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บทคัดย่อ

การวางแผนพัฒนาประเทศให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจจ�าเป็นต้องด�าเนินการ

พร้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน	 เพื่อให้การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	 พ้ืนที่ชุมชนเทศบาลต�าบลทับมาได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง																

เป็นเมืองอุตสาหกรรม	 ส่งผลเชิงบวกท่ีท�าให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น	 และส่งผลเชิงลบต่อ
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สภาพแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตทิีช่มุชนเคยใช้ประโยชน์		คณะผู้วจิยัได้ด�าเนนิการ

จัดท�าแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา	 จังหวัดระยอง	 ให้สอดคล้อง												

กบับรบิทและปัญหาของพืน้ที	่	เพือ่ให้ได้แผนสิง่แวดล้อมชมุชนทีส่ามารถใช้เป็นเครือ่งมอื

ในการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และส่งเสริมการพัฒนาเมือง

อตุสาหกรรมเชงินเิวศให้เป็นเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนืต่อไป	 โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	

ด้วยเทคนคิการวจิยัเชิงปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมทีม่กีารเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยการศกึษา

ข้อมูลจากเอกสาร	 การประชุมระดมความคิด	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก	 และใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยท�าให้ได้แผนชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 พื้นที่เทศบาลต�าบล													

ทับมา	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 แผนงาน	 โครงการ/กิจกรรม	 ที่มีเทศบาลต�าบลทับมาและ													

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการต่าง	 ๆ	 ตามแผนงานที่วางไว้																	

เพื่อจัดการประเด็นปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกรอบ							

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู	่																					

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	

ค�าส�าคัญ:	แผนสิง่แวดล้อม,	เมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ,	การมส่ีวนร่วมของชมุชน,	เขตพฒันาพ้ืนทีพิ่เศษ	

ภาคตะวันออก,	การพัฒนาที่ยั่งยืน	

Abstract

Country	 development	 planning	 results	 in	 economic	 expansion																

and	growth.	Therefore,	 it	 requires	sustainable	environmental	use,	 in	order													

to	 be	 environmentally	 friendly	with	 the	 production	 and	 consumption.														

Tub	Ma	Sub-district	municipal	community	area	has	been	 influenced	from	

being	an	 industrial	area.	This	yields	both	advantages	and	disadvantages														

to	 the	community,	namely	better	economic	system	and	environmental	

and	 natural	 resource	 exploitation.	 The	 researchers	 have	 created	 an																						

environmental	 plan	 for	 Tub	Ma	 Sub-district	municipal	 community	 in																			

Rayong	 according	 to	 the	 area	 conditions	 and	 problems	 in	 order	 to																					

achieve	a	plan	which	can	be	a	tool	for	environmentally	quality	management	
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toward	 the	 community	 development	 and	 ecological	 industrial	 zone																				

development	for	the	sustainable	environment.	Qualitative	methodology	

was	employed	with	participatory	action	research	(PAR).	Data	collection	tools	

were	document,	brainstorming,	 in-depth	 interview,	 and	 content	 analysis.			

The	 results	 reveal	 that	 the	 ecological	 industrial	 zone	development	plan																	

for	 Tub	Ma	 Sub-district	municipal	 community	 area	 consists	 of	 project/											

activity	 plans	 which	 the	municipality	 and	 the	 community	 committee																						

are	 responsible	 to	 process	 the	 planned	 projects	 in	 order	 to	 solve	 the																				

community	 problems	 that	 have	 impacted	 industrial	 plants	 around	 the	

ecological	 industrial	 zone	 and	 promote	 the	 development	 of	 the	 zone																										

to	be	a	sustainable	environmental	zone.	

Keywords:	 Environmental	 Plan,	 Eco-industrial	 Zone,	 Community	 Participation,																														

Eastern	Economic	Corridor,	Sustainable	Development

บทน�า

ปัจจบุนั	 ประเทศไทยต้องเผชิญกบัปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ย	 ๆ	 ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ของประเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 ท�าให้ภาครัฐต้องก�าหนดนโยบายต่าง	 ๆ	

ท่ีเป็นการเร่งรัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 พร้อมกับให้ความส�าคัญด้านส่ิงแวดล้อม																	

โดยมีนโยบายระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	 เป็นอกีหนึง่นโยบายส�าคญัในการยกระดบั

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ	 และมีแผนส่ิงแวดล้อมเขตพัฒนา																	

พิเศษภาคตะวนัออก	 (eastern	economic	corridor:	EEC)	พ.ศ.	2561-2564	 ท่ีใช้เป็น				

แผนในการพัฒนาสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ	 คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที	่												

ขณะเดียวกันได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งการรักษาและฟื้นฟู	 เพื่อให	้												

การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี	้ ยังเน้นการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	 ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ในพื้นที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน	 (คณะกรรมการจัดท�า														

แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก,	2562)
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สอดคล้องกบัเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	(พ.ศ.	2561-2580)	ในการพฒันา

ประเทศที่มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยมียุทธศาสตร์ส�าคัญ															

ประการหนึ่ง	 คือ	 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม																														

ที่ประกอบด้วย	 การป้องกัน	 ฟื้นฟู	 และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 การวางระบบ																

บริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพ	 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 การร่วม																				

ลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และการใช้

เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพือ่สิง่แวดล้อม	 (ส�านกังานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2561)

นอกจากนี	้ ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ ฉบับที่	 12	

(พ.ศ.	2560-2564)	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 ที่ได้ก�าหนดให้มีการสร้างความเข้มแข็งทาง																				

เศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	 มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ																

(eco	 industrial	 town)	 โดยมุ่งเป้าหมายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคมและ													

สิ่งแวดล้อม	 เป็นการปรับเปลี่ยนฐานการผลิตที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานไปสู่

การผลิตที่เป็นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 องค์ความรู ้	 นวัตกรรม	 เป็นมิตรกับ																											

สิ่งแวดล้อม	 และน�าแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนา															

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	

อุตสาหกรรม	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคมชุมชน	 (ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ																	

สังคมแห่งชาติ,	2560)

ทั้งนี้เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณเมืองหรือ

พื้นที่ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ	 ส่ิงแวดล้อม																

สังคม	 และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ			

ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต																	

และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยได้รับการยอมรับและความร่วมมือของคนในพื้นที่

ในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับปัจเจกชน	 เช่น	 ครอบครัวและโรงงาน	 (eco	 family/green														

factory)	 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือชุมชน	 เช่น	 นิคมอุตสาหกรรมหรือหมู่บ้านหรือ					

ต�าบล	(eco	industrial	zone)	และระดับเมือง	(eco	town/eco	city)	หรือเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

 

 



206
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 1

มกราคม - เมษายน  2564

ของเมืองหรือจังหวัด	 เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มคุณภาพและดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจที่มี

ความคุ้มค่าในการผลิต	 มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ	 มีประสิทธิภาพ		

มีเสถียรภาพ	 และชุมชนมีความมั่งคั่ง	 มิติสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ที่ดี	 ลดและป้องกันมลพิษ	 ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมิติสังคมที่เป็น														

การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน	(กรมโรงงานอุตสาหกรรม,	2562)

ส�าหรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทยนั้น	 เป็นผลสืบเนื่องมาจาก														

การประกาศให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นเขต

ควบคมุมลพิษ	(กรมควบคมุมลพษิ,	2552)	และภาคอตุสาหกรรมน�าโดยสภาอตุสาหกรรม							

แห่งประเทศไทยได้ผลกัดนัแนวคดิเรือ่งเขตอตุสาหกรรมพเิศษเชงินเิวศ	 (eco	 industrial	

town)	 เพ่ือเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาเขตอตุสาหกรรมจงัหวดัระยองให้เป็นเมอืงต้นแบบ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ	 (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,	 ม.ป.ป.)																											

โดยในระยะแรกเป็นการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมที่กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ							

สงัคมอย่างบรูณาการ	 จากนัน้จงึสร้างสรรค์เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กือ้กลูกนัเพือ่การพฒันา

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมก�าหนดให้พื้นที่เทศบาลต�าบล														

ทับมา	 จังหวัดระยอง	 เป็นหน่ึงในพื้นท่ีน�าร่องในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ																	

ภาคตะวันออก	 เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส�าคัญท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	 ที่อยู่อาศัย																		

และรองรบัการเคลือ่นย้ายแรงงานทีเ่ข้ามาท�างานในภาคอตุสาหกรรมของจงัหวดัระยอง

ที่มีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองเพิ่มสูงขึ้น	 ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก	 (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,	

2558)

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการจัดท�าแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่เทศบาล

ต�าบลทับมา	จังหวัดระยอง	ให้สอดคล้องกับบริบทและปัญหาของพื้นที	่พัฒนาเป็นแผน

ส่ิงแวดล้อมชุมชนที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม	 และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองส่ิงแวดล้อม

ยั่งยืนต่อไป	
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การทบทวนวรรณกรรม	

แนวคิดแผนสิ่งแวดล้อมชุมชน

ภายใต้แผนจัดการสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2560-2564	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับ

ประเทศ	 โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบริหารจัดการมาเป็น

แนวทางก�าหนดมาตรการเพือ่จดัการและแก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ให้เกิดประสิทธิภาพ	 โดยรูปแบบที่เน้น	 คือ	 การสร้างภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงาน													

ซึ่งภาคีส�าคัญที่ต้องมีส่วนร่วม	 คือ	 ชุมชน	 (ส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต	ิ													

และสิ่งแวดล้อม,	 2560)	 จากบทความวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่อง	 “การมีส่วนร่วม	

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน:	 ศึกษากรณีป่าชุมชน																														

บ้านคลองห้วยหวาย	 อ�าเภอแม่เปิน	 จังหวัดนครสวรรค์”	 (กฤติน	 จันทร์สนธิมา	 และ													

อรทัย	 อินต๊ะไชยวงค์,	 2559)	 ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร																	

ธรรมชาติไว้	 ดังนี้	 1)	 การมีส่วนร่วม	 ค้นหาปัญหา	 และสาเหตุ	 2)	 การมีส่วนร่วมคิด															

และสร้างรูปแบบการจดัการให้เกดิความสมดลุและยัง่ยนื	 3)	 การมีส่วนร่วมในการก�าหนด

นโยบาย	 แผนงาน	 โครงการ	 หรือกิจกรรมให้เกิดความเป็นรูปธรรม	 4)	 การมีส่วนร่วม															

ในการตดัสนิใจด�าเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิ 5)	 การมส่ีวนร่วม																

ในการปรับปรุงพัฒนากติกาข้อตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ	 6)	 การมีส่วนร่วมสนับสนุน													

งบประมาณ	 7)	 การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามนโยบาย	 8)	 การมีส่วนร่วมควบคุม	 ติดตาม	

ประเมินผล	และร่วมบ�ารุงรักษาในรูปคณะกรรมการ	

กล่าวโดยสรปุ	 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเน้นการมส่ีวนร่วม

ของชุมชนตามรูปแบบการมีส่วนร่วม	คือ	1)	การมีส่วนร่วมคิด	ทบทวนเหตุ	และปัจจัย	

ของปัญหา	2)	การมีส่วนร่วมก�าหนดนโยบาย/แผนในการบริหารจัดการ	โดยเน้นให้เกิด

ความสมดุลและยั่งยืนในการด�าเนินงานภายใต้การด�ารงอยู่ของชุมชน	3)	การมีส่วนร่วม

ด�าเนินงานที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนงาน	 โครงการ/กิจกรรม	 ภายใต้การให้การสนับสนุน													

ของภาคเีครอืข่ายให้สามารถขบัเคลือ่นงานได้สอดคล้องกบันโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ													

4)	 ร่วมรับผดิชอบด้วยการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงาน	 ถอืว่าเป็นการมส่ีวนร่วม

ตรวจสอบการด�าเนนิงาน	 เพือ่พจิารณาว่ายงัมส่ีวนใดทีข่าดยงัไม่ได้ท�า	หรอืยงัไม่ครบถ้วน	
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อันจะน�าไปสู่การจัดท�าแผนเพื่อการปรับปรุงต่อไป	 โดยแนวคิดการมีส่วนร่วมดังกล่าว														

ข้างต้นมคีวามสอดคล้องกบัหลกัการด�าเนนิงานในการท�าแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม

แผนชุมชนจากแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชน	 คือ	 แผนที่คนในชุมชน																							

ร่วมกันคิด	 ร่วมกันก�าหนดเพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง																	

โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน	 เป็นแผนท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีคนในชุมชน	 แผนชุมชนขับเคลื่อนด้วย															

4	 แนวคิด	 ได้แก่	 การพฒันาคน	การพฒันาพืน้ที	่ การพฒันาแหล่งรายได้	 และการพฒันา					

แผนชุมชน	(กรมการพัฒนาชุมชน,	2560)

แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 (eco	 industrial	 town)	 เป็นแนวคิดที่	

ประกอบด้วยแนวคิดพ้ืนฐานสองด้าน	 ได้แก่	อตุสาหกรรมเชงินเิวศและเมอืง	หากพจิารณา

นัยยะของค�าประกอบเป็นทีช่ดัเจนว่า	แนวคดินีม้เีป้าหมายมุง่พฒันาเมอืงทีม่อีตุสาหกรรม

เป็นองค์ประกอบในเมืองนั้น	 ๆ	 มีผู้นิยามให้ความหมายเรื่องอุตสาหกรรมนิเวศ	 และ											

เมืองไว้ต่าง	ๆ	โดยผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาความหมายของ	“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”	จาก

หลายแหล่งข้อมูล	 สามารถสรปุความหมายได้ว่า	“เมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ”	หมายถงึ	

“รปูแบบการพัฒนาอตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานความสมดลุของเศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	

สงัคม	ความสอดคล้องกบักฎหมาย	และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี	โดยภาคอุตสาหกรรม

ต้องลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานหรือการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่า	และลด

การปลดปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อ

ให้สามารถด�าเนนิธุรกจิ	ทัง้นีห้วัใจส�าคญั	คอื	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรบัและการมส่ีวนร่วม			

จากชมุชน	ชมุชนต้องได้รบัประโยชน์กการพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ที่	 มุง่ยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบและโดยรวม	ด้วยหลักการความร่วมมือพึ่งพากันของ

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม	 ผูพ้ฒันานคิมอตุสาหกรรม	หน่วยงานรฐัท้องถิน่	 และชุมชน		

เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน”	 (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,	 2560;													

กรมโรงงานอุตสาหกรรม,	2562)

การขบัเคลือ่นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศเป็นนโยบายตามยทุธศาสตร์ชาต	ิ 20	 ปี	

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การสร้าง																	

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	 ซึ่งก�าหนดตัวชี้วัดให้มีเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 จ�านวน	 15	 จังหวัด	 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี																			
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ไว้ไม่น้อยกว่า	40	พืน้ทีใ่น	37	จงัหวดั	(กรมโรงงานอตุสาหกรรม,	2562)	และยทุธศาสตร์								

ที่	 4	 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการรักษาฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ	 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ																			

ภูมิอากาศ	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน	

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม															

แห่งชาติ,	2560)

ส�าหรบักรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมได้วาง	 “roadmap	 เมืองไทยน่าอยูอ่ย่าง

ยัง่ยนืปี	 2560-2579”	 โดยก�าหนดแผนการด�าเนนิงานเป็นระยะ	20	 ปี	สร้าง	“ท้องถิน่ไทย													

น่าอยูอ่ย่างยัง่ยนืสูส่งัคมสเีขยีว”	 ดงันัน้	 หากจะพจิารณาขอบเขตของความสมัพนัธ์ตาม				

นยิามของเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศและเมอืงยัง่ยนืแล้ว	 โดยได้แบ่งระดบัความสมัพนัธ์													

เป็น	 4	 ระดับดังนี้	 ประกอบด้วย	 ระดับโรงงาน	 ระดับนิคมอุตสาหกรรม	 ระดับท้องถิ่น		

และระดับจังหวัด	(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,	2560)

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยใน	“ระดับท้องถิ่น”	โดยครอบคลุมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่	พัฒนาในด้านต่าง	ๆ	ของท้องถิ่นควบคู่

กันไปกบัภาคอตุสาหกรรมซึง่เป็นหลกัในการสร้างความเจรญิทางเศรษฐกจิของท้องถิน่นัน้	ๆ							

สู่การเป็น	“เมืองน่าอยู่	คู่อุตสาหกรรม”	(eco	industrial	town)

ขอบเขตการวิจัย

คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล	 แผนด้านสิ่งแวดล้อม																			

และแผนต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 เช่น	 แผนแม่บท

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด	 และแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ														

ปี	 พ.ศ.	2560-2564	 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 และการด�าเนินงานพัฒนาเมือง																	

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 จากน้ันด�าเนินกระบวนการจัดท�าแผนส่ิงแวดล้อมชุมชนในพื้นที่									

เทศบาลต�าบลทับมา	 พร้อมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-depth	 interview)	 ผู้แทน															

หน่วยราชการ	 ผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาล							

ต�าบลทบัมา	 เกีย่วกบัประเดน็การพฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนปัญหาอุปสรรคใน

การน�านโยบายด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปปฏิบัต	ิ										
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และด�าเนนิการจดัท�าร่างแผนสิง่แวดล้อมชมุชนเทศบาลต�าบลทบัมาทีส่อดคล้องกบับรบิท	

รวมทั้งมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น�าชุมชนน�าร่องเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของพื้นที่

วิธีการวิจัย

งานวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพใช้เทคนคิการวจิยัเชงิปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วม	

(participatory	 action	 research:	 PAR)	 โดยคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูล											

ปฐมภูมิจากประชาชนในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม	 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา		

(content	 analysis)	 และจัดท�าแผนชุมชนในพื้นท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อผลักดัน										

แผนชุมชนสู่การน�าไปปฏิบัติ	

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัทีใ่ช้ในงานวจิยั	 ได้แก่	 ผูม้คีณุสมบตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน

เมืองอุตสาหกรรมนิเวศในพื้นท่ี	 ซ่ึงมีความส�าคัญในการแสดงความคิดเห็น	 โดยที่ผู้ให้													

ข้อมูลส�าคัญ	(key	informants)	ในงานวิจัยนี้	ประกอบด้วย	3	กลุ่ม	ได้แก่

กลุ่มท่ี	 1	 ผู้น�าชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

ทั้งหมด	5	ท่าน

กลุ่มที่	 2	 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายการเมือง	 2	 ท่าน	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่าย

ข้าราชการประจ�า	 2	 ท่าน	 เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีร่บัผดิชอบงานเกีย่วกบั																

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	1	ท่าน

กลุ่มที่	3	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด	

ผู้แทนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั	 ผู้แทนศนูย์อนามยัที	่ 6	 และผูแ้ทนส�านกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	รวมทั้งหมด	4	ท่าน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 กจิกรรม	เป็นเครือ่งมอืเพือ่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูชมุชนด้วยการให้ชมุชน

ระดมความคดิและแสดงความคดิเหน็	 และเพือ่สร้างแผนกลยทุธ์ชมุชนเมอืงอตุสาหกรรม															

เชิงนิเวศ	โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย	
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	 	 -	 กิจกรรมสร้างภาพฝัน	 (future	 search	 conference:	 F.S.C)	 จัดขึ้นใน									

วันที่	 15	 กรกฎาคม	 2562	ณ	 เทศบาลต�าบลทับมา	 เป็นกิจกรรมระดมสมองที่ช่วยให้	

ชุมชนได้รับรู้ศักยภาพของตนเอง	 มองเห็นปัญหาและอุปสรรคทั้งในอดีตและปัจจุบัน											

เพือ่จะได้มกีารพัฒนา	แก้ไข	 ซ่ึงเป็นการน�าชมุชนไปสูเ่ป้าหมายการเป็นเมอืงอตุสาหกรรม

เชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	 เชื่อมโยงเป็นภาพอนาคตของชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ																					

มีผู้เข้าร่วมประชุม	80	ท่าน

	 	 -	 กิจกรรมการประชุมระดมความคิด	 จัดขึ้นในวันที่	 5	 สิงหาคม	 2562																		

ณ	 เทศบาลต�าบลทับมา	 เป็นกิจกรรมประชุมระดมสมองเพื่อค้นหาอนาคตร่วมกันของ

ชมุชน	(future	search)	และน�าไปก�าหนดแผนและโครงการ	มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ	80	ท่าน

	 	 -	 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 จัดขึ้นในวันที่	 16	 กันยายน	 2562															

ณ	 เทศบาลต�าบลทับมา	 เป็นกิจกรรมประชุมระดมสมองที่มีการกระตุ้นให้ชุมชนเป็น											

ผู้ถ่ายทอดข้อมูลและรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จัดท�าเป็นแผนและโครงการภายใต้

กรอบ	4	ประเด็น	คือ	1)	การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน	

2)	 ข้อเสนอแนะกลไกการป้องกนัและยบัยัง้เรือ่งร้องเรยีนด้านส่ิงแวดล้อม	และการด�าเนนิการ

กรณีฉุกเฉินในพื้นที่	 3)	 แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ

คณุภาพสิง่แวดล้อมตามแนวทางการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศสู่เมอืงส่ิงแวดล้อม

ยั่งยืน	และ	4)	ข้อเสนอแนะกลไกการขับเคลื่อนแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนสู่การปฏิบัติและ

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	มีผู้เข้าร่วมประชุม	80	ท่าน

2.	 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด	 เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	แบบสัมภาษณ์แต่ละชุดประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ

	 	 ส่วนที่	1	เป็นค�าถามน�าเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ชุมชน

	 	 ส่วนที่	2	เป็นค�าถามเกี่ยวกับประเด็นต่าง	ๆ	ต่อไปนี้

	 	 -	 การพัฒนาศกัยภาพของเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และกฎหมาย											

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายผู้น�าชุมชนน�าร่อง

	 	 -	 การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน

	 	 -	 ปัญหาและข้อเสนอแนะกลไกการป้องกันและยับยั้งเรื่องร้องเรียนด้าน													

สิ่งแวดล้อม	และการด�าเนินการกรณีฉุกเฉินในพื้นที	่
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	 	 -	 แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการคุณภาพ												

สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	

	 	 -	 ข้อเสนอแนะกลไกการขับเคลื่อนแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนสู ่การปฏิบัต	ิ												

และการขอรับสนับสนุนงบประมาณ

	 	 แบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (content	 validity)	

โดยตรวจสอบความสอดคล้องรายด้าน	 (item	 object	 congruence:	 IOC)	 ได้แก่																					

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์และความถูกต้อง			

ของภาษา	 และด�าเนินการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค�าแนะน�าของ

ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	3	 ท่าน	พบว่า	 มีค่าดชันคีวามสอดคล้องรายข้ออยูร่ะหว่าง	0.66-1.00	

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลู	 โดยใช้วธิกีารศกึษาข้อมลูจากเอกสาร	 (literature															

review)	การประชมุระดมความคดิ	 (brainstorming)	และการสัมภาษณ์เชงิลกึ	 (in-depth	

interview)	

1.	 การศกึษาข้อมลูจากเอกสาร	คณะผูว้จิยัได้ศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสารต่าง	ๆ	

ซึ่งประกอบไปด้วย	 แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่									

เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนการทบทวน																	

แผนพัฒนาเทศบาล	 แผนด้านสิ่งแวดล้อม	 และแผนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 เช่น	 แผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด	 และ													

แผนปฏบิตักิารอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	 ปี	พ.ศ.	2560-2564	ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	

และแผนงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2.	 การประชุมระดมความคิด	 คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ												

มีส่วนร่วม	 (participatory	 action	 research:	 PAR)	 เพื่อจัดท�าแผนสิ่งแวดล้อมชุมชน	

โดยใช้กิจกรรมสร้างภาพฝัน	 (future	 search	 conference)	 การระดมความคิดเห็น	

(brainstorming)	 และการประชมุเชิงปฏบิตักิาร	 (workshop)	ทีไ่ด้ก�าหนดกลุม่เป้าหมาย		

3	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 กลุ่มผู้น�าชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ												

สิ่งแวดล้อม	 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และกลุ่มผู้แทนหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง	 (อตุสาหกรรมจงัหวดั	 ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั	ศนูย์อนามยัที	่ 6	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
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3.	 การสมัภาษณ์เชงิลกึ	คณะผูว้จิยัได้สมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	 (key	 informants)	

จ�านวน	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้แทนจากหน่วยราชการ	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																					

ฝ่ายการเมือง	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายข้าราชการประจ�า	 เจ้าหน้าท่ี													

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 และ													

ผู้น�าชุมชน	รวมทั้งสิ้น	14	ท่าน

การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	 การประชุมระดม													

ความคดิ	 และการสมัภาษณ์เชงิลกึ	 และท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์ข้อมลู

เชิงเนื้อหา	 (content	 analysis)	 และจัดท�าร่างแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ผลการวิจัย

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย	 โดยแบ่งเป็น	 2	 ตอน	

ซึ่งประกอบไปด้วย	 บริบทการด�าเนินงานพัฒนาแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อจัดการ															

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 พื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา											

และแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 เขตพื้นที่พัฒนา

อตุสาหกรรมเชงินเิวศ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	 ส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคที	่ 13	

(ชลบุรี)	พื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา	จังหวัดระยอง	

ตอนที	่1	บรบิทการด�าเนนิงานพฒันาแผนสิง่แวดล้อมชมุชนเพือ่จดัการคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม	เขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา

พืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลทบัมาอยูใ่นเขตควบคมุมลพษิของนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย	 โดยพื้นที่ในเขตเทศบาลต�าบลทับมาไม่มีโรงงานขนาดใหญ	่														

มีเพียงโรงงานขนาดเล็กที่เน้นการประกอบชิ้นส่วนและซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร	 ท�าให้ม	ี														

มลพิษไม่สูงมากนัก	 ทางเทศบาลได้รับข้อร้องเรียนเหตุร�าคาญจากกลิ่น	 เสียง	 และ																				

น�้าเสีย	 ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงที่มีความรุนแรงใน

ระดับปานกลาง	
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โดยที่เจ้าหน้าที่และผู้น�าชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�าบลทับมามีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศในระดบัปานกลาง	สามารถจดัการส่ิงแวดล้อม

และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้แต่ไม่สามารถจัดการต้นเหตุของปัญหา	 เนื่องจากมีข้อจ�ากัด													

ในด้านความรู้ความสามารถของบคุลากร	 และด้านเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการตรวจวดัคณุภาพ														

ส่ิงแวดล้อม	 ท�าให้เทศบาลต�าบลทับมามีความต้องการพัฒนาและเสริมศักยภาพของ

บุคลากรในด้านเทคนิค	 วิธีการด�าเนินงานในแต่ละมิติทั้งด้านกายภาพ	 การจัดการ												

ส่ิงแวดล้อม	การเฝ้าระวงัมลพษิ	ตลอดจนแนวทาง/เทคนคิ	 วธิกีารแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม

อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี	 ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนัก

ของบุคลากร	และความเข้าใจถึงความสอดคล้องของภาระงานประจ�ากับการด�าเนินงาน

ด้านเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลทับมามีศักยภาพด้านการจัดสาธารณูปโภค												

เพ่ือให้บริการประชาชน	 รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม	 และการบังคับใช้

กฎหมายขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร	 แต่มีศักยภาพจ�ากัดในงานด้านกายภาพที่ต้อง												

ใช้เทคนิคขั้นสูง	 จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากน้ี	

เทศบาลต�าบลทับมาได้ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น	 สร้างรายได้ของประชาชนโดยจัด

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ																

ในครวัเรอืน	 การจดัท�าปุย๋และน�า้หมกัชวีภาพไว้ใช้เองเพือ่ลดรายจ่ายและลดปรมิาณขยะ	

ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน	อาท	ิกะป	ิดอกไม้พวงหรีด	เป็นต้น	สามารถ

สร้างเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมของชุมชนได้	 ในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม																	

เทศบาลต�าบลทับมาด�าเนินงานภายใต้บทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																

ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี	 ท้ังน้ีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีศักยภาพ																						

ในการด�าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	 เพื่อให้ประชาชน

สามารถดูแลคุณภาพชีวิต	 และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลใน																

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองไปพร้อม	ๆ	กัน

นอกจากนี้	 เทศบาลต�าบลทับมายังมีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม														

ภาคประชาชน	 เช่น	 ชุมชนคนริมน�้าซึ่งท�าหน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพน�้าเสีย	 และแจ้งเหตุ												

ให้แก่เทศบาลเพือ่สามารถด�าเนนิการระงบัเหตไุด้อย่างทนัท่วงท	ี อาสาสมคัรสาธารณสุข															

ประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 (ทสม.)	
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อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	 (อถล.)	 และสายลับตาวิเศษ	 ซึ่งเป็นกลไกการด�าเนินงาน													

ตามนโยบายจากส่วนกลาง	ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที	่และได้รับ

การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในการด�าเนินกิจกรรม	 ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้าน																	

งบประมาณและการสร้างเครือข่าย	ทั้งน้ีเทศบาลต�าบลทับมามีความต้องการที่จะได้รับ

การสนับสนุนด้านวิชาการจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และสถาบันการศึกษา	 ให้ความช่วย

เหลือเป็นที่ปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและการสร้างเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก

ในส่วนปัญหาการป้องกันและยบัยัง้เรือ่งร้องเรยีนด้านส่ิงแวดล้อมและการด�าเนนิการ

กรณีฉุกเฉินในพื้นที่นั้น	 เทศบาลต�าบลทับมาใช้อ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ																		

การสาธารณสุข	 (ฉบับท่ี	 3)	 พ.ศ.	2560	 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ															

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	2560	 ในการด�าเนินการ																	

จัดการเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายของส่วนเร่ือง													

ที่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่	 เทศบาลฯ	 ได้ด�าเนินการประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง											

ร่วมด�าเนนิการต่อไป	 โดยมีแนวทางการพฒันาชมุชนในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของเทศบาล

ต�าบลทับมา	 ให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง													

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศสูเ่มอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื	 การให้ความส�าคญัเกีย่วกบั

การจัดระเบียบชุมชน	 กฎระเบียบ	 และแนวทางการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม

ของชุมชน	 เช่น	 โครงการถนนปลอดถัง	 การส่งเสริมการคัดแยกและใช้ประโยชน	์																				

จากขยะ	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นแนวทางให้ประชากรที่จะย้ายถิ่นเข้ามาปฏิบัติตาม	 เพื่อรักษา

ความสะอาดและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เทศบาลต�าบลทับมาต่อไป	

ทั้งนี้เทศบาลต�าบลทับมามีความต้องการพัฒนาองค์ความรู ้ด้านการจัดการ																	

เมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศอย่างเป็นรปูธรรม	 โดยมุ่งทีก่ารพฒันาศักยภาพของเจ้าหน้าที่

เทศบาลให้มคีวามรูแ้ละมกีระบวนการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	และต้องการได้รบัการสนบัสนนุ													

ในด้านองค์ความรู้เพิม่เตมิจากหน่วยงานภาครฐั	 สถาบนัการศกึษา	ตลอดจนการสนับสนนุ											

งบประมาณตามทั้งจากภาครัฐและเอกชน	 โดยมีข้อเสนอให้บูรณาการในระดับนโยบาย	

ตลอดจนการท�างานระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อไม่ให้เกิดความซ�า้ซ้อนใน

การท�างาน	สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ตอนท่ี	 2	 แผนสิง่แวดล้อมชมุชนเพือ่การจัดการคณุภาพสิง่แวดล้อม	 เขตพืน้ที่

พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	เทศบาลต�าบลทับมา	จังหวัดระยอง

พื้นที่เทศบาลต�าบลทับมามีการเปลี่ยนแปลงชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน	โดยพบว่า	

ในอดีตพื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา	 ประกอบด้วย	 5	 หมู่บ้าน	 ได้แก่	 หมู่ที่	 1-5	 ต่อมา																				

จ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น	 จึงแยกหมู่ที่	 1	 ออกเป็นหมู่ที่	 7	 หมู่ที่	 2	 แยกออกเป็น																	

หมู่ที่	 6	 หมู่ที่	 4	 แยกออกเป็นหมู่ที่	 8	 ส่วนหมู่ที่	 3	 และ	 5	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง																								

ปัจจุบัน	 เทศบาลต�าบลทับมามีพื้นที่ในความรับผิดชอบจ�านวนทั้งสิ้น	 8	 หมู ่บ้าน																							

แบ่งเป็น	 2	 เขต	 ตามเขตการเลือกตั้งของพื้นท่ี	 โดยเขต	 1	 ประกอบด้วย	 หมู่ที่	 5,	 6,																				

7,	8	และเขต	2	ประกอบด้วย	หมูท่ี	่1,	2,	3	และ	4	ภาพที	่1	แสดงแผนทีภ่าพวาดอดตี															

ก่อนการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของพื้นที่ชุมชนเขต	 1	 และภาพที่	 2	 แสดงแผนที	่																	

ภาพวาดสถานการณ์เมื่อมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชมเขต	1

ภาพที่	1	แผนที่ภาพวาดอดีตก่อนการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของพื้นที่ชุมชนเขตที	่1

ภาพที่	2	แผนที่ภาพวาดสถานการณ์เมื่อมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนเขตที	่1
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ในอดตีคนชมุชนต�าบลทบัมามอีาชพีหลกั	คอื	 เกษตรกรรม	 ได้แก่	 การท�านาข้าว															

สวนมะพร้าว	 สวนผลไม้	 ไร่อ้อย	 ไร่มันส�าปะหลัง	 สวนยาง	 วิถีชีวิต	 และสังคมในชุมชน											

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน	 แบ่งปันกัน	พึ่งพากัน	 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์	และมีวัฒนธรรมส�าคัญ	คือ	งานบุญสารทเดือนสิบ	ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม		

หลงัจากทีม่โีรงงานอตุสาหกรรมเข้ามาก่อตัง้ในชมุชนส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลง

สภาพพื้นที่ท�าการเกษตรเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม	 ส่งผลกระทบให้ชาวชุมชนมีการเปลี่ยน

อาชพีจากการท�านาจากเดมิทีม่ทีีน่าเป็นของตนเอง	ปรบัเปล่ียนพืน้ทีใ่ห้เป็นห้องเช่า	 รวมถงึ														

การขายที่ดินให้กับนายทุนเข้ามาสร้างหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือรองรับผู้ย้ายถิ่นเข้ามาท�างาน	

ในเขตนิคมอุตสาหกรรม	 มีการถมที่ลุ่มเพื่อสร้างเป็นที่พื้นที่อยู่อาศัย	 ท�าธุรกิจส่วนตัว	

ค้าขาย	ท�าให้เกดิปัญหาน�า้ท่วมขงั	 ตลอดจนเกิดการเปลีย่นวถิชีวีติจากเดมิทีม่กีารพึง่พา

อาศัยกัน	 ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 และมีการลงแรงช่วยเหลือกันท�านา	 เปลี่ยนมาเป็น												

การจ้างแรงงาน	 ลูกหลานไม่ได้อยู่กับครอบครัวเดิม	 ขณะที่มีความเจริญมากขึ้นใน											

ระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า	ประปา	ถนน	และการสื่อสาร	

จะเห็นได้ว่า	 การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชน	 ต่างมุ่งหวังให้เป็นการสร้าง												

ความเจริญในพืน้ที	่ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิให้เกดิความมัน่คง	

มั่งคั่ง	 แต่การพัฒนาท่ีไม่ระมัดระวัง	 ละเลยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามมาจากการพัฒนา													

จะส่งผลกระทบเชิงลบ	 โดยชุมชนเทศบาลต�าบลทับมาประสบปัญหาทั้งทางตรงและ																						

ทางอ้อม	เป็นต้นว่า	ในส่วนของมิติกายภาพพบปัญหาน�้าท่วม	ปัญหาการจราจร	ปัญหา

สุขภาพในชุมชน	 ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ	 ในส่วนของมิติสังคมพบปัญหา																							

การเพิ่มมากขึ้นของประชากรในพื้นท่ี	 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 การเพิ่มขึ้น

ของขยะมูลฝอย	 มิติเศรษฐกิจพบปัญหาค่าครองชีพสูง	 ในส่วนของมิติส่ิงแวดล้อม																

พบปัญหามลพิษทางอากาศ	 ดินเสื่อมโทรม	 น�้าเน่าเสีย	 และในมิติการบริหารจัดการ														

พบปัญหาความยากล�าบากในการปฏิบัติตามแผนงานหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่																								

วางไว้

จากประเด็นปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกรอบ																	

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 พื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา	 ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อหา

แนวทางร่วมกันพัฒนาชุมชนตามมิติเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 เกิดแผนชุมชนเมือง
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อตุสาหกรรมเชงินเิวศ	พืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลทบัมา	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	 แผนงาน	 โครงการ/

กิจกรรม	โดยเทศบาลต�าบลทับมา	และคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ตารางที่	 1	 รายละเอียดส�าคัญของแผนชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่เทศบาล

ต�าบลทับมา

กรอบเมอืง

อตุสาหกรรม

เชงินเิวศ

ตัวชี้วัด

เมืองอุตสาหกรรม													

เชิงนิเวศ	

ประเด็น แผนงาน โครงการ/กิจกรรม

มิติสังคม ด้านที่	17	คุณภาพ

ชิวิตและสังคมของ

คนในท้องถิ่น

โดยรอบ

ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

เฝ้าระวัง

ความปลอดภัย

ในชุมชน

เพิ่มกล้องวงจรปิด

ในพื้นที่ชุมชน	

เพื่อคอยเฝ้าระวัง

เหตุการณ์

ผูสู้งอายขุาดคน

ดแูล/ถูกทอดทิ้ง

ส่งเสริมศักยภาพ

ผู้สูงอายุ

ด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมให้มีกิจกรรม

พัฒนาอาชีพกับ

ผู้สูงอายุ

เครอืข่ายความร่วมมอื/

การรวมกลุ่ม

กิจกรรมในชุมชน

พัฒนา

การท่องเที่ยว

ชุมชน

ส่งเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรมในชุมชน

เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

มิติ

สิ่งแวดล้อม

ด้านที	่9	การจดัการ

กากของเสียและ

วัสดุเหลือใช้

ขยะ การจัดการขยะ

โดยชุมชน

-	ครัวเรือนไร้ขยะ

-	ขยะยิ้ม

-	เกบ็ทองจากกองขยะ

ด้านท่ี	7	การจดัการ

คุณภาพน�้า	

ด้านที	่8	การจดัการ

คุณภาพอากาศ	

มลพษิทางกล่ิน/เสียง	จัดการมลพิษ	

โดยคนในชุมชน

ร่วมมือกับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

-	สร้างเครือข่ายดูแล

		แหล่งน�้า	“ชุมชน

		คนริมน�้า”

-	อาสาสมัคร	

		รักษ์สิ่งแวดล้อม	

มิติ

กายภาพ

ด้านที	่1	การจดั

วางผงัที่ตั้งและ

การจัดการพื้นที	่

น�้าท่วมขังในชุมชน

การจราจร

พัฒนาพื้นที่

อย่างยั่งยืน

-	จิตอาสาดูแล	ค	ู

		คลอง	ให้ปลอดขยะ

-	อาสาสมัครดูแล

		ความปลอดภัย

		บนท้องถนน
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กรอบเมอืง

อตุสาหกรรม

เชงินเิวศ

ตัวชี้วัด

เมืองอุตสาหกรรม													

เชิงนิเวศ	

ประเด็น แผนงาน โครงการ/กิจกรรม

มิติ

เศรษฐกิจ

ด้านที่	4	เศรษฐกิจ

ท้องถิ่น

มีการรวมกลุ่ม

ท�ากิจกรรมในชุมชน

การสร้างอาชีพ

เชิงบูรณาการ

-	สร้างงานให้ผู้สูงอายุ

-	กลุ่มคน	3	วัย	สร้างรายได้

		สร้างความอบอุ่น

มิติ

การบริหาร

จัดการ

ด้านที่	18	

การบริหารจัดการ

พืน้ท่ีอย่างมส่ีวนร่วม	

แผนที่จัดท�าไม่ค่อย

ได้น�าไปสู่การปฏิบัติ

สร้างการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการ

แผนชุมชน

การจัดท�าแผนชุมชน	

โดยชุมชนเพื่อชุมชน

จากตารางที	่1	เป็นตารางสรปุการระดมความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของตวัแทน

ชุมชนเทศบาลต�าบลทับมา	 ซึ่งประกอบด้วย	 ตัวแทนชุมชนทุกหมู่บ้าน	 ประธานชุมชน	

และผู้น�าชุมชนจ�านวนรวมท้ังสิ้น	 80	 คน	 ผ่านเครื่องมือวิจัย	 ได้แก่	 การสะท้อนภาพ																	

ในอนาคตของชุมชน	 และเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน	 ได้แก่																

SWOT	 analysis	 และการท�า	 future	 search	 analysis	 เมื่อได้ร่างแผนชุมชนภายใต	้						

กรอบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 แผนดังกล่าวได้ถูกขับเคลื่อนโดยเทศบาลต�าบลทับมา																

โดยนายกเทศบาลต�าบลทับมาเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมเวทีประชาพิจารณ์แผนฯ																			

จนกระทั่งกระบวนการในการร่วมรับมอบแผนชุมชน	 และน�าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ														

แผนปฏิบัติของเทศบาลฯ	 ในช่วงปีงบประมาณ	 2563-2564	 ภายใต้การก�ากับติดตาม														

การด�าเนินงานโดยส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี	 13	 นอกจากน้ี	 ยังมีหน่วยงานในพื้นที่										

และเครือข่ายโรงงาน	 ได้แก่	 ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัระยอง	

เครือข่ายจากโรงงานใกล้เคยีงและกองทนุไฟฟ้าทีใ่ห้การสนบัสนนุ	ทัง้ด้านความรูเ้ชงิวชิาการ

และงบประมาณสนับสนุนโครงการ	 ทั้งนี้เทศบาลต�าบลทับมา	 คณะกรรมการชุมชน															

จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนทั้ง	 8	 หมู่บ้านที่มีส่วนร่วม														

และด�าเนินการให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	

ด้วยกระบวนการของการจัดท�าแผนฯ	 โดยให้ตวัแทนชมุชน	 ผู้น�าชมุชนทัง้	 8	หมูบ้่าน			

ผู้น�าท้องถิ่น	 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ามามีส่วนร่วมให้กระบวนทบทวนชุมชนของ												

ตนเองในอดีต	 ก่อนมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยรอบชุมชน	 และเมื่อมีการเกิดนิคม

ตารางที	่1	(ต่อ)
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อุตสาหกรรมกระบวนการก�าหนดภาพฝันของชุมชนโดยชุมชน	และน�ามาสู่กระบวนการ

วิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาส	และอุปสรรค	จนท�าให้เกิดกระบวนการคิดแผนชุมชน	

เพื่อมุ่งเป้าสู่การที่ท�าให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม	 โดยตามนิยามของ						

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 คือ	 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและชุมชนโดยสร้าง															

ความสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	 โรงงานอุตสาหกรรม	 และชุมชน																						

ในท้องถิ่น	(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,	ม.ป.ป.)

  

ภาพที่	2	การส่งมอบแผนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้แก่เทศบาลต�าบลทับมา

อภิปรายผล

ประเทศไทยให้ความส�าคญัการพฒันาและการลงทนุด้านต่าง	ๆ	 เพือ่เป็นการเร่งรดั				

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางความเจริญก้าวหน้าของ

ประเทศ	และในทางเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต	ิภาครฐัจงึได้ก�าหนด

นโยบายต่าง	ๆ	ที่เป็นการเร่งรัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	พร้อมกับการให้ความส�าคัญ

ด้านสิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต	ิ 20	 ปี	 (พ.ศ.	2561-2580)	และแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	2560-2564)	 ที่ก�าหนดให้มีการพัฒนา

ประเทศที่มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ย่ังยืน	 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง	

ทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	

ที่เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณเมือง	 หรือพื้นท่ีซ่ึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรม																				

บนพืน้ฐานความสมดลุของเศรษฐกจิ	 สิง่แวดล้อม	สงัคม	และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี																

ที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	
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พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยได้รับ														

การยอมรับและความร่วมมือของคนในพื้นที่ในทุกระดับ

พื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา	 จังหวัดระระยอง	 เป็นพ้ืนที่ในเขตควบคุมมลพิษของ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 และเป็นหน่ึงในพื้นท่ีน�าร่องในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก	 วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากในอดีตด้วยอิทธิพลของการเปล่ียนแปลง

พื้นที่การเกษตรเป็นอุตสาหกรรม	 ด้วยการพัฒนาพื้นท่ีเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	

ตามนโยบายรัฐบาลในอดีต	 ผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท�าให้วิถีชีวิตเดิมเปล่ียนไป	 พื้นที่													

ที่เคยเป็นที่ลุ่มกักเก็บและระบายน�้าได้ดีก็ถูกถมเพื่อสร้างเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อท�าธุรกิจ													

ส่วนตัว	 ค้าขาย	 ฯลฯ	 ส่งผลให้ชุมชนเกิดปัญหาน�้าท่วมขังซ�้าซาก	 นอกจากน้ี	 พื้นที	่											

บรเิวณโดยรอบเป็นโรงงานอตุสาหกรรมและพืน้ทีส่�าหรบัทิง้ขยะ	ท�าให้ประชาชนประสบ

ปัญหามลพิษในระดับปานกลาง	เกิดเหตุร�าคาญจากกลิ่น	เสียง	และน�้าเสียตามมา

ผลการศึกษาพบว่า	 เจ้าหน้าที่และผู ้น�าชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา																							

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับปานกลาง															

โดยสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	 มีศักยภาพด้านการจัด

สาธารณูปโภคเพื่อให้บริการประชาชน	 รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้ด	ี															

ในระดับหนึ่ง	 ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการด�าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ													

แก่ประชาชน	 เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมกับเทศบาล																	

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ทั้งน้ีเทศบาลต�าบลทับมา															

มีความต้องการพัฒนาและเสริมศักยภาพของบุคลากรในด้านเทคนิค	 วิธีการด�าเนินงาน	

ในทุกมิติ	 ต้องการความรู้ด้านวิชาการจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และสถาบันการศึกษา																														

ให้ความช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษา	 หาแนวทางในการพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมและ													

การสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่จะเกิดขึ้น														

ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เทศบาลต�าบลทบัมาจดัให้มเีครอืข่ายเฝ้าระวงัคณุภาพส่ิงแวดล้อมภาคประชาชน	

ซึ่งเป็นเครือข่ายจัดตั้งตามนโยบายและกลไกของราชการส่วนกลาง	 มีการด�าเนินงาน														

ตามระบบแต่ยังขาดความจริงจังและต่อเน่ือง	 ซ่ึงหากพิจารณาในด้านนี้จะพบว่า																									

ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ															
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การนคิมแห่งประเทศไทย	 (2560)	 ในมติกิารบรหิารจดัการทีมุ่ง่อยูบ่นหลกัการมส่ีวนร่วม			

และหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน

จะเห็นได้ว่า	 การพัฒนาพื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา	 เพื่อสร้างความเจริญในพื้นที	่

สร้างคณุภาพชวีติและเศรษฐกิจ	 ได้ส่งผลกระทบท่ีก่อให้เกดิปัญหาทัง้ทางตรงและทางอ้อม													

ดังนั้นเทศบาลต�าบลทับมา	 จึงได้ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนาชุมชน

ตามมิติเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 ท�าให้ได้แผนชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่

เทศบาลต�าบลทับมา	ที่ประกอบไปด้วย	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ที่มีเทศบาลต�าบล

ทับมา	 และคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด�าเนินงาน	 ซ่ึงสอดคล้อง													

กับยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	2561-2580)	 ท่ีมีเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนา

ประเทศให้มคีวามมัน่คงปลอดภยั	มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่งและมกีารใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	 สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่ 12	 (พ.ศ.	2560-2564)	 ท่ีมุง่เน้นการสร้างความมัน่คง														

ทางเศรษฐกิจและสังคม	 ตลอดจนการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ								

สิ่งแวดล้อม	 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม	 (ปี	 2559-2564)																					

ในการส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมให้เป็นมติรกบัสงัคมและส่ิงแวดล้อม	 เช่นเดยีวกบั												

ผลการวิจัยของชยันต์	 ตันติวัสดาการ,	 อนิณ	 อรุณเรืองสวัสดิ์,	 บัณฑูร	 เศรษฐศิโรตม์,																

ไพสิฐ	 พาณิชย์กุล	 และทรงพันธุ์	 ตันตระกูล	 (2559)	 ที่ได้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม												

เชิงนิเวศ	 เพ่ือเป็นรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของ

เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 ความสอดคล้องกับกฎหมาย	 และความเป็นไปได้ทาง

เทคโนโลยี	ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	หรือการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ให้คุ้มค่าและลดการปล่อยของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด	 พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพ													

ในการผลิตด้วยหลักการความร่วมมือพึ่งพากันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	 ผู้พัฒนา															

นิคมอุตสาหกรรม	หน่วยงานรัฐท้องถิ่น	และชุมชนเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน

ผลการศึกษาพบว่า	 โครงการตามแผนชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่

เทศบาลต�าบลทับมา	 ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชน	 ทั้งนี้เพราะแม้พื้นที่เทศบาลต�าบลทับมาจะอยู่ในเขตควบคุมมลพิษของนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดแต่กลับไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่	 ประกอบกับ

กลไกการควบคมุมลพิษและสิง่แวดล้อมของภาครฐัทีเ่ข้มข้น	และการท�ากจิกรรมด้านสงัคม							
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และสิง่แวดล้อมของภาคอตุสาหกรรมในพืน้ที	่ (CSR)	 เป็นไปอย่างเข้มแขง็สร้างความไว้วางใจ	

จากชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี	ซึ่งแตกต่างกับผลการศึกษาของธันวดี	สุขสาโรจน์	และ																

ชัยศรี	 สุขสาโรจน์	 (2562)	 ที่ศึกษาเรื่อง	 การจัดท�าแผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ชุมชนในเขตพื้นที่พัฒนาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ	 จ.ราชบุรี	 ที่โครงการส่วนใหญ่มุ่ง												

เน้นกิจกรรมด้านการควบคุม	เฝ้าระวัง	และป้องกันปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้เป็น

เพราะประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลต่อการด�าเนินงานของภาคอุตสาหกรรม	และยัง

ขาดการสร้างความเช่ือมัน่	 ความเข้าใจอนัดรีะหว่างชมุชน	และภาคอุตสาหกรรมในพืน้ที่

จังหวัดราชบุรี

ข้อเสนอแนะ

คณะผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนในพื้นที่เทศบาล

ต�าบลทบัมา	 และผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลทบัมา	 ต่อแผนสิง่แวดล้อมชมุชนเพือ่การจดัการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	เขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา	

ข้อเสนอแนะทั่วไป	

1.	 ข้อเสนอแนะจากชุมชนพื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา

	 	 ควรมกีารกระตุน้ขวญัก�าลงัใจของผูน้�าชมุชน	 และสร้างแรงจงูใจให้คนรุน่ใหม่

เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของชุมชน	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการขยายเครือข่าย	

โดยภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนนิงานด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมในชุมชน	

และให้ความส�าคัญในเรื่องการจัดการของเสียท่ีปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมและ

สถานประกอบการ	นอกจากน้ี	 ควรมีการเสรมิสร้างความรูใ้นด้านการจดัการสิง่แวดล้อม	

และยกระดับความสามารถในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น	

โดยหน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณ	 อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ชุมชน

สามารถเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้

2.	 ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารเทศบาลต�าบลทับมา

						1)				ควรก�าหนดแผนสิง่แวดล้อมชมุชนฯ	 ให้ครอบคลุมการพฒันาด้านการจดัการ

ผงัเมอืง	 โครงสร้างพืน้ฐาน	และการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ	 (smart	city)	 รวมถึงต้องพจิารณา

บริบทของการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต	 รองรับการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุและรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	
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						2)				ควรก�าหนดแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ	 ให้ครอบคลุมปัญหาของชุมชน		

เป็นต้นว่า	การลดปรมิาณขยะ	การจัดการมลพษิทางน�า้	การเพิม่พืน้ทีสี่เขยีว	และครอบคลมุ

พื้นที่วัด	 โรงเรียน	 และพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนครอบคลุมทุกกลุ่มชน	

อาท	ิเด็กนักเรียน	และผู้สูงอายุ

						3)				ภาครฐัควรกระจายอ�านาจการบรหิารการจดัการให้แก่ส่วนท้องถิน่อย่าง

จริงจังและเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้เทศบาลมีขอบเขตอ�านาจในการบริหารจัดการตนเอง														

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

						4)				การพัฒนาเทศบาลในอนาคตจ�าเป็นต้องพัฒนาผู ้น�าชุมชนรุ ่นใหม่																		

สร้างกระบวนการจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกิจกรรมการพัฒนากับเทศบาลให้มาก														

ยิ่งขึ้น

						5)				ปัญหาในอนาคตของพื้นที่เทศบาลต�าบลทับมา	 คือ	 การเพิ่มขึ้นของ		

จ�านวนประชากร	 ซึ่งจะเพิ่มจ�านวนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่	 ส่งผลให้กฎ

ระเบียบแนวทางปฏิบัติตนของชุมชนดั้งเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงไป	จึงควรมีการก�าหนด

แนวทางปฏิบัติตนของประชาชนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่	 และจัดท�าเป็นระเบียบเมือง															

เพื่อให้ชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม่สามารถอยู่ร่วมกันได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต	

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเทศบาลต�าบลทับมา	 ซึ่งเป็นเพียง															

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่ึงในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	

ดงัน้ันหากจะส่งเสริมการจดัการเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศแล้วควรมกีารจดัท�าการศกึษา											

ในลกัษณะเดยีวกนัให้ครอบคลมุทัง้พืน้ทีเ่ขตควบคมุมลพษิ	 และควรเชือ่มโยงผลการศึกษา	

ในแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้าด้วยกนั	 เพือ่เป็นแผนสิง่แวดล้อมชมุชนของทัง้พืน้ที่										

เขตควบคุมมลพิษ	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป	
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