที เรี ย นรู้ และนํ า
ความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ มาตรฐาน ว 2.2 เข้ า ใจความสํ า คัญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้ องถิน ประเทศ
และโลกนํ า ความรู้ ไปใช้ ในในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิงแวดล้ อมในท้ องถินอย่างยังยืน และ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.2 เข้ าใจ
ปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างมนุษย์ กับสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที ก่ อให้ เ กิ ด
การสร้ างสรรค์ วัฒ นธรรมมี จิ ต สํ า นึ ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรและสิงแวดล้ อมเพือการพัฒนาทียังยืน
ประเด็นปั ญหา คือ ความต้ องการของภาคเอกชนมีความสอดคล้ อง
กับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของภาครัฐ แต่บณ
ั ฑิตทีจบออกมานันไม่
- ได้ มี
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตรงกับทีตัง- ไว้ และควรจะให้ วิช าเรี ยนเกี ยวกับ
สิงแวดล้ อม และการพัฒนาทียังยืนเป็ นวิชาหลัก
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2. การศึกษานอกระบบ
2.1 แรงงานฝี มือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท เพื อเพิมเติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
- และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
เช่ น นโยบาย/การวางแผนงาน กฎหมายสิ งแวดล้ อม การจั ด การ
สิงแวดล้ อม การขนส่ง สถาปั ตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม
และเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้ น ในระดับทีสามารถนําไปใช้ ในการคิดนโยบาย/
วางแผนงาน เชือมโยงทังระบบ
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/
บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
ประเด็นปั ญหา คือ โรงงาน/บริ ษัท ต้ องมีนโยบาย/การวางแผนงาน ที
มี ค วามชัด เจนและความต่อ เนื องในการดํ า เนิ น งาน ภาครั ฐ จะต้ อ ง
สนับสนุนสถาบันฝึ กอบรมหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการฝึ กอบรมให้ ได้
มาตรฐาน
2.2 แรงงานกึงฝี มือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท เพื อเพิมเติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
- และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
เช่น ความรู้ เบื -องต้ นด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้ การพัฒนาทียังยืน เป็ นต้ น
ในระดับที สามารถถ่ายทอดและสร้ างแรงจูง ใจให้ กําลัง คนในโรงงาน/
บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
ประเด็นปั ญหา คือ โรงงาน/บริ ษัท ต้ องมีนโยบาย/การวางแผนงาน ที
มี ค วามชัด เจนและความต่อ เนื องในการดํ า เนิ น งาน ภาครั ฐ จะต้ อ ง
สนับสนุนสถาบันฝึ กอบรมหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการฝึ กอบรมให้ ได้
มาตรฐาน
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2. การศึกษานอกระบบ (ต่ อ)
2.3 แรงงานไร้ ฝีมือ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท เพือเพิมเติมความรู้ เฉพาะ
ด้ านนัน- ๆ และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท เช่น
ความรู้ เบือ- งต้ นด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้ การพัฒนาที ยังยืน เป็ นต้ น ใน
ระดับทีสามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
ประเด็นปั ญหา คือ โรงงาน/บริ ษัท ต้ องมีนโยบาย/การวางแผนงาน ที
มี ค วามชัด เจนและความต่อ เนื องในการดํ า เนิ น งาน ภาครั ฐ จะต้ อ ง
สนับสนุนสถาบันฝึ กอบรมหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการฝึ กอบรมให้ ได้
มาตรฐาน
3. การศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 แรงงานฝี มือ
การเรี ยนรู้ ผ่านกิ จกรรม เสียงตามสาย และผ่านสื อสิงพิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว มกับ ชุม ชน ให้ กํ า ลัง คนมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จัง นับ ตัง- แต่ก ารร่ ว ม
วางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํา เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุม ชน
กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ไม่
ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง
และเป็ นการปลูกฝั งให้ เกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับการคิด
หรื อวางแผน เพือประโยชน์ของส่วนร่วมได้
ประเด็นปั ญหา คือ โรงงาน/บริษัท ต้ องมีนโยบายและการวางแผน ทีมี
ความชัดเจนและความต่อเนืองในการดําเนินงาน
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ตารางที 5.1 (ต่อ)
สภาพปั จจุบันในการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (ต่ อ)
3.2 แรงงานกึงฝี มือ
การเรี ยนรู้ ผ่านกิ จกรรม เสียงตามสาย และผ่านสื อสิงพิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว มกับ ชุม ชน ให้ กํ า ลัง คนมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จัง นับ ตัง- แต่ก ารร่ ว ม
วางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํา เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุม ชน
กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ไม่
ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง
และเป็ นการปลูกฝั งให้ เกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
โน้ มน้ าวหรื อชักจูงบุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้
ประเด็นปั ญหา คือ โรงงาน/บริษัท ต้ องมีนโยบายและการวางแผน ทีมี
ความชัดเจนและความต่อเนืองในการดําเนินงาน
3.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
การเรี ยนรู้ ผ่านกิ จกรรม เสียงตามสาย และผ่านสื อสิงพิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว มกับ ชุม ชน ให้ กํ า ลัง คนมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จัง นับ ตัง- แต่ก ารร่ ว ม
วางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํา เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุม ชน
กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ไม่
ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง
และเป็ นการปลูกฝั งให้ เกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับได้
ประเด็นปั ญหา คือ โรงงาน/บริษัท ต้ องมีนโยบายและการวางแผน ทีมี
ความชัดเจนและความต่อเนืองในการดําเนินงาน
รู ปแบบการศึกษา
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จากข้ อมู ล ดัง กล่ า ว พบว่ า สภาพปั จ จุบัน ในการจัด การศึก ษาเพื อพัฒ นากํ า ลัง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มีประเด็นปั ญหา คือ ความต้ องการของภาคเอกชนมีความสอดคล้ อง
กับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของภาครัฐ แต่บณ
ั ฑิตทีจบออกมานัน- ไม่ได้ มีมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ตรงกับทีตังไว้
- และควรจะให้ วิชาเรี ยนเกียวกับสิงแวดล้ อมและการพัฒนาทียังยืนเป็ นวิชาหลัก และ
ภาคเอกชนโรงงาน/บริ ษัท ต้ องมีนโยบายและการวางแผน ที มี ความชัดเจนและความต่อเนือง
ในการดํ า เนิ น งาน ภาครั ฐ จะต้ อ งสนับ สนุน สถาบัน ฝึ กอบรมหรื อ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้ องกั บ
การฝึ กอบรมให้ ได้ มาตรฐาน เพือการก้ าวสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์ได้
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2. ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที จํ า เป็ นเพื อพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลจากกเอกสาร มาวิเคราะห์ข้อมูลและทําแบบสอบถาม เพือเก็บข้ อมูล
จากกําลังคนในโรงงาน/บริษัท จํานวน 177 ชุด โดยผู้วิจยั สามารถสรุปประเด็นความคิดเห็นทีมีตอ่
แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จากการเก็บแบบสอบถาม
ดังนี 2.1 ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาที จํ า เป็ นเพื อพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
2.2 ความแปรปรวนระดับ ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาที จํ า เป็ น
เพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.1 ความคิด เห็นทีมี ต่ อ แนวทางการจั ด การศึก ษาทีจํา เป็ นเพือพัฒนากํา ลั งคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับแรงงาน
ความคิดเห็นทีมีตอ่ แนวทางการจัดการศึกษาทีจําเป็ นเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน์ จํ า แนกตามกลุ่ม อุต สาหกรรม และระดับ แรงงาน สามารถแสดงผลการวิ จัย ได้
ดังตารางที 5.2

ตารางที 5.2 ความคิดเห็นที มี ต่อแนวทางการจัดการศึกษาที จํ าเป็ นเพื อพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จํ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และ
ระดับแรงงาน

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

4
6.0%
21
31.3%
25
37.3%

เหล็ก

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

โรงกลันนํา8 มัน

2
3.0%
14
20.9%
16
23.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

2
3.0%
3
4.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

0
0.0%
5
7.5%
5
7.5%

2
3.0%
2
3.0%
4
6.0%

0
0.0%
2
3.0%
2
3.0%

10
14.9%
57
85.1%
67
100.0%

ความจําเป็ นน้ อย

แรงงานฝี มือ

ความจําเป็ น
ปานกลาง
ความจําเป็ นมาก
รวม
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ตารางที 5.2 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

3
3.7%
20
24.7%
23
28.4%

เหล็ก

0
0.0%
3
3.7%
3
3.7%

โรงกลันนํา8 มัน

4
4.9%
15
18.5%
19
23.5%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

3
3.7%
7
8.6%
10
12.3%

2
2.5%
4
4.9%
6
7.4%

0
0.0%
7
8.6%
7
8.6%

1
1.2%
7
8.6%
8
9.9%

2
2.5%
3
3.7%
5
6.2%

15
18.5%
66
81.5%
81
100.0%

ความจําเป็ นน้ อย

แรงงานกึงฝี มือ

ความจําเป็ น
ปานกลาง
ความจําเป็ นมาก
รวม
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ตารางที 5.2 (ต่อ)

เคมีภณ
ั ฑ์

โรงกลันนํา8 มัน

เหล็ก

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

0
0.0%
4
13.8%
4
13.8%

2
6.9%
4
13.8%
6
20.7%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

0
0.0%
1
3.4%
1
3.4%

1
3.4%
0
0.0%
1
3.4%

7
24.1%
22
75.9%
29
100.0%

ความจําเป็ นน้ อย

แรงงานไร้ ฝีมือ

ความจําเป็ น
ปานกลาง
ความจําเป็ นมาก
รวม

0
0.0%
2
6.9%
2
6.9%

4
13.8%
10
34.5%
14
48.3%
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ตารางที 5.2 (ต่อ)

แก๊ ส

สาธารณูปโภค

รวม

11
6.2%
51
28.8%
62
35.0%

เหล็ก

0
0.0%
8
4.5%
8
4.5%

โรงกลันนํา8 มัน

6
3.4%
31
17.5%
37
20.9%

เคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ปลาย

ระดับความคิดเห็น

ปิ โตรเคมี
ขัน8 กลาง

ระดับแรงงาน

ปิ โตรเคมี
ขัน8 ต้ น

กลุ่มอุตสาหกรรม

5
2.8%
14
7.9%
19
10.7%

4
2.3%
13
7.3%
17
9.6%

0
0.0%
13
7.3%
13
7.3%

3
1.7%
10
5.6%
13
7.3%

3
1.7%
5
2.8%
8
4.5%

32
18.1%
145
81.9%
177
100.0%

ความจําเป็ นน้ อย

รวม

ความจําเป็ น
ปานกลาง
ความจําเป็ นมาก
รวม

203
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จากตารางที 5.2 แสดงความคิดเห็นทีมีตอ่ แนวทางการจัดการศึกษาทีจําเป็ นเพือพัฒนา
กํ า ลัง คนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ จํ าแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรม และระดับ แรงงาน พบว่า
ระดับความคิดเห็ นของกํ า ลัง คนในแต่ล ะกลุ่ม อุต สาหกรรมและระดับ แรงงาน โดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก
กลุ่ม ปิ โตรเคมี ขึน- ต้ น มี ร ะดับ ความคิดเห็น ของกํ า ลัง คนมากที สุด ได้ แก่ แรงงานฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานกึงฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนั - กลาง มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากทีสุด ได้ แก่ แรงงานฝี มือ
รองลงมาคือ แรงงานกึงฝี มือ
กลุ่มปิ โตรเคมีขนปลาย
ัมีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากทีสุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึงฝี มือ
เคมีภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากทีสุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมาคือ
แรงงานกึงฝี มือ และแรงงานฝี มือ
โรงกลันนํ -ามัน มีระดับความคิดเห็นของกําลังคนมากทีสุด ได้ แก่ แรงงานไร้ ฝีมือ รองลงมา
คือ แรงงานฝี มือ และแรงงานกึงฝี มือ
เหล็ก มี ระดับความคิดเห็นของกํ าลัง คนมากทีสุด ได้ แก่ แรงงานกึงฝี มื อ รองลงมาคือ
แรงงานฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
แก๊ ส มี ระดับความคิดเห็นของกํ า ลัง คนมากที สุด ได้ แ ก่ แรงงานกึ งฝี มื อ รองลงมาคื อ
แรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานฝี มือ
สาธารณู ป โภค มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ของกํ า ลัง คนมากที สุด ได้ แ ก่ แรงงานกึ งฝี มื อ
รองลงมาคือ แรงงานฝี มือ
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2.2 ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง กํ า ลั ง ค น ที มี ต่ อ แ น ว ท า ง
การจัดการศึกษาทีจาํ เป็ นเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.2.1 จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกําลังคนทีมีตอ่ แนวทางการจัดการศึกษา
ทีจําเป็ นเพือพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถ
แสดงผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ตารางที 5.3 ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกําลังคนทีมีต่อแนวทางการจัดการศึกษา
ทีจําเป็ นเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS
3.14
71.05
74.19

df
7
169
176

MS
0.45
0.42

F
1.07

Sig
0.39

จากตารางที 5.3 แสดงภาพรวมของความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของ
กําลังคนทีมีต่อแนวทางการจัดการศึกษาทีจําเป็ นเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
จํ า แนกตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม พบว่ า กํ า ลัง คนที ปฏิ บัติ ง านในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมต่า งกั น มี
ระดับความคิดเห็นต่อ แนวทางการจัดการศึกษาที จํ าเป็ นเพื อพัฒ นากํ าลัง คนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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2.2.2 จําแนกตามระดับแรงงงาน
ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกําลังคนทีมีตอ่ แนวทางการจัดการศึกษา
ทีจําเป็ นเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามระดับแรงาน สามารถแสดง
ผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ตารางที 5.4 ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกําลังคนทีมีต่อแนวทางการจัดการศึกษา
ทีจําเป็ นเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามระดับแรงาน
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS
1.15
73.04
74.19

df
2
174
176

MS
0.58
0.42

F
1.37

Sig
0.27

จากตารางที 5.4 แสดงภาพรวมของความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของ
กํ าลัง คนที มี แนวทางการจัดการศึกษาที จําเป็ นเพื อพัฒนากํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิงนิเ วศน์
จํ า แนกตามระดับ แรงาน พบว่ า กํ า ลัง คนที ระดับ แรงงานต่ า งกั น มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
แนวทางการจัด การศึก ษาที จํ า เป็ นเพื อพัฒ นากํ า ลัง คนในอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน
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3. ข้ อ มู ลประกอบการนําเสนอร่ างแนวทางการจัด การศึกษาเพือพัฒนากําลั งคนใน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลจากกเอกสาร การเก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
กลุ่ม มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจยั สามารถสรุ ป ข้ อมูลประกอบการนําเสนอร่ างแนวทางการจัด
การศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ดังตารางนี ตารางที 5.5 ร่างแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ
1.1 แรงงานฝี มือ
1. การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุด มศึกษา การจัด การศึกษาต้ องให้
ความรู้ ด้ านสิงแวดล้ อม ในระดับที สามารถนํ าไปใช้ ในการคิดนโยบาย/
การวางแผนงาน เชื อมโยงทัง- ระบบ และสร้ างแรงจูง ใจ ให้ กํ า ลัง คน
ในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
2. การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุด มศึกษา การจัด การศึกษาต้ องให้
ความรู้ การพัฒนาทียังยืน ในระดับทีสามารถนําไปใช้ ในการคิดนโยบาย/
การวางแผนงาน เชื อมโยงทัง- ระบบ และสร้ างแรงจูง ใจ ให้ กํ า ลัง คน
ในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
3. การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาต้ องเน้ น
การปลูกฝั ง จิ ต สํ านึก ที ดี ต่อสิ งแวดล้ อ มเป็ นสํ า คัญ ในระดับ ที สามารถ
นํ า ไปใช้ ใ นการคิ ด นโยบาย/การวางแผนงานเชื อมโยงทัง- ระบบ และ
สร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
4. การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษา ต้ องเน้ น
ทฤษฏีควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิ เพือให้ เข้ าใจวิธีการปฏิบตั ิงาน สามารถลด
ขันตอนการผลิ
ต และการใช้ เครื องมือของแรงงานระดับล่างได้
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ตารางที 5.5 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ (ต่ อ)
1.1 แรงงานฝี มือ
5. การศึก ษาต่อ ในประเทศ/ต่า งประเทศ เพื อเพิ มเติ ม ความรู้ เฉพาะ
(ต่ อ)
ด้ านนั น- ๆ ตาม ความต้ องการของโรงงาน/บริ ษั ท เช่ น นโยบาย/
การวางแผนงาน กฎหมายสิงแวดล้ อม การจัดการสิงแวดล้ อม การขนส่ง
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ เป็ น
ต้ น เพือนําเทคนิค วิธีการต่างๆ มาปรับใช้ ในโรงงาน/บริษัท
1.2 แรงงานกึงฝี มือ 1. การศึก ษาในสถานศึกษาระดับอาชี ว ศึกษาประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ
ชันสู
- ง (ปวส.) การจัดการศึกษาต้ องเน้ น ความรู้ เบื -องต้ นด้ านสิงแวดล้ อม
ในระดับที สามารถถ่า ยทอด และสร้ างแรงจูง ใจให้ กําลัง คนในโรงงาน/
บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
2. การศึก ษาในสถานศึกษาระดับอาชี ว ศึกษาประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ
ชัน- สูง (ปวส.) การจัดการศึกษาต้ อ งเน้ น ความรู้ การพัฒ นาที ยังยื น ใน
ระดับทีสามารถถ่ายทอดและสร้ างแรงจูงใจ ให้ กําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท
เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
3. การศึก ษาในสถานศึกษาระดับอาชี ว ศึกษาประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ
ชัน- สู ง (ปวส.) การจัด การศึก ษาต้ อ งเน้ นการปลูก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ที ดี ต่ อ
สิงแวดล้ อมเป็ นสําคัญ ในระดับทีสามารถถ่ายทอดและสร้ างแรงจูงใจให้
กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
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ตารางที 5.5 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ (ต่ อ)
1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ 1. การศึก ษาในสถานศึกษาระดับอาชี ว ศึกษาประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ
(ปวช.) หรื อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการศึกษาต้ องเน้ น ความรู้
เบือ- งต้ นด้ านสิงแวดล้ อม ในระดับที สามารถปฏิ บัติตามข้ อกํ าหนดหรื อ
ข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
2. การศึก ษาในสถานศึกษาระดับอาชี ว ศึกษาประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ
(ปวช.) หรื อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการศึกษาต้ องเน้ น ความรู้
การพัฒนาทียังยืน ในระดับทีสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ
ในชีวิตประจําวันได้
3. การศึก ษาในสถานศึกษาระดับอาชี ว ศึกษาประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ
(ปวช.) หรื อ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย การจัด การศึก ษาต้ อ งเน้ น
การปลูก ฝั ง จิ ตสํ านึกที ดี ต่อ สิงแวดล้ อ ม ในระดับที สามารถปฏิ บัติต าม
ข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
2. การศึกษานอกระบบ
2.1 แรงงานฝี มือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เพื อเพิ มเติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
- และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
เช่ น นโยบาย/การวางแผนงาน กฎหมายสิ งแวดล้ อม การจั ด การ
สิงแวดล้ อม การขนส่ง สถาปั ตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม
และเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้ น ในระดับทีสามารถนําไปใช้ ในการคิดนโยบาย/
การวางแผนงาน เชื อมโยงทัง- ระบบ และสร้ างแรงจูง ใจให้ กํ าลัง คนใน
โรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
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ตารางที 5.5 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

2. การศึกษานอกระบบ (ต่ อ)
2.2 แรงงานกึงฝี มือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เพื อเพิ มเติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
- และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
เช่น ความรู้ เบือ- งต้ นด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้ การพัฒนาทียังยืน เป็ นต้ น
ในระดับทีสามารถถ่ายทอดและสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท
เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
2.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เพื อเพิ มเติม ความรู้
เฉพาะ ด้ านนันๆ
- และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
เช่น ความรู้ เบือ- งต้ นด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้ การพัฒนาทียังยืน เป็ นต้ น
ในระดับทีสามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
3. การศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 แรงงานฝี มือ
การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม เสี ย งตามสาย และผ่ า นสื อสิ งพิ ม พ์ ควร
ทํ า ร่ วมกั บ ชุ ม ชน ให้ กํ า ลั ง คนมี ส่ ว นร่ วมอย่ า งจริ งจั ง นั บ ตั ง- แต่
การร่ วมวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํา เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อ
ชุม ชน กํ า ลัง คนต้ อ งมี ส่วนร่ ว มในการวางแผน ร่ ว มคิด และร่ ว มลงมื อ
ปฏิ บัติ ไม่ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรั บเหมา เพื อให้ เ ข้ าถึง ปั ญ หา
อย่างจริงจัง และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม ในระดับที
สามารถสร้ างแรงจูง ใจให้ กับบุคคลรอบข้ างให้ ปฏิ บัติตามได้ ในระดับ
การคิดหรื อวางแผน เพือประโยชน์ของส่วนร่วมได้
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ตารางที 5.5 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

3. การศึกษาตามอัธยาศัย
3.2 แรงงานกึงฝี มือ
การเรี ย นรู้ ผ่านกิ จ กรรม เสี ย งตามสาย และผ่านสื อสิงพิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น ใ ห้ กํ า ลั ง ค น มี ส่ ว น ร่ ว ม อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง นั บ ตั ง- แ ต่
การร่ วมวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํา เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อ
ชุม ชน กํ า ลัง คนต้ อ งมี ส่วนร่ ว มในการวางแผน ร่ ว มคิด และร่ ว มลงมื อ
ปฏิ บัติ ไม่ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรั บเหมา เพื อให้ เ ข้ าถึง ปั ญ หา
อย่างจริงจัง และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม ในระดับที
สามารถสร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้
3.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
การเรี ย นรู้ ผ่านกิ จ กรรม เสี ย งตามสาย และผ่านสื อสิงพิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น ใ ห้ กํ า ลั ง ค น มี ส่ ว น ร่ ว ม อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง นั บ ตั ง- แ ต่
การร่ วมวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํา เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อ
ชุม ชน กํ า ลัง คนต้ อ งมี ส่วนร่ ว มในการวางแผน ร่ ว มคิด และร่ ว มลงมื อ
ปฏิ บัติ ไม่ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรั บเหมา เพื อให้ เ ข้ าถึง ปั ญ หา
อย่างจริงจัง และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม ในระดับที
สามารถสร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้ ใ น ร ะ ดั บ ที
สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับได้
จากตารางที 5.5 ได้ มีผ้ ทู รงคุณวุฒิได้ ให้ ความคิดเห็นไว้ จําแนกตามรู ปแบบการศึกษา
แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบดังนี 1) การศึกษาในระบบ
1.1) ระดับอุดมศึกษาเป็ นระดับการศึกษาลําดับสุดท้ ายทีแรงงานฝี มือจะสําเร็ จ
การศึ ก ษาออกไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ งในโรงงาน/บริ ษั ท ฉะนั น- การจั ด การศึ ก ษา ใน
ระดับอุดมศึกษาจึงจําเป็ นต้ องทําให้ สําเร็จตามจุดมุง่ หมายทีได้ วางเอาไว้
1.2) การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ตรงการฝึ กงานของนิ สิ ต นัก ศึก ษา จะเป็ น
ประโยชน์ อย่างยิง เพราะ เป็ นการศึกษาจากสภาพจริ ง จึง จํ า เป็ นต้ องมี ก ารกํ า หนดหลักสูต ร
ให้ ชดั เจน ในตอนฝึ กงาน เช่น ความรู้เรื อง 3R ได้ แก่ Reduce Reuse Recycle เป็ นต้ น
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1.3) ความรู้ทีสําคัญอีกประการหนึงสําหรับการก้ าวสู่อตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์ คือ
ความรู้ พืน- ฐานด้ านเศรษฐศาสตร์ ปั ญหาทีพบในปั จจุบนั คือ นักสิงแวดล้ อมคิดแต่ไม่ส ามารถ
นําไปปฏิบตั ไิ ด้ เพราะความคิดนัน- ไม่สอดคล้ องกับต้ นทุน ในการผลิต ฉะนันจึ
- งเป็ นความรู้ พื -นฐาน
ทีสําคัญนอกจาก ความรู้พื -นฐานด้ านสิงแวดล้ อม
1.4) การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จําเป็ นต้ องเพิมรายวิช า
ทีเกียวข้ องกับสิงแวดล้ อมแบบบูรณาการ เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ กบั สิงแวดล้ อม วิชาวิทยาศาสตร์
กับสิงแวดล้ อม วิช าเทคโนโลยีกับสิงแวดล้ อม วิช าสถาปั ตยกรรมกับสิงแวดล้ อม เพิมเติม เป็ น
วิ ช าบัง คับ เลื อ ก ให้ นัก เรี ย นเลื อ กเรี ย น อย่ า งน้ อย 1 วิ ช า ตามความสามารถของตน เช่ น
ชอบวาดรู ป ก็ เ ลื อ ก สถาปั ตยกรรมกั บ สิ งแวดล้ อม เป็ นต้ น จะได้ เป็ นการกระตุ้ นให้ เกิ ด
ความตระหนัก และใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
1.5) การศึก ษาทุก ระดับ ต้ อ งทํ า ให้ เ ป็ นระบบ และต่อ เนื อง สอนตัง- แต่ร ะดับ
อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
1.6) การศึกษาต้ องสอนให้ เ ด็ก คิดและมองภาพรวมเป็ นระบบได้ ไม่ใช่เ น้ น ที
การท่องจํา
2) การศึกษานอกระบบ
2.1) แรงงานระดับบนควรมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ ให้ กับแรงงานระดับล่าง
เพือให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจทีตรงกัน
2.2) การศึกษาต้ องสอนให้ เ ด็ก คิดและมองภาพรวมเป็ นระบบได้ ไม่ใช่เ น้ น ที
การท่องจํา
3) การศึกษาตามอัธยาศัย
3.2) จิตสํานึกเป็ นสิงทีสําคัญทีสุด การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมเพือให้ เกิดจิตสํานึก
ควรจะให้ แรงงานทุกระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และแรงงานไร้ ฝี มือ มีส่วนร่ วม
วางแผนร่ ว มคิด และร่ ว มทํ า ไม่ ค วรเน้ น ที การปฏิ บัติอ ย่ า งเดี ย ว เพราะไม่ ใ ช่ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม
อย่างแท้ จริง
3.3) การกําหนดเวลาในการเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม อาจจะเกิด ผลกระทบอย่างอืน
ตามมา เพราะการร่ วมกิจกรรมอาจจะ ไม่ได้ เกิดจากจิตสํานึกทีดี แต่อาจจะเกิดจากการต้ องการ
สะสมเวลาในการร่วมกิจกรรม ทําให้ ไม่เกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
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นอกจากข้ อมูลข้ างต้ นแล้ ว ยังมีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ไว้ ดังนี “ในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาต่างๆ ต้องปรับบทเรี ยนให้ทนั สมัย ตอนนี 
กระแสโลกของเราเน้นอะไรต้องตามให้ทนั ผมคิ ดว่าต้องสอนการพัฒนาที *ยงั* ยื น
และอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศน์ ในบทเรี ยนใดบทเรี ยนหนึ*ง ไม่ถึงกับต้องเป็ นวิ ชาใหม่
แค่เสริ มเข้าไปในเนื อหาปั จจุบนั เช่ น วิ ชาสังคม อาจจะมี หวั ข้อนี เป็ นหัวข้อใน
เนื อ หา ส่วนระบบทีม* นั ลึกมากๆ ทางโรงงาน/บริ ษัท ก็ให้เค้าจัดอบรมหรื อศึกษาดู
งาน ภาครัฐจํ าเป็ นต้องเข้ามาดูแลในเรื * องของการให้ความรู้ กําลังคนในโรงงาน/
บริ ษัท ชาวบ้านในชุม ชน และสิ* ง สํ าคัญ ที *สุด คื อ จิ ตสํ า นึ กที *ดีต่อสิ* ง แวดล้อ ม
ถ้าให้ไปถามใครใครก็จะรู้ ว่าต้องอนุรักษ์ สิ*งแวดล้อม แต่จะไม่ปฏิ บตั ิ ตามหรื อไม่
ไม่สามารถตอบได้ เพราะขาดจิ ตสํานึก ต้องปลูกฝั งให้ได้ ตัง แต่วยั เด็ก”
(กิตกิ ร จามรดุสิต, สัมภาษณ์ , 20 มีนาคม 2556)
“การสอนด้านสิ* งแวดล้อมหรื อสิ* งแวดล้อมศึ กษา มี อยู่แล้วในทุกระดับ
สามารถดู จ ากหลักสูตร ประถมศึ กษา มัธ ยมศึ กษา คุณลักษณะ หรื อตัวชี วัด
ต่ า งๆ ได้ แต่ ก ารสอนนัน ยัง ไม่ ส ามารถทํ า ให้ เ กิ ด การปฏิ บ ัติ อ ย่ า งจริ งจัง ได้
มากกว่า ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในชี วิตประจํ าวันได้ ทําให้เด็กที *จบออกมาไม่เห็น
ความสํ าคัญ ของสิ* ง แวดล้อม ฉะนันต้อ งแก้ที*การสอน จะสอนอย่ า งไรให้เ กิ ด
การปฏิ บตั ิ ที*จริ งจัง สอนอย่างไรให้เกิ ดจิ ตสํ านึ กที *ดีต่อสิ* งแวดล้อม ในส่วนของ
เนื  อ หาอาจจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ ทัน สมัย บ้า ง อย่ า งเช่ น ในตอนนี ค วามรู้ เ รื * อ ง
การพัฒนาทีย* งั* ยืนกว่าจะได้เรี ยนก็ตอ้ งระดับมหาวิ ทยาลัย จํ าเป็ นต้องปรับปรุงให้
สอดคล้อง อาจจะสอนตัง แต่ระดับมัธยม เป็ นต้น
แรงงานระดับบน ระดับผู้บริ หาร ผู้ตดั สิ นใจ อาจจะใช้การศึกษาต่อใน
ประเทศ/ต่างประเทศ หรื อการศึกษาดูงาน เพราะต้องการความรู้ ทฤษฏี เชิ งลึ ก
มาใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจ ส่วนระดับล่างอาจจะเน้นความปลอดภัยใน
การใช้อปุ กรณ์ เพือ* ไม่ให้เกิ ดการรั*วไหลของสารเคมี ”
(อรรถพล อนันตวรสกุล, สัมภาษณ์ , 22 มีนาคม 2556)
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“แรงงานระดับ บน จะต้ อ งมี ค วามรู้ ทุก ด้ า นในสิ* ง ที * ต นทํ า ต้ อ งรู้ ลึ ก
ในเชิ งทฤษฏี มี ทกั ษะในการปฏิ บตั ิ งาน เพือ* ความปลอดภัย รวมถึงการคิ ด และ
การฟั ง ที * เ ป็ นระบบ การศึ ก ษาในระบบปั จ จุ บัน ต้อ งเน้ น ทฤษฏี ค วบคู่ ไ ปกับ
การปฏิ บัติ ในการทํ า งานปั จ จุ บัน แรงงานระดับ ล่ า งจะปฏิ บัติ ไ ด้แ ต่ แ รงงาน
ระดับบนปฏิ บตั ิ ไ ม่ ได้ เพราะไม่ เคยลงมื อปฏิ บตั ิ จริ ง ทํ าให้ไม่ ส ามารถวางแผน
ในการลดมลพิ ษ ได้อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ส่ ว นการศึ กษานอกระบบ ก็ เ ช่ น กัน
ระดับแรงงานฝี มื อต้องเน้นทฤษฏี ควบคู่ ไ ปกับการปฏิ บัติ และอาจจะใช้เ สริ ม
ความรู้ เ ฉพาะที *ใ ช้ ในการปฏิ บัติง าน เช่ น ความรู้ เ รื * องการบํ าบัดนํ า เสี ย และ
แรงงานไร้ฝีมื อ จํ าเป็ นต้องรู้เกี *ยวกับการใช้เครื *องมื อ เพือ* ให้เกิ ดความปลอดภัยใน
การปฏิ บตั ิ งาน เราจํ าเป็ นต้องให้ความรู้เพิ* มเติ มก็ปฏิ บตั ิ งาน การอบรมอาจจะมี
ใบรับรองให้เพือ* ใช้รับรองความรู้ ทักษะของแรงงาน ทัง หมดที *อยากจะเสริ มก็ คื อ
การศึกษาเน้นทฤษฏี ควบคู่ไปกับการปฏิ บตั ิ ในมิ ติของสิ* งแวดล้อม ต้องทําให้เกิ ด
ความตระหนักแล้วค่อยปลูกฝั ง จึงจะเกิ ดเจตคติ ทีด* ี เกิ ดจิ ตสํานึกทีด* ีได้”
(สนอง ทองปาน , สัมภาษณ์ , 19 มีนาคม 2556)
จากข้ อ มูล ดัง กล่ า วสามารถสรุ ป ร่ า งแนวทางการจัด การศึก ษาเพื อพัฒ นากํ า ลัง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ ดงั นี 1) การศึกษาในระบบ แรงงานทัง- 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มื อ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝี มื อ การจัด การศึก ษาต้ อ งให้ ค วามรู้ ด้ า นสิ งแวดล้ อ ม ความรู้ การพัฒ นาที ยังยื น
เศรษฐศาสตร์ และปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
แรงงานฝี มือ ระดับการศึกษาสุดท้ ายทีจบออกมา คือ ระดับอุดมศึกษา จะต้ องให้ ความรู้
ในระดับ ที สามารถนํ า ไปใช้ ในการคิ ด นโยบาย/การวางแผนงานเชื อมโยงทั ง- ระบบ และ
สร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท เกิดการปฏิบตั ิตามได้ และการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษา ต้ องเน้ นทฤษฏี ควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิ เพือให้ เข้ าใจวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน สามารถลดขัน- ตอนการผลิต และการใช้ เ ครื องมื อของแรงงานระดับล่างได้ สํ าหรั บ
การศึก ษาต่อ ในประเทศ/ต่า งประเทศ จะเป็ นไปเพื อเพิ มเติ ม ความรู้ เฉพาะด้ า นนัน- ๆ ตาม
ความต้ องการของโรงงาน/บริษัท เช่น นโยบาย/การวางแผนงาน กฎหมายสิงแวดล้ อม การจัดการ
สิงแวดล้ อม การขนส่งสถาปั ตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้ น
เพือนําเทคนิค วิธีการต่างๆ มาปรับใช้ ในโรงงาน/บริษัท
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แรงงานกึ งฝี มื อ ระดั บ การศึ ก ษาสุ ด ท้ ายที จบออกมา คื อ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชัน- สู ง (ปวส.) จะต้ อ งให้ ค วามรู้ ในระดับ ที สามารถถ่ า ยทอด และ
สร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
แรงงานไร้ ฝี มื อ ระดั บ การศึ ก ษาสุ ด ท้ ายที จบออกมา คื อ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย จะต้ องให้ ความรู้ ในระดับที
สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
2) การศึกษานอกระบบ แรงงานทัง- 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝี มือ จะใช้ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท เพือเพิมเติมความรู้ เฉพาะ
ด้ านนันๆ
- และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
แรงงานฝี มือ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท เช่น นโยบาย/การวางแผนงาน
กฎหมายสิ งแวดล้ อม การจัด การสิ งแวดล้ อม การขนส่ ง สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ การออก
แบบอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ในระดับทีสามารถนําไปใช้ ในการคิดนโยบาย/การวางแผนงาน เชือมโยง
ทังระบบ
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
แรงงานกึ งฝี มื อ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เช่ น ความรู้ เบื อ- งต้ น
ด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้ การพัฒนาทียังยืน เป็ นต้ น ในระดับทีสามารถถ่ายทอดและสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
แรงงานไร้ ฝี มื อ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เช่ น ความรู้ เบื อ- งต้ น
ด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้ การพัฒนาทียังยืน เป็ นต้ น ในระดับทีสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อ
ข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้ ได้
3) การศึกษาตามอัธยาศัย แรงงานทัง- 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝีมือ การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรทําร่ วมกับชุมชน
ให้ กําลังคนมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง นับตังแต่
- การร่ วมวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํา เช่น การปลูก
ต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ
ไม่ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง และเป็ นการปลูกฝั ง
เกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
แรงงานฝี มือ จะต้ องมีการปลูกฝั งเกิ ดจิตสํ านึกที ดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับการคิดหรื อ
วางแผน เพือประโยชน์ของส่วนร่วมได้
แรงงานกึงฝี มือ จะต้ องมีการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้
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แรงงานไร้ ฝี มือ จะต้ องมีการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับได้
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4. การนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า ข้ อมู ล จากกเอกสาร การเก็ บ แบบสอบถาม การสั ม ภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์ กลุ่ม เพือมาวิเคราะห์การนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลังคน
ในอุต สาหกรรมเชิ ง นิเ วศน์ โดยผู้วิ จัย สามารถนํ า เสนอแนวทางการจัดการศึก ษาเพื อพัฒ นา
กําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ดังตารางนี ตารางที 5.6 การนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
รู ปแบบการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ
1.1 แรงงานฝี มือ
1. การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาต้ องให้
ความรู้ด้านต่างๆ ดังนี (1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียังยืน
(3) เศรษฐศาสตร์
และปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถนําไปใช้
ในการคิดนโยบาย/การวางแผนงาน เชือมโยงทังระบบ
และสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
2. การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษา ต้ องเน้ น
ทฤษฏีควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิ
3. การศึก ษาต่อ ในประเทศ/ต่า งประเทศ เพื อเพิ มเติม ความรู้ เฉพาะ
ด้ านนันๆ
- ตาม ความต้ องการของโรงงาน/บริษัท ดังนี (1) นโยบาย/การวางแผนงาน
(2) กฎหมายสิงแวดล้ อม
(3) การจัดการสิงแวดล้ อม
(4) การขนส่ง
(5) การขนส่ง
(6) สถาปั ตยกรรมศาสตร์
(7) การออกแบบอุตสาหกรรม
(8) เศรษฐศาสตร์
เพื อนําเทคนิค วิธีการต่างๆ มาปรับใช้ ในโรงงาน/บริ ษัท ในระดับที
สามารถนําไปใช้ ในการคิดนโยบาย/การวางแผนงานเชือมโยงทั -งระบบ
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
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ตารางที 5.6 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ (ต่ อ)
1.2 แรงงานกึงฝี มือ
การศึกษาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสู
- ง (ปวส.) การจัดการศึกษาต้ องให้ ความรู้ ด้ านต่างๆ ดังนี (1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียังยืน
(3) เศรษฐศาสตร์
และปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถถ่ายทอด
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
การศึกษาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อ ระดับมัธยมศึกษา การจัดการศึกษาต้ องให้ ความรู้ ด้ านต่างๆ
ดังนี (1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียังยืน
(3) เศรษฐศาสตร์
และปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
2. การศึกษานอกระบบ
2.1 แรงงานฝี มือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เพื อเพิ มเติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
- และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
ดังนี (1) นโยบาย/การวางแผนงาน
(2) กฎหมายสิงแวดล้ อม
(3) การจัดการสิงแวดล้ อม
(4) การขนส่ง
(5) การขนส่ง
(6) การออกแบบอุตสาหกรรม
(7) สถาปั ตยกรรมศาสตร์
(8) เศรษฐศาสตร์
เพื อนําเทคนิค วิธี การต่างๆ มาปรั บใช้ ในโรงงาน/บริ ษัท ในระดับที
สามารถนําไปใช้ ในการคิดนโยบาย/การวางแผนงานเชือมโยงทัง- ระบบ
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
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ตารางที 5.6 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

2. การศึกษานอกระบบ (ต่ อ)
2.2 แรงงานกึงฝี มือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท เพื อเพิ มเติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
- และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
ดังนี (1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียังยืน
เพื อนํ าเทคนิค วิธี การต่างๆ มาปรั บใช้ ในโรงงาน/บริ ษัท ในระดับที
สามารถถ่ า ยทอดและสร้ างแรงจู ง ใจให้ กํ า ลัง คน ในโรงงาน/บริ ษั ท
เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
2.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท เพื อเพิ มเติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
- และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
ดังนี (1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียังยืน
เพื อนํ าเทคนิค วิธี การต่างๆ มาปรั บใช้ ในโรงงาน/บริ ษัท ในระดับที
สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้ ได้
3. การศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 แรงงานฝี มือ
การเรี ยนรู้ ผ่านกิ จกรรม เสียงตามสาย และผ่านสื อสิงพิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น ใ ห้ กํ า ลั ง ค น มี ส่ ว น ร่ ว ม อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง นั บ ตั ง- แ ต่
การร่ วมวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํา เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อ
ชุม ชน กํ า ลัง คนต้ องมี ส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ ว มคิด และร่ วมลงมื อ
ปฏิบัติ ไม่ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพื อให้ เข้ าถึงปั ญหา
อย่างจริ งจัง และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม ในระดับ
ทีสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ กับบุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้ ในระดับ
การคิดหรื อวางแผน เพือประโยชน์ของส่วนร่วมได้
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ตารางที 5.6 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

3. การศึกษาตามอัธยาศัย (ต่ อ)
3.2 แรงงานกึงฝี มือ
การเรี ยนรู้ ผ่านกิ จ กรรม เสี ยงตามสาย และผ่านสื อสิ งพิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว มกับ ชุม ชน ให้ กํ า ลัง คนมี ส่ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จัง นับ ตัง- แต่ การร่ ว ม
วางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํ า เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน
กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ไม่
ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง
และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้
3.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
การเรี ยนรู้ ผ่านกิ จ กรรม เสี ยงตามสาย และผ่านสื อสิ งพิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว มกับ ชุม ชน ให้ กํ า ลัง คนมี ส่ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จัง นับ ตัง- แต่ การร่ ว ม
วางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํ า เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน
กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ไม่
ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง
และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้ ในระดั บ ที สามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับได้
จากข้ อ มู ล ดัง กล่ า ว สามารถสรุ ป แนวทางการจัด การศึก ษาเพื อพัฒ นากํ า ลัง คนใน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ ดงั นี 1) การศึกษาในระบบ แรงงานทัง- 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มื อ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝี มื อ การจัด การศึก ษาต้ อ งให้ ค วามรู้ ด้ า นสิ งแวดล้ อ ม ความรู้ การพัฒ นาที ยังยื น
เศรษฐศาสตร์ และปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
แรงงานฝี มือ ระดับการศึกษาสุดท้ ายทีจบออกมา คือ ระดับอุดมศึกษา จะต้ องให้ ความรู้
ในระดับ ที สามารถนํ า ไปใช้ ในการคิ ด นโยบาย/การวางแผนงานเชื อมโยงทั ง- ระบบ และ
สร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท เกิดการปฏิบตั ิตามได้ และการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษา ต้ องเน้ นทฤษฏี ควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิ เพือให้ เข้ าใจวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน สามารถลดขัน- ตอนการผลิต และการใช้ เ ครื องมื อของแรงงานระดับล่างได้ สํ าหรั บ
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การศึก ษาต่อ ในประเทศ/ต่า งประเทศ จะเป็ นไปเพื อเพิ มเติ ม ความรู้ เฉพาะด้ า นนัน- ๆ ตาม
ความต้ องการของโรงงาน/บริษัท เช่น นโยบาย/การวางแผนงาน กฎหมายสิงแวดล้ อม การจัดการ
สิงแวดล้ อม การขนส่ง สถาปั ตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์
เป็ นต้ น เพือนําเทคนิค วิธีการต่างๆ มาปรับใช้ ในโรงงาน/บริษัท
แรงงานกึ งฝี มื อ ระดั บ การศึ ก ษาสุ ด ท้ ายที จบออกมา คื อ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชัน- สู ง (ปวส.) จะต้ อ งให้ ค วามรู้ ในระดับ ที สามารถถ่ า ยทอด และ
สร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
แรงงานไร้ ฝี มื อ ระดั บ การศึ ก ษาสุ ด ท้ ายที จบออกมา คื อ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย จะต้ องให้ ความรู้ ในระดับที
สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
2) การศึกษานอกระบบ แรงงานทัง- 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝีมือ จะใช้ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท จากหน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น
มูลนิธิสถาบันสิงแวดล้ อมไทย กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
ส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี ปุ่ น) เป็ นต้ น เพือเพิมเติมความรู้ เฉพาะด้ านนันๆ
- และประสบการณ์
ตามความต้ องการของโรงงาน/บริษัท
แรงงานฝี มือ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท เช่น นโยบาย/การวางแผนงาน
กฎหมายสิ งแวดล้ อม การจัด การสิ งแวดล้ อม การขนส่ ง สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ การออก
แบบอุ ต สาหกรรม เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้ น ในระดับ ที สามารถนํ า ไปใช้ ในการคิ ด นโยบาย/
การวางแผนงาน เชือมโยงทังระบบ
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท เกิดการปฏิบตั ิ
ตามได้
แรงงานกึ งฝี มื อ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เช่ น ความรู้ เบื อ- งต้ น
ด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้การพัฒนาทียังยืน เป็ นต้ น ในระดับทีสามารถถ่ายทอด และสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
แรงงานไร้ ฝี มื อ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เช่ น ความรู้ เบื อ- งต้ น
ด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้ การพัฒนาทียังยืน เป็ นต้ น ในระดับทีสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อ
ข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้ ได้
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3) การศึกษาตามอัธยาศัย แรงงานทัง- 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝีมือ การเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรทําร่วมกับชุมชน ให้
กําลังคนมีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง นับตังแต่
- การร่วมวางแผน ร่วมคิด และร่วมทํา เช่น การปลูกต้ นไม้
ในโรงงานหรื อชุมชน กําลังคนต้ องมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ไม่ควร
ดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรั บเหมา เพื อให้ เ ข้ าถึง ปั ญ หาอย่างจริ ง จัง และเป็ นการปลูกฝั ง เกิ ด
จิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
แรงงานฝี มือ จะต้ องมีการปลูกฝั งเกิ ดจิตสํ านึกที ดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับการคิดหรื อ
วางแผน เพือประโยชน์ของส่วนร่วมได้
แรงงานกึงฝี มือ จะต้ องมีการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้
แรงงานไร้ ฝี มือ จะต้ องมีการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับได้
นอกจากนี - ภาคการศึกษาควรจะให้ วิชาเรี ยนเกียวกับสิงแวดล้ อมและการพัฒนาทียังยืน
เป็ นวิชาหลัก และดําเนินการให้ ได้ ตามเป้าหมายทีได้ วางไว้ และภาคเอกชน โรงงาน/บริ ษัท ต้ องมี
นโยบายและการวางแผน ทีมีความชัดเจนและความต่อเนืองในการดําเนินงาน ภาครัฐจะต้ อง
สนับสนุนสถาบันฝึ กอบรมหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการฝึ กอบรมให้ ได้ มาตรฐาน
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บทที 6
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์:
กรณี ศึ ก ษานิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด ครั ง) นี เ) ป็ นเป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ คือ
(1) เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และ (2) เพือเสนอแนวทาง
การจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คุ ณ ลั ก ษณะของกํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์
และแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ในครัง) นี ) ผู้วิจยั เก็บ
รวบรวมข้ อ มูล จากการศึก ษาเอกสาร แบบสอบถามจากกํ า ลัง คนในโรงงาน/บริ ษั ท ที ตัง) อยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานต่างๆ ที เ กี ยวข้ อง นํ าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัง) หมดมาใช้ ประกอบการนําเสนอ
แนวทางการจัด การศึก ษาเพื อ พัฒ นากํ า ลัง คนในอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ : กรณี ศึก ษา
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สรุปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
การศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ในครัง) นี ) ผู้วิจยั เก็บรวบรวม
ข้ อมู ล จากการศึ ก ษาเอกสาร แบบสอบถาม จากกํ า ลั ง คนในโรงงาน/บริ ษั ท ที ตั ง) อยู่ ใ น
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใช้ การสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงาน/บริ ษัท
ที ตัง) อยู่ใ นนิ ค มอุต สาหกรรมมาบตาพุด ศูน ย์ เ พื อ นชุม ชน และคนที มี ส่ว นเกี ย วข้ อ งในชุม ชน
จํานวน 13 ท่าน และการสัม ภาษณ์ กลุ่มผู้ทรงคุณ วุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ที เ กี ยวข้ อง เช่น
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ สํ า นั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด โรงงาน/บริ ษั ท ที ตั ง) อยู่ ใ น
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์เพือนชุมชน และคนทีมีส่วนเกียวข้ องในชุมชน จํานวน 5 ท่าน
โดยสามารถสรุปได้ ดงั ตารางนี )
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ตารางที 6.1 คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ระดับแรงงาน
แรงงานฝี มือ

คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ความรู้
ทักษะ
บุคลิกอุปนิสัย
จิตสํานึก
1) นโยบาย/การวางแผนงาน 1) การสร้ างแรงจูงใจ
2) การเรี ยนรู้นวัตกรรมใหม่
แรงงานฝี มื อ
2) การจัดการสิงแวดล้ อม
จ ะ ต้ อ ง มี
3) การคิดเชิงระบบ
3) กฎหมายสิงแวดล้ อม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จิ ต สํ า นึ ก ต่ อ
4) ประสบการณ์สิงแวดล้ อม
จะมี ความคิ ดเห็นตรงกันว่า สิ# ง แ ว ด ล้ อ ม
5) การพัฒนาทียงั ยืน
ปั จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต ที # จ บ ม า ในระดับการคิ ด
6) เศรษฐศาสตร์
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง จ ะ ข า ด ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ห รื อ ว า ง แ ผ น
กํ า ลั ง ค น จ ะ ดํ า เ นิ น ง า น เ ชิ ง ร ะ บ บ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เพื # อ ประโยชน์
ภายใต้นโยบายของโรงงาน/ วิ เคราะห์ ภาพรวม หรื อ ของส่วนร่ วมได้
บริ ษัท และโรงงาน/บริ ษัทจะ ผลกระทบที #อ าจจะเกิ ด ขึ' น
ดํ า เนิ นงานภายใต้ กรอบ ได้
กฎหมายที #กําหนดไว้ ฉะนั'น
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต้ อ ง มี
การกํ าหนดนโยบายจาก
ผู้ บ ริ หารที # ชัด เจน
และ
นโยบายนั'น สามารถนํ า ไป
ปฏิ บัติ ไ ด้ โ ดยไม่ ส่ ง กระทบ
ต่อธุรกิ จ
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ตารางที 6.1 (ต่อ)
คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ความรู้
ทักษะ
บุคลิกอุปนิสัย
แรงงานกึงฝี มือ 1) ด้ านสิงแวดล้ อม
จิตสํานึก
1) การสร้ างแรงจูงใจ
แรงงานกึ# ง
2) การพัฒนาทียงั ยืน
2) การเรี ยนรู้นวัตกรรมใหม่
3) เศรษฐศาสตร์
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ฝี มื อ จ ะ ต้ อ ง
โ ร ง ง า น / บ ริ ษั ท จ ะ มี จะมี ความคิ ดเห็นตรงกันว่า มี จิ ตสํ านึ กต่ อ
การอบรมกํ าลังคนก่ อนเข้า แรงงานที #จ บมา ส่ วนใหญ่ สิ# ง แ ว ด ล้ อ ม
ทํ า งานในโรงงาน/บริ ษั ท จ ะ ข า ด ทั ก ษ ะ ใ น ร ะ ดั บ ที #
หรื อการอบรมหน้ า ง าน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที # ดี ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ก่ อนปฏิ บตั ิ งานจริ ง ปั ญหา สามารถ ลดการขั' น ตอน โ น้ ม น้ า ว ห รื อ
ที #พบ คื อ กํ าลังคนในระดับ การใช้เครื #องมื อ ลดปริ มาณ ชั ก จู ง บุ ค ค ล
แรงงานกึ# งฝี มื อ จะมี ความรู้ ขยะหน้างานได้ ขาดระบบ ร อ บ ข้ า ง ใ ห้
ปฏิ บตั ิ ตามได้
เบื ' อ งต้ น ด้ า นสิ# งแวดล้ อ ม การทํางานทีด# ี
ในระดั บ หนึ# ง แต่ ยั ง ขาด
การเชื #องโยงเป็ นระบบ
ระดับแรงงาน
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ตารางที 6.1 (ต่อ)
ระดับแรงงาน
แรงงานไร้ ฝีมือ

คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ความรู้
ทักษะ
บุคลิกอุปนิสัย
การเรี ยนรู้ นวัตกรรมใหม่
จิตสํานึก
1) ด้ านสิงแวดล้ อม
แรงงานไร้
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
2) การพัฒนาทียงั ยืน
จะมี ความคิ ดเห็นตรงกันว่า ฝี มื อ จ ะ ต้ อ ง
3) เศรษฐศาสตร์
โรงงาน/บริ ษั ท จะมี ปั จ จุ บั น บั ณ ฑิ ตที # จ บ ม า มี จิ ตสํ านึ กต่ อ
การอบรมกํ าลังคนก่ อนเข้า ส่ ว นใหญ่ จะขาดทั ก ษะ สิ# ง แ ว ด ล้ อ ม
ทํ า งานในโรงงาน/บริ ษั ท การปฏิ บตั ิ งานที #ดี ทํ างานที # ใ น ร ะ ดั บ ที #
หรื อการอบรมหน้ า ง าน ผ ลิ ต อ อ ก ม า ข า ด สามารถปฏิ บัติ
ตามข้ อ กํ า หนด
ก่ อนปฏิ บตั ิ งานจริ ง ปั ญหา ความประณี ต
หรื อข้อบังคับได้
ที #พบ คื อ กํ าลังคนในระดับ
แรงง านไ ร้ ฝี มื อ จะขาด
ค ว า ม รู้ เ บื ' อ ง ต้ น
ด้านสิ# งแวดล้อม

จากข้ อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ ว่า คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ดังนี )
1) ด้ านความรู้ แรงงานฝี มื อเป็ นแรงงานที มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
มากทีสดุ สามารถกําหนดทิศทางของโรงงาน/บริ ษัทได้ ฉะนันการก้
)
าวไปสู่อตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์
แรงงานฝี มือจึงจําเป็ นต้ องมีความรู้ เกียวกับนโยบาย/การวางแผนงาน สามารถกําหนดนโยบาย
ตัวชี )วัด ทีมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ ในระดับทีสามารถเชือมโยงเป็ นระบบหรื อ
นํามาประยุกต์ใช้ และจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ส่วนแรงงานกึงฝี มือ และแรงงานไร้ ฝีมือ
จํ าเป็ นต้ องมี ความรู้ เบือ) งต้ นด้ านสิ ง แวดล้ อ ม การพัฒ นาที ยัง ยื น และเศรษฐศาสตร์ เพื อเป็ น
พืน) ฐานในการเข้ าฝึ กอบรมกับทางโรงงาน/บริ ษัท ที จะดําเนินการให้ ก่อนเข้ าทํางาน เพือสร้ าง
ความเข้ าใจทีตรงกันในการก้ าวไปสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์
2) ด้ านทักษะ แรงงานฝี มื อ จํ าเป็ นต้ องมี ทัก ษะการคิดเชิ ง ระบบ และทัก ษะการสร้ าง
แรงจูงใจ สามารถวิเคราะห์ภาพรวม หรื อผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ )นได้ เนืองจากระดับแรงงานที
รองลงมาจะมีความรู้ และความเข้ าใจในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์น้อยกว่า การสร้ างแรงจูงใจให้
ตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาสิงแวดล้ อม และผลกระทบทีจะเกิดขึ )นต่อตนเอง ชุมชน และ

227
สังคม รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาจึงเป็ นสิงสําคัญ และแรงงานทุกระดับ ต้ องมีทกั ษะ
การเรี ยนรู้นวัตกรรมใหม่ เนืองจากอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์เป็ นแนวความคิดใหม่
3) ด้ านบุคลิกอุปนิสัย แรงงานทัง) 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มื อ แรงงานกึง ฝี มื อ และ
แรงงานไร้ ฝีมือ จําเป็ นต้ องมีจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ยอมรับว่าตนเองมีส่วนช่วยแก้ ไขปั ญหา
สิงแวดล้ อมได้ และปฏิบตั ิ อย่างจริงจัง เพือการก้ าวไปสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์
แรงงานฝี มือ จะต้ องมีจิตสํานึกต่อสิงแวดล้ อม ในระดับการคิดหรื อวางแผน เพือประโยชน์
ของส่วนร่วมได้
แรงงานกึงฝี มือ จะต้ องมีจิตสํานึกต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถสร้ างแรงจูงใจหรื อ
โน้ มน้ าวบุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ติ ามได้
แรงงานไร้ ฝีมือ จะต้ องมีจิตสํานึกต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
หรื อข้ อบังคับได้
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2. การนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
การศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ในครัง) นี ) ผู้วิจยั เก็บรวบรวม
ข้ อมู ล จากการศึ ก ษาเอกสาร แบบสอบถาม จากกํ า ลั ง คนในโรงงาน/บริ ษั ท ที ตั ง) อยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การสัมภาษณ์ผ้ ูทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ
เกียวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมด้ านสิงแวดล้ อม กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม จํานวน 5 ท่าน
และการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ที เกี ยวข้ อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ
สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้ อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมสิงแวดล้ อมศึกษาแห่งประเทศไทย และสํานักส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม จํานวน 5 ท่าน นําผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทังหมดมาใช้
)
ประกอบการนําเสนอ แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ โดยสามารถสรุปได้ ดงั ตารางนี )
ตารางที 6.2
เชิงนิเวศน์

การนํ าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรม

รู ปแบบการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ
1.1 แรงงานฝี มือ
1. การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาต้ องให้
ความรู้ ด้ านต่างๆ ดังนี )
(1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียงั ยืน
(3) เศรษฐศาสตร์
และปลูกฝั ง จิตสํานึกที ดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับที สามารถนําไปใช้
ในการคิดนโยบาย/การวางแผนงานเชือมโยงทังระบบ
)
และสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
2. การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษา ต้ องเน้ น
ทฤษฏีควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิ
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ตารางที 6.2 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

1. การศึกษาในระบบ (ต่ อ)
1.1 แรงงานฝี มือ
3. การศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ เพือเพิมเติมความรู้ เฉพาะด้ าน
(ต่ อ)
นันๆ
) ตาม ความต้ องการของโรงงาน/บริษัท ดังนี )
(1) นโยบาย/การวางแผนงาน
(2) กฎหมายสิงแวดล้ อม
(3) การจัดการสิงแวดล้ อม
(4) การขนส่ง
(5) การขนส่ง
(6) การออกแบบอุตสาหกรรม
(7) สถาปั ตยกรรมศาสตร์
(8) เศรษฐศาสตร์
เพื อนําเทคนิค วิธีการต่างๆ มาปรั บใช้ ในโรงงาน/บริ ษัท ในระดับที
สามารถนําไปใช้ ในการคิดนโยบาย/การวางแผนงานเชือมโยงทัง) ระบบ
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
1.2 แรงงานกึงฝี มือ
การศึกษาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสู
) ง (ปวส.) การจัดการศึกษาต้ องให้ ความรู้ ด้ านต่างๆ ดังนี )
(1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียงั ยืน
(3) เศรษฐศาสตร์
และปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถถ่ายทอด
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
การศึกษาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อ ระดับมัธยมศึกษา การจัดการศึกษาต้ องให้ ความรู้ ด้ านต่างๆ
ดังนี )
(1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียงั ยืน
(3) เศรษฐศาสตร์
และปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
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ตารางที 6.2 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

2. การศึกษานอกระบบ
2.1 แรงงานฝี มือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เพื อเพิ ม เติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
) และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
ดังนี )
(1) นโยบาย/การวางแผนงาน
(2) กฎหมายสิงแวดล้ อม
(3) การจัดการสิงแวดล้ อม
(4) การขนส่ง
(5) การขนส่ง
(6) การออกแบบอุตสาหกรรม
(7) สถาปั ตยกรรมศาสตร์
(8) เศรษฐศาสตร์
เพื อนําเทคนิค วิธี การต่างๆ มาปรั บใช้ ในโรงงาน/บริ ษัท ในระดับที
สามารถนําไปใช้ ในการคิดนโยบาย/การวางแผนงานเชือมโยงทัง) ระบบ
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
2.2 แรงงานกึงฝี มือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เพื อเพิ ม เติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
) และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
ดังนี )
(1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียงั ยืน
เพื อนําเทคนิค วิธี การต่างๆ มาปรั บใช้ ในโรงงาน/บริ ษัท ในระดับที
สามารถถ่ า ยทอดและสร้ างแรงจู ง ใจให้ กํ า ลั ง คน ในโรงงาน/บริ ษั ท
เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
2.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เพื อเพิ ม เติม ความรู้
เฉพาะด้ านนันๆ
) และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท
ดังนี )
(1) ด้ านสิงแวดล้ อม
(2) การพัฒนาทียงั ยืน
เพื อนําเทคนิค วิธี การต่างๆ มาปรั บใช้ ในโรงงาน/บริ ษัท ในระดับที
สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้ ได้
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ตารางที 6.2 (ต่อ)
รู ปแบบการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

3. การศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 แรงงานฝี มือ
การเรี ยนรู้ ผ่านกิ จกรรม เสี ยงตามสาย และผ่านสื อสิง พิมพ์ ควรทํ า
ร่ ว มกับ ชุม ชน ให้ กํ า ลัง คนมี ส่ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จัง นับ ตัง) แต่ การร่ ว ม
วางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํ า เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน
กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ไม่
ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง
และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้ ในระดับการคิดหรื อ
วางแผน เพือประโยชน์ของส่วนร่วมได้
3.2 แรงงานกึงฝี มือ
การเรี ยนรู้ ผ่านกิ จ กรรม เสี ยงตามสาย และผ่านสื อสิ ง พิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว มกับ ชุม ชน ให้ กํ า ลัง คนมี ส่ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จัง นับ ตัง) แต่ การร่ ว ม
วางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํ า เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน
กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ไม่
ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง
และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้
3.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
การเรี ยนรู้ ผ่านกิ จ กรรม เสี ยงตามสาย และผ่านสื อสิ ง พิม พ์ ควรทํ า
ร่ ว มกับ ชุม ชน ให้ กํ า ลัง คนมี ส่ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จัง นับ ตัง) แต่ การร่ ว ม
วางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํ า เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน
กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ไม่
ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง
และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้ ในระดั บ ที ส ามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับได้
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จากข้ อ มู ล ดัง กล่ า วสามารถสรุ ป แนวทางการจัด การศึ ก ษาเพื อ พัฒ นากํ า ลัง คนใน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ ดงั นี )
1) การศึกษาในระบบ แรงงานทัง) 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มื อ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝี มื อ การจัด การศึก ษาต้ อ งให้ ค วามรู้ ด้ า นสิ ง แวดล้ อ ม ความรู้ การพัฒ นาที ยัง ยื น
เศรษฐศาสตร์ และปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
แรงงานฝี มือ ระดับการศึกษาสุดท้ ายทีจบออกมา คือ ระดับอุดมศึกษา จะต้ องให้ ความรู้
ในระดับ ที ส ามารถนํ า ไปใช้ ในการคิ ด นโยบาย/การวางแผนงานเชื อ มโยงทั ง) ระบบ และ
สร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท เกิดการปฏิบตั ิตามได้ และการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษา ต้ องเน้ นทฤษฏีควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิ เพือให้ เข้ าใจวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน สามารถลดขัน) ตอนการผลิต และการใช้ เ ครื องมื อของแรงงานระดับล่างได้ สํ าหรั บ
การศึก ษาต่อ ในประเทศ/ต่า งประเทศ จะเป็ นไปเพื อ เพิ ม เติ ม ความรู้ เฉพาะด้ า นนัน) ๆ ตาม
ความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท เช่น นโยบาย/การวางแผนงาน กฎหมายสิงแวดล้ อม การจัดการ
สิงแวดล้ อม การขนส่ง สถาปั ตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์
เป็ นต้ น เพือนําเทคนิค วิธีการต่างๆ มาปรับใช้ ในโรงงาน/บริษัท
แรงงานกึงฝี มือ ระดับการศึกษาสุดท้ ายทีจบออกมา คือ ระดับอาชีวศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสู
) ง (ปวส.) จะต้ องให้ ความรู้ ในระดับทีสามารถถ่ายทอด และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคน
ในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
แรงงานไร้ ฝีมือ ระดับการศึกษาสุดท้ ายทีจบออกมา คือ ระดับอาชีวศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรื อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้ องให้ ความรู้ ในระดับทีสามารถปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้
2) การศึกษานอกระบบ แรงงานทัง) 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝีมือ จะใช้ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท จากหน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น
มูลนิธิสถาบันสิงแวดล้ อมไทย กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้ อม สถาบันสิงแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
ส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี ปน)
ุ่ เป็ นต้ น เพือเพิมเติมความรู้ เฉพาะด้ านนันๆ
) และประสบการณ์
ตามความต้ องการของโรงงาน/บริษัท
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แรงงานฝี มือ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัท เช่น นโยบาย/การวางแผนงาน
กฎหมายสิง แวดล้ อม การจัดการสิ ง แวดล้ อ ม การขนส่ง สถาปั ตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ
อุต สาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้ น ในระดับ ที ส ามารถนํ า ไปใช้ ใ นการคิด นโยบาย/
การวางแผนงานเชือมโยงทังระบบ
)
และสร้ างแรงจูงใจให้ กําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท เกิดการปฏิบตั ิ
ตามได้
แรงงานกึ ง ฝี มื อ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เช่ น ความรู้ เบื อ) งต้ น
ด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้ การพัฒนาทียงั ยืน เป็ นต้ น ในระดับทีสามารถถ่ายทอดและสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กําลังคนในโรงงาน/บริษัท เกิดการปฏิบตั ติ ามได้
แรงงานไร้ ฝี มื อ การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษั ท เช่ น ความรู้ เบื อ) งต้ น
ด้ านสิงแวดล้ อม ความรู้ การพัฒนาทียงั ยืน เป็ นต้ น ในระดับทีสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อ
ข้ อบังคับ ในชีวิตประจําวันได้ ได้
3) การศึกษาตามอัธยาศัย แรงงานทัง) 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และ
แรงงานไร้ ฝีมือ การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรทําร่ วมกับชุมชน
ให้ กําลังคนมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง นับตังแต่
) การร่ วมวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมทํา เช่น การปลูก
ต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน กําลังคนต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน ร่ วมคิด และร่ วมลงมือปฏิบตั ิ
ไม่ควรดําเนินโครงการผ่านบริษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริงจัง และเป็ นการปลูกฝั งเกิด
จิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
แรงงานฝี มือ จะต้ องมีการปลูกฝั งเกิ ดจิตสํ านึกที ดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับการคิดหรื อ
วางแผน เพือประโยชน์ของส่วนร่วมได้
แรงงานกึงฝี มือ จะต้ องมีการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคลรอบข้ างให้ ปฏิบตั ิตามได้
แรงงานไร้ ฝี มือ จะต้ องมีการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อม ในระดับทีสามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อข้ อบังคับได้
นอกจากนี ) ภาคการศึกษาควรจะให้ วิชาเรี ยนเกียวกับสิงแวดล้ อมและการพัฒนาทียงั ยืน
เป็ นวิชาหลัก และดําเนินการให้ ได้ ตามเป้าหมายทีได้ วางไว้ และภาคเอกชน โรงงาน/บริ ษัท ต้ องมี
นโยบายและการวางแผน ทีมีความชัดเจนและความต่อเนืองในการดําเนินงาน ภาครัฐจะต้ อง
สนับสนุนสถาบันฝึ กอบรมหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการฝึ กอบรมให้ ได้ มาตรฐาน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ข้ างต้ น สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี )
1) จากผลการวิจัย คุณ ลักษณะของกํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิง นิเวศน์ แบ่ง ออกเป็ น
3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ ด้ านทักษะ และด้ านบุคลิกอุปนิสยั ซึงด้ านบุคลิกอุปนิสยั ได้ แก่ การมี
จิต สํ า นึก ที ดี ต่อ สิ ง แวดล้ อมถื อ ได้ ว่า เป็ นคุณ ลัก ษณะที สํ าคัญ ที สุด ของกํ า ลัง คน ในการก้ า วสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จากผลการวิจัย พบว่า กํ าลังคนส่วนใหญ่มีความตระหนักในเรื องของ
อุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ในระดับ มาก แต่ส าเหตุสํ า คัญ ที ยัง ไม่ ส ามารถก้ าวสู่อุต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์ได้ ส่วนหนึง เพราะการขาดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อมของกําลังคน
2) จากผลการวิจัย พบว่า กํ าลังคนส่วนใหญ่ มีความตระหนักในเรื องของอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ แต่ยัง ความรู้ ความเข้ าใจ เกี ยวกับอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ การก้ าวสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์กําลังคนทุกระดับจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจทีตรงกัน ฉะนันแนวทางการจั
)
ดการศึกษา
เพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จะมีสว่ นช่วยสร้ างความรู้ ทักษะ และบุคลิกอุปนิสยั
ที ต รงกัน และสอดคล้ อ งกับ การเป็ นอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ซึ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
มลิว รรณ บรรณจักร (2550) ได้ ทํา การวิจัยเรื อง ผลการดํา เนิน โครงการนิ คมอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน พบว่า ในส่วนของความรู้ ความเข้ าใจ
โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิ เ วศ นิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ จั ง หวั ด ลํ า พู น
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ในระดับ
ปานกลางเท่านัน)
3) จากการวิจยั พบว่า สภาพปั จจุบนั ในการจัดการศึกษา ไม่สามารถผลิตบัณฑิตได้ ตรง
ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท บัณ ฑิตขาดความรู้ ขาดทัก ษะ และขาดบุคลิ กอุปนิสัย
ซึง สอดคล้ องกับรายงานของ สํ านักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา (2549) ได้ ทํา รายงานเรื อ ง
ผลการศึ ก ษาความต้ องการกํ า ลั ง คนของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม พบว่ า ปั ญหาและข้ อจํ า กั ด
ด้ านกํ าลังคน เช่น เนื อ) หาสาระที เรี ยนไม่ตรงกับการใช้ ง านหรื อการปฏิ บัติง านจริ ง ไม่ทันสมัย
ไม่ก้าวทันความก้ าวหน้ า ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถานประกอบการต้ องมาฝึ กอบรม
เพิมเติมอย่างน้ อย 3 – 6 - 12 เดือน จึงจะสามารถทํางานได้ ตามต้ องการ และขาดทักษะความรู้
พื )นฐานทีจําเป็ น ได้ แก่ การสือสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ฟั ง พูด อ่าน เขียน) ความรู้ ด้าน IT
ความรู้ ด้านการบริ หารจัดการ การประยุกต์ใช้ ตวั เลข/ทักษะคํานวณขันพื
) )นฐาน และคุณลักษณะ
สําคัญบางประการ ได้ แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ ปัญหา ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
และความอดทน เป็ นต้ น
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4) จากการวิจยั พบว่า สาเหตุหนึง ทีโรงงาน/บริษัท ไม่สามารถดําเนินงานด้ านสิงแวดล้ อม
หรื ออุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ได้ เพราะความไม่สอดคล้ องกับผลตอบแทนทางธุรกิจ ฉะนันกํ
) าลังคน
นอกจากจะมี ความรู้ ด้ านสิง แวดล้ อมแล้ วจึงจํ าเป็ นต้ องมี ความรู้ ด้ านเศรษฐศาสตร์ ด้วย จึง จะ
สามารถดําเนินงานตามหลักความเป็ นจริงได้
5) จากการวิจยั พบว่า การก้ าวสู่อตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์ ต้ องเริ มต้ องมีนโยบาย แนวทาง
การปฏิบตั ิ และการดําเนินงานทีชดั เจน ในระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับนิคมอุตสาหกรรม
และระดับโรงงาน/บริ ษัท แบ่งหน้ าที แบ่งงานส่วนรับผิดชอบทีชดั เจน เพราะบางอย่างต้ องได้ รับ
การสนับสนุน และการช่วยเหลื อจากรั ฐบาล บางอย่างต้ องดํ าเนินงาน โดยนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด บางอย่างต้ องดําเนินงานโดยโรงงาน/บริ ษัท และบางอย่างต้ องดําเนินงานร่ วมกัน
ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับโรงงาน/บริ ษัท จากนันต้
) องมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
และการประเมิ น ผลเป็ นระยะ เพื อ เป็ นการทบทวน ปรุ ง ปรั บ แก้ ไขปั ญหาที เ กิ ด ขึ น) และ
การดําเนินงาน การตรวจสอบ และการประเมินผล ต้ องทําอย่างต่อเนือง รวมถึงการให้ ชาวบ้ าน
ในชุมชนมีส่วนร่ วมกับการตรวจสอบ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อุบลวรรณ สิทธิธรรม (2550)
ได้ ทํ า การวิ จัย เรื อ ง การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การพัฒ นานิ ค มอุต สาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิ เ วศ
กรณีศกึ ษานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า การก้ าวสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ควรมี
การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิทีชดั เจน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ )น เพือสามารถ
ดําเนินการตามหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศได้ อย่างแท้ จริงในอนาคต
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อ เสนอแนะในการนํ า แนวทางการทางการจัดการศึกษาเพื อพัฒนาบุคลากรสํ าหรั บ
การปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ไปปฏิบตั ิ ดังนี )
1) คุ ณ ลั ก ษณ ะอุ ต ส าห กร รม เชิ ง นิ เว ศน์ ใ นแ ต่ ล ะก ลุ่ ม อุ ต สา หก รร ม ไ ด้ แ ก่
กลุ่มอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี เคมีภัณท์ เหล็ก แก๊ ส โรงกลันนํา) มัน และสาธารณูปโภค ควรจะมี
การประชุมเพื อศึกษากระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมและโรงงาน/บริ ษัท ว่าในกระบวน
การผลิตนัน) มีการปล่อยของเสียหรื อไม่อย่างไร ของเสียทีได้ จากกระบวนการผลิตของโรงงาน/
บริ ษั ท หนึ ง อาจจะสามารถนํ า ไปใช้ เ ป็ นวัต ถุดิบ ในการผลิ ต ของอี ก โรงงานก็ ไ ด้ ทัง) นี เ) พราะ
กระบวนการผลิต ของแต่ล ะกลุ่ม อุต สาหกรรมและโรงงาน/บริ ษั ท จะไม่เ หมื อนกันโดยจะต้ อ ง
คํานึงถึงปั ญหา ผลกระทบของพื )นทีของกลุม่ อุตสาหกรรมและโรงงาน/บริษัทด้ วย
2) คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ แรงงานทุกระดับ ต้ องมีจิตสํานึกที
ดีต่อสิงแวดล้ อม ยอมรับว่าตนเองมีส่วนช่วยแก้ ไขปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ หากมีความรู้ ทักษะแต่ขาดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม ก็จะไม่มี
การปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ทําให้ ไม่สามารถก้ าวไปสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์ได้
3) แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จะต้ องเน้ น
การบูรณาการเพือให้ เ กิดจิตสํ านึกที ดีต่อสิง แวดล้ อม สถาบันการศึกษาควรบูรณาการปลูกฝั ง
จิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อมในทุกรายวิชา กลุม่ อุตสาหกรรมและโรงงาน/บริ ษัท ปลูกฝั งจิตสํานึกทีดี
ต้ องสิงแวดล้ อมผ่านกิจกรรมการช่วยเหลือชุม ชน จะเป็ นการทําให้ เห็นปั ญหาและผลกระทบที
เกิดขึ )นได้ ชดั เจนมากทีสดุ จะทําให้ เกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
4) ภาครั ฐ จะต้ อ งกํ า หนดกฎหมาย นโยบายและการวางแผน วัต ถุประสงค์ ตัว ชี ว) ัด
ระยะเวลาดําเนินงาน และการตรวจสอบทีโปร่งใส มีความจริ งจังและต่อเนือง เกียวกับการก้ าวสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ นอกจากนี )จะต้ องให้ ความรู้ ประชาชนเกียวกับการป้องกันตัวเอง กฎหมาย
โดยเฉพาะส่วนของอํานาจในตรวจสอบ การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชน
5) ภาคเอกชน ส่วนของประชาชนในชุมชน ภาคเอกชนจะต้ องรับฟั ง ความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื )นที ให้ การเหลือชุมชนในพื )นทีอย่างจริ งจัง เช่น หน่วยแพทย์ตรวจและรักษาร่างกาย
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื องมือ และยารักษาเมือได้ รับสารพิษ และในส่วนของกําลังคนในโรงงาน/
บริ ษั ท จะต้ อ งมี เ วลาในการร่ ว มกิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ ชุม ชน เพื อ จิ ต สํ า นึ ก ที ดี ต่ อ สิ ง แวดล้ อม
อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม เช่น การกําหนดเวลาเพือให้ กําลังคนต้ องเข้ าร่วมกิจกรรม
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6) ภาคประชาชน ส่วนของประชาชนในชุมชนและในส่วนของกําลังคนในโรงงาน/บริ ษัท
จะต้ องให้ ความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือ การปฏิบตั งิ านของภาครัฐและภาคเอกชน และรักษาสิทธิ
หน้ าที ทีพงึ จะได้ รับตามกฎหมาย
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง) ต่อไป มีดงั นี )
1) การวิ จัย ครั ง) นี ม) ี ข้ อ จํ ากัด ในเรื อ งความร่ วมมื อ ในการขอเก็ บ ข้ อ มูล โรงงาน/บริ ษั ท
ที ตงั ) อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัง หวัดระยอง รวมถึง หน่ว ยงานต่างๆ ที เ กี ยวข้ องกับ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไม่ให้ ความร่วมมือในการเก็บข้ อมูล ในการวิจยั ครัง) ต่อไปควรลงลึกถึง
รายละเอียดการพัฒนากําลังคน โดยการศึกษา การฝึ กอบรม และกิจกรรม CSR โรงงาน/บริ ษัท
เป็ นต้ น
2) การวิ จั ย ครั ง) นี ผ) ้ ู วิ จั ย ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การศึ ก ษาเพื อ พั ฒ นากํ าลั ง คน
ในอุตสาหกรรม เชิงนิเวศน์ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในส่วนของกํ าลังคนสายการผลิต
เนืองจากมีข้อจํากัดในการขอเก็บข้ อมูล ในการวิจยั ครัง) ต่อไปควรศึกษา กําลังคนทังระบบ
)
ตังแต่
)
ระดับผู้บริหาร แม่บ้าน และยามรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น
3) การวิ จั ย ครั ง) นี ) ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การศึ ก ษาเพื อ พั ฒ นากํ า ลั ง คนใน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึงมีอุตสาหกรรมพื )นฐานทีสําคัญของ
นิคมอุตสาหกรรม ได้ แก่ ปิ โตรเคมี เคมีภณ
ั ฑ์ และโรงกลัน นํ )ามัน เป็ นต้ น ในการวิจยั ครัง) ต่อไปควร
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238

รายการอ้ างอิง
ภาษาไทย
กฤตยาพร ทัพ ภะทัต . โครงการ/แผนงาน Eco-Park (Eco-Industrial Estate)
“นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”. ระยอง: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2543.
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย. เกี4 ยวกั บ องค์ ก ร. [ออนไลน์ ]. 2554ก. แหล่ง ที, ม า:
http://www.ieat.go.th/main/default/ShowMenuDetail/id/83 [21 มีนาคม 2554]
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย. คํา จํา กัด ความของเมื องอุต สาหกรรมเชิงนิ เวศน์ .
[ออนไลน์ ]. 2555ก.แหล่ ง ที, ม า: http://www.ieat.go.th/ecocenter/default/showMenu
Detail/id/271 [17 พฤศจิกายน2555]
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. ที4มาปั ญหาสิ4งแวดล้ อมมาบตาพุด. [ออนไลน์]. 2554ข.
แ ห ล่ ง ที, ม า : http://www.ieat.go.th/ieat/index.php? option=com_content&view=
article&id=154&Itemid=157&lang=th [10 กุมภาพันธ์ 2554]
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย. รายงานประจํ า ปี 2554. กรุ ง เทพมหานคร:
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555ข.
กิ ติ ก ร จามรดุ สิ ต และคนอื, น ๆ. การวิ เ คราะห์ ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ของ
กลุ่ มอุ ต สาหกรรม ในเขตพื นI ที4 ม าบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง. กรุ ง เทพมหานคร:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2550.
กิ ติ ก ร จามรดุ สิ ต . แนวทางการเพิ4 มประสิ ท ธิ ภ าพอุ ต สาหกรรมสู่ ความยั4 งยื น .
กรุงเทพมหานคร: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2551.
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
V Vนฐาน, สํานักงาน. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั นI พืนI ฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2551.
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สํานักงาน. หลักสู ตรการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2546.
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน. สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554.
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน, สํ านักงาน. คู่ มื อ การวางแผนและบริ หารกํา ลั งคน.
กรุงเทพมหานคร: ธีรานุสรณ์การพิมพ์, 2529.

239

คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน, สํานักงาน. แนวทางการวางแผนกําลังคนเชิงกลยุทธ์
ในส่ วนราชการ. กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟวิ,ง, 2549.
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. คู่มือยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ที4ย4 ังยืนสําหรั บประเทศไทย. กรุ งเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551.
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. ทิศทางการปรั บโครงสร้ าง
อุตสาหกรรมไทยและกรอบแนวทางการพัฒนาพืนI ที4/เมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์
และชุมชนยั4งยืน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2552.
ควบคุมมลพิษ, กรม. กองแผนงาน. ประเทศไทยกับการพัฒนาอย่ างยั4งยืน. กรุ งเทพมหานคร:
กรมควบคุมมลพิษ, 2551ก.
ควบคุมมลพิษ, กรม. ทฤษฎี Eco-Efficiency ดุลยภาพระหว่ างเศรษฐกิจและสิ4งแวดล้ อม.
[ออนไลน์]. 2551ข. แหล่งที,มา: http://ptech.pcd.go.th/p2/eco-design-article-view.
php?aid=81 [21 กันยายน 2554]
ควบคุม โรค, กรม. สถานการณ์ แก้ ไขปั ญหามลพิษ สิ4งแวดล้ อ มที4มี ผ ลกระทบต่ อ สุข ภาพ
ในพืนI ที4มาบตาพุด จังหวัดระยอง. กรุงเทพมหานคร: กรมควบคุมโรค, 2555.
ณรงค์ศกั ดิa ธนวิบูลย์. เศรษฐศาสตร์ แรงงานและแรงงานสัมพันธ์ . นนทบุรี: ฝ่ ายการพิมพ์
สํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528.
ทองศรี กํ า ภู ณ อยุ ธ ยา. การวางแผนกํ า ลั ง คน: แนวความคิ ด และแนวทางปฏิ บั ติ .
กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2526.
ทิพาวดี เมฆสวรรค์. การวางแผนและพัฒนากําลังคน. นนทบุรี: สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (ม.ป.ป.)
เที ย นฉาย กี ร ะนัน ทน์ . เศรษฐศาสตร์ : ทรั พยากรมนุ ษ ย์ แ ละกํา ลั ง คน. พิ ม พ์ ค รั งV ที, 1.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช, 2519.
เที ย นฉาย กี ร ะนัน ทน์ และคนอื, น ๆ. เศรษฐศาสตร์ กํา ลั ง คน. พิ ม พ์ ค รั งV ที, 2. นนทบุรี : คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
ธันวา จิตต์สงวน. การพัฒนาที4ย4 งั ยืนตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กระแสไทยใน
ความเป็ นกระแสสากล. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550.

240

ธี รวุฒิ เอกะกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติก รรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ . อุบลราชธานี :
คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542
นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด , สํ า นั ก งาน. ที4 ตั Iง . [ออนไลน์ ]. 2555ข.
แหล่ ง ที, ม า:
http://www.mtpie.com/www/images/oct2011-sep2012/maptaphut_complex-2.jpg
[9 กรกฎาคม 2555]
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, สํ านักงาน. สาธารณู ป โภค. [ออนไลน์]. 2555ค. แหล่ง ที,ม า:
http://www.mtpie.com/main/default/ShowMenuDetail/id/152 [9 กรกฎาคม 2555]
นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด , สํ า นั ก งาน. องค์ กร. [ออนไลน์ ]. 2555ง.
แหล่ ง ที, ม า:
http://www.mtpie.com/main/default/showMenuDetail/id/588 [9 กรกฎาคม 2555]
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, สํานักงาน. Eco Town ในญี4ปุ่น. [ออนไลน์]. 2555จ. แหล่งที,มา:
http://www.mtpie.com/?page_id=2831 [14 สิงหาคม 2553]
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, สํานักงาน. Eco Town ในญี4ปุ่น. [ออนไลน์]. 2555ฉ. แหล่งที,มา:
http://www.mtpie.com/?page_id=2835 [14 สิงหาคม 2553]
นิยะดา ชุณ หวงศ์. การบริ หารงานบุ ค คลในประเทศไทย. กรุ ง เทพมหานคร: สถาบัน
ไทยคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2521.
บุญเลิศ ไพริ นทร์ . พฤติกรรมการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ ายโรงพิมพ์ กองกลาง
สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน, 2533.
บุญ คง หัน จางสิ ท ธิa . เศรษฐศาสตร์ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ . พิ ม พ์ ค รั งV ที, 3. กรุ ง เทพมหานคร:
โอ.เอสพรินV ติ Vงเฮ้ าส์, 2549.
ประเวศ วะสี . ยุ ท ธศาสตร์ ทางปั ญญาเพื4 อ อนาคตของประเทศไทย. กรุ ง เทพมหานคร:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ, 2546.
ปฤษฐกรณ์ แก่ น เพชร. ศึ ก ษารู ป แบบในการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ร ะหว่ าง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากับ โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพืนI ที4
ชายฝั4 งทะเลภาคตะวันออก. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539.
ปั ญ ญา วงศ์จันทร์ . ปั ญหา และความต้ องการการจัด การศึก ษาสายสามั ญของโรงเรี ยน
ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต, สาขาการศึกษานอกระบบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.

241

พร ศรี ยมก. การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเพื4อส่ งเสริมสมรรถนะ
ในการสอนงานของหั ว หน้ า งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต , ภาควิ ช าการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย น คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545.
มลิ ว รรณ บรรณจั ก ร. ผลการดํ า เนิ น โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมเชิ ง เศรษฐนิ เ วศ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ จั ง หวั ด ลํ า พู น . การค้ นคว้ าแบบอิ ส ระปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
โรงงานอุตสาหกรรม, กรม. สํานักงานบริ หารการจัดการกากอุตสาหกรรม. คู่มือการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ . กรุ ง เทพมหานคร:
สํ า นั ก งานบริ ห ารการจั ด การ
กากอุตสาหกรรม, 2552.
เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน. การศึกษาความต้ องการกําลังคนเพื4อวางแผนการผลิต
และพัฒนากําลังคนของประเทศ. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิ ค, 2553ก.
เลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา, สํ า นัก งาน. การศึ ก ษาเพื4 อ เตรี ย มความพร้ อมด้ า นการผลิ ต
และพัฒนากําลังคนเพื4อรองรั บการเคลื4อนย้ ายแรงงานเสรี ภายใต้ กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิ ค, 2555.
เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน. การศึกษาแนวทางการผลิตกําลังคนตามความต้ องการ
ของประเทศ: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร. กรุ งเทพมหานคร: วี.ที.ซี. คอม
มิวนิเคชัน, , 2553ข.
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการจัดการสิ,งแวดล้ อมและของเสียอันตราย. มาบตาพุดจากอดีตถึงวันนี.I
กรุ งเทพมหานคร: ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการจัดการสิ,งแวดล้ อมและของเสียอันตราย,
2554.
สมาน รั ง สิ โ ยกฤษฏ์ . ความรู้ ทั4 วไปเกี4 ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล. พิ ม พ์ ค รั งV ที, 11.
กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการ สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน, 2538.
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สํานักงาน. หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึก ษาขั นI พื นI ฐาน. [ออนไลน์]. 2555. แหล่ง ที,มา: http://www.nfeopec.com/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=157
[21 กันยายน 2555]

242

ส่งเสริมคุณภาพสิ,งแวดล้ อม, กรม. มาบตาพุดกับความไม่ ยุติธรรมในสังคม. [ออนไลน์]. 2552.
แหล่ ง ที, มา: http://www.deqp.go.th/index.php?option=com_content&view=article
&id=19694%3A2012-05-16-03-51-30&catid=12%3A2010-02-3215&Itemid=50&
lang=th [12 กรกฎาคม 2554]
สุมาลี ปิ ตยานนท์. เศรษฐศาสตร์ ทรั พยากรมนุษย์ : การศึกษาและการฝึ กอบรมในประเทศ
ไทย. พิมพ์ครังV ที, 1. กรุ งเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2539.
สุมาลี ปิ ตยานนท์. เศรษฐศาสตร์ แรงงาน. พิมพ์ครังV ที, 1. กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เสาวนีย์ วิริยะอําไพวงศ์. การจัดการสิ4งแวดล้ อมโดยใช้ หลักการของนิคมอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศ กรณีศึกษาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการสิ,งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545.
อัญชลี ชวนิตย์. โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์. วิศวกรรมสาร. 6 (มิถนุ ายน 2546):
15-17.
อัมพร วิจิตรพันธ์ และอัญชลี ค้ อคงดา. เศรษฐศาสตร์ การศึกษาและการวางแผนกําลังคน.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523
อุ บ ลวรรณ สิ ท ธิ ธ รรม. การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การพั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรม
เชิงเศรษฐนิ เวศ กรณี ศึกษานิ คมอุต สาหกรรมภาคเหนื อ. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2550.
อุต สาหกรรม, กระทรวง. การนิ ค มอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย. ข้ อ กํา หนดคุ ณ ลั ก ษณะ
มาตรฐาน และตัวชีวI ัดการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ใน 5 มิติ 22 ด้ าน.
กรุงเทพมหานคร: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554.
อุต สาหกรรม, กระทรวง. ทํา เนี ยบโรงงานจั ง หวั ด ระยอง. กรุ ง เทพมหานคร: กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2551.
Bellanca, J. and Brandt, R. ทักษะแห่ งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื4อศตวรรษที4 21. แปลโดย
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื, อง และอธิ ป จิตตฤกษ์ . กรุ ง เทพมหานคร: สํานักพิมพ์ โอเพ่นเวิร์ด,
2554

243

Keating, M. แผนปฏิบัตกิ าร 21 เพื4อการพัฒนาอย่ างยั4งยืน. แปลโดย มานพ เมฆประยูรทอง.
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการต่างประเทศ, 2537.
ภาษาอังกฤษ
Arthur, D. Butler. Labor Economics and Institution. New York: John Wiley & Sons, 1958.
Bancroft, G. The American labor force: its growth and changing composition. Wiley,
1958
Cote, R. P. and Cohen-Rosenthal, E. Designing Eco-industrial Park: A Synthesis of
Some Experiences. J. of Cleaner Production, 1998.
Dobson, AJ. Calculate the sample size. Transaction of the Menzies Foundation, 1984.
Gibb, D. and Deutz, P. Reflections on Implementing Industrial Ecology through
Eco-industrial Park Development. J. of Cleaner Production, 2007.
Jarfe, A. J. & Stevart, Charles. D. Manpower Resource and Utilization. New York:
John Wiley & Sons,1951.
Patten, T. H. Manpower Planning and the Development of Human Resources.
Wiley - Interscience, 1971
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Eco-Efficiency:
Creating More Value with Less Impact. The World Business Council for
Sustainable Development, 2000.
United Nation. Department of Labor. The Forecasting of Manpower Requirements.
Washington: The Government Printing Office, 1963.

ภาคผนวก

245

ภาคผนวก ก

246

แบบสอบถาม
เรื อง แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์: กรณีศกึ ษา
นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด เป็ นส่ ว นหนึ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ของ
นายทวิช มณีพนา นิสิตคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึงมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
ดังนี 4
1. เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2. เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข้ อมูล ของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานระดับชาติ เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ กระทรวงอุต สาหกรรม และการนิ ค มอุต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะการวางแผน
พัฒนากําลังคน ทังในเชิ
4 งปริมาณและเชิงคุณภาพ
คําชี 4แจง แบบสอบถามนี 4แบ่งเป็ น 5 ตอน
ตอนที 1 ข้ อมูลทัว ไป
ตอนที 2 คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ตอนที 3 คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ตอนที 4 แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ตอนที 5 ข้ อคิดเห็น
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ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
คําชี 4แจง โปรดทําเครื องหมาย  ในช่อง

และ/หรื อ กรอกข้ อมูลในช่องว่าง

1. ระดับการศึกษา
1. ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ระดับปริญญาตรี
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
4 ง (ปวส.)
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
7. ระดับประถมศึกษา
8. ระดับตํากว่าประถมศึกษา
2. ตําแหน่งงานในโรงงาน/บริษัท
1. วิศวกร
2. เจ้ าหน้ าทีวางแผนการผลิต
3. ผู้ควบคุมการผลิต
4. ช่างซ่อมบํารุง
5. ช่างเทคนิค
6. อืนๆ (โปรดระบุ)...................................................
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ตอนที 2 คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
คําชี 4แจง โปรดทําเครื องหมาย  ในช่องระดับคุณลักษณะทางขวามือเพียง 1 ช่อง ตามความ
คิดเห็นของท่าน ต่อคุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยใช้ เกณฑ์ทีกําหนดให้
ดังนี 4
5 หมายถึง คุณลักษณะนันๆ
4 มีความจําเป็ นมากทีสดุ
4 หมายถึง คุณลักษณะนันๆ
4 มีความจําเป็ นมาก
3 หมายถึง คุณลักษณะนันๆ
4 มีความจําเป็ นปานกลาง
2 หมายถึง คุณลักษณะทีนนๆ
ั 4 มีความจําเป็ นน้ อย
1 หมายถึง คุณลักษณะนันๆ
4 มีความจําเป็ นน้ อยทีสดุ
คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
มิตทิ างกายภาพ
1. การวางผังทีตัง/ และการจัดพืน/ ที
1.1 ดําเนินการตามข้ อกํ าหนดและกฎหมายการจัดตังอุ
4 ตสาหกรรม
ทุกประการ
1.2 ศึกษาและคาดการณ์การขยายตัวของเมืองและความต้ องการใช้
พื 4นทีพร้ อมประสานหน่วยงานท้ องถินในการออกแบบผังเมืองที
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม
1.3 ทีตงคํ
ั 4 านึงถึงภูมิศาสตร์ และภัยพิบตั ิ เช่น ระดับนํ 4าท่วม เป็ นต้ น
1.4 ตําแหน่งทีตงพื
ั 4 4นทีอตุ สาหกรรมเชือมโยงกับระบบการขนส่งหลาย
รูปแบบ
1.5 รับความคิดเห็นของประชาชนมาเป็ นส่วนหนึง ของการจัดตังพื
4 4นที
อุตสาหกรรม
1.6 กํากับกับดูแลนิคมอุตสาหกรรม ให้ มีการใช้ ประโยชน์ทีดินเป็ นไป
ตามผังการใช้ ประโยชน์ทีดนิ
1.7 จัดแบ่งพื 4นทีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตามหลัก
ความปลอดภัยและแผนบริหารความเสียง
1.8 จัดวางผังอุตสาหกรรมอย่างเกียวเนืองและเชือมโยงกับโครงข่าย
สาธารณูปโภค

ระดับคุณลักษณะ

5 4 3 2 1

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
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ระดับคุณลักษณะ

5 4 3 2 1
1.9 จัดทํ าแผนพัฒ นาการใช้ ประโยชน์ ทีดิน ทัง4 ในระยะสัน4 และ ... ... ... ... ...
ระยะยาว
1.10 สร้ างโครงข่ า ยการคมนาคมขนส่ ง ที เ ชื อ มโยงถึ ง กั น ทั ง4 ... ... ... ... ...
นิคมอุตสาหกรรม
1.11 จัด แบ่ง เส้ น ทางการจราจรและตํ า แหน่ ง ที จ อดและจุด ตรวจ
สําหรับรถบรรทุกสารเคมี
... ... … ... ...
1.12 จัดระบบขนส่งคนงานเข้ า-ออกพื 4นทีในชัว โมงเร่งด่วน
… ... ... ... …
1.13 จัดช่องทางสําหรับจักรยานและทางเท้ า
… ... ... ... ...
1.14 จัดทําแนวกันชน (Buffer Zone) เขตกันชน (Eco Belt /Green
Belt) แนวป้องกัน (Protection Strip) ระยะร่น ตามลําดับ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีกําหนดหรื อมากกว่า
... ... ... ... …
1.15 ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมของนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมให้ ดียิงขึ 4น เช่น ส่งเสริ มการปลูกพืชพรรณ
ท้ องถินและจัดสรรพื 4นทีสนั ทนาการ เป็ นต้ น
… ... … ... ...
2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
2.1 ออกแบบอาคารโดยใช้ หลักเกณฑ์อาคารเขียว
... ... ... ... ...
2.2 สนับสนุนการเข้ ารับการประเมินอาคารเขียว
… ... ... ... ...
มิตเิ ศรษฐกิจ
3. เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
3.1 ปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละบริ การให้ ดีขึน4 โดยใช้
ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและลดการปลดปล่อยมลพิษให้ น้อยลง
... … ... … ...
3.2 ส่งเสริมให้ อตุ สาหกรรมจดทะเบียนในจังหวัดทีตงอยู
ั 4 ม่ ากขึ 4น
… ... ... ... ...
3.3 ส่งเสริ มการย้ ายทะเบียนราษฎร์ เข้ ามาอยู่ในท้ องถินทีเป็ นทีตงั 4
ของอุตสาหกรรม
… ... … ... …
4. เศรษฐกิจของท้ องถิน
4.1 ส่งเสริ มการจ้ างงานและอบรมเสริ มสร้ างทักษะของแรงงานเพือ
การจ้ างงานในท้ องถิน
… … … ... …
4.2 แนะแนวอาชีพทีเหมาะสมให้ กบั ชุมชนในท้ องถิน
… … … … …
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ระดับคุณลักษณะ

5 4 3
4.3 ประสานงานกับหน่วยงานในท้ องถินในการพัฒนาความเจริ ญใน … … ...
ท้ องที
5. เศรษฐกิจของชุมชน
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
… … ...
5.2 สนับสนุนการเลือกใช้ บริ การจากธุรกิจบริ การของชุมชน
… ... ...
5.3 ส่ง เสริ ม การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชนที ส อดคล้ อ งตอบสนองต่อ
ความต้ องการของโรงงาน
… ... …
6. การตลาด
6.1 ผลักดันให้ ผ้ ูประกอบการเข้ าร่ วมโครงการและรั บการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ติดฉลากสิงแวดล้ อม เช่น ฉลากเขียว (Green Label)
ฉลาก Carbon Footprint และฉลากประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 ... … …
เป็ นต้ น
6.2 จัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายสิ น ค้ า /ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ ง แวดล้ อ มจากโรงงาน และ/หรื อ จากชุม ชนภายในพื น4 ที … … ...
อุตสาหกรรมร่วมกัน
6.3 ส่งเสริ ม พัฒนาโครงการกลไกการพัฒ นาทีสะอาด เพือสร้ าง
รายได้ เพิมจากการขายคาร์ บอนเครดิต
… … …
7. การขนส่ ง
7.1 สนับสนุนการบริ การขนส่งร่วมกัน
… ... …
7.2 ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ศู น ย์ บ ริ ก า ร ซ่ อ ม บํ า รุ ง ร่ ว ม กั น ภ า ย ใ น … ... ...
นิคมอุตสาหกรรม
7.3 สนับสนุนให้ มี ศูนย์ กลางคลัง สิน ค้ า การบรรจุภัณ ฑ์ และ
การกระจายสินค้ า ภายในนิคมอุตสาหกรรม
… … …
7.4 พิจารณาทางเลือกของการบรรจุหีบห่อ โดยสนับสนุนให้ มีบริ ษัท
รับจ้ าง สําหรับการบรรจุหีบห่อภายในนิคมอุตสาหกรรม
… … …
7.5 ส่งเสริ มให้ มีการใช้ ยานพาหนะทีใช้ พลังงานสะอาด เช่น Natural
Gas Vehicles (NGV) ไฟฟ้า เป็ นต้ น
… … ...
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7.6 สนับ สนุน การใช้ Green IT แทนการใช้ ย านพาหนะ
ในระบบสือสารการประชุม โอนเงิน ฯลฯ
มิตสิ ิงแวดล้ อม
8. การจัดการคุณภาพนํา/
8.1 วางแผนการใช้ นํ า4 ร่ ว มกัน ของกลุ่ม โรงงาน อุต สาหกรรม
เกษตรกรรม และชุมชน
8.2 ประเมินปริ มาณแหล่งนํา4 ธรรมชาติ และจัดทําแผนการใช้ นํา4
ร่วมกันของโรงงานในพื 4นที
8.3 มีการจัดหาแหล่งนํ 4าสํารอง
8.4 ส่งเสริ มให้ มีการลดปริ มาณนํ 4าทิ 4ง โดยสนับสนุนให้ มีกิจกรรมลด
การใช้ นํ 4าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์แก่โรงงาน
8.5 ส่งเสริ มการนํานํ 4าทีบําบัดแล้ วกลับมาใช้ ใหม่ เช่น รดนํ 4าต้ นไม้
ชําระล้ าง ทําความสะอาด หรื อจําหน่ายเป็ นนํ 4าเกรดสอง เป็ นต้ น
8.6 ปรับปรุ งระบบการทิ 4งนํ 4าเสียและแยกนํ 4าเสียบําบัดยากออกจาก
ระบบนํ 4าเสียรวม แล้ วบําบัดด้ วยวิธีเฉพาะ
9. การจัดการคุณภาพอากาศ
9.1 ติดตังสถานี
4
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
9.2 ศึกษาคุณภาพอากาศโดยใช้ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และ
กําหนดปริมาณการปลดปล่อยมลพิษร่วมกัน
9.3 ส่งเสริมการจัดทํา Carbon Footprint ขององค์กร
9.4 ส่งเสริมการจัดทํา Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์
10. การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
10.1 ส่ ง เสริ มการใช้ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที ส ะอาด/เทคโนโลยี
ด้ านสิงแวดล้ อม
10.2 ส่งเสริมการจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
10.3 เลือกใช้ สารเคมี วัสดุ วัตถุดิบทีมีความเป็ นพิษ น้ อยลงหรื อ
เลือกใช้ สารทีไม่เป็ นพิษ
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10.4 สนับสนุนให้ มีการจัดตังศู
4 นย์กลาง/เครื อข่ายแลกเปลียนของเสีย
ภายในนิคมอุตสาหกรรม
10.5 จัดทําธนาคารข้ อมูลของเสีย/ของเหลือใช้ เพือพัฒนาเป็ นศูนย์
ข้ อมูลการแลกเปลียนของเสีย/ของเหลือใช้
11. การจัดการพลังงาน
11.1 ส่งเสริมให้ โรงงานมีระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
11.2 ส่งเสริ มการใช้ อุปกรณ์ /เครื องจักร/เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
เช่น หลอดไฟ T5 หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5
เป็ นต้ น
11.3 ส่งเสริ มการนํากากของเสีย และชีวมวล ไปผลิตเป็ นพลังงาน
ทดแทน
12. การจัดการเสียง.
12.1 ติดตังอุ
4 ปกรณ์ลดความดัง ฉนวนกันเสียง
12.2 การปลูกต้ นไม้ เป็ นแนวกันเสียง
13. กระบวนการผลิต
13.1 การเลือกใช้ สารเคมี วัสดุ วัตถุดิบทีมีความเป็ นพิษน้ อยลง/
เลือกใช้ สารทีไม่เป็ นพิษ
13.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม ตังแต่
4 การเลือก
วัตถุดบิ ทีใช้ วิธีการผลิต จนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์
14. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
14.1 เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการเก็บข้ อมูล และวิเคราะห์
ข้ อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
14.2 การจัดทําข้ อมูลการใช้ ทรัพยากรและการปล่อยมลพิษต่อหน่วย
15. การจัดการด้ านความปลอดภัยและสุขภาพ
15.1 กําหนดการใช้ อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
15.2 มีอปุ กรณ์และการตรวจสอบทดสอบอุปกรณ์ให้ พร้ อมใช้ งาน
15.3 มีศนู ย์ข้อมูลสิงแวดล้ อมและความปลอดภัย
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15.4 จัดทําแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้ วยทําเนียบเครื อข่าย
ด้ านระงับอุบตั ภิ ยั ต่างๆ
15.5 ฝึ กซ้ อมแผนตอบโต้ ภ าวะฉุกเฉิ นระดับ 1 ระดับ 2 โดย
นิคมอุตสาหกรรมร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานอืนๆ
15.6 การรณรงค์และการติดป้ายจราจรในพื 4นที
15.7 จัดให้ มีหน่วยแพทย์เคลือนทีตรวจสุขภาพให้ กับชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรม
16. การเฝ้าระวังคุณภาพสิงแวดล้ อม
16.1 การเปิ ดเผยและสือสารข้ อมูลการรายงานผลคุณภาพสิงแวดล้ อม
ทีแหล่งกําเนิดและแหล่งรองรับต่อสาธารณะ
16.2 การจัดให้ มี ระบบติดตามผลคุณ ภาพสิง แวดล้ อม ตลอดจน
การวิจยั พัฒนาต่าง ๆ เกียวกับเทคโนโลยีการควบคุมมลภาวะ
มิตสิ ังคม
17. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
17.1 พนักงานอยูใ่ นระบบประกันสังคม/กองทุนสํารองเลี 4ยงชีพ
17.2 จัดทําระบบประกันสุขภาพครอบครัวพนักงาน
17.3 ส่งเสริ มการขยายความรู้ ด้ านการศึกษา โดยให้ ทุนการศึกษา
และการปรับวุฒิการศึกษา
17.4 การจัด ระบบสวัส ดิ ก ารร่ ว มกั น เช่ น การร่ ว มกั น จ้ า ง
สถานพยาบาลมาตรวจสุขภาพให้ พนักงาน เป็ นต้ น
17.5 การวางระบบและการดําเนินงานร่ วมกัน เช่น การจัดจ้ าง
พนักงานรั ก ษาความปลอดภัย ร่ วมกัน การดูแลบํารุ ง รั กษา
ระบบต่างๆ ร่วมกัน
17.6 การจัดตังศู
4 นย์ฝึกอบรมในด้ านต่างๆ ร่วมกัน
18. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
18.1 ตัง4 คณะกรรมการร่ ว มพหุภ าคีด้ านพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ชุม ชน
โดยผู้ประกอบการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน
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18.2 การจัดตังกองทุ
4
นพัฒนาชุมชนและสังคมในด้ านการศึกษาอาชีพ
สุขภาพอนามัย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา
และการกีฬา เป็ นต้ น
18.3 การสนับสนุนให้ มีการจ้ างงานในพื 4นที
18.4 การจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้ องถิน
18.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื 4นที
18.6 การพัฒ นาโอกาสและศัก ยภาพของเยาวชนในพื น4 ที เช่ น
การมอบทุนการศึกษา การมอบพื 4นทีสําหรับกีฬา เป็ นต้ น
18.7 ฝึ กทักษะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ กบั ชุมชน
18.8 พิ จ ารณารู ปแบบและช่ อ ง ทาง การสํ า รวจทั ศ นคติ แ ละ
ความพึงพอใจของชุมชน
มิตกิ ารบริหารจัดการ
19. การบริหารจัดการพืน/ ทีอย่ างมีส่วนร่ วม
19.1 จัด ตัง4 Eco-Team เพื อ พัฒ นาไปสู่ ก ารเป็ นอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ทีครอบคลุมตัวแทนจากทุกภาคส่วน
19.2 จัดตัง4 Eco-Center เป็ นศูนย์ เผยแพร่ พัฒนาและบริ หารจัด
การเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์/ เป็ นสถานทีพบปะแลกเปลียน
19.3 จัดให้ มี Eco-Forum เพือเป็ นเวทีประสานความร่วมมือ
19.4 จัดทํ าแผนแม่บทการพัฒ นาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ แบบ
มีสว่ นร่วม
20. การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล
20.1 ส่ ง เสริ ม ให้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมและผู้ ประกอบการได้ รั บ รอง
การรับรองมาตรฐานใหม่ๆ เพิมขึ 4น เช่น ISO 50001 BCM
เป็ นต้ น
20.2 จัดหาผู้เชียวชาญในการตรวจสอบและให้ คําแนะนําในการแก้ ไข
ปรับปรุงเชิงเทคนิคและเชิงวิชาการ
21. การพัฒนาบุคลากร
21.1 จัดทําหลักสูตร Eco-Industrial Development ในด้ านต่างๆ
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21.2 อบรมผู้ประกอบการ ผู้บริ หาร พนักงาน และคณะทํางาน
(Eco-team) ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจการขับ เคลื อ นไปสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
21.3 ขึน4 ทะเบียนผู้เชียวชาญและทีปรึ กษาด้ านต่างๆที เกี ยวข้ องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
21.4 จัดตังศู
4 นย์ฝึกอบรมและการจัดอบรมให้ ความรู้ กับเยาวชนและ
ชุมชน เกียวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม และการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
22. ข้ อมูลข่ าวสาร/การรายงาน
22.1 จัดทําเว็บไซต์/เว็บบอร์ ดในการแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสาร
22.2 จัดตังศู
4 นย์รับเรื องร้ องเรี ยนในด้ านสิงแวดล้ อม
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ตอนที 3 คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
คําชี 4แจง โปรดทําเครื องหมาย  ในช่องระดับคุณลักษณะทางขวามือเพียง 1 ช่อง ตามความ
คิดเห็นของท่าน ต่อคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยใช้ เกณฑ์ที
กําหนดให้ ดังนี 4
5 หมายถึง คุณลักษณะนันๆ
4 มีความจําเป็ นมากทีสดุ
4 หมายถึง คุณลักษณะนันๆ
4 มีความจําเป็ นมาก
3 หมายถึง คุณลักษณะนันๆ
4 มีความจําเป็ นปานกลาง
2 หมายถึง คุณลักษณะนันๆ
4 มีความจําเป็ นน้ อย
1 หมายถึง คุณลักษณะนันๆ
4 มีความจําเป็ นน้ อยทีสดุ
คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
1. ความรู้
1.1 ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
1.2 ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สิงแวดล้ อม
1.3 ความรู้ด้านสถาปั ตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม
1.4 ความรู้ด้านการจัดการและทรัพยากร
1.5 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ สิงแวดล้ อม
1.6 ความรู้ ด้านระบบคุณภาพต่างๆ ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เช่น
ISO 14000 ISO 18000 เป็ นต้ น
1.7 ความรู้ด้านการจัดการสิงแวดล้ อม
1.8 ความรู้ด้านกฎหมายสิงแวดล้ อม
1.9 ความรู้ด้านการประยุกต์ความรู้เพือใช้ ในการทําวิจยั
1.10 ความรู้ จากประสบการณ์ เช่ น การฝึ กงานด้ า นสิ ง แวดล้ อม
เป็ นต้ น
1.11 ความรู้ด้านอืนๆ ทีเกียวข้ อง
1.11.1 คอมพิวเตอร์
1.11.2 สถิต/ิ การแปลผลข้ อมูล
1.11.3 เครื องจักร/อุปกรณ์/ความรู้ด้านช่าง
1.11.4 ภาษาต่างประเทศ
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คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
1.11.5 การบริหาร/จัดการ
1.11.6 การเมือง
1.11.7 การตลาด
1.11.8 จิตวิทยา
1.11.9 อืนๆ (ระบุ)……………………………
1.11.10 อืนๆ (ระบุ)……………………………
1.11.11 อืนๆ (ระบุ)……………………………
1.12 สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานทีได้ รับมอบหมายได้
1.13 สามารถประยุกต์แนวคิดทางทฤษฏีมาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
1.14 พัฒนาความรู้ตอ่ เนืองทางวิชาชีพ
2. ทักษะ
2.1 ทักษะการเสนอผลงานและถ่ายทอดความรู้ ในการปฏิบตั ิงานให้
ผู้ร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา
2.2 ทักษะการประสานงาน ติดต่อสือสารและประชาสัมพันธ์งานของ
หน่วยงานได้
2.3 ทักษะการสืบค้ นข้ อมูล
2.4 ทัก ษะการจัด ลํ า ดับ ปั ญ หาและตัด สิ น ใจในการแก้ ปั ญ หาได้
อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ
2.5 ทัก ษะการคิด ริ เ ริ ม สร้ างสรรค์ แ ละพัฒ นาการทํ า งานได้ อ ย่า ง
เหมาะสม
2.6 ทักษะการเรี ยนรู้นวัตกรรมใหม่
2.7 ทักษะการสร้ างแรงจูง ใจที เ ป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิ บัติง านให้
ผู้ร่วมงานคล้ อยตาม
2.8 ทักษะการสร้ างความเชือถือและความไว้ วางใจในการปฏิบตั ิงาน
ให้ แก่ลกู ค้ า
2.9 ทักษะการเป็ นผู้นํา
2.10 ทักษะการทํางานเป็ นทีม
2.11 ทักษะทางภาษาอังกฤษ
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คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3. บุคลิกอุปนิสัย
3.1 มีความตังใจและรั
4
บผิดชอบตามงานอยูเ่ สมอ
3.2 สะอาด เรี ยบร้ อย และความประณีตของผลงาน
3.3 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
3.4 การวางตัวเหมาะสมกับสภาพภาพ
3.5 มีความเสียสละและเอื 4อเฟื อ4 เผือแผ่ตอ่ ส่วนรวม
3.6 การยอมรับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้อืน
3.7 มีความรู้สกึ ดีตอ่ งาน เพือนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา
3.8 ให้ ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ และข้ อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อ
เพือนร่วมงาน
3.9 สร้ างความสามัค คี ขวัญ กํ า ลัง ใจ และบรรยากาศที ดี ใ ห้ กั บ
ผู้ร่วมงาน
3.10 รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานและนายจ้ าง
3.11 มีจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
3.12 ปฏิบตั งิ านได้ ตามเวลาทีกําหนด
3.13 อุทิศเวลาให้ กบั งานทีปฏิบตั ิ
3.14 ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3.15 ไม่มีพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศ
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ตอนที 4 แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
คําชี 4แจง โปรดทําเครื องหมาย  ในช่องระดับคุณลักษณะทางขวามือเพียง 1 ช่อง ตามความ
คิดเห็นของท่าน ต่อแนวทางการจัดการศึกษาเพื อพัฒ นากํ าลัง คนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ โดยใช้ เกณฑ์ทีกําหนดให้ ดังนี 4
5 หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษานันๆ
4 มีความจําเป็ นมากทีสดุ
4 หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษานันๆ
4 มีความจําเป็ นมาก
3 หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษานันๆ
4 มีความจําเป็ นปานกลาง
2 หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษานันๆ
4 มีความจําเป็ นน้ อย
1 หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษานันๆ
4 มีความจําเป็ นน้ อยทีสดุ
แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การศึกษาต่อในประเทศ
การศึกษาต่อต่างประเทศ
การอบรมความรู้ หลักสูตรระยะสัน4 ภายในโรงงาน/บริษัท
การอบรมความรู้ หลักสูตรระยะสัน4 ภายนอกโรงงาน/บริ ษัท
การเรี ยนรู้ ร่วมกับชุมชนรับฟั งความคิดเห็น
การเรี ยนรู้ผ่านระบบออนไลน์
การเรี ยนรู้ผ่านระบบเสียงตามสาย
การเรี ยนรู้ผ่านวารสาร สือสิงพิมพ์

ระดับแนวทาง
การจัดการศึกษา
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ตอนที 5 ข้ อคิดเห็น
คําชี 4แจง โปรดกรอกข้ อมูลในช่องว่าง
1. คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
……………………………………………………………….…………………….…………..…
………………………………………….…………………………………….…………………..
.….……………………………………………………………………………………….……….
..…………….…………………………………………………………………………………….
…………………….………………………………………………………………………………
2. คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
…………………………………………………………………………………….………………
………….………………..………………………………………………………………….……
…………………….………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………
…………….………………………….…………………………………………………………..
.
3. แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
………………………………………………………………………………….…………………
……….…………………………………..……………………………………………….………
………………….…………………………………………………………………………………
.………………………….…………………..……………………………………………………
………….………………………….…………..…………………………………………………

ขอขอบคุณอย่างสูง
ทวิช มณีพนา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาพัฒนศึกษา)
โทร. 0-2218-2562 ต่ อ 700 โทรสาร 0-2218-2562 ต่ อ 701
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แบบสัมภาษณ์
คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
แบบสัมภาษณ์นี  ใช้ เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ซึงเป็ น
ส่วนหนึง ของวิทยานิพนธ์ เรื อง แนวทางการจัดการศึกษาเพื อพัฒ นากํ าลังคนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระดับมหาบัณฑิตของ นายทวิช มณี พนา
นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี 
1. เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2. เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข้ อมูล ของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานระดับชาติ เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ กระทรวงอุต สาหกรรม และการนิ ค มอุต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะการวางแผน
พัฒนากําลังคน ทังในเชิ
 งปริมาณและเชิงคุณภาพ
คําชี แจง แบบสัมภาษณ์นี แบ่งเป็ น 5 ตอน
ตอนที 1 ข้ อมูลทัว ไป
ตอนที 2 คุณลักษณะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ตอนที 3 คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ตอนที 4 แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ตอนที 5 ข้ อคิดเห็นเพิมเติม
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ตอนที! 1 ข้ อมูลทั!วไป
ชือ…………………………………………………………………………..…………………...……
ตําแหน่ง………………………………………………………….………………………………..…
โรงงาน/บริษัท…………………………………………….……………………………………….....
โทรศัพท์…………………………………………………..…………………………………………..
ตอนที! 2 คุณลักษณะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2.1 คุณลักษณะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์มี 5 มิติ 22 ด้ าน เห็นด้ วยหรื อไม่อย่างไร
2.1.1 มิตทิ างกายภาพ
…………………………………………………………………………….....………
……………………………………………………………………………………..
2.1.2 มิตเิ ศรษฐกิจ
……………………………………………………………………………. …………
..……………………………………………………………………………………
2.1.3 มิตสิ ิงแวดล้ อม
…………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………
2.1.4 มิตสิ งั คม
……………………………………………………………………………….…..…
………………………………………………………………………………………
2.1.5 มิตกิ ารบริหารจัดการ
………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………
2.2 คุณ ลักษณะอุตสาหกรรมเชิง นิเวศน์ จําแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน
หรื อไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………..…
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2.3 ข้ อคิดเห็นคุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………….....
ตอนที! 3 คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3.1 คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์มี 3 ด้ าน เห็นด้ วยหรื อไม่อย่างไร
3.1.1 ความรู้
……………………………………………...........................................................
..........……………………..……………….………………………………………...
3.1.2 ทักษะ
……………………………………….......…………………………..………………
.………………………………………………………………………………………
3.1.3 บุคลิกอุปนิสยั
……………………………………………………………………..…………….…
……………………………………………………………………………….....……
3.2 คุณ ลัก ษณะของกํ า ลัง คนในอุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ จํ า แนกตามกลุ่ม อุต สาหกรรม
มีความแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………
….....………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
3.3 คุ ณ ลั ก ษณะของกํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ จํ า แนกตามระดั บ แรงงาน
มีความแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………
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3.4 ข้ อคิดเห็นคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
…………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………
ตอนที! 4 แนวทางการจัดการศึกษาเพื!อพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ควรเป็ นอย่างไร
…………………………………………………………………….……………………..…………
…………………………………………………………………………….…………………..……
…………………………..…………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………
ตอนที! 5 ข้ อคิดเห็นเพิ!มเติม
…………………………………………………………………….……………………..…………
………………………………………………………………………….…………………..………
………………………..…………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์ กลุ่ม (Group Interview)
คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
แบบสัมภาษณ์ กลุ่มนี  ใช้ เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ซึ ง เป็ นส่ ว นหนึ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ เรื อง แนวทางการจั ด การศึ ก ษาเพื อ พั ฒ นา กํ า ลั ง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเ วศน์ : กรณี ศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระดับมหาบัณฑิตของ
นายทวิช มณีพนา นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
ดังนี 
1. เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2. เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข้ อมูล ของท่านจะเป็ นประโยชน์ ต่อหน่วยงานระดับชาติ เช่น สํ านักงานคณะกรรมการ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ กระทรวงอุต สาหกรรม และการนิ ค มอุต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะการวางแผน
พัฒนากําลังคน ทังในเชิ
 งปริมาณและเชิงคุณภาพ
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ชือ……………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………
หน่วยงาน……………………………………………………………….……………………………
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
สามารถสรุปประเด็นทีใช้ ในการสัมภาษณ์กลุม่ ครัง ที 1 ดังนี 
1. คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2. คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
3. แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
1. คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ ตามหลั ก เกณฑ์ ที
กระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดมี 5 มิติ 22 ด้ าน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ ดงั ตารางต่อไปนี 
ตารางที2 1

คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

มิติ
1. มิตทิ างกายภาพ
2. มิตเิ ศรษฐกิจ

3. มิตสิ ิงแวดล้ อม

คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ด้ าน
1. การวางผังทีตงและการจั
ั
ดพื นที
2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
3. เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
4. เศรษฐกิจของท้ องถิน
5. เศรษฐกิจของชุมชน
6. การตลาด
7. การขนส่ง
8. การจัดการคุณภาพนํ า
9. การจัดการคุณภาพอากาศ
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คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
มิติ
ด้ าน
3. มิตสิ ิงแวดล้ อม (ต่อ)
10. การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
11. การจัดการพลังงาน
12. การจัดการเสียง
13. กระบวนการผลิต
14. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
15. การจัดการด้ านความปลอดภัยและสุขภาพ
16. การเฝ้าระวังคุณภาพสิงแวดล้ อม
4. มิตสิ งั คม
17. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
18. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
5. มิตกิ ารบริหารจัดการ
19. การบริ หารจัดการพื นทีอย่างมีสว่ นร่วม
20. การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล
21. การพัฒนาบุคลากร
22. ข้ อมูลข่าวสาร/การรายงาน
ทีมา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554
จากหลักเกณฑ์การเป็ นอุตสาหกรรมเชิงนิเ วศน์ ทีกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ กําหนดไว้
5 มิติ 22 ด้ าน นัน นับได้ ว่ามีความชัดเจนและครอบคลุม ทังในด้
 านเนื อหาและแนวทางการปฏิบตั ิ
เบื องต้ น เหมาะสํ าหรั บอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม แต่ในทางปฏิ บตั ิจ ริ ง โรงงาน/บริ ษัทต่างๆ จะต้ อง
ทําการศึกษาเพิม เติม ถึง กระบวนการการผลิตของโรงงาน/บริ ษัท มี การปล่อยของเสี ยที ส่ง ผล
กระทบต่อสิงแวดล้ อมหรื อไม่อย่างไร ทังนี
 เพราะแต่ละโรงงาน/บริ ษัทนันมี
 การปล่อยของเสียทีไม่
เหมือนกัน โดยจําต้ องคํานึงถึงสภาพพื นทีด้วย ตัวอย่างเช่น พื นทีใกล้ ชุมชน พื นทีใกล้ แหล่งนํา
จะมีการป้องกันทีแตกต่างกัน
2. คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผลการวิเ คราะห์คุณ ลักษณะของกํ าลัง คนในอุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ แบ่ง เป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านความรู้ ด้ านทักษะ และด้ านบุคลิกอุปนิสยั คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ ทัง 3 ด้ าน ผู้วิจัยได้ ทําการวิเคราะห์คุณลักษณะของกํ าลังคนทีจําเป็ นต้ องมีสําหรั บ
การปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ ดงั ตารางต่อไปนี 
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ตารางที2 2 คุ ณ ลั ก ษณะของกํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ จํ า แนกตาม
ระดับแรงงาน
ระดับแรงงาน

คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ทักษะ
บุคลิกอุปนิสัย
ความรู้
แรงงานฝี มือ การวางแผนงาน/นโยบาย
การสร้ างแรงจูงใจ
จิตสํานึก
กฎหมายสิงแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ นวัตกรรมใหม่
การจัดการสิงแวดล้ อม
ประสบการณ์ด้านสิงแวดล้ อม
แ ร ง ง า น กึ2 ง ความรู้เบื องต้ นด้ าน
การสร้ างแรงจูงใจ
จิตสํานึก
ฝี มือ
สิงแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ นวัตกรรมใหม่
แ ร ง ง า น ไ ร้ ความรู้เบื องต้ นด้ าน
การเรี ยนรู้ นวัตกรรมใหม่
จิตสํานึก
ฝี มือ
สิงแวดล้ อม
จากตารางที 2 คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จําแนกตามระดับ
แรงงาน พบว่า
ด้ านความรู้ แรงงานฝี มื อเป็ นแรงงานที มี ความรู้ และความสามารถมากทีสุด สามารถ
กํ าหนดทิศทางของโรงงาน/บริ ษัทได้ ฉะนัน การก้ าวไปสู่อุตสาหกรรมเชิง นิเ วศน์ แรงงานฝี มื อ
จึงจําเป็ นต้ องมีความรู้ เกียวกับ นโยบาย/การวางแผนงานสามารถกํ าหนดนโยบาย ตัวชีว ัด ทีมี
ความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ ส่วนแรงงานกึงฝี มือและแรงงานไร้ ฝีมือ จําเป็ นต้ องมี
ความรู้ เบื องต้ นด้ านสิงแวดล้ อม เพือเป็ นพืน ฐานในการเข้ าฝึ กอบรมกับทางโรงงาน/บริ ษัท ทีจะ
ดําเนินการให้ ก่อนเข้ าทํางาน เพือสร้ างความเข้ าใจทีตรงกันในการก้ าวไปสู่ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ด้ านทักษะ แรงงานฝี มือจําเป็ นต้ องมีทกั ษะการสร้ างแรงจูงใจ เนืองจากระดับแรงงานที
รองลงมาจะมีความรู้ และความเข้ าใจในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์น้อยกว่า การสร้ างแรงจูงใจให้
ตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาสิงแวดล้ อมและผลกระทบทีจะเกิดขึ นต่อตนเอง ชุมชน และ
สังคม รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาจึงเป็ นสิงสําคัญ
ด้ านบุคลิกอุปนิสยั แรงงานทัง 3 ระดับ ได้ แก่ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ และแรงงาน
ไร้ ฝี มื อ จํ า เป็ นต้ อ งมี จิ ต สํ า นึ ก ที ดี ต่ อ สิ ง แวดล้ อม ยอมรั บ ว่ า ตนเองมี ส่ ว นช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หา
สิงแวดล้ อมได้ และปฏิบตั ิ อย่างจริงจัง เพือการก้ าวไปสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศน์
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3. แนวทางการจัดการศึกษาเพื2อพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ผลการวิ เ คราะห์ แ นวทางการจั ด การศึ ก ษาเพื อ พั ฒ นากํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์จําแนกตามระดับแรงงาน คือ แรงงานฝี มือ แรงงานกึงฝี มือ แรงงานไร้ ฝี มือ สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ได้ ดงั ตารางต่อไปนี 
ตารางที2 3 แนวทางการจั ด การศึก ษาเพื2 อ พัฒ นากํา ลั งคนในอุ ต สาหกรรมเชิงนิ เ วศน์
จําแนกตามระดับแรงงาน
ระดับแรงงาน
แรงงานฝี มือ
แรงงานกึงฝี มือ
แรงงานไร้ ฝีมือ

แนวทางการจัดการศึกษาเพื2อพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
การศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ และการฝึ กอบรมระยะสัน
การเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์
การเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์

จากตารางที 3 แนวทางการจั ด การศึ ก ษาเพื อ พั ฒ นากํ า ลั ง คนในอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศน์ จําแนกตามระดับแรงงาน พบว่า
แรงงานฝี มือ จําเป็ นต้ องจัดการศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ และการฝึ กอบรมระยะ
สัน เนื อ งจากต้ อ งเรี ย นรู้ แนวคิ ด ทฤษฎี และนวัต กรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื อ นํ า มาปรั บ ใช้
ในโรงงาน/บริษัท
แรงงานกึ ง ฝี มื อ และแรงงานไร้ ฝี มื อ เป็ นระดับ แรงงานที มี ค วามรู้ และความเข้ าใจ
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์น้อย จําเป็ นต้ องใช้ การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมจะทําให้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
นันๆ
 จะสามารถเรี ยนรู้ได้ เร็ว ส่วนการเรี ยนรู้ ผ่านเสียงตามสายและผ่านสือสิงพิมพ์ เป็ นสิงทีเข้ าถึง
และเรี ยนรู้ได้ ง่าย
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ผลการสัมภาษณ์ กลุ่ม ครั งB ที2 1
1. คุณลักษณะของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุง
ข้ อคิดเห็น
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2. คุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุง
ข้ อคิดเห็น
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุง
ข้ อคิดเห็น
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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ภาคผนวก ง
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แบบสัมภาษณ์
แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
แบบสั ม ภาษณ์ นี  ใช้ เพื อ เพื อ เสนอแนวทางการจั ด การศึ ก ษาเพื อ พั ฒ นากํ า ลัง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ซึงเป็ นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ เรื อง แนวทางการจัดการศึกษาเพือ
พัฒ นากํ า ลัง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ : กรณี ศึ ก ษานิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
ระดับมหาบัณฑิตของ นายทวิช มณี พนา นิสิตคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี 
1. เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2. เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข้ อมูล ของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานระดับชาติ เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ กระทรวงอุต สาหกรรม และการนิ ค มอุต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะการวางแผน
พัฒนากําลังคน ทังในเชิ
 งปริมาณและเชิงคุณภาพ
คําชี แจง แบบสัมภาษณ์นี แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที 1 ข้ อมูลทัว ไป
ตอนที 2 แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ตอนที 3 ข้ อคิดเห็นเพิมเติม
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ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
ชือ…………………………………………………………………………..…………...……………
ตําแหน่ง………………………………………………………….……………………..……………
โรงงาน/บริษัท…………………………………………….……………………………..……………
โทรศัพท์…………………………………………………..……………………………..……………
ตอนที 2

แนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม เชิงนิเวศน์
จําแนกตามรู ปแบบการจัดการศึกษา และระดับฝี มือแรงงาน
2.1 การศึกษาในระบบ
2.1.1 แรงงานฝี มือ
……………………………..…………………………………..……..……………
….………….………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
2.1.2 แรงงานกึงฝี มือ
………………………………………………………………..……..……………
….………….………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
2.1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
…………………………………..……………………………..……..……………
….………….………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
2.2 การศึกษานอกระบบ
2.2.1 แรงงานฝี มือ
……………………………………..…………………………..……..……………
….………….………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
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2.2.2 แรงงานกึงฝี มือ
………………………………………………………………..……..……..………
….………….………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
2.2.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
………………………………………………………………..……....……………
….………….………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย
2.3.1 แรงงานฝี มือ
………………………………………………………………..……..……………
….………….………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………….…………………
2.3.2 แรงงานกึงฝี มือ
………………………………………………………………..……..……………
….………….………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………….…………………
2.3.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
………………………………………………………………..……..……………
….………….………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………….…………
ตอนที 3 ข้ อคิดเห็นเพิมเติม
…………………………………………………………………….…………………………..……
……………………………………………………………………………….…………………..…
……………………………..…………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก จ
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แบบสัมภาษณ์ กลุ่ม (Group Interview)
แนวทางการจัดการศึกษาเพื*อพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
แบบสัม ภาษณ์ กลุ่ม นี  ใช้ เ พื อเพื อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื อพัฒ นากํ าลัง คน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ซึงเป็ นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ เรื อง แนวทางการจัดการศึกษาเพือ
พัฒ นากํ า ลัง คนในอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ : กรณี ศึ ก ษานิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
ระดับมหาบัณฑิตของ นายทวิช มณี พนา นิสิตคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี 
1. เพือศึกษาคุณลักษณะของกําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2. เพือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข้ อมูล ของท่านจะเป็ นประโยชน์ ต่อหน่วยงานระดับชาติ เช่น สํ านักงานคณะกรรมการ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ กระทรวงอุต สาหกรรม และการนิ ค มอุต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะการวางแผน
พัฒนากําลังคน ทังในเชิ
 งปริมาณและเชิงคุณภาพ
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การตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพื*อพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ชือ……………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………
หน่วยงาน……………………………………………………………….……………………………
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้วิจยั สามารถสรุ ปร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพือพัฒนากํ าลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์:
กรณีศกึ ษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดังตารางที 1
ตารางที* 1 ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพื*อพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ :
กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาฯ

1. การศึกษาในระบบ
1.1 แรงงานฝี มือ
1. การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ทุ ก
ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น
ความรู้ เบื อ งต้ น ด้ า นสิ ง แวดล้ อม
โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ
กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้
2. การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ทุ ก
ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น
ความรู้ การพั ฒ นาที ยั ง ยื น โดย
การบู ร ณาการกั บ รายวิ ช าต่ า งๆ
กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้

เหตุผลประกอบที*ได้ จาก
การเก็บข้ อมูลวิจัย
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม ได้ ใช้ ป ระโยชน์
จ า ก ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ ง แวดล้ อมมากมาย ทํ า ให้ เกิ ด
ปั ญหาวิ ก ฤตการณ์ สิ ง แวดล้ อม
ปั จจุบนั ทุกประเทศทัว โลกจึงหันมา
ส น ใ จ สิ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า
และแนวทางการพัฒนาทียงั ยืน

280
เหตุผลประกอบที*ได้ จาก
การเก็บข้ อมูลวิจัย
1.1 แ ร ง ง า น ฝี มื อ 3. การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ทุ ก การมี จิ ต สํ า นึก ที ดี ต่อ สิ ง แวดล้ อ ม
(ต่ อ)
ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น จะทําให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ก า ร ป ลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ที ดี ต่ อ ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ
สิ ง แวดล้ อมเป็ นสํ า คัญ โดยการ
บู ร ณ า ก า ร กั บ ร า ย วิ ช า ต่ า ง ๆ
กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้
4. การศึกษาในสถานศึกษา ระดับ การเข้ าถึงทักษะใน การปฏิบตั ิงาน
มัธ ยมศึกษ าและระดับอุดมศึกษา ของแรงงานกึงฝี มือและแรงงานไร้
การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น ทฤษฏี ฝี มื อได้ จะทําให้ การวางแผนเพื อ
ควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิ
ล ด ม ล พิ ษ ที ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ ง แวดล้ อม จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิงขึ น
5. ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ป ร ะ เ ท ศ / โรงงาน/บริ ษัทต่างๆ จะมีการปล่อย
ต่า งประเทศ เพื อ เพิ ม เติ ม ความรู้ ข อ ง เ สี ย ที ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
เฉพาะด้ านนันๆ
 ตามความต้ องการ สิ ง แวดล้ อ มที แ ตกต่า งกัน ไป โดย
ข อ ง โ ร ง ง า น / บ ริ ษั ท เ ช่ น จําต้ องคํานึงถึงสภาพพื นทีด้วย จึง
น โ ย บ า ย / ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น มี ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ป ร ะ เ ท ศ /
กฎหมายสิง แวดล้ อม การจัดการ ต่างประเทศ ทีแตกต่างกัน
สิ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ข น ส่ ง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
การออกแบบอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาฯ
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รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาฯ

1.2 แรงงานกึ*งฝี มือ 1. การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ทุ ก
ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น
ความรู้ เบื อ งต้ น ด้ า นสิ ง แวดล้ อม
โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ
กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้
2. การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ทุ ก
ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น
ความรู้ การพั ฒ นาที ยั ง ยื น โดย
การบู ร ณาการกั บ รายวิ ช าต่ า งๆ
กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้
3. การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ทุ ก
ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น
ก า ร ป ลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ที ดี ต่ อ
สิ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ป็ น สํ า คั ญ โ ด ย
การบู ร ณาการกั บ รายวิ ช าต่ า งๆ
กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้
1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ 1. การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ทุ ก
ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น
ความรู้ เบื อ งต้ น ด้ า นสิ ง แวดล้ อม
โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ
กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้
2. การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ทุ ก
ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น
ความรู้ การพั ฒ นาที ยั ง ยื น โดย
การบู ร ณาการกั บ รายวิ ช าต่ า งๆ
กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้

เหตุผลประกอบที*ได้ จาก
การเก็บข้ อมูลวิจัย
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม ได้ ใช้ ป ระโยชน์
จ า ก ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ ง แวดล้ อมมากมาย ทํ า ให้ เกิ ด
ปั ญหาวิ ก ฤตการณ์ สิ ง แวดล้ อม
ปั จจุบนั ทุกประเทศทัว โลกจึงหันมา
ส น ใ จ สิ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า
และแนวทางการพัฒนาทียงั ยืน

การมี จิ ต สํ า นึก ที ดี ต่อ สิ ง แวดล้ อ ม
จะทําให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ

ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม ได้ ใช้ ป ระโยชน์
จ า ก ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ ง แวดล้ อมมากมาย ทํ า ให้ เกิ ด
ปั ญหาวิ ก ฤตการณ์ สิ ง แวดล้ อม
ปั จจุบนั ทุกประเทศทัว โลกจึงหันมา
ส น ใ จ สิ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า
และแนวทางการพัฒนาทียงั ยืน
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เหตุผลประกอบที*ได้ จาก
การเก็บข้ อมูลวิจัย
1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ 3. การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ทุ ก การมี จิ ต สํ า นึก ที ดี ต่อ สิ ง แวดล้ อ ม
(ต่ อ)
ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น จะทําให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ก า ร ป ลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ที ดี ต่ อ ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ
สิ ง แวดล้ อมเป็ นสํ า คัญ โดยการ
บู ร ณ า ก า ร กั บ ร า ย วิ ช า ต่ า ง ๆ
กิ จ กรรม และแหล่ ง การเรี ยนรู้
เป็ นต้ น
2. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 แรงงานฝี มือ
1. การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัทต่างๆ จะมีการปล่อย
โรงงาน/บริ ษัทเพือเพิม เติม ความรู้ ข อ ง เ สี ย ที ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
เฉพาะด้ านนันๆ
 และประสบการณ์ สิ ง แวดล้ อ มที แ ตกต่า งกัน ไป โดย
ตามความต้ องการของโรงงาน/ จําต้ องคํานึงถึงสภาพพื นทีด้วย จึง
บริ ษัท เช่น นโยบาย/การวางแผน มี ฝึ ก อ บ ร ม ภ า ย ใ น / ภ า ย น อ ก
ง า น ก ฎ ห ม า ย สิ ง แ ว ด ล้ อ ม โรงงาน/บริษัท ทีแตกต่างกัน
การจัดการสิง แวดล้ อม การขนส่ง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
การออกแบบอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
2. การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม เสี ย ง การมี จิ ต สํ า นึก ที ดี ต่อ สิ ง แวดล้ อ ม
ตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควร จะทําให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ทําร่ วมกับชุมชน ให้ กําลังคนมีส่วน ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ
ร่ ว มอย่ า งจริ งจั ง เช่ น การปลู ก
ต้ น ไ ม้ ใ น โ ร ง ง า น ห รื อ ชุ ม ช น
กํ า ลั ง คนต้ องมี ส่ ว นร่ ว ม ไม่ ค วร
ดําเนินโครงการผ่าน บริ ษัทรับเหมา
เพื อ ให้ เข้ าถึ ง ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จัง
และเป็ นการปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกที
ดีตอ่ สิงแวดล้ อม
รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาฯ
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รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาฯ

เหตุผลประกอบที*ได้ จาก
การเก็บข้ อมูลวิจัย

3. การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม เสี ย ง
ตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรมี
เกณฑ์ กํ า หนดเวลาในการเรี ย นรู้
ผ่านกิจกรรม ทีชดั เจน เพือให้ เข้ าถึง
ปั ญ ห า อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ เ ป็ น
การปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดี
2.2 แรงงานกึ*งฝี มือ 1. การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม เสี ย ง การมี จิ ต สํ า นึก ที ดี ต่อ สิ ง แวดล้ อ ม
ตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควร จะทําให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ทําร่ วมกับชุมชน ให้ กําลังคนมีส่วน ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ
ร่ ว มอย่ า งจริ งจั ง เช่ น การปลู ก
ต้ น ไ ม้ ใ น โ ร ง ง า น ห รื อ ชุ ม ช น
กํ า ลั ง คนต้ องมี ส่ ว นร่ ว ม ไม่ ค วร
ดําเนินโครงการผ่าน บริ ษัทรับเหมา
เพื อ ให้ เข้ าถึ ง ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จัง
และเป็ นการปลูก ฝั ง เกิ ด จิ ต สํ า นึก
ทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
2. การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม เสี ย ง
ตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรมี
เกณฑ์ กํ า หนดเวลาในการเรี ย นรู้
ผ่านกิจกรรม ทีชดั เจน เพือให้ เข้ าถึง
ปั ญ ห า อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ เ ป็ น
การปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดี
2.1 แรงงานฝี มือ
(ต่ อ)
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การเก็บข้ อมูลวิจัย
2.3 แรงงานไร้ ฝีมือ 1. การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม เสี ย ง การมี จิ ต สํ า นึก ที ดี ต่อ สิ ง แวดล้ อ ม
ตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควร จะทําให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ทําร่ วมกับชุมชน ให้ กําลังคนมีส่วน ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ
ร่ ว มอย่ า งจริ งจั ง เช่ น การปลู ก
ต้ น ไ ม้ ใ น โ ร ง ง า น ห รื อ ชุ ม ช น
กํ า ลั ง คนต้ องมี ส่ ว นร่ ว ม ไม่ ค วร
ดําเนินโครงการผ่าน บริ ษัทรับเหมา
เพื อ ให้ เข้ าถึ ง ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จัง
และเป็ นการปลูก ฝั ง เกิ ด จิ ต สํ า นึก
ทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
2. การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม เสี ย ง
ตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรมี
เกณฑ์ กํ า หนดเวลาในการเรี ย นรู้
ผ่านกิจกรรม ทีชดั เจน เพือให้ เข้ าถึง
ปั ญ ห า อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ เ ป็ น
การปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดี
รู ปแบบการศึกษา

ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาฯ

จากตารางที 1 ร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพื อ พัฒ นากํ าลัง คนในอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์: กรณีศกึ ษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า
1. การศึกษาในระบบ
1.1 แรงงานฝี มือ
1.1.1 การศึก ษาในสถานศึก ษา ทุก ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น ความรู้
เบื องต้ นด้ านสิงแวดล้ อม โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้
เป็ นต้ น
เนื อ งจากการพั ฒ นาประเทศที ผ่ า นมา ประเทศต่ า งๆ ทัว โลกมุ่ ง เน้ นไปที
การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ โดยมี ภ าคอุตสาหกรรมเป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ที ใช้ ขับเคลื อนการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ทําให้ ภาคอุตสาหกรรมเพิมขึ นอย่างรวดเร็ ว โดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมมากมายในการพัฒนา ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของโลกเสือม
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โทรมลดลง อย่างรวดเร็ว กลายเป็ นปั ญหาวิกฤตการณ์สิงแวดล้ อมปั จจุบนั ทุกประเทศทัว โลกจึงหัน
มาสนใจ สิงแวดล้ อมศึกษา
1.1.2 การศึก ษาในสถานศึก ษา ทุก ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น ความรู้
การพัฒนาทียงั ยืน โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
เนื อ งจากการพั ฒ นาประเทศที ผ่ า นมา ประเทศต่ า งๆ ทัว โลกมุ่ ง เน้ นไปที
การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ โดยมี ภ าคอุตสาหกรรมเป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ที ใช้ ขับเคลื อนการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ทําให้ ภาคอุตสาหกรรมเพิมขึ นอย่างรวดเร็ ว โดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมมากมายในการพัฒนา ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของโลกเสือม
โทรมลดลง อย่างรวดเร็ว กลายเป็ นปั ญหาวิกฤตการณ์สิงแวดล้ อมปั จจุบนั ทุกประเทศทัว โลกจึงหัน
มาสนใจแนวทางการพัฒนาทียงั ยืน
1.1.3 การศึกษาในสถานศึกษา ทุกระดับ การจัดการศึกษา ต้ องเน้ นการปลูกฝั ง
จิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อมเป็ นสําคัญ โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ กิจกรรม และแหล่ง
การเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
เนื อ งจากการมี จิตสํ านึก ที ดีต่อสิ ง แวดล้ อ ม ยอมรั บว่าตนเองมี ส่วนช่วยแก้ ไ ข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ ถ้ าขาดจิตสํานึกทีดี
ต่อสิงแวดล้ อม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้ องจะทํ าให้
ไม่เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
1.1.4 การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาและระดับ อุ ด มศึ ก ษา
การจัดการศึกษาต้ องเน้ นทฤษฏีควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิ
เนืองจากการจัดการศึกษา ในปั จ จุบนั เน้ นทฤษฏี ม ากกว่าปฏิบัติเกิ นไป ทํ าให้
แรงงานฝี มือมีความรู้ ในทฤษฏีแต่ขาดทักษะในการปฏิบตั ิ ทําให้ แรงงานฝี มือนันไม่
 สามารถเข้ าถึง
ทั ก ษะในการปฏิ บัติ ง านของแรงงานกึ ง ฝี มื อ และแรงงานไร้ ฝี มื อ ได้ การเข้ าถึ ง ทั ก ษะใน
การปฏิ บัติง านของแรงงานกึง ฝี มื อและแรงงานไร้ ฝี มือได้ จะทํ าให้ เชือมโยงกระบวนการผลิต
ทัง ระบบได้ การวางแผนเพือลดมลพิษที ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมในกระบวนการผลิต จะมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึ น
1.1.5 การศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ เพือเพิมเติมความรู้ เฉพาะด้ านนันๆ

ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษั ท เช่น นโยบาย/การวางแผนงาน กฎหมายสิ ง แวดล้ อ ม
การจัดการสิงแวดล้ อม การขนส่ง สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
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เนืองจากหลักเกณฑ์การเป็ นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ทีการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยได้ กํ า หนดไว้ 5 มิ ติ 22 ด้ า น นัน นับ ได้ ว่ า มี ค วามชัด เจนและครอบคลุม ทัง ใน
ด้ านเนื อหาและแนวทางการปฏิบตั ิเบื องต้ น เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม แต่ในทางปฏิบตั ิ
จริ งโรงงาน/บริ ษัทต่างๆ จะมีกระบวนการการผลิตของโรงงาน/บริ ษัททีไม่เหมือนกัน มีการปล่อย
ของเสียทีสง่ ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมทีแตกต่างกันไป โดยจําต้ องคํานึงถึงสภาพพื นทีด้วยตัวอย่าง
เช่น พื นทีใกล้ ชมุ ชน พื นทีใกล้ แหล่งนํ า จะมีการป้องกันทีแตกต่างกัน ฉะนันแต่
 ละโรงงาน/บริ ษัทจะ
มีการศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ ทีแตกต่างกัน
1.2 แรงงานกึ*งฝี มือ
1.2.1 การศึก ษาในสถานศึก ษา ทุก ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น ความรู้
เบื องต้ นด้ านสิงแวดล้ อม โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้
เป็ นต้ น
เนื อ งจากการพั ฒ นาประเทศที ผ่ า นมา ประเทศต่ า งๆ ทัว โลกมุ่ ง เน้ นไปที
การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ โดยมี ภ าคอุตสาหกรรมเป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ที ใช้ ขับเคลื อนการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ทําให้ ภาคอุตสาหกรรมเพิมขึ นอย่างรวดเร็ ว โดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมมากมายในการพัฒนา ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของโลกเสือม
โทรมลดลง อย่างรวดเร็ว กลายเป็ นปั ญหาวิกฤตการณ์สิงแวดล้ อมปั จจุบนั ทุกประเทศทัว โลกจึงหัน
มาสนใจ สิงแวดล้ อมศึกษา
1.2.2 การศึก ษาในสถานศึก ษา ทุก ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น ความรู้
การพัฒนาทียงั ยืน โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
เนื อ งจากการพั ฒ นาประเทศที ผ่ า นมา ประเทศต่ า งๆ ทัว โลกมุ่ ง เน้ นไปที
การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ โดยมี ภ าคอุตสาหกรรมเป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ที ใช้ ขับเคลื อนการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ทําให้ ภาคอุตสาหกรรมเพิมขึ นอย่างรวดเร็ ว โดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมมากมายในการพัฒนา ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของโลกเสือม
โทรมลดลง อย่างรวดเร็ว กลายเป็ นปั ญหาวิกฤตการณ์สิงแวดล้ อมปั จจุบนั ทุกประเทศทัว โลกจึงหัน
มาสนใจแนวทางการพัฒนาทียงั ยืน
1.2.3 การศึกษาในสถานศึกษา ทุกระดับ การจัดการศึกษา ต้ องเน้ นการปลูกฝั ง
จิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อมเป็ นสําคัญ โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ กิจกรรม และแหล่ง
การเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
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เนื อ งจากการมี จิตสํ านึก ที ดีต่อสิ ง แวดล้ อ ม ยอมรั บว่าตนเองมี ส่วนช่วยแก้ ไ ข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ ถ้ าขาดจิตสํานึกทีดี
ต่อสิงแวดล้ อม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้ องจะทําให้ ไม่
เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
1.3.1 การศึก ษาในสถานศึก ษา ทุก ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น ความรู้
เบื องต้ นด้ านสิงแวดล้ อม โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้
เป็ นต้ น
เนื อ งจากการพั ฒ นาประเทศที ผ่ า นมา ประเทศต่ า งๆ ทัว โลกมุ่ ง เน้ นไปที
การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ โดยมี ภ าคอุตสาหกรรมเป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ที ใช้ ขับเคลื อนการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ทําให้ ภาคอุตสาหกรรมเพิมขึ นอย่างรวดเร็ ว โดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมมากมายในการพัฒนา ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของโลกเสือม
โทรมลดลง อย่างรวดเร็ว กลายเป็ นปั ญหาวิกฤตการณ์สิงแวดล้ อมปั จจุบนั ทุกประเทศทัว โลกจึงหัน
มาสนใจ สิงแวดล้ อมศึกษา
1.3.2 การศึก ษาในสถานศึก ษา ทุก ระดับ การจัด การศึก ษา ต้ อ งเน้ น ความรู้
การพัฒนาทียงั ยืน โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ กิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
เนื อ งจากการพั ฒ นาประเทศที ผ่ า นมา ประเทศต่ า งๆ ทัว โลกมุ่ ง เน้ นไปที
การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ โดยมี ภ าคอุตสาหกรรมเป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ที ใช้ ขับเคลื อนการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ทําให้ ภาคอุตสาหกรรมเพิมขึ นอย่างรวดเร็ ว โดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมมากมายในการพัฒนา ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของโลกเสือม
โทรมลดลง อย่างรวดเร็ว กลายเป็ นปั ญหาวิกฤตการณ์สิงแวดล้ อมปั จจุบนั ทุกประเทศทัว โลกจึงหัน
มาสนใจแนวทางการพัฒนาทียงั ยืน
1.3.3 การศึกษาในสถานศึกษา ทุกระดับ การจัดการศึกษา ต้ องเน้ นการปลูกฝั ง
จิตสํานึกทีดีต่อสิงแวดล้ อมเป็ นสําคัญ โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ กิจกรรม และแหล่ง
การเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
เนื อ งจากการมี จิตสํ านึก ที ดีต่อสิ ง แวดล้ อ ม ยอมรั บว่าตนเองมี ส่วนช่วยแก้ ไ ข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ ถ้ าขาดจิตสํานึกทีดี
ต่อสิงแวดล้ อม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้ องจะทําให้ ไม่
เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
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2. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 แรงงานฝี มือ
2.1.1 การฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก โรงงาน/บริ ษัทเพือเพิมเติมความรู้ เฉพาะ
ด้ านนันๆ
 และประสบการณ์ ตามความต้ องการของโรงงาน/บริ ษัท เช่น นโยบาย/การวางแผนงาน
กฎหมายสิงแวดล้ อม การจัดการสิงแวดล้ อม การขนส่ง สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
อุตสาหกรรม เป็ นต้ น
เนืองจากหลักเกณฑ์การเป็ นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ทีการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยได้ กํ า หนดไว้ 5 มิ ติ 22 ด้ า น นัน นับ ได้ ว่ า มี ค วามชัด เจนและครอบคลุม ทัง ใน
ด้ านเนื อหาและแนวทางการปฏิบตั ิเบื องต้ น เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม แต่ในทางปฏิบตั ิ
จริ งโรงงาน/บริ ษัทต่างๆ จะมีกระบวนการการผลิตของโรงงาน/บริ ษัททีไม่เหมือนกัน มีการปล่อย
ของเสียทีสง่ ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมทีแตกต่างกันไป โดยจําต้ องคํานึงถึงสภาพพื นทีด้วยตัวอย่าง
เช่น พื นทีใกล้ ชุมชน พื นทีใกล้ แหล่งนํ า จะมีการป้องกันทีแตกต่างกัน ฉะนันแต่
 ละโรงงาน/บริ ษัท
จะมีการฝึ กอบรมภายใน/ภายนอก ทีแตกต่างกัน
2.1.2 การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรทําร่วมกับ
ชุมชนให้ กําลังคนมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน กําลังคนต้ องมี
ส่วนร่ วม ไม่ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง และเป็ น
การปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
เนื อ งจากการมี จิตสํ านึก ที ดีต่อสิ ง แวดล้ อ ม ยอมรั บว่าตนเองมี ส่วนช่วยแก้ ไ ข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ ถ้ าขาดจิตสํานึกทีดี
ต่อสิงแวดล้ อม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้ องจะทํ าให้
ไม่เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
2.1.3 การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรมีเกณฑ์
กํ า หนดเวลาในการเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมที ชัด เจน เพื อ ให้ เ ข้ า ถึ ง ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จัง และเป็ น
การปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
เนื อ งจากการมี จิตสํ านึก ที ดีต่อสิ ง แวดล้ อ ม ยอมรั บว่าตนเองมี ส่วนช่วยแก้ ไ ข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ ถ้ าขาดจิตสํานึกทีดี
ต่อสิงแวดล้ อม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้ องจะทํ าให้
ไม่เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
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2.2 แรงงานกึ*งฝี มือ
2.2.1 การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรทําร่วมกับ
ชุมชนให้ กําลังคนมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน กําลังคนต้ องมี
ส่วนร่ วม ไม่ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง และเป็ น
การปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
เนื อ งจากการมี จิตสํ านึก ที ดีต่อสิ ง แวดล้ อ ม ยอมรั บว่าตนเองมี ส่วนช่วยแก้ ไ ข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ ถ้ าขาดจิตสํานึกทีดี
ต่อสิงแวดล้ อม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้ องจะทํ าให้
ไม่เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
2.2.2 การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรมีเกณฑ์
กํ า หนดเวลาในการเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมที ชัด เจน เพื อ ให้ เ ข้ า ถึ ง ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จัง และเป็ น
การปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
เนื อ งจากการมี จิตสํ านึก ที ดีต่อสิ ง แวดล้ อ ม ยอมรั บว่าตนเองมี ส่วนช่วยแก้ ไ ข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ ถ้ าขาดจิตสํานึกทีดี
ต่อสิงแวดล้ อม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้ องจะทํ าให้
ไม่เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
2.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
2.3.1 การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรทําร่วมกับ
ชุมชนให้ กําลังคนมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง เช่น การปลูกต้ นไม้ ในโรงงานหรื อชุมชน กําลังคนต้ องมี
ส่วนร่วม ไม่ควรดําเนินโครงการผ่านบริ ษัทรับเหมา เพือให้ เข้ าถึงปั ญหาอย่างจริ งจัง และเป็ นการ
ปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
เนื อ งจากการมี จิตสํ านึก ที ดีต่อสิ ง แวดล้ อ ม ยอมรั บว่าตนเองมี ส่วนช่วยแก้ ไ ข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ ถ้ าขาดจิตสํานึกทีดี
ต่อสิงแวดล้ อม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้ องจะทํ าให้
ไม่เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
2.3.2 การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม เสียงตามสาย และผ่านสือสิงพิมพ์ ควรมีเกณฑ์
กํ า หนดเวลาในการเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมที ชัด เจน เพื อ ให้ เ ข้ า ถึ ง ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จัง และเป็ น
การปลูกฝั งเกิดจิตสํานึกทีดีตอ่ สิงแวดล้ อม
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เนื อ งจากการมี จิตสํ านึก ที ดีต่อสิ ง แวดล้ อ ม ยอมรั บว่าตนเองมี ส่วนช่วยแก้ ไ ข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมได้ จะทําให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง เป็ นสิงสําคัญทีสดุ ถ้ าขาดจิตสํานึกทีดี
ต่อสิงแวดล้ อม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้ องจะทํ าให้
ไม่เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างแนวทางการจัดการศึกษาเพื*อพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
1. การศึกษาในระบบ
1.1 แรงงานฝี มือ
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………....…
…………….……………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………
1.2 แรงงานกึงฝี มือ
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………....…
…………….……………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………
1.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………....…
…………….……………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………
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2. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 แรงงานฝี มือ
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………....…
…………….……………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………
2.2 แรงงานกึงฝี มือ
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………....…
…………….……………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………
2.3 แรงงานไร้ ฝีมือ
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………....…
…………….……………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นายทวิช มณีพนา เกิดเมือวันที 15 พฤษภาคม พ.ศ.2529 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – ฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ในปี การศึกษา 2551 และเข้ าศึกษาต่อประดับปริ ญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชา
พัฒ นศึกษา ภาควิ ช านโยบาย การจัด การและความเป็ นผู้นํ า ทางการศึก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือปี การศึกษา 2552

