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ในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบานจํารุง 

ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
Application Guideline of an Eco-Industrial concept for 

Environmental Management in Community
: A case study of Baan Chumrung, Klang District, 

Rayong Province

วิสาขา ภูจินดา1* และวิวัฒน แกวดวงเล็ก 2

1อาจารยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2 นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
* Email: wisakha.p@nida.ac.th,

บทคัดยอ
 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาแนวทางในการประยกุตหลกันคิมอตุสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สมัภาษณนกัพฒันาชมุชน นกัวชิาการดานการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอม และผูนาํชมุชน
เมืองและชนบท จํานวน 9 คน และทําการลงพื้นท่ีชุมชนบานจํารุง ตําบลเนินฆอ อําเภอ

แกลง จังหวัดระยอง เพื่อสํารวจการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน 
ผลการศึกษาพบวา การประยุกตหลักนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศเพื่อการจัดการ

สิง่แวดลอมในชมุชนนัน้ มคีวามเปนไปไดเนือ่งจากมผีูนาํท่ีเขมแขง็ มกีารสือ่สารทีด่ภีายใน

ชมุชน และท่ีสาํคญัมคีวามอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติมทีรัพยากรบุคคลท่ีมคีวาม
สามารถ ชมุชนบานจาํรงุ มกีารจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอมภายในชมุชน โดยยดึหลกั

การเศรษฐกิจพอเพียง เนนคนในชุมชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา มีการรวมกลุมของ
คนในชุมชนใหสอดคลองกับระบบนิเวศโดยมีการหมุนเวียนทรัพยากรระหวางผูผลิต 
ผูบรโิภค และผูยอยสลาย สาํหรบัแนวทางในการประยกุตหลกันคิมอตุสาหกรรมเศรษฐนเิวศ 

เพื่อการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน ควรเร่ิมจากการวิเคราะหหรือประเมินทรัพยากรท่ี
ชุมชนมี การประยุกตหลักการดังกลาวตองระเบิดจากขางใน ควรมีผูนําที่เปนศูนยรวมใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมของชุมชน และจะตองมีแผนในการ
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พฒันาชุมชน สรางการแลกเปล่ียนเรยีนรูระหวางคนในชุมชน และการส่ือสารภายในชุมชน
อยางตอเนือ่ง นอกจากนี ้ควรไดรบัการไดรบัความสนบัสนนุจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่
ใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

คําสําคัญ:  หลกันคิมอตุสาหกรรมเชงิเศรษฐนเิวศ การจดัการสิง่แวดลอมชมุชน ชมุชนบาน
 จํารุง จังหวัดระยอง

Abstract
 The objectives of this study were to study the activities in environmental 
management and to investigate the feasibility of and key success factors in the 
application of the concept of Eco-industrial Estate for environmental management 
in the Baan Chumrung community. In-depth interviews were held with community 
development officers, social development and environmental management officers, 
professionals in social development and environmental management, and leaders 
of communities in urban and rural areas to study the feasibility of this application in 
principle. A survey of activities related to environmental management in the com-
munity and in-depth interviews of the community‘s leader and representatives of 
each activity in the community were also conducted. The results showed that the 
application of the Eco-industrial Estate concept for environmental management is 
feasible in the Baan Chumrung community because there is good communication 
and participation within the community. The study found other factors that support 
this feasibility are that the community has an abundance of natural resources, has 
human capital in that members of the community exchange information two times 
a week, and new ideas are developed continuously. Suggestions for the application 
of this concept included that the co-operation of each activity should be carried out 
continuously, the benefits of the application should be displayed to the community, 
and involved units like local administrative organizations should support the com-
munity in terms of networking.

Keywords: Eco-industrial Estate concept: Environmental management: 

 Ban Chumrung Community: Rayong Province 
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บทนํา
 ปญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเกดิขึน้จากการดาํรงชีวติของมนษุยซึง่มี
การอุปโภคและบริโภค การใชสิ่งอํานวยความสะดวก การคมนาคมขนสง และเกิดขึ้นจาก
ภาคการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย และยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกมาก การแก
ปญหาสิ่งแวดลอมไดมีการดําเนินการมาอยางตอเน่ือง แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่
ควร ซึ่งสวนใหญจะเปนการจัดการเม่ือมีปญหาเกิดขึ้นแลว การแกไขปญหาท่ีตนเหตุและ
การปองกนัต้ังแตตนจึงมีความจาํเปน และท่ีสาํคัญการสรางความตระหนกัและปลูกจติสาํนกึ
แกเด็กและเยาวชนก็สามารถชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมได โดยใหมีการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาและมีการประหยัด ใชเทาที่จําเปน วิถีชีวิตของคนไทยต้ังแตอดีตนั้นไดมีการอาศัย
และพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลอง
กับหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 
  Industrial Ecology หรือ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวคิดนี้เริ่มในป ค.ศ. 1989 โดย 
Frosch และ Gallopoulos (กฤตยาพร ทัพภะทัต, 2543) เสนอหลักการในวารสาร Scien-
tific American วาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเปนการออกแบบอุตสาหกรรมใหมใหคลายระบบ
นเิวศตามธรรมชาต ิประกอบดวยผูผลิต (Producer) ผูบรโิภค (Consumer) และผูยอยสลาย 
(Decomposer) ซึ่งเปนการเช่ือมโยงกันระหวางส่ิงมีชีวิตตางๆ ตามธรรมชาติ ดวยเหตุนี้ 
หลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ หรือ Eco-Industrial Estate นั้น คําวา Eco มาจาก
คําวา Ecology และ Economics ซึ่งสามารถอธิบายไดวาหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐ
นิเวศเปนการประยุกตระบบนิเวศมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมของภาคอุตสาหกรรมใน
รูปของเครือขายเพื่อผลดีตอทางธุรกิจ โดยที่มีการแลกเปล่ียนทรัพยากรซึ่งกันและกัน มี
การนาํของเสยีมาใชประโยชน และมกีารใชทรพัยากรและสาธารณปูโภครวมกนัอยางคุมคา 
โดยมีผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย ซึ่งการแลกเปลี่ยนในระบบนิเวศนั้นทําใหลดผล

กระทบตอส่ิงแวดลอม ลดปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ลดรายจายและมีผล
ประโยชนทางดานธุรกิจดีขึ้น (วิสาขา ภูจินดา, 2550) สําหรับความสัมพันธของนิคม

อุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศน้ัน สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 1
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธของอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ

 แนวคิดในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศนั้น มีอยูดวยกัน 3 รูปแบบ 
(วิสาขา ภูจินดา และวิวัฒน แกวดวงเล็ก, 2555) โดยรูปแบบที่ 1 หรือ Type I เปนรูปแบบ
ที่มีระบบเปนเสนตรง ซึ่งมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบเขาสูระบบแลวไดผลิตภัณฑและของเสีย
ออกมาจากระบบ เปนตัวอยางของการพัฒนาในยุคแรกที่ทรัพยากรมีไมจํากัด มีที่วางที่จะ
ทิง้ของเสีย ซึง่ในสภาพความจริงแลวระบบน้ีจะดําเนินไดเพยีงระยะหน่ึงในขณะท่ีประชากร
มนุษยยังเปนสัดสวนเล็กๆ ในระบบนิเวศของโลก ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Industrial Ecosystem แบบ Type I
 รูปแบบที่ 2 หรือType II เปนแบบที่มีทรัพยากร วัตถุดิบ พลังงานจํากัด รวมทั้งมี
การจํากัดปริมาณของเสียออกจากระบบ โดยมีความรวมมือกันของแตละองคประกอบใน
ระบบในการแลกเปล่ียนซ่ึงทรัพยากรและวัตถุดิบตางๆ ระบบน้ีจะเปนตัวแทนของระบบ
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีการปองกันมลภาวะ และมีการนําของเสียกลับมา
ใชใหมในระดับหน่ึง ระบบนี้เปนระบบทั่วไปท่ีใชในปจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 Industrial Ecosystem แบบ Type II
 สําหรับรูปแบบที่ 3 หรือ Type III เปนตัวอยางของระบบนิเวศที่สมดุล ซึ่งทรัพยากร 
ผลพลอยได (by products) และของเสียถูกนําไปหมุนเวียนใชใหมอยางคงที่และสมํ่าเสมอ 
เปนระบบปด ซึ่งไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยเทานั้น แบบน้ีเปนตัวอยางของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเปนระบบอุตสาหกรรมในอุดมคติ (Ideal Industry Ecosystem) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 Industrial Ecosystem แบบ Type III
 
 หลักการสําคัญของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศเปนการใชนิคมอุตสาหกรรม

เปนแกนกลางในการรวมกลุมโรงงานหรือหนวยตางๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในการรวมมือ
กันดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งดานวัตถุดิบ พลังงาน นํ้าและของเสีย รวมทั้งยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบขาง สามารถสรุปไดวาการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐ
นิเวศมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ลดการใชทรัพยากร ลดมลพิษ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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(Decrease Pollution and Waste) 2) ลดการสรางผลกระทบตอชุมชน (Decrease Impact 
to Community) และ 3) เพิม่ความสาํเรจ็ทางธรุกจิ (Increase Business Success) ลกัษณะ
ของการพัฒนาและการเชื่อมโยงเครือขายของ Eco Industrial Estate นอกจากนี้ 
ผลประโยชนของการรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศดานสิ่งแวดลอมนั้น Burstrom 
and Korhonen (2001 อางถงึใน Gibbs and Deutz, 2004) ไดสรปุไว คอื สามารถลดการนํา
เขาวัตถุดิบและพลังงานสูระบบอุตสาหกรรมและลดของเสียและการปลดปลอยมลพิษออก
จากระบบอุตสาหกรรม รวมท้ังยังสามารถลดคาใชจายดานวัตถุดิบและพลังงาน คาใชจาย
ในการจดัการของเสยี คาใชจายในการปฏบิตัติามกฎเกณฑและขอบงัคับตามกฎหมาย และ
คาใชจายในการสรางภาพลักษณไดอีกทางหน่ึงดวย
 จากทีก่ลาวมาทัง้หมด จะเห็นไดวา การแกปญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
โดยใชหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศจึงมีความนาสนใจ เพราะเปนการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับกลไกของระบบนิเวศ (นิวัติ เรืองพานิช, 2544) เนื่องจากมีการ
หมุนเวียนทรัพยากรอยางเปนระบบและสมดุล และไมเหลือของเสียออกสูสิ่งแวดลอม 
(Bishop, 2000) ดังนั้น การนําหลักนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศมาประยุกตใชกับการ
จดัการส่ิงแวดลอมของชุมชนจะทําใหเกดิการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมคีวามสอดคลองกับระบบ
นิเวศ นอกจากนี้ ยังสามารถลดการใชทรัพยากร วัตถุดิบ และพลังงาน ลดผลกระทบตอ
สิง่แวดลอมและสังคม ลดคาใชจายภายในชุมชน รวมท้ังยงัเปนการสรางงานใหชมุชนไดอกี
ทางหน่ึงดวย ยกตัวอยางเชน ในชุมชนมีกลุมกจิกรรม ก. ผลิตผลิตภณัฑซึง่สามารถใชเปน

วัตถุดิบของกลุมกิจกรรม ข. กลุมกิจกรรม ข. มีของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสีย
ดงักลาวสามารถนาํไปเปนวตัถดุบิใหกบักลุมกจิกรรม ค. ได และกลุมกจิกรรม ค.ยงัสามารถ
สงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหกับกลุมกิจกรรม ก. ไดอีกดวย 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการประยุกตหลักนิคมอุตสาหกรรมเศรษนิเวศในการ

จดัการส่ิงแวดลอมชมุชน เพือ่เสนอแนวทางสําหรบัการประยกุตใชหลกัการดงักลาวภายใน
ชุมชน โดยเลือกศึกษาชุมชนบานจํารุง ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนกรณี

ศึกษา เนื่องจากชุมชนดังกลาวเปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งดานทุนทางสังคม มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี มีการนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรของคนใน
ชมุชน และมคีวามโดดเดนในดานการมสีวนรวมและการส่ือสารของคนในชุมชน ทาํใหชมุชน
มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและย่ังยืน (เครือขายองคกรชุมชนบานจํารุง จังหวัดระยอง, 
2552) อนัจะเปนประโยชนตอการนําหลกันคิมอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศไปใชในการจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของชุมชนอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วิธีการศึกษา
 การศึกษาน้ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการดานการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม 3 คน นักพัฒนาชุมชน 3 คน 
และตัวแทนผูนําชุมชนเมืองและชนบท 3 คน ตามหลักการยืนยันขอมูลดวยทฤษฎีสามเสา 
(Triangulation Theory) (สพุรรณี ไชยอําพร, 2554) เพือ่สรุปปจจยัทีส่าํคญัตอการประยุกต
หลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ประกอบกับการ
ลงพ้ืนที่สํารวจชุมชนที่เปนกรณีศึกษา คือ ชุมชนบานจํารุง ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ซึ่งเปนชุมชนท่ีมีการรวมกลุมกันในการจัดการสิ่งแวดลอมและมีการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยในการลงพื้นที่ดังกลาวไดทําการ
สมัภาษณผูประสานงานเครอืขายบานจาํรงุ 1 คน และตัวแทนกลุมกจิกรรม 3 คน นอกจาก
นี ้ยงัไดรวบรวมขอมลูทตุยิภมูจิากเอกสาร หนังสือ รายงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบักิจกรรมของ
บานจํารุง เพ่ือทําการศึกษาการรวมกลุมกิจกรรมในชุมชน และนํามาสูขอเสนอแนะในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมสอดคลองกับหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ จากนั้นจึงนําขอคน
พบจากท้ังสามสวนมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อสรุปการประยุกต
หลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนบานจํารุงใน
เชิงพรรณาความ ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 สวน ไดแก
 1) คําถามการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน และผูนํา
ชุมชนเมืองและชนบท เพื่อใหไดขอมูลในเชิงหลักการความเปนไปไดในการประยุกตหลัก
นคิมอตุสาหกรรมเชงิเศรษฐนเิวศในการจดัการสิง่แวดลอมชมุชน มปีระเดน็สาํคัญเกีย่วกบั 
1) ปจจัยใดที่จะมีผลตอการรวมกลุมของชุมชนในการใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางรูคุณคา
และมีการจัดการส่ิงแวดลอมรวมกัน 2) ความเปนไปไดในการนําหลักนคิมอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศมาประยุกตใชในชมุชนเพือ่ใหเกดิการใชทรพัยากรอยางรูคณุคาและการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสทิธิภาพ 3) การประยุกตหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศใน
การจดัการสิง่แวดลอมชมุชนจะมปีญหาและอปุสรรคใดบาง และเงือ่นไขความสาํเรจ็ขึน้กบั
อะไร และ 4) ผลประโยชนที่จะไดรับของการรวมกลุมกันในการจัดการสิ่งแวดลอมและการ
ใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งเปนไปตามหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศมีอะไรบาง
 2) คําถามการสัมภาษณตัวแทนกลุมกิจกรรมบานจํารุง มีประเด็นเกี่ยวกับ 1) ความ
เปนมาหรือสาเหตุของการรวมกลุมภายในชุมชน 2) การดําเนินกิจกรรมในแตละกลุม รวม
ถึงกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3) การแลกเปล่ียน
ทรัพยากรระหวางกลุมและภายในชุมชนเปนอยางไร และมีความเปนไปไดมากนอยเพียง
ใด 4) เงื่อนไขของการมารวมกลุมกันในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร 5) ปจจัยที่นําไปสูความ
สําเร็จของการรวมกลุมมีอะไรบาง 6) ปญหาและอุปสรรคที่อาจจะมีขึ้นจากการรวมกลุม 

ผลการศึกษา

 การศึกษานี้จะเสนอผลการศึกษา 2 สวน คือ 1) ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน และผูนําชุมชนเมืองและชนบท และ 2) ผลการสํารวจชุมชน
และสัมภาษณตัวแทนกลุมกิจกรรมของชุมชน โดยขอคนพบของการศึกษาทั้งสองสวน 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

 ผลการสมัภาษณผูทรงคณุวฒุ ินกัวชิาการดานการจดัการสิง่แวดลอมและการ
พัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน และผูนําชุมชน จํานวน 9 คน
 สามารถสรปุไดวาปจจยัท่ีสนบัสนนุการรวมกลุมของชมุชนในการจดัการสิง่แวดลอม
ตามหลกันคิมอตุสาหกรรมเชงิเศรษฐนเิวศนัน้ สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื การเหน็ประโยชน ปญหา
และความจําเปนรวมกันท่ีจะตองมีการรวมกลุมในชุมชน (รอยละ 66.67) รองลงมาคือ การ

สนับสนุนจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดกระบวนการการรวมกลุมของ

ชุมชน (รอยละ 55.56) การมีทุนเดิมหรือมีทรัพยากรในชุมชน และจะตองมีกิจกรรมหรือ
กระบวนการรวมกลุมท่ีสอดคลองหรือตอบสนองตอวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในชุมชน
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ไดอยางเหมาะสม (รอยละ 33.33) ดังปรากฎขอมูลในตารางที่ 1สําหรับรูปแบบที่เหมาะ
สมในการประยุกตหลกันคิมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ คอื การสงเสริมความรูความเขาใจ
ในหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ การชี้ใหเห็นถึงผลประโยชนที่จะไดรับของการ
รวมกลุมชุมชน การขยายแหลงแลกเปล่ียนทรัพยากร การมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานสวนทองถิ่นใหการสนับสนุน เชน ดานนโยบาย งบประมาณ การเร่ิมรวม
กลุมกันในระดับเล็กๆ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 1 ปจจัยที่สนับสนุนการรวมกลุมของชุมชน ตามหลักอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ 
 จากทัศนะของตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทนนักพัฒนาชุมชน ตัวแทนผูนําชุมชน
 เขตเมืองและเขตชนบท

ปจจัยที่สนับสนุนการ

รวมกลุมชุมชนตามหลัก 

“อุตสาหกรรม เศรษฐ

นิเวศ”

ตัวแทนนัก

วิชาการ

ตัวแทนนัก

พัฒนาชุมชน

ตัวแทนผูนํา

ชุมชน

เขตเมือง และ

ผูนําชุมชนเขต

ชนบท

รอย

ละ

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.) ความจําเปนที่ชุมชน

ตองทํารวมกัน เชน 

ขาดแคลนทรัพยากร อยู
หางไกลจากความเจริญ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 66.67

2) การสงเสริมจากหนวย
งานภาครัฐ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 55.56

3) มีทุนเดิม/ ทรัพยากรที่มี
อยูของชุมชน

✓ ✓ ✓ 33.33

4) มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง ✓ 11.11

5) สอดคลอง/ ตอบสนอง

ตอวิถีชีวิต ความเปนอยู
ของคนในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม

✓ ✓ ✓ 33.33

6) เกิดประโยชนตอตนเอง ✓ 11.11
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ผลการสํารวจชุมชนบานจํารุง
 จากการสอบถามขอมลูจากผูประสานงานเครือขายบานจาํรงุ ทาํใหทราบวา ชาวบาน 
จํารุง การรวมกลุมกันตามความสนใจของชาวบานเปนหลัก คือ ใครถนัดกิจกรรมอะไร ก็มี
การรวมกลุมเพือ่ทาํกจิกรรมน้ันๆ โดยมเีปาหมายในทิศทางเดียวกันคอื “ชวีติมคีวามม่ันคง 
สังคมอยูเย็นเปนสุข” ซึ่งจุดเร่ิมตนของการรวมกลุมตางๆ นั้น เร่ิมข้ึนในป 2529 โดย

ชาวบานตองการเงินทุนเพ่ือเปนกองกลางในการบริหารจัดการชุมชนอยางแทจริง 
คณุบานเย็น ดนีาน เจาหนาท่ีสถานีอนามัยบานจํารุงจึงไดนาํคณะกรรมการหมูบานไปศึกษา

ดงูานกองทนุหมูบานในทีต่างๆ แลวจงึกลบัมาประชมุปรกึษาหารอืในชมุชนวาบานจาํรงุจะ
มีกองทุนพัฒนาหมูบานอยางไรไดบาง เพ่ือใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ
ความตองการของชาวบานในชมุชน การระดมทนุครัง้แรกจงึเกิดขึน้ในลกัษณะของการระดม

ทุนเพื่อจัดต้ังรานคาชุมชน โดยขอความรวมมือจากชาวบานใหชวยกันซื้อหุนอยางนอย
หลังคาเรือนละ 1 หุน ราคาหุนละ 50 บาท เพื่อนําเงินมาเปนทุนในการจัดตั้งรานคาชุมชน 
ใหชุมชนมีแหลงกระจายสินคา กําไรจากการขายสินคาก็จะนํากลับมาเพื่อเปนกองทุนใน

การพัฒนาหมูบาน และเงินปนผลใหกับสมาชิกที่ซื้อสินคาในรูปแบบของสหกรณชุมชน 
จากจดุเร่ิมตนนีเ้อง ทีน่าํไปสูการรวมกลุมกนัเพือ่การพึง่พาตนเอง อกีหลายๆ กลุมดวยกนั

ตารางที่ 1 (ตอ) ปจจัยท่ีสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชน ตามหลักอุตสาหกรรมเศรษฐ
 นิเวศ จากทศันะของตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทนนักพัฒนาชุมชน ตัวแทนผูนํา
 ชุมชนเขตเมืองและเขตชนบท

ปจจัยที่สนับสนุนการ

รวมกลุมชุมชนตามหลัก 

“อุตสาหกรรม เศรษฐ

นิเวศ”

ตัวแทนนัก

วิชาการ

ตัวแทนนัก

พัฒนาชุมชน

ตัวแทนผูนํา

ชุมชน

เขตเมือง และ

ผูนําชุมชนเขต

ชนบท

รอย

ละ

1 2 3 1 2 3 1 2 3

7) การมีพื้นฐานของคนใน

ชุมชนที่ไมคิดจะเอาเปรียบ

ซึ่งกันและกัน

✓ ✓ 22.22

8) การสรางกระบวนการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากร

✓ ✓ 22.22

9) การลงมือปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม

✓ 11.11
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 กิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรภายในชุมชน ของบานจํารุง ตําบลเนินฆอ 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดดําเนินการเพื่อใหมีความสอดคลองตามวิถีของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักการพัฒนาฟนฟูทรัพยากรทั้ง 4 ดาน คือ ทรัพยากร
มนษุย ทรพัยากรดนิ ทรพัยากรนํา้ และทรพัยากรปาไม เม่ือพจิารณาจากภาพที ่6 ซึง่แสดง
ถงึความเชือ่มโยงของการแลกเปลีย่นทรพัยากรภายในชมุชนบานจาํรงุ ตาํบลเนนิฆอ อาํเภอ
แกลง จังหวัดระยอง จะเห็นไดวา ในอดีตนั้น ชุมชนบานจํารุงมีการทํานาจึงไดดําเนิน
โครงการโรงสีขาวชุมชนขึ้น เพื่อผลิตขาวซอมมือไวบริโภคในชุมชน สวนผลพลอยไดจาก
การสีขาว เชน แกลบ รํา จะนําไปใหกับกลุมปุยเกษตรพื้นบานเพื่อผลิตเปนปุยอินทรีย
สําหรับในการเกษตรของคนในชุมชน ขณะนี้ โรงสีขาวไดยุติการดําเนินโครงการเนื่องจาก
พืน้ทีเ่พ่ือการทํานาของชุมชนบานจาํรงุลดลงจากเดิม แตภายในป 2555 ทางผูประสานงาน
เครือขายบานจํารุง จะนําโครงการโรงสีขาวชุมชนมาดําเนินการอีกคร้ัง เพื่อหวังใหคนใน
ชมุชน ไดบรโิภคขาวกลองเพือ่สขุภาพ และเปนการสรางความมัน่คงทางอาหารของชมุชน
แหงนี้
 ภายในชุมชนบานจํารุง มีการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้า เพื่อชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า
ในพ้ืนทีส่าํหรับนาํมาเปนแหลงนํา้ประปาในชุมชน นอกจากนี ้กลุมผูใชนํา้ ยงัไดผลิตอาหาร
เพื่อรับรองผูมาพักอาศัยในกลุมโฮมสเตยโดยนําผลผลิตที่ไดจากกลุมเกษตรพ้ืนบานมา
ประกอบอาหาร ทางดานกลุมเกษตรพ้ืนบานเองไดมีการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ี
สามารถยอยสลายได นํามาจัดทําเปนปุยอินทรีย เพ่ือฟนฟูสภาพดินและพืชผลตางๆ รวม
ทัง้การทาํเกษตรแบบอนิทรียซึง่ลดการใชสารเคมใีนการเกษตรกรรม ทาํใหสารพษิทางการ
เกษตร เชน ยาฆาแมลง หรือปุยเคมี ไมลงไปปนเปอนในแหลงนํ้าที่ใชผลิตนํ้าประปา และ
ชุมชนยังไดผลผลิตเปนพืชผักสมุนไพรพื้นบานในทองถิ่นท่ีปลอดสารพิษสําหรับไวบริโภค
ภายในครัวเรือน หากมีปริมาณที่มากเกินกวาท่ีจะบริโภคภายในครัวเรือนหมดได ชุมชน

บานจํารุงไดตั้งโตะรับซื้อผักพื้นบาน พืชผักสมุนไพรไวจําหนายใหกับคนในชุมชน รวมทั้ง
ผูที่เขามาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน เปนการกระจายทรัพยากรไปสูภายในและภายนอก

ชมุชนไดเปนอยางดี และกลุมเกษตรพ้ืนบาน ยงัไดสนบัสนุนพืน้ทีเ่พือ่ใหกลุมธนาคารตนไม
ไดมีสถานท่ีในการผลิตปุยอินทรียสําหรับใชบํารุงพันธุไมที่มีอยูภายในกลุมธนาคารตนไม
อกีดวย นอกจากน้ียงัมีกลุมไรนาสวนผสม ซึง่มีการปลูกไมผลและพืชผกัทองถิน่แบบปลอด
สารพิษ ทําใหผลผลิตที่ได เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด ซึ่งเปนผลไมของภาคตะวันออก 
รวมทั้งผลไมชนิดอื่นๆ ที่ปลูกในชุมชน ขายใหกับกลุมโฮมสเตยเพื่อนํามาผลิตเปนอาหาร
วางใหกับผูเขาพักโฮมสเตยมาอยางตอเน่ือง

 ขยะมูลฝอยในชุมชน มีระบบการจัดการท่ีดีโดยกระบวนการของกลุมธนาคารขยะ
บานจํารุง ซึ่งจะนําขวดแกวจําพวกขวดน้ําปลา กลับไปใชใหม โดยมอบใหกับกลุมผลิต
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นํ้าปลาในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํากลุมธนาคารตนไม เพื่อหาพันธุไมสําหรับฟนฟู
ทรัพยากรปาไมในชมุชน โดยรวบรวมพนัธุไมเพือ่จาํหนายใหคนในพืน้ที ่ในราคาตนทนุ ซึง่
นอกจากจะเปนการฟนฟทูรพัยากรปาไมในพ้ืนท่ีบานจาํรงุแลว ผูทีเ่ขามาเยีย่มชมหรอืศกึษา
ดูงานภายในชุมชนไดขอซ้ือพันธุไมจากทางกลุมธนาคารตนไม สําหรับนํากลับไปปลูกใน
พื้นที่อื่นๆ ซึ่งเปนการเพิ่มทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีอื่นๆ ไดเปนอยางดี 
 สําหรับเคร่ืองใชอุปโภค บริโภค ชุมชนบานจํารุงยังไดมีการระดมทุนเพื่อสราง 
“รานคาชุมชน” ใหคนภายในชุมชนบานจํารุงซ้ือสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคเทาที่จําเปน
เทานั้น สําหรับนํ้าปลาและกะป ซึ่งเปนของดีขึ้นชื่อ และสามารถผลิตไดภายในชุมชน โดย
กลุมผลิตนํ้าปลา รวมทั้งผลไมบางสวนจากกลุมไรนาสวนผสมจะนํามาจําหนายในรานคา
ชุมชน เพ่ือเปนการกระจายรายได และเปนการสรางแหลงตลาดของชุมชน ซึ่งจะชวยลด
การซื้อสินคาท่ีไมจําเปนตอการดํารงชีวิต รวมทั้งสรางรายไดใหกับกลุมนํ้าปลา และกลุม
ไรนาสวนผสมไดอีกดวย
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ภาพท่ี 6 การแลกเปล่ียนทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และการใชทรัพยากรรวมกัน 

  ของชุมชนบานจํารุง ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
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 เมือ่พิจารณากจิกรรมการรวมกลุมของชมุชนบานจาํรงุ ตามหลกัของระบบนเิวศโดย
มีผู ผลิต ผู บริโภค และผู ย อยสลาย (Raven, Berg and Hassenzahl, 2008) 
พบวา มีการจําแนกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนออกเปน การ
จดัการทรัพยากรน้ํา การจดัการทรัพยากรปาไม และทรัพยากรดิน โดยใชทรพัยากรคนเปน
ศูนยกลางในการขับเคล่ือนกิจกรรมของกลุมตางๆ และมีการแลกเปล่ียนทรัพยากรของ
ชุมชนใหสอดคลองกับระบบนิเวศ โดยผูผลิตในชุมชนไดแก ธนาคารตนไม กลุมเกษตรพื้น
บาน กลุมผูใชนํา้ประปา กลุมนํา้ปลา และไรสวนผสม ซึง่จะผลติวตัถดุบิเพือ่สงมายงัผูบรโิภค 
อันไดแก กลุมโฮมสเตยซึ่งเปนแหลงรองรับนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชน ผลิตภัณฑผัก
ผลไมทีม่อียูในชมุชนอกีสวนหนึง่จะวางจาํหนายในรานคาชมุชนและโตะจาํหนายผกั สาํหรบั
ของเสียที่เกิดขึ้นในชุมชนที่เปนขยะอินทรีย เชน เศษผัก หรือเศษอาหาร จะถูกสงไปยัง
กลุมเกษตรพ้ืนบานเพื่อนําไปผลิตเปนปุยชีวภาพ สวนของเสียที่สามารถนํากลับมาใชใหม
ไดเชน ขวดน้ําปลา จะถูกกลุมธนาคารขยะเปนผูคัดแยกเพ่ือนําขวดน้ําปลาเกามาใช
ประโยชน รวมทัง้นาํวสัดทุีส่ามารถนาํไปรไีซเคลิไดไปจาํหนายเพือ่สรางรายไดใหกบัชมุชน 
สามารถสรุปไดดังภาพท่ี 7

ภาพที่ 7  การจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานจํารุง ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัด

 ระยอง ตามหลักอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 77 -

 ผลการศึกษาเพื่อกําหนดปจจัยและเงื่อนไขของการรวมกลุม
 ผลการสนทนากันระหวางผูศึกษา และตัวแทนกลุมกิจกรรมตางๆในชุมชน รวมทั้ง
ตวัแทนเครอืขายบานจาํรงุ ทาํใหไดขอสรปุวา ปจจยัและเงือ่นไขทีจ่ะกอใหเกิดการรวมกลุม
ของชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากร รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับหลักอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศนั้น จะตองประกอบดวยปจจัย
และเงื่อนไขตางๆ ดังตอไปน้ี
 1) การจัดทําเวทีของชุมชน เพราะขอมูลจากการสนทนาในเวทีตางๆ เหลานี้ เปน
ขอมลูเพือ่การพฒันาไปสูการจดัทํากจิกรรมการรวมกลุมของชมุชนบานจาํรงุ ซึง่ถอืวาเปน
หัวใจหลักสําคัญของความเคล่ือนไหวในกระบวนการรวมตัวกันของกลุมตางๆ ในชุมชน
 2) การรูเทาทัน หรือรูจักประมาณตนเอง วาสิ่งใดที่เราขาด สิ่งใดที่เรามีอยู สิ่งใดที่
มีความจําเปน และสิ่งใดที่ไมมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ทําใหลด ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่
ชาวชุมชนบานจํารุงยังคงมีการปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน
 3) มีการเรียนรูระหวางคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนบานจํารุงตองการสรางสรร
ความดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน ดังนั้น กระบวนการการเรียนรูดวยชุมชนจึงไดพัฒนาจน
สามารถนาํมาใชในการแกไขปญหาตางๆ เชน การจัดการขยะมลูฝอยทีเ่กิดขึน้ โดยการจดั
ทําธนาคารขยะชุมชนบานจํารุง ทําใหคนในชุมชนมีการเรียนรูในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่
สามารถนาํกลบัไปใชซํา้หรอืนาํกลบัไปใชใหมไดเปนอยางด ีอกีทัง้ยงัเปนการปลกูฝงคานยิม
ที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชนบานจํารุงอีกดวย
 4) รูจกัดดัแปลง โดยพยายามหาแนวทางเพือ่ใหเกดิการพฒันาความเขมแข็งในชมุชน 
เชน การนําผลผลิตที่มีอยูในทองถ่ิน ไมวาจะเปน พืชผักสมุนไพร ผลไม มาใชประกอบ
อาหารในรานอาหารของชุมชน ซึ่งมีชื่อวา “สมตําจํารุง” ซึ่งเปนนําผลผลิตของคนในชุมชน
ทีป่ลอดสารพษิมาผลติเปนอาหารเพือ่บรโิภค การนาํพชืผกัสมนุไพรมาประกอบเปนอาหาร
อยางสมตํานี้ ถือเปนการดัดแปลงและสรางมูลคาเพิ่มตอพืชผักที่มีอยูในชุมชนบานจํารุง
 5) พยายามมองไปในทิศทางการพัฒนาในรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากชมุชนบานจํา
รงุ ตองการยกระดับคณุภาพชีวติของชาวบานใหเขาสูการเปน “ชมุชนม่ันคง สงัคมเปนสุข” 
ดังนั้น เมื่อทิศทางในการพัฒนาชุมชนมีความชัดเจน จึงสงผลใหกลุมตางๆที่มีการรวมตัว
กันในชุมชน ตางปฏิบัติหนาท่ีไปสูเปาหมายเดียวกัน ทําใหการขับเคลื่อนของกลุมตางๆ 

เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนบานจํารุงจนสามารถประสบความสําเร็จอยางย่ังยืนมา
จนถึงทุกวันนี้
 6) นําความสนใจของคนในชุมชนมาเปนท่ีตั้ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบานจํารุงแหงนี้ 

ไมไดเกิดข้ึน เพราะการชี้นําของผูนําชุมชนหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของแตอยางใด แตเกิดขึ้น
จากความสนใจของคนในชุมชน ท่ีตองการนําเวลาที่เปลาประโยชนมารวมตัวกันเพื่อ

สรางสรรคประโยชนใหกับคนในชุมชน 
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แนวทางการประยุกตหลักนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ เพือ่การจดัการสิง่แวดลอม
ในชุมชน
 จากขอมูลผลการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน และตัวแทนผูนําชุมชนเมืองและชนบท
จํานวนทั้งสิ้น 9 คน และการทบทวนเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษา
จากพ้ืนที่ชุมชนบานจํารุง ตําบลเนนิฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ทําใหเห็นวาการรวม
กลุมของกจิกรรมตางๆ ในชมุชนเพือ่การจัดการสิง่แวดลอมภายในชุมชนนัน้มคีวามเปนไป
ได เพราะประเทศ ไทยเปนประเทศท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยูแลว มีการใช
ทรัพยากรรวมกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ การนําหลักนิคม
อุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศมาใชในการจัดการส่ิงแวดลอมภายในชุมชน ยังกอใหเกิดผล
ประโยชนตอชุมชนทัง้ในดานเศรษฐกิจโดยการลดรายจายและเพิม่รายไดใหกบัคนในชมุชน 
และผลประโยชนทางดานสงัคม ไดแก สรางความสามัคคใีหกบัคนในชุมชน สรางคณุคาทาง
สงัคม สอดคลองกับขนบ ธรรมเนียมและวิถชีวีติของคนในชุมชน สวนผลประโยชนทางดาน
สิง่แวดลอมนัน้ ทาํใหเกดิการใชทรพัยากรในชมุชนอยางรูคณุคา ลดปริมาณของเสยีใหนอย
ลง กอใหเกิดความตระหนักของคนในชุมชนเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม รวมท้ังกอใหเกิด
ผลประโยชนทางดานสุขภาพ ทําใหอัตราการเจ็บปวยนอยลง เนื่องจากบริโภควัตถุดิบที่
ไมมสีารเคมีตกคาง (Phoochinda, 2013) จากขอคนพบท้ังหมดในการศึกษาคร้ังนี ้สามารถ
สรุปเปนแนวทางในการประยุกตหลักการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนตามหลักนิคม
อุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1) วิเคราะหหรือประเมินทรัพยากรที่ชุมชนมี เพื่อใหทราบวาในชุมชนมีทรัพยากร
อะไรบาง มีความตองการหรือขาดแคลนทรัพยากรใด สามารถผลิตไดเองหรือไม เพื่อให
เกิดการใชทรัพยากรในชุมชนอยางรูคุณคา และรูจักการพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูภายใน
ชมุชนใหสามารถใชไดอยางยัง่ยนื รวมทัง้จะตองมกีารคดัเลอืกเทคโนโลย ีหรอืกระบวนการ
ในการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพของทรัพยากรที่มีอยูอยางแทจริง (Roseland, 

1997) สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาสังคม นกัพฒันาชุมชน และผูนาํชมุชน จาํนวน 9 คน ทีไ่ดใหความสําคัญกบั

การคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีภายในชุมชน และสอดคลองกับผลการศึกษาในพื้นที่ชุมชนบาน

จํารุง ที่ไดมีการนําวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีภายในชุมชนมาใชประโยชนเปนอันดับแรก
 2) ตองระเบิดจากขางใน หมายถึง มาจากความตองการหรือความสนใจของคนใน
ชมุชนท่ีตองการจะพัฒนาความเปนอยูทีด่ขีึน้ หรือเพ่ือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมภายในชุมชน 

เพราะความตองการหรือความสนใจของคนในชุมชนน้ันเปนสิง่ทีม่คีวามสําคัญตอการสราง
แรงจงูใจใหคนในชมุชนเขามารวมคดิ รวมตดัสนิใจ รวมดาํเนนิการ และรวมติดตามประเมนิ
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ผล เพื่อหาทางออกท่ีดีที่สุดในการสนองตอความตองการหรือความสนใจของคนในชุมชน 
(International Association for Public Participation, n.d.) สอดคลองกับผลการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการดานการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน 
และผูนําชุมชน จํานวน 9 ทาน และผลการศึกษาในพ้ืนที่บานจํารุง ที่ไดกลาววา ความ
ตองการของคนในชุมชนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในการประยุกตหลักนิคม
อุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน
 3) การมีผูนําที่เปนศูนยรวมในการขับเคล่ือนการพัฒนา ไมวาจะเปนผูนําทางดาน
จติใจ หรอืผูนาํโดยตําแหนง เน่ืองจากผูนาํชมุชนจะเปนสวนสําคญัตอการสรางกระบวนการ
ภาวะผูนํา (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2543) แตอยางไรก็ตาม ผูนําในชุมชนควรใหความสําคัญ
ตอการรับฟงความตองการของผูตามหรือคนในชุมชน เพื่อใหเกิดผลดีตอชุมชน ดังจะเห็น
ไดจาก การรวมกลุมในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนบานจํารุงนั้น ไมไดเกิดจากการมี
ผูนําท่ีดีแตเพียงอยาง แตเกิดขึ้นรวมกับคนในชุมชนท่ีไดใหความสนใจตอการรวมตัวกัน
เพ่ือสรางสรรคประโยชนใหกับคนในชุมชน 
 4) การมเีปาหมายหรอืแผนในการพัฒนาชุมชน เพือ่ทาํใหเกดิรปูธรรมตอการพฒันา
ชุมชน ชวยสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมตอการบริหารจัดการทรัพยากรดวยตนเอง ดังจะ
เห็นไดจากการท่ีชุมชนบานจํารุงไดวางเปาหมายของการพัฒนาชุมชนเพ่ือเขาสูการเปน 
“ชุมชนมั่นคง สังคมเปนสุข” ดังน้ัน เม่ือทิศทางในการพัฒนาชุมชนมีความชัดเจน จึงสงผล
ใหกลุมตางๆท่ีมกีารรวมตัวกนัในชุมชน ตางปฏิบตัหินาทีไ่ปสูเปาหมายเดียวกัน ทาํใหการ
ขับเคลื่อนของกลุมตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนบานจํารุงจนสามารถประสบ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนมาจนถึงทุกวันน้ี
 5) สรางการแลกเปล่ียนเรยีนรูระหวางคนในชมุชน และการส่ือสารภายในชุมชนอยาง
ตอเนื่อง เพราะกระบวนการดังกลาวจะเปนการเชื่อมระหวางคนในชุมชน และองคความรู
ไวดวยกัน ทําใหเกิดการบอกเลาประสบการณจากอีกรุนหน่ึงไปยังอีกรุนหน่ึง ซึ่ง 
Padunchewit (2011) ไดกลาววา การสื่อสารภายในชุมชนที่มีประสิทธภิาพและการมีผูนํา
ทีเ่ขมแขง็จะเปนสิง่ทีช่วยสงเสรมิใหเกดิการเรยีนรูในการจดัการสิง่แวดลอมของชมุชนตาม
หลักนิคมอุตสากรรมเศรษฐนิเวศ เมื่อมีความรูความเขาใจทางดานการจัดการส่ิงแวดลอม
ในชุมชนแลวก็จะกอใหเกิดความตระหนักและการสรางจิตสํานึกที่ดีตอการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชน ที่จะชวยสนับสนุนใหมีพฤติกรรมของคนในชุมชนตอการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่เพ่ิมขึ้น (Chien-Yun, et al, 2012; วิสาขา ภูจินดา และวิวัฒน แกวดวงเล็ก, 
2556) สอดคลองกับขอมูลจากการลงพื้นที่ชุมชนบานจํารุง ที่จะตองมีการสื่อสารภายใน

ชุมชน โดยการจัดทําเวทีชุมชนเพ่ือเปนขอมูลสําคัญที่จะนําไปสูการจัดทํากิจกรรมการ
รวมกลุมของชมุชนบานจาํรงุ และเปนหวัใจหลกัสําคัญของความเคลือ่นไหวในกระบวนการ

รวมตัวกันของกลุมตางๆ ในชุมชนบานจํารุง
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 6) การไดรับความสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ สอดคลองกับผลการสัมภาษณเชิงลึกของตัวแทน
นกัวชิาการ ตวัแทนผูมปีระสบการณทีเ่กีย่วของกบัชมุชน ตวัแทนผูนาํชมุชนเขตเมือง และ
ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดกลาววา การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนปจจัยที่สําคัญตอการรวมกลุมของชุมชนตามหลักนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐ
นิเวศ
 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปเปนแนวทางการประยุกตหลักนิคม
อุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ดังภาพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 แนวทางการประยกุตหลกันคิมอตุสาหกรรมเศรษฐนเิวศ ในการจดัการสิง่แวดลอม
 ชุมชน
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สรุปและเสนอแนะ
 จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปไดวา ชุมชนมีความสามารถในการจัดการ
ทรพัยากรและสิง่แวดลอมของชมุชนตามหลกันคิมอตุสาหกรรมเชงิเศรษฐนเิวศ ซึง่มคีวาม
คลายคลึงกับระบบนิเวศท่ีมีการหมุนเวียนทรัพยากรระหวางผูผลิต ผูบริโภค และผูยอย
สลาย การทีช่มุชนสามารถประยกุตหลักการดงักลาวไดนัน้ เนือ่งจากในชุมชนจะตองมกีาร
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการใชทรัพยากรรวมกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ประกอบกบัชมุชนมคีวามอดุมสมบรูณของทรพัยากรดนิ นํา้ ปาไม และมกีารใหความสาํคัญ
กับคนในชุมชน มีกิจกรรมการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน จึงเปนการรวมกลุมกันมาอยู
แลว และมีการเชื่อมโยงในกิจกรรมของแตละกลุม และเมื่อพิจารณาการจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมของชมุชนบานจํารงุ ตาํบลเนินฆอ อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เปนพ้ืนที่
กรณศีกึษา พบวา มคีวามเขมแขง็ในดานการสือ่สารอยูแลว มกีารเรยีนรูระหวางคนในชมุชน
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม 
โดยใชคนในชมุชนเปนศนูยกลางของการพฒันาชมุชน นอกจากนี ้ชมุชนบานจาํรงุยงัมกีาร
แลกเปล่ียนทรัพยากรของชุมชนใหสอดคลองกับระบบนิเวศ โดยผูผลิตในชุมชนไดแก 
ธนาคารตนไม กลุมเกษตรพ้ืนบาน กลุมผูใชนํ้าประปา กลุมนํ้าปลา และไรสวนผสม 
ผูบริโภค ไดแก กลุมโฮมเสตย รานคาชุมชน และโตะจําหนายผัก สําหรับผูยอยสลาย คือ 
กลุมเกษตรพื้นบาน และกลุมธนาคารขยะ โดยสรุปแลว การประยุกตหลักการนิคม
อุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนสามารถดําเนินการไดใน
ชุมชน ซึ่งจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความตองการและความสนใจของคนในชุมชนเปนที่
ตัง้ เพราะความตองการและความสนใจของคนในชุมชน จะเปนแรงผลักดนัใหเกดิการมีสวน
รวมของคนในชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของชุมชนตามหลักนิคม
อุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ แตการรวมกลุมเพ่ือการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของ

ชมุชนนัน้ อาจมปีญหาและอปุสรรคจากการดาํเนนิการของกลุมกจิกรรมทีไ่มมคีวามตอเนือ่ง 
การขาดความเขาใจการรวมกลุมตามหลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 

  ดังนั้น แนวทางการประยุกตหลักนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศในการจัดการ
สิง่แวดลอมในชมุชน ควรเร่ิมจากการวเิคราะหหรอืประเมนิทรพัยากรทีช่มุชนม ีการประยกุต
หลกัการดงักลาวตองระเบดิจากขางใน ควรมผีูนาํทีเ่ปนศูนยรวมในการขบัเคลือ่นการพฒันา
คณุภาพชีวติและสิง่แวดลอมของชมุชน และจะตองมแีผนในการพฒันาชุมชน เพือ่ทาํใหเกิด
รูปธรรมตอการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชน และ

การสือ่สารภายในชมุชนอยางตอเนือ่ง เพราะกระบวนการดงักลาวจะเปนการเชือ่มระหวาง

คนในชุมชน และองคความรูไวดวยกัน ทําใหเกิดการบอกเลาประสบการณจากอีกรุนหนึ่ง
ไปยังอีกรุนหนึ่ง นอกจากนี้ ควรไดรับการไดรับความสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
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 สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไปนั้น ควรมีการวิเคราะหผลประโยชนใน
เชิงปริมาณทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และดานสิ่งแวดลอมจากการรวมกลุมกิจกรรมของ
ชมุชนตามหลกันคิมอตุสาหกรรมเศรษฐนิเวศ เชน การคาํนวณผลประโยชนโดยใชรปูแบบ
ของการคํานวณดุลยภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจมหภาค (Computable General Equilibrium 
:CGE Model) (สมพจน กรรณนุช, 2551) และควรมีการศึกษาและสรางตนแบบของการจัด
เกบ็ขอมลูภายในชมุชนทัง้ในเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ เพือ่ชีใ้หเหน็ถงึประโยชน รวมทัง้
นาํขอมลูดงักลาวมาใชในการตอยอดและพัฒนาการประยุกตหลักนคิมอุตสาหกรรมเศรษฐ
นิเวศในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป
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