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คํานํา 
 
 
  “มาบตาพุด” เปนพ้ืนที่ยุทธศาสตรสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่สําหรับการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  จึงมี    
ผูมีสวนไดเสียจํานวนมาก  ทั้งภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคเอกชน  ชุมชน        
ผูประกอบอาชีพกลุมตางๆ  และเครือขายชาวบาน  การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดจึง
เหมาะสมที่จะเปนกรณีศึกษาในประเด็นการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจ  เนื่องจากจะสามารถสรุปผลของการศึกษา เพ่ือเปนบทเรียนอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศตอไป  การศึกษาถึงบทบาทและการมี
สวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนายังเปนหัวใจหลักของ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม” 
(environmental governance) ซึ่งเปนหลักการขอที่ 10 ของปฏิญญาริโอที่วาดวยส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนา  และประเทศไทยไดลงนามรับรองปฏิญญาดังกลาวไปเมื่อ พ.ศ. 2535  หลักการ              
ขอที่ 10 นี้ เรียกรองใหรัฐใหการสนับสนุนประชาชนในการมีสวนรวมในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม ทั้งในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และการเขาถึง
ความยุติธรรม  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนองคกรภาคประชาสังคมที่เปนอิสระ มีความหวงใยในปญหา
ความขัดแยงอันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มาบตาพุด และ
เนื่องจากเขาใจดีวาธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  
จึงไดริเริ่มโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด ขึ้น โดยไดใชตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
(The Access Initiative, TAI) ซึ่งเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย1 ไดใช
ประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในระดับชาติมาแลวรวม 3 รอบ ต้ังแต พ.ศ. 2544 โดยในการประเมิน
แตละรอบใชกรณีศึกษาประมาณ 20 กรณีศึกษา  
 

                                                           
1  เครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย (TAI Thailand) เปนเครือขายองคกรรวมดําเนินงาน
โครงการธรรมาภบิาลส่ิงแวดลอม ไดแก สถาบันส่ิงแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา                
ที่ยั่งยืน โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิและ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด   
 
 

 ii 

  ในการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาบตาพุดนี้ คณะนักวิจัยซึ่งประกอบดวย 
เครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                 
สภาทนายความ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และนักวิชาการอิสระ ไดประเมิน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของแผนและผังเมืองที่เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่มาบตาพุด ดังนี้ 
 

1. แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550–2554  
2. แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 
3. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546                            

แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
 

ในรายงานฉบับนี้ไดนําเสนอผลการประเมินของแตละแผน/ผังเมือง เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูอานที่สามารถเลือกอาน  ผลการประเมินของแตละแผน/ผังเมืองไดตามความสนใจ  
โดยไมจําเปนตองอานตามลําดับ 

 
  การศึกษานี้ไดรับความรวมมืออยางดีย่ิงจากหนวยงาน องคกรตางๆ ที่เปนผูมีสวนไดเสีย
และ/หรือเกี่ยวของกับการพัฒนาพ้ืนที่มาบตาพุด และจากนักวิชาการที่ทรงความรูและไดศึกษาพื้นที่
ดังกลาวอยูกอน  ในการรวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ (ดังมีรายชื่อปรากฏทายเลม)  
นอกจากนี้ คณะนักวิจัยยังไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกภาคสวนทั้งในกรุงเทพมหานคร
และในจังหวัดระยองในการใหขอมูลเพ่ือใชประกอบการประเมิน การศึกษานี้ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการดําเนินการจากกองทุนบริการสังคม สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
 
  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ขอขอบพระคุณทุกทาน ทุกหนวยงาน และทุกองคกรเปนอยางสูง 
ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ย่ิงในการประเมินครั้งนี้ ทั้งทานที่ไดกรุณาเขารวมเปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ  ทานที่ไดกรุณาอนุเคราะหขอมูลประกอบการประเมิน และทาน
ที่ไดกรุณาเขารวมในคณะนักวิจัย เชื่อวาทุกทานลวนมุงหวังใหการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
มาบตาพุดนี้ นําไปสูการปรับปรุงกระบวนการวางแผนและการดําเนินงานในระดับและบริบทตางๆ 
ที่จะชวยใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนา
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ประเทศอยางมีความหมายมากขึ้น เพ่ือปองกันผลกระทบอันไมพึงปรารถนาจากการพัฒนา และ
เพ่ือนําประเทศไทยไปสูทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนจากการพัฒนา
ระหวางประชาชนภาคสวนตางๆ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางเปนธรรม 
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