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บทสรุปผู้บริหาร 

          ผลการส ารวจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในจังหวัดล าปาง กรณีการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมล าปาง พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.50 เห็นด้วยกับการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมล าปาง เพราะลดปัญหาการว่างงาน ก่อให้เกิดต าแหน่งงานเพิ่มมากขึ้น คนในจังหวัด
ล าปางและจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีงานท า มีรายได้เพิ่มขึ้นท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชากรวัยหนุ่ม
สาวจะได้ไม่ต้องเดินทางไปท างานต่างจังหวัด อีกทั้งยังท าให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด   
มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น คาดว่าจะมีการลงทุนของนักลงทุนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ส่งผลให้จังหวัดมีความเจริญมากขึ้น และก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
อุตสาหกรรม และการที่จัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม จะได้มีการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลได้
ง่ายขึ้น ซ่ึงจะดีกว่าที่โรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งกระจายไปตามสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งจังหวัดล าปาง
เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางของระบบอุตสาหกรรมของภาคเหนือมากกว่าจังหวัดล าพูนเพราะมีที่ตั้ง
อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของภาคเหนือซ่ึงเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัด อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 32.00 ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพราะกังวลว่าจะก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง ชุมชนแออัด และมีมลพิษสูง เช่น มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง และมลพิษจากสารเคมีต่าง ๆ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สัตว์เลี้ยง 
และการเพาะปลูก ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงปัญหาตัวอย่างจากการสร้าง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแม่เมาะ และโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคหลาย ๆ แหล่ง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่สามารถเข้ามาควบคุมดูแลหรือบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ ส าหรับใครควรเป็น
ผู้ลงทุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าภาคเอกชนควรเป็น
ผู้ลงทุน ร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกัน ร้อยละ 43.50 แสดงให้เห็น
ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นในความสามารถในการลงทุนของภาคเอกชนมากกว่า
ภาครัฐบาลลงทุนฝ่ายเดียว แต่อย่างไรก็ตามถ้าภาครัฐและภาคเอกชนลงทุนร่วมกันจะเป็นประโยชน์
มากขึ้น เพราะผลประโยชน์จะได้ไม่ไปตกอยู่ที่คนกลุ่มใดเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  
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ส าหรับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.00 
เห็นว่า อ าเภอเกาะคา เหมาะสมที่จะใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจากมีพ้ืนที่ว่างและที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จ านวนมาก พ้ืนที่ติดถนนหลักสายเอเชียท าให้การเดินทางสะดวก และไม่ได้อยู่ ใน     
แหล่งชุมชนมากเกินไป อีกทั้งคนในท้องถิ่นมีรายได้น้อย และไม่มีงานท าจ านวนมาก รองลงมาคือ        
อ าเภอห้างฉัตร ร้อยละ 11.00 และอ าเภอแม่เมาะ ร้อยละ 9.00 อย่างไรก็ตามถ้าจะมีการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมล าปาง ผู้ประกอบการเห็นว่าควรจะมีการท าประชาพิจารณ์ เพ่ือถามความคิดเห็นจาก         
หลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

จากการส ารวจผลกระทบที่คาดว่ากิจการของผู้ประกอบการจะได้รับจากการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมพบว่า ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 44.50 ผลกระทบในด้านบวก     
ร้อยละ 25.50 และไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ร้อยละ 30.00 ซึ่งผลกระทบในด้านลบในอันดับต้น ๆ ได้แก่         
ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากคนในท้องถิ่นมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นอาจท าให้
พนักงานของกิจการขนาดกลางและเล็กที่มีทักษะความช านาญสูงไปท างานกับคู่แข่งได้ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ประกอบการอาจจะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ร้อยละ 36.43 รองลงมาคือ ปัญหาด้าน
มลพิษต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบการ พนักงาน และวัตถุดิบหรือผลผลิตต่าง ๆ 
คุณภาพลดลง ร้อยละ 19.29 ส าหรับผลกระทบในด้านบวกอันดับต้น ๆ ได้แก่  รายได้จากผลประกอบการ
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ยอดขายหรือยอดผู้มาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น และธุรกิจ
มีสภาพคล่องมากขึ้น ร้อยละ 27.14 
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ          
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ SMEs ใน
จังหวัดล าปาง ในหัวข้อกรณีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมล าปาง จ านวน 200 ราย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 
พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 สรุปรายละเอียดผลการส ารวจได้ดังนี้ 

(1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมล าปาง 

 

 

           
 
*หมายเหตุ: ผู้ประกอบการบางรายไม่แสดงความคิดเห็นเนื่องจากยังไม่ทราบว่าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมล าปางเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง และไม่ทราบว่าจะมีการจัดตั้ง ณ จุดใด จึงไม่แสดงความคิดเห็น 

 

ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดล าปาง จ านวน 200 ราย พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมล าปาง คิดเป็นร้อยละ 64.50 เพราะลดปัญหา
การว่างงาน ก่อให้เกิดต าแหน่งงานเพิ่มมากขึ้น คนในจังหวัดล าปางและจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีงานท า
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชากรวัยหนุ่มสาวจะได้ไม่ต้องเดินทางไปท างาน
ต่างจังหวัด อีกทั้งยังท าให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมาก
ขึ้น คาดว่าจะมีการลงทุนของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้จังหวัดมีความเจริญมากขึ้น และ
ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม และการที่จัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม จะได้มีการ
บริหารจัดการและการควบคุมดูแลได้ง่ายขึ้น ซ่ึงจะดีกว่าที่โรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งกระจายไปตามสถานที่
ต่าง ๆ อีกทั้งจังหวัดล าปางเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางของระบบอุตสาหกรรมของภาคเหนือมากกว่า
จังหวัดอื่นๆ เพราะมีที่ตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของภาคเหนือซ่ึงเป็นเขตพื้นที่ติดต่อหลายจังหวัด  ส่วน
ผู้ประกอบการที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมล าปาง คิดเป็นร้อยละ 32.00 เพราะกังวลว่าจะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และมีมลพิษสูง เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษจากสารเคมี
ต่าง ๆ  ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง และชุมชนแออัด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
สัตว์เลี้ยง และการเพาะปลูก ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงปัญหาต่างๆ เคยเกิดขึ้นจาก
กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแม่เมาะ และโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคหลาย ๆ แหล่ง หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถเข้ามาควบคุมดูแลหรือบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ 

รอ้ยละ

เหน็ด้วย 64.50

ไม่เหน็ด้วย 32.00

ไม่แสดงความคิดเหน็* 3.50
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(2) ท่านคิดว่าใครควรเป็นผู้ลงทุน 

 

 

 

*หมายเหตุ: ไม่อยากให้ใครมาลงทุน (จ านวน 4 ราย) เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ต้องการให้มีการจัดดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ล าปาง 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าภาคเอกชนควรเป็นผู้ลงทุน ร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ 
ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกัน ร้อยละ 43.50 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่น
ในด้านศักยภาพการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียวมากกว่าภาครัฐบาลลงทุนฝ่ายเดียว แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ที่เห็นว่าควรเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวคิดว่า ถ้าภาครัฐและภาคเอกชนมี       
ส่วนร่วมในการลงทุนก็จะดีเพราะผลประโยชน์จะได้ไม่ไปตกอยู่ที่คนกลุ่มใดเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละ

ภาครัฐ 9.50

ภาคเอกชน 45.00

ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน 43.50

อ่ืน ๆ * 2.00
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 (3) ผลกระทบที่คาดว่ากิจการของท่านจะได้รับจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมล าปาง 

 

 

 

 

อันดับที ่ ผลกระทบที่คาดว่ากิจการจะได้รบั ร้อยละ* 
1 ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากพนักงานมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

มากขึ้น อาจท าให้พนักงานที่มีฝีมอืไปท างานกับคู่แข่งได้ ซ่ึงจะส่งผลผู้ประกอบการ
อาจจะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 

36.43 

2 รายได้จากผลประกอบการเพิ่มขึน้ เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น ส่งผลให้
ยอดขายหรือยอดผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น  

27.14 

3 ปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบการ พนักงาน 
และประชาชน รวมทั้งปญัหาวัตถดุิบหรอืผลผลิตต่าง ๆ มีคุณภาพลดลง  

19.29 

4 มีนักลงทุนเข้ามาลงทนุจ านวนมากและส่งผลให้ธุรกิจต่างๆได้รบัผลประโยชน์ตาม
ไปด้วย และอาจมีการขยายการลงทุนเพิ่มมากขึน้ 

7.14 

5 การแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากมีคู่แขง่ทางการค้าเพิ่มมากขึน้ 4.29 

6 อื่น ๆ ** 5.71 
 

*จ านวนร้อยละ ค านวณจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่าได้รับผลกระทบ (N=140) 

**หมายเหตุ: อื่น ๆ ได้แก่ มีตลาดรองรับนักศึกษาจบใหม่มากขึ้น (จ านวน 4 ราย) รายได้ลดลง (จ านวน 2 ราย) และเส้นทาง

การขนส่งและการจราจรติดขัด (จ านวน 2 ราย) 
 

จากการส ารวจผลกระทบที่คาดว่ากิจการของผู้ประกอบการจะได้รับจากการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 44.50 ผลกระทบในด้าน
บวก ร้อยละ 25.50 และไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ร้อยละ 30.00 สาเหตุที่ผู้ประกอบการตอบว่ากิจการไม่ได้
รับผลกระทบเพราะบางกิจการเป็นกิจการขนาดเล็ก จึงคิดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบใด ๆ ผู้ประกอบการ
บางรายไม่แน่ใจว่าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง จึงไม่สามารถคาดคะเนถึง 

รอ้ยละ

ผลกระทบในด้านลบ 44.50

ผลกระทบในด้านบวก 25.50

ไม่ได้รับผลกระทบ 30.00
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงกับกิจการ แต่เช่ือว่าอาจจะมีผลกระทบในภาพรวมต่อระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัด ส่วนผลกระทบในด้านลบอันดับต้น ๆ ได้แก่ ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากพนักงานมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น อาจท าให้พนักงานที่มีทักษะความช านาญสูงไปท างานกับคู่แข่งได้ 
ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ประกอบการอาจจะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย คิดเป็นร้อยละ 36.43 
รองลงมาคือ ปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบการ พนักงาน และ
ประชาชน รวมทั้งปัญหาวัตถุดิบหรือผลผลิตต่างๆ คุณภาพลดลง ร้อยละ 19.29 ส าหรับผลกระทบในด้าน
บวกอันดับต้นๆ ได้แก่ รายได้จากผลประกอบการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้
ยอดขายหรือยอดผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.14 

(4)  ตามความคิดเห็นของท่าน หากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมล าปางควรจัดตั้งที่ใด (ภายในจังหวัด 
       ล าปาง) เพราะเหตุใด 

 

 

 
 

 

 

 
*อื่น ๆ ได้แก่ อ าเภอเมือง (จ านวน 5 ราย) อ าเภองาว (จ านวน 4 ราย) และอ าเภอสบปราบ (จ านวน 1 ราย) 

**หมายเหตุ: ผู้ประกอบการบางรายไม่แสดงความคิดเห็นเนื่องจากบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

บางส่วนไม่ได้เป็นคนในพ้ืนที่จึงไม่สามารถระบุพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดตั้งได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบอยากให้จัดตั้งให้

ห่างไกลจากแหล่งชุมชน 

 

ส าหรับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
23.00 เห็นว่า อ าเภอเกาะคา เหมาะสมที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพราะมีพื้นที่ว่างและ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จ านวนมาก พื้นที่ติดถนนสายหลัก สายเอเชีย ท าให้การเดินทางสะดวก และไม่ได้อยู่ใน
แหล่งชุมชนมากเกินไป อีกทั้งคนในท้องที่มีรายได้น้อย และไม่มีงานท าจ านวนมาก รองลงมาคือ อ าเภอ  
ห้างฉัตร คิดเป็นร้อยละ 11.00 เพราะมีพ้ืนที่ว่างและไม่ได้ใช้ประโยชน์จ านวนมาก อีกทั้งมีโรงงาน 

รอ้ยละ

อ าเภอเกาะคา 23.00

อ าเภอหา้งฉัตร 11.00

อ าเภอแม่เมาะ 9.00

อ าเภอแม่ทะ 7.50

อ าเภอแจ้หม่ 4.00

อ าเภอเถิน 3.50

อ่ืน ๆ * 5.00

ไม่แสดงความคิดเหน็** 37.00
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อุตสาหกรรมเซรามิคอยู่หลายแห่งซึ่งควรจะให้กลุ่มอุตสาหกรรมจัดตั้งเป็นนิคมอยู่ในบริเวณเดียวกันจะได้มี
การบริหารจัดการและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอ าเภอแม่เมาะ ร้อยละ 9.00 เพราะบริเวณต าบล 
ผาลาด การเดินทางสะดวก มีเส้นทางสัญจรหลายเส้นทาง อีกทั้งห่างไกลจากแหล่งชุมชนและมีพ้ืนที่ว่างเป็น
จ านวนมาก หรืออาจจัดตั้งในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ เพื่อจะได้บริหารจัดการปัญหา
เรื่องมลพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมไปพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็ตามถ้าจะมีการจัดตั้ง    
นิคมอุตสาหกรรมล าปางผู้ประกอบการเห็นว่าควรจะมีการท าประชาพิจารณ์ เพ่ือถามความคิดเห็นจากหลาย ๆ 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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