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บทนํา 
 

 
 
การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด เปนการประเมินการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนและผังเมืองที่เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ในปจจุบัน อันไดแก 1) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  2) แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 
และ 3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 และแกไข 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  การประเมินครั้งนี้ใชตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมสากลที่จัดทําขึ้น
โดยเครือขายองคกรภาคประชาสังคมที่ใชชื่อวา The Access Initiative (TAI) (www.accessinitiative.org) 
และเคยใชประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมาแลวตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบัน   

 
กอนที่จะทราบผลการประเมินของแตละกรณีศึกษาดังกลาวขางตน ผูอานควรทํา

ความเขาใจภาพรวมของการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาบตาพุดทั้งหมดเสียกอน เพ่ือใหทราบ
ความเปนมาและระเบียบวิธีวิจัยของโครงการ เนื้อหาในบทนี้จึงประกอบดวย หลักการธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอม  ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  เหตุผลในการเลือกพ้ืนที่ศึกษาและกรณีศึกษา พ้ืนที่
ศึกษา วิธีการเก็บขอมูล ระยะเวลา คณะนักวิจัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและการปริทัศน
ผลการศึกษา  รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 

1.  หลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
 

ธรรมาภิบาลสิง่แวดลอม หมายถึง การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร มีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดและดําเนิน
นโยบาย ยุทธศาสตร แผน โครงการ และกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ที่มีความโปรงใส  มีความพรอมรับผิด  มีนิติธรรม เปนที่คาดหมายได 
และมีความยุติธรรม (สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและคณะ, 2550)  
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รูปที่ 1  องคประกอบของธรรมาภิบาล 

 
 

ที่มา: สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง 

 
การเขาถึงขอมูลขาวสาร (accessibility) หมายถึง การที่ประชาชนสามารถไดรับรู

ขอมูลขาวสารที่อยูกับภาครัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แผน โครงการ หรือกิจกรรม  
ที่จะสงผลถึงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และวิถีชีวิตของตน 
 

การมีสวนรวม (people’s participation) หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนสามารถเขา
ไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะ หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร หรือมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือตอการดํารงชีวิตของประชาชน   
 

ความโปรงใส (transparency) หมายถึง การจัดทําและการดําเนินงาน นโยบาย แผน 
และโครงการตางๆ ของภาครัฐ อยางเปดเผย ใหประชาชนรวมรับรู ไมมีการปกปด ไมมีความ
ไมชอบมาพากล หรือลับๆ ลอๆ ชวนใหสงสัย ไมวางใจ   
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ความพรอมรับผิด (accountability) หมายถึง การที่บุคคลหรือหนวยงานอยูภายใตกลไก

การตรวจสอบและมาตรการกําหนดความรับผิดชอบในความบกพรองหรือผิดพลาดในการทําหนาที่
ของตนตอประชาชน เชน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทําขอสัญญา การใชงบประมาณ  รวมถึง
การตองอธิบายถึงเหตุผลในการออกกฎ และการบังคับใชกฎเกณฑตางๆ  
 

นิติธรรม (rule of law) หมายถึง การมีกฎหมายที่ชัดเจนที่ทุกสวนในสังคมมี
ความเขาใจ มีการใชบังคับจริง และมีบทลงโทษสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามอยางเทาเทียมกัน
ทุกคนไมเลือกปฏิบัติ 

 
ความคุมคา (cost effectiveness) หมายถึง การมีคาใชจาย เชน การกอสราง คา

ดําเนินโครงการ ในราคาที่สมเหตุสมผล ตามความเปนจริง ไมใชราคาที่สูงเกินความเหมาะสม 
อันเนื่องมาจากการทุจริต 
 

ความคาดหมายได (predictability) หมายถึง การที่สังคมมีกฎ ระเบียบ กติกา 
ที่คงเสนคงวา เขาใจได และสามารถคาดไดวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหประชาชนทราบ
ทิศทาง และมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตในสังคม 
 

ความยุติธรรม (justice) หมายถึง การสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นกับทุกภาคสวน
ในสังคม รวมถึงการเยียวยาความเสียหาย และการใหคาชดเชยกับผูถูกละเมิดสิทธิ 
 

ความยั่งยืน (sustainability) หมายถึง สภาวะที่สังคมมีสมดุลระหวางการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการอนุรักษ  พัฒนา  และใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งทําใหสังคมสามารถขับเคล่ือนตอไปไดโดยที่ประชาชนมี
สุขภาวะ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ สังคมจะมีความยั่งยืนไมได 
หากสังคมนั้นไมมีธรรมาภิบาล เพราะจะเกิดความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ภายในสังคม
อยางรุนแรง 

 
องคประกอบของธรรมาภิบาลมีความเกี่ยวโยงกัน คือ หากประชาชนไมสามารถเขาถึง

ขอมูลขาวสาร ยอมไมมีหนทางที่กระบวนการตัดสินใจในนโยบายหรือโครงการสาธารณะจะมี
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ความโปรงใส นอกจากนี้ประชาชนยังไมสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเพราะ
ขาดขอมูล เมื่อไมมีความโปรงใสและไมสามารถมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชอํานาจรัฐ
ยอมไมสามารถตรวจสอบไดจึงไมสามารถมีความพรอมรับผิด เพราะความไมโปรงใสทําใหขาด
ขอมูลซึ่งสงผลใหประชาชนไมอาจทราบไดวามีความผิดพลาดหรือบกพรองเกิดขึ้น และไมทราบ
วาจะเอาผิดกับใคร  ในขณะเดียวกันทุกคนตองอยูภายใตกฎหมายอยางเทาเทียมกันตามหลัก 
นิติธรรมดวย เมื่อการใชอํานาจรัฐมีความโปรงใสและอยูภายใตการตรวจสอบโดยไมเลือกปฏิบัติ 
คาใชจายในการดําเนินโครงการของภาครัฐก็จะมีความคุมคา สามารถคาดหมายไดวาสังคมจะ
พัฒนาไปในทิศทางใด ความยุติธรรมในสังคมยอมเกิดขึ้นไดอยางแทจริง นอกจากนี้ ตัวบท
กฎหมายและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายตองชัดเจนแนนอนพอท่ีประชาชนสามารถ
คาดหมายความเปนไปในสังคมของตนไดวาควรจะประกอบอาชีพอยางไร ลงทุนอยางไร เก็บออม
อยางไร ฯลฯ ทายที่สุด เมื่อสังคมมีกติกาในการใชและตรวจสอบอํานาจรัฐที่ชัดเจนและเปนธรรมกับ
ทุกคน  สังคมเชนนี้ยอมสามารถพัฒนาไปสูความยั่งยืนได (สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและคณะ, 
2550) 
 

เมื่อไดยินคําวาธรรมาภิบาล เราจะนึกถึง ความโปรงใส และความพรอมรับผิด    
แตหากประชาชนไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และไมสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ไดกอนแลว ยอมไมสามารถคาดหวังใหมีความโปรงใส หรือความพรอมรับผิดได  ดังนั้น จะเห็น
ไดวา การที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และสามารถมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจได เปนดานแรกของการมีธรรมาภิบาล ในขณะที่การเขาถึงความยุติธรรมไดจะเปนดาน
สุดทาย เง่ือนไขหรือหัวใจของการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมจึงอยูที่สามปจจัยนี้ (สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
และคณะ, 2550) 
 
 

2.  ตัวชีว้ัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (The Access Initiative, TAI)  
 

“ตัวชี้วัด” คือ คา หรือ สัญญาณ ที่บงช้ีใหทราบถึงสถานภาพของสิ่งตางๆ อาจจะเปนคา
ตัวเลขหรือไมก็ได ตัวชีว้ัดจึงเปนเครื่องมือสาํคัญของการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
การวางแผนและการประเมินผล เพราะชวยใหเราตั้งเปาหมายทีส่ามารถวัดได และทราบวาเราเขาใกล
หรือถอยหางไกลจากเปาหมายเพยีงใด  (สถาบันสิง่แวดลอมไทยและคณะ, 2550) 
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ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมเปนประเด็นดานนโยบายสาธารณะที่ไดมีการอภิปรายถกเถียง
อยางกวางขวางในเวทีระหวางประเทศ จากการประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนาที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อ พ.ศ. 2535 มีการลงนามในเอกสารสําคัญ  
5 ฉบับ เอกสารสําคัญฉบับหนึ่งในนั้น คือ “ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา”  
ที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดยึดถือเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ หลักการขอท่ี 10 ของ 
“ปฏิญญาริโอ” ระบุถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการเรื่องส่ิงแวดลอม 
โดยรัฐตองสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร เขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และเขาถึงกระบวนการทางการปกครองและกฎหมาย ซึ่งจัดเปนแนวคิดที่มี
คุณประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการดานสิ่งแวดลอม หลายประเทศทั่วโลกเห็นความสําคัญของ
หลักการดังกลาว และไดนําไปอนุวัตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 
หลักการขอที่ 10 ของปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ระบุไววา 
“การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอมจะกระทําไดดีที่สุดดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุมที่เกี่ยวของ
ในระดับตางๆ ในระดับชาติ ปจเจกบุคคลตองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งอยูในความครอบครองของหนวยงานรัฐ อันรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนของตน และตองมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ รัฐจะตองเอ้ืออํานวยและสงเสริมความต่ืนตัวและการมีสวนรวมของประชาชน โดยจัดใหมี
ขอมูลขาวสารซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางกวางขวาง และตองจัดใหประชาชนสามารถเขาถึง
กระบวนการทางศาลและทางปกครองไดอยางแทจริง รวมทั้งการไดรับการชดเชยและการ
เยียวยาความเสียหาย” 

 
 ดวยเหตุนี้ องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมในนานาประเทศซึ่งไดเล็งเห็นถึง
ความจําเปนในการสานตอแนวคิดสําคัญดังกลาวไปสูการปฏิบัติจริง จึงไดรวมมือกันพัฒนา
ตัวชี้วัดการอนุวัตรหรือการดําเนินการตามปฏิญญาดังกลาว และกอตั้งเครือขายธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมสากล (The Access Initiative, TAI) ขึ้น  
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องคกรพัฒนาเอกชนดานส่ิงแวดลอมเหลานี้ประกอบดวย 6 องคกรจาก 6 ประเทศใน   
5 ทวีป ไดแก  1) World Resources Institute (WRI) ประเทศสหรัฐอเมริกา  2) Environmental 
Management and Law Association (EMLA) ประเทศฮังการี  3) Corporacion Participa 
ประเทศชิลี  4) Iniciativa de Acceso-México ประเทศเม็กซิโก  5) Advocates Coalition for 

Development and Environment ประเทศยูกานดา และ  6) สถาบันส่ิงแวดลอมไทย
2
           

โดยใหความสําคัญในดานการมีสวนรวมของประชาชนใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 
1. การเขาถึงขอมูลขาวสาร (Access to information) 
2. การเขาถึงกระบวนการตัดสินใจ (Access to decision-making) 
3. การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to justice) 

 
และเนื่องจากหลักการนี้ไดใหความสําคัญกับประเด็น “การเขาถึง” (access) องคกร 

แกนหลักทั้ง 6 จึงเรียกการริเริ่มนี้วา “The Access Initiative (TAI)” (www.accessinitiative.org) 
ความรวมมือในการจัดทําตัวชี้วัดดังกลาวดําเนินการไปอยางเปนระบบโดยนักวิชาการจากนานาประเทศ
และไดดําเนินการทดสอบตัวชี้วัดดังกลาวในประเทศตางๆ 9 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
(ทดสอบในรัฐแคลิฟอรเนียและรัฐโอไฮโอ) ฮังการี ชิลี ไทย เมก็ซิโก ยูกานดา แอฟริกาใต อินเดีย 
และอินโดนีเซีย  ทั้งนี้ องคกรนําในการทดสอบตัวชี้วัดเหลานี้ในแตละประเทศลวนเปนองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอมในประเทศนั้นๆ และไดดําเนินการทดสอบโดยรวมมือกับนักวิจัยจาก
องคกรอื่นๆ ภายในประเทศของตนในลักษณะเครือขาย 

 
คณะนักวิจัยของ TAI ไดประมวลผลของการทดสอบนํารองใน 9 ประเทศนี้ และจัดพิมพ

เปนหนังสือชื่อ Closing the Gap: Information, Participation, and Justice in Decision-making 
for the Environment (Petkova et al., 2002) และไดเผยแพรรายงานดังกลาวในการประชุม    
สุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาที่ย่ังยืน (World Summit on Sustainable Development, 
WSSD) ที่เมืองโยฮันเนสเบอรก ประเทศแอฟริกาใต ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 
พ.ศ. 2545 และในระหวางการประชุม WSSD  เครือขาย TAI ไดกอต้ัง Partnership for 

                                                        
2  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (www.tei.or.th) ยังไดริเร่ิมกอต้ังเครือขายธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมประเทศไทย (TAI 
Thailand) ข้ึน โดยมีองคกรภาคีประกอบดวย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โครงการนโยบายฐานทรัพยากร ภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
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Principle 10 (PP10) ขึ้น (PP10 เปน Type II Partnership หรือความรวมมือระหวางรัฐบาล 
องคกรภาคประชาสังคม และองคกรระหวางประเทศ) โดยภาคีของ PP10 สมัครใจที่จะรวมกัน
ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการขอที่ 10 ของปฏิญญาริโอ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.pp10.org)  

 
เครือขาย TAI ไดรวมกันพัฒนาชุดตัวชี้วัด จนกระทั่งเปนชุดตัวชี้วัด TAI version 2.0  

และปจจุบันมีการใชชุดตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมนี้ในประเทศตางๆ ถึง 40 ประเทศแลวทั่วโลก 
ประเทศเพื่อนบานของไทยที่ใชชุดตัวชี้วัดนี้แลว ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา 
และมณฑลยูนนาน (ประเทศจีน) 

 
เครือขาย TAI  ตระหนักถึงความแตกตางหรือลักษณะเฉพาะของแตละประเทศ และจึง

ออกแบบระเบียบวิธีการประเมินใหสอดคลองกับสถานการณในแตละประเทศ โดยสรางตัวชี้วัดขึ้น 
2 ประเภท ไดแก ตัวชี้วัดบังคับ หรือ ตัวชี้วัดหลัก (core indicators) ซึ่งทุกประเทศตองใชใน
การประเมินเพ่ือรักษามาตรฐานของการประเมินในแตละประเทศใหมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน 
และตัวชี้วัดไมบังคับ หรือ ตัวชี้วัดรอง (non-core indicators) ซึ่งคณะนักวิจัยในแตละประเทศ
สามารถเลือกใชตามความเหมาะสมกับประเทศของตน  ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะนักวิจัยมีเวลาและ
งบประมาณจํากัด สามารถเลือกประเมินเฉพาะตัวชี้วัดบังคับได และสามารถเพิ่มตัวชี้วัดอื่นๆ ที่
เห็นวาสําคัญตอการประเมินกรณีศึกษาที่เลือกไดดวย 

 
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม หรือตัวชี้วัด TAI ทั้งตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรองมี

จํานวนทั้งหมด 148 ตัวชี้วัด โครงสรางของตัวชี้วัด TAI  ประกอบดวย 1) หมวดกรอบกฎหมาย
ทั่วไป  2) หมวดการเสริมสรางขีดความสามารถ  3) หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร  4) หมวด
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ 5) หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  โดยในการประเมิน            
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในแตละรอบนั้น  ตัวชี้วัดในหมวดกรอบกฎหมายทั่วไปและการเสริมสราง
ขีดความสามารถเปนตัวชี้วัดที่จะประเมินเพียงครั้งเดียว ในขณะที่ตัวชี้วัดในหมวดการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และหมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม   
จะนํามาใชในการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของแตละกรณีศึกษา   
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ประเด็นของการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ประเด็นของการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

ประเด็น การเขาถึง 
ขอมูลขาวสาร 

การมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ 

การเขาถึง
กระบวนการ
ยุติธรรม 

การเสริมสราง 
ขีดความสามารถ
ของประชาชน 

กฎหมาย     
ความพยายาม     
ความสัมฤทธ์ิผล     
หมายเหตุ  เครื่องหมาย    หมายถึง ประเด็นที่ประเมิน 

 
โครงสรางของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมทั้งหมด แสดงไดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  โครงสรางของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ตัวชี้วัด TAI)     

 
หมวด 

ตัวชี้วัด จํานวน 
ตัวชี้วัด
หลัก 

จํานวน 
ตัวชี้วัด
รอง 

รวม
จํานวน
ตัวชี้วัด 

กรอบกฎหมายทั่วไป (General laws) 
     กฎหมายทั่วไปดานการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร 
     กฎหมายทั่วไปดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ 
     กฎหมายทั่ ว ไปด า นกา ร เ ข า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม 

1-6 
7-9 

 
47-49 

 
91-94 

6 
3 
 
3 
 
3 

0 
0 
 
0 
 
1 

6 
3 
 
3 
 
4 

การเขาถึงขอมูลขาวสาร  
(Access to information) 

10-46 22 15 37 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ              
(Public participation) 

50-90 24 17 41 

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  
(Access to justice) 
 

95-136 24 18 42 
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หมวด 

ตัวชี้วัด จํานวน 
ตัวชี้วัด
หลัก 

จํานวน 
ตัวชี้วัด
รอง 

รวม
จํานวน
ตัวชี้วัด 

การเสริมสรางขีดความสามารถ 
(Capacity building) 

137-148 5 7 12 

รวม  90 58 148 

 
ตัวชี้วัดท่ีใชประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาบตาพุด 
 

การประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด ใชตัวชี้วัดทั้งหมด 95 ตัวชี้วัด แบงเปน
ตัวชี้วัดหลัก 85 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดรอง 10 ตัวชี้วัด  รายละเอียดตัวชี้วัดที่ใช ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  ตัวชี้วัดที่ใชในโครงการธรรมาภิบาลสิง่แวดลอม มาบตาพุด 

หมวด ตัวชี้วัดหลักและตวัชีว้ัดรอง 

กรอบกฎหมายทั่วไป  
(16 ตัวชี้วัด แบงเปน 15 ตัวชี้วัดหลัก 
และ 1 ตัวชี้วัดรอง) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10*, 47, 48, 49, 91, (92), 93 
และ 94 

การเขาถึงขอมลูขาวสาร 
(25 ตัวชี้วัด แบงเปน 22 ตัวช้ีวัดหลัก 
และ 3 ตัวชี้วัดรอง) 

10*, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, (43), (44), (45) และ 46 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(27 ตัวชี้วัด แบงเปน 24 ตัวช้ีวัดหลัก 
และ 3 ตัวชี้วัดรอง) 

50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 
73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 86, (87), (88), (89) 
และ 90 

การเขาถึงกระบวนการยตุิธรรม 
(27 ตัวชี้วัด แบงเปน 24 ตัวช้ีวัดหลัก 
และ 3 ตัวชี้วัดรอง)  

95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 
112, 114, 117, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 
131, 132, (133), (134), (135) และ 136 

หมายเหต:ุ  รายช่ือตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
                * ตัวชี้วัดที่10 ใชประเมินทัง้หมวดกฎหมายทั่วไปและหมวดการเขาถึงขอมลูขาวสาร จึงนับเปน 
1 ตัวชี้วัด 
                 หมายเลขตัวช้ีวัดทีอ่ยูในเครือ่งหมายวงเล็บ ( ) คือ ตัวชี้วัดรอง 
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เมื่อจําแนกหมวดตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินเปนรายกรณีศึกษา แสดงไดดังตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4  หมวดตัวชี้วัดที่ใชประเมินแบงตามรายกรณีศึกษา 

กรอบกฎหมายทั่วไป                                               
(16 ตัวชี้วัด) 

หัวขอ หมวดการเขาถงึ
ขอมูลขาวสาร 
(25 ตัวช้ีวัด) 

หมวดการมีสวน
รวมในการตัดสนิใจ 

(27 ตัวชี้วัด) 

หมวดการเขาถงึ
กระบวนการ
ยุติธรรม 

(27 ตัวชี้วัด) 
แผนปฏบิัตกิารลดและ
ขจัดมลพิษในพืน้ที่
จังหวัดระยอง  
พ.ศ. 2550-2554 
 

  
 

(กรณีคดีฟองรอง
คณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ) 

แผนแมบทอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมรีะยะที่ 3  
พ.ศ. 2547-2561 
 

   

ผังเมืองรวมบรเิวณ
อุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชนจังหวัดระยอง  
พ.ศ. 2546 และแกไข  
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 

  
 

(กรณีพ้ืนทีน่ิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย) 

หมายเหต:ุ    
       เครือ่งหมาย    หมายถึง หมวดตัวช้ีวัดที่ประเมินของกรณศีึกษา 
       เครือ่งหมาย    หมายถึง หมวดตัวช้ีวัดที่ไมไดประเมิน  
       การประเมนิกรณีคดีฟองรองคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติใชตัวชี้วัดหมวดการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมและจัดอยูในกลุมของการประเมินแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2550-2554 เนื่องจากเปนกรณีที่เกีย่วของกัน 
       กรณีศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 ไมไดประเมินหมวด
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เนือ่งจากไมมีกรณกีารยื่นคํารองหรอืรองเรยีนแผนแมบทฉบับนี้  



บทนํา 
 
 

  13  

3.  เหตุผลในการเลือกพื้นที่ศึกษาและกรณีศึกษา 
 
ความเปนมาของการเลือก “มาบตาพุด” เปนพื้นท่ีศึกษา 
 

หลังจากการคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทยใน พ.ศ. 2524 หรือเมื่อเกือบ 30 ปที่แลว  
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองจึงเริ่มตนขึ้นโดยเปนสวนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) ซึ่ง
เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาคแหงแรกของประเทศที่ริเริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท โดยบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหพ้ืนที่นี้เปนฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแหงใหมของประเทศ  เปนการกระจาย
ความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพมหานครสูภูมิภาคอยางเปนระบบ  โดย
การเปดประตูใหมของประเทศเชื่อมโยงกับเสนทางขนสงทางเรือของโลก และสรางฐานการผลิต
อุตสาหกรรมสมัยใหมที่มีขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) 
 

กลไกการบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกเปนกลไกระดับชาติ  
ประกอบดวย  คณะกรรมการการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน  และบุคคลที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งรวมเปนกรรมการ  โดยมีเลขาธิการของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ  และมี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตัวออก (สพอ.) ภายใตสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนสํานักงานเลขานุการของ กพอ. ทั้งนี้ 
กพอ. มีหนาที่กํากับดูแลกําหนดนโยบาย  อนุมัติแผนงานและโครงการ โดยมีการแตงตั้ง
อนุกรรมการและคณะทํางานเฉพาะเรื่อง เพ่ือประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ  

 
ที่ผานมาการพัฒนาพ้ืนที่ดํา เนินการตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่บริ เวณชายฝ ง              

ภาคตะวันออกซึ่งดําเนินการเสร็จส้ินแลว 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2524-2537 และระยะที่ 2 
พ.ศ. 2538-2548 ทั้งนี้ ภายหลังจากป 2548 คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลภาค
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ตะวันออกไดยุติบทบาทการบริหารจัดการพื้นที่ สงผลใหการดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่เปนไปตาม

อํานาจหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของแตละหนวยงาน
3
 

 
ตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระยะที่ 1 นั้น กําหนดใหพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเปน

จุดขึ้นฝงของแนวทอกาซธรรมชาติจากอาวไทยเปนเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหมของประเทศที่ใช
กาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ คือ อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยภาครัฐจัดให
มีโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน เชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทาเรือมาบตาพุด ทางรถไฟสาย
ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ-มาบตาพุด ทอสงน้ําจากอางเก็บน้ําดอกกรายมายังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เคหะชุมชนใหมสําหรับแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสารและคมนาคม เปนตน  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544 และ 2549)  

 
การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีจึงเริ่มตนขึ้นควบคูกับโครงการพัฒนา

ชายฝงทะเลตะวันออก เนื่องจากคาดหมายวาอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะสามารถชวยผลักดัน   
การพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลได เพราะเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ทําใหมีการใช
สาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ มากพอที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกไดตามเปาหมาย  ที่ผานมาไดมีการจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี      
ไปแลว 3 ระยะ ไดแก แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 1 พ.ศ. 2523-2532  
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 2 พ.ศ. 2532–2547 และแผนแมบท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 ซึ่งกระทรวงพลังงานมอบหมายให
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยดําเนินการจัดทํา  แผนแมบทฉบับนี้ยังคงกําหนดใหมาบตาพุด
และบริเวณใกลเคียง จ.ระยอง เปนหนึ่งในพื้นที่เปาหมายหลักของการพัฒนาปโตรเคมีเชนเดิม  
เนื่องจากมีระบบโครงขายบริการพื้นฐานและสาธารณูปโภคตางๆ พรอมรองรับการพัฒนาอยูแลว 
จึงสามารถลงทุนไดทันที (สํานกังานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2547 และ 2548) 

                                                        
3 3 ปตอมา เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 คณะรัฐมนตรี (รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) ไดมีมติให
จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก” อีกครั้ง โดยมีหนาที่หลักในการพิจารณา
เสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์  สภาวสุ) เปนประธานกรรมการ 
คณะกรรมการสวนใหญประกอบดวยผูแทนจากหัวหนาสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ และผูแทนภาคเอกชน
(ไดแก ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย)  
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ดานการวางผังเมืองรวมในพื้นที่มาบตาพุดนั้น เริ่มตนจากการที่คณะกรรมการพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) เล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีแนวทาง
การพัฒนาพ้ืนที่อยางเปนเอกภาพจึงมอบหมายใหกรมการผังเมือง (ปจจุบัน คือ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง) ดาํเนินการวางผังเมืองในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเปนที่ต้ังของอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง กรมการผังเมืองจึงเริ่มวางผังเมืองมาตั้งแต พ.ศ. 2524 และประกาศเปน
กฎกระทรวง (ประกาศใชผังเมืองรวม) ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2531  แตเนื่องจากพื้นที่เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมไมเพียงพอตอความตองการของภาคเอกชน ทําใหภายหลังจากการประกาศใช

กฎกระทรวงดังกลาวไดเพียง 1 ป จึงมีการปรับปรุงผังกอนที่จะสิ้นระยะการบังคับใช
4
 

การปรับปรุงผังครั้งที่ 1 นี้ ประกาศเปนกฎกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2534  เมื่อผังเมืองรวมบังคับใช
ครบระยะ 5 ป ในป 2539  ไดมีการตออายุออกไปอีก 2 ครั้งๆ ละ 1 ป จนถึงป 2541 หลังจากนั้น
เปนชวงที่เรียกไดวาเปนสุญญากาศของการวางผังเมืองในพ้ืนที่มาบตาพุดอยูนานถึง 5 ป นับแต
เดือนพฤษภาคม 2541-พฤษภาคม 2546  กระทรวงมหาดไทยไมสามารถประกาศใชผังเมืองรวม
ฉบับใหมในพ้ืนที่มาบตาพุดได  จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 จึงไดประกาศ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  
หรือเรียกโดยทั่วไปวา “ผังเมืองรวมมาบตาพุด” ปจจุบัน (กรกฎาคม 2552) กฎกระทรวง              
ฉบับนี้มีอายุครบ 5 ปแลว กําลังอยูระหวางการตออายุครั้งที่ 2  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําลังอยูระหวางการเริ่มจัดทําผังเมืองรวมฉบับใหม 

 
เมื่อการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกผานไป 2 ระยะ (ระยะที่ 1 พ.ศ. 

2524-2537 และระยะที่ 2 พ.ศ. 2538-2548) ไดสงผลใหเศรษฐกิจในพ้ืนที่เติบโตอยางรวดเร็ว  
ผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ชายฝงภาคตะวันออกมีมูลคาทั้งส้ิน 945,874 ลานบาท หรือรอยละ 
13.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  และมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียสูงกวาอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2549)  สวนระดับจังหวัดนั้น เมื่อส้ินสุดการพัฒนาพื้นที่ระยะที่ 2 จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑมวล
รวมระดับจังหวัดสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ  โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดในป 2549 
เทากับ 231,887 ลานบาท  โดยมีรายไดสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม (มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, 
2550) อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑมวลรวมที่สูงที่สุดในประเทศไมอาจเปนหลักประกันไดวาคุณภาพ

                                                        
4 มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดไววาใหใชบังคับใชผังเมืองรวมไดไมเกิน 5 ป 
และในระหวางที่กฎกระทรวงบังคับใช หากสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควร ใหแกไขผังเมือง
รวมเสียใหมใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลีย่นแปลงไป หรือเพื่อประโยชนแหงรัฐได 
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ชีวิตของประชาชนในจังหวัดระยองจะดีขึ้นเชนเดียวกัน  เพราะในอีกดานหนึ่งของการพัฒนา  
ปรากฏการณของปญหาส่ิงแวดลอมและสุขภาพกลับทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  

 
ยอนกลับไปเมื่อ 10 ปที่แลว ในป 2540-2541 พ้ืนที่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดไดรับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอยางรุนแรง ทําใหคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติในขณะนั้นซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ชวลิต  ยงใจยุทธ) เปนประธาน ไดมี
คําส่ังใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม และกระทรวงอุตสาหกรรมรวมมือกัน
แกไขปญหา นําไปสูการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ประกอบดวย 4 หนวยงาน ไดแก 
กรมควบคุมมลพิษ  สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (ปจจุบัน คือ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เพ่ือรวมกันแกไขปญหา  และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติใน       
การประชุมครั้งที่ 4/2541 ใหประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศในบรรยากาศดวยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรและแนวทางการจดัการศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 
2541 และ 2550) ทายที่สุดแลวเหตุการณครั้งนั้นเปนผลใหตองยายโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ออกจากพื้นที่ (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2542) 

 
ดานสุขภาพนั้น สถาบันมะเร็งแหงชาติไดศึกษาอุบัติการณของโรคมะเร็งของประชาชน

ในพ้ืนที่มาบตาพุดระหวางป 2540-2544 และพบวา มีการเกิดโรคมะเร็งสูงมากในเขตพื้นที่ 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมในจังหวัดระยองและภาพรวมของ
ประเทศ โดยเฉพาะมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเตานม 
(คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง, 
2550) 

 
ในป 2548-2549 ปญหามลพิษและสุขภาพในพื้นที่มาบตาพุดไดรับความสนใจจาก    

คนนอกพื้นที่อีกครั้งเมื่อหนังสือพิมพหลายฉบับไดรายงานขาวกรณีกลุมกรีนพีซเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเขาตรวจมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด และพบสารประกอบอินทรียระเหยงาย 
(volatile organic compounds, VOCs) ในระดับที่สูงกวาระดับเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ของ US-EPA (EPA Region 6 Screening Level) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบงชี้วาคุณภาพ
อากาศของพื้นที่มาบตาพุดอยูในภาวะวิกฤติและประชาชนอาจเสี่ยงตอการเปนมะเร็ง  
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กรมควบคุมมลพิษจึงตรวจสอบขอมูลและพบวา ขอมูลมีความสอดคลองกัน โดยพบสารประกอบ
อินทรียระเหยงายกวา 40 ชนิด และหลายชนิดเปนสารกอมะเร็ง ซึ่งชี้ใหเห็นแนวโนมที่จะเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  สงผลใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(กก.วล.) มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพิจารณาความเปนไปไดใน
การประกาศเขตควบคุมมลพิษในบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง (จังหวัดระยอง และคณะ, 
2551) 

 
ตอมา ในการประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 1/2550 

(นัดพิเศษ) เมื่อ 11 มกราคม 2550  กก.วล. ไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไข
ปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง  เพ่ือดําเนินงานในลักษณะเดียวกับ
การแกไขปญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหามลพิษทั้งระบบ กําหนด
เปาหมายและระยะเวลาอยางชัดเจน  หากไมสามารถแกไขปญหามลพิษที่เกิดขึ้นไดจะมีการ
พิจารณาประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษตอไป (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม, 2550 และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง, 2550) ดวยเหตุนี้การจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 จงึเริ่มตนขึ้น  

 
อยางไรก็ดี การตัดสินใจไมประกาศเขตควบคุมมลพิษของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติไดนําไปสูการเคลื่อนไหวเรียกรองของประชาชน ชุมชน และองคกรพัฒนาเอกชนที่
ทํางานรณรงคเรียกรองใหมีการแกไขปญหามลพิษจากอุตสาหกรรม เพราะไมเห็นดวยกับ
การแกไขปญหาดวยวิธีการดังกลาว โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ตัวแทนประชาชน ชุมชน        
ในพ้ืนที่มาบตาพุดไดย่ืนหนังสือในนามของเครือขายประชาชนภาคตะวันออกไปยังคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เพ่ือขอใหประกาศใหพ้ืนที่บริเวณมาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษแตไมได
รับคําตอบใดๆ  เหตุการณครั้งนี้ทําใหประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดตัดสินใจพึ่งพากระบวนการ
ยุติธรรมเปนครั้งแรก ดวยการยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง ในคดีฟองรองคณะกรรมการ-
ส่ิงแวดลอมแหงชาติฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในการไมประกาศใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุดและเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ตลอดจนพื้นที่ขางเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด   
 
 

 18 

สรุป 
 

จากลําดับเหตุการณดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561  การจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 และแกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  รวมทั้งคดีฟองรองคณะกรรมการ-
ส่ิงแวดลอมแหงชาติที่เกิดขึ้นนั้น  มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาในพื้นที่มาบตาพุดโดยตรง และ
การพัฒนานั้นไดสงผลกระทบตอประชาชนผูมีสวนไดเสียจํานวนมากทั้งภาคราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน และ
ชุมชน ฯลฯ ทั้งในฐานะที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง คือ “บาน” ของประชาชนในพื้นที่  และ
ในขณะเดียวกัน มาบตาพุดยังเปน “พื้นท่ียุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับชาติของ
ประเทศไทย”  จึงนําไปสูการตั้งคําถามสําคัญที่วา การกําหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนาพ้ืนที่
มาบตาพุดควรเปนอยางไรจึงจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและประชาชนอยูดีมีสุข
ไดอยางแทจริง   

 
สรุปชวงระยะเวลาจัดทําแผนและผังเมืองในพ้ืนที่มาบตาพุดไดดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2  ชวงระยะเวลาจัดทําแผนและผังเมืองที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด 
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ที่ผานมาทั้งในระดับโลกและประเทศไทย
5
ตางใหการยอมรับถึงความสําคัญของ

การมีสวนรวมของประชาชนวา  การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจกําหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนาเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการเดินทางไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน เพราะการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางแทจริง ยอมหมายถึง
การมีสวนรวมเปนเจาของนโยบายและแผนการพัฒนา ซึ่งเปนแนวทางสําคัญที่ชวยปองกันและ
ลดปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการพัฒนาขนาดใหญได   

 
อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนไมไดอยูที่มีการยอมรับ

หลักการดังกลาวหรือไม หากแตอยูที่ ทุกภาคสวนในสังคมยังไมไดรวมสรางความเขาใจ       
และขอตกลงรวมกัน ในเรื่องแนวคิด เปาหมาย และวิธีการดําเนินการที่จะทําใหเกิดกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  คําถามที่ตามมา คือ การสรางความเขาใจรวมกันเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมหรือสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพดุจะทําไดอยางไร   

 
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (The Access Initiative, TAI) ที่พัฒนาขึ้นโดย

เครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมสากล  จึงเปนเครื่องมือที่คณะนักวิจัยนํามาคนหาคําตอบนี้ 
เพราะตัวชี้วัด TAI เปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่มุงประเมิน “กระบวนการ” การเขาถึงหลักการ
การมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดการที่มีผลตอส่ิงแวดลอมใน 3 มิติ คือ การเขาถึงขอมูล
ขาวสาร  การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  โดย
วัตถุประสงคหลักของการประเมินไมใชการมุงวิพากษวิจารณการดําเนินงานของหนวยงานรัฐใน
กรณีศึกษาที่เลือกประเมิน  หากแตอยูที่การสรางสรรคบรรทัดฐานรวมกันในการทําความเขาใจ

                                                        
5 ในระดับโลก นับแตการลงนามใน “ปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา” เม่ือป พ.ศ. 2535 ที่ประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยไดรวมลงนามและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ซ่ึงหลักการขอที่ 10 ของปฏิญญาดังกลาว ระบุไววาการจัดการสิ่งแวดลอมจะทําไดดีที่สุดเม่ือประชาชนมีสวนรวม 
รัฐจึงตองสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางการปกครองและกฎหมาย   

ในระดับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งฉบับ พ.ศ. 2540 และ ฉบับ พ.ศ. 2550 ได
ใหการรับรองสิทธิของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน ชุมชน  รัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการมี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวอยางกวางขวาง ครอบคลุมทั้งมิติของการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร  การมีสวนรวมของประชาชน  และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม   
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เกี่ยวกับหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมอยางแทจริง  รวมท้ังเปดโอกาสใหทุกภาคสวนได
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานรัฐและ
การประสานความรวมมือในการรวมสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมตอไป 

 
ขอคนพบจากการวิจัยเพ่ือประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด จึงเปนประโยชน

ทั้งตอการสรางการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง ซึ่งตองอาศัยการเปด
โอกาสและความรวมมือจากทุกภาคสวนในการรวมกันสรางจึงจะเกิดขึ้นไดในอนาคต  เพราะผล
จากการประเมินสามารถนําไปสูการทบทวนกระบวนการจัดทํานโยบายและแผนการพัฒนาของ
พ้ืนที่แหงนี้ใหมีธรรมาภิบาลได  และยังเปนประโยชนและเปนบทเรียนสําคัญของการวางแผน  
การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมในพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศไทยได 

 
 ดวยเหตุนี้ สถาบันส่ิงแวดลอมไทยจึงประสานความรวมมือภาคีอ่ืนๆ ของเครือขาย              
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมประเทศไทย ไดแก สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และองคกรอื่นๆ ที่เห็นความสาํคัญของธรรมาภิบาลและปญหาในพื้นที่มาบตาพุด ไดแก  
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สภาทนายความ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และนักวิชาการอิสระ เขารวมในเครือขายการวิจัยในครั้งนี้ โดยใชตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
(The Access Initiative หรือ TAI) เปนเครื่องมือในการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนหรือ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในการจัดทําแผนและผังเมืองที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่มาบตาพุด การประเมินนี้
เปนการศึกษาที่เปนอิสระโดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนบริการสังคม สถาบันส่ิงแวดลอมไทย   

 
เหตุผลประกอบการเลือกกรณีศึกษา 
 

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด เปนการประเมินแผนและผังเมืองที่มี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาพื้นที่และมีระยะเวลาบังคับใชอยูในปจจุบัน (พ.ศ. 2550) รวม              
3 กรณีศึกษา ไดแก 1) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  
2) แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 และ 3) ผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 และแกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
โดยมีเหตุผลประกอบการเลือกแตละกรณีศึกษาดังนี้ 
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1)  แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นท่ีจังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  
 

เหตุผลในการเลือกกรณีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 เปนกรณีศึกษา เพ่ือประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในหมวด
การเขาถึงขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้น เนื่องจาก การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับนี้ เกิดขึ้นในระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนชวงรอยตอของรัฐธรรมนูญ   
2 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ลวนใหความสําคัญกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารและ
การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการจัดการสิ่งแวดลอม  และกําหนดใหรัฐตอง
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนด
แนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริม บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในบริบทของรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวขางตน จึงนาจะมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมไดอยางกวางขวาง 
 

เมื่อพิจารณากระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ จะเห็นไดวา คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง ไดมีมติ   
ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 เห็นชอบกับกรอบการดําเนินการและ
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยกําหนดไววา
วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ใหมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ หลังจากนั้นจึง
ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองขึ้น 
เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากหนวยงาน
ภาครัฐ ผูประกอบการ และภาคประชาชน 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไดใหความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการฯ 

นี้ ซึ่งไดกําหนดแนวทางไวอยางชัดเจนวาจะตองสราง “ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม” นํารอง
ขึ้นในพ้ืนที่มาบตาพุด เพราะการจัดการทรัพยากรที่ผานมาขาดกระบวนการรับรูและมีสวนรวม
ของสาธารณะในการตัดสินใจ ทําใหการพัฒนาไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น การกําหนดแผนงาน 
โครงการ และกลไกการดําเนินการในครั้งนี้ จะกระจายอํานาจและสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางเปนรูปธรรม (คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง, 2550)   
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จากแนวทางดังกลาวขางตนจึงยอมหมายถึงวา กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  
นาจะใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนอยางเต็มกระบวนการ โดยคาดวานาจะมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ใหประชาชนไดรับรู รับทราบ กอนที่จะพัฒนาออกมาเปนแผนปฏิบัติการฯ 
ประกอบกับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปญหามลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุดไดมีการเผยแพรขอมูลจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และส่ือมวลชน มาอยางตอเนื่อง ประชาชน 
สวนใหญจึงนาจะมีชุดขอมูลความรูเกี่ยวกับสถานการณปญหามากพอที่จะนําไปหารือแลกเปล่ียน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือเปรียบเทียบกับขอมูลที่หนวยงานที่เกี่ยวของมีอยูได ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการจัดทําและพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เปนอยางมาก  

 
ดวยเหตุนี้ คณะนักวิจัยจึงเลือกการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา 

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  โดยศึกษาทั้งมิติ
การเขาถึงขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในดานกฎหมายเปนการศึกษาวา
กฎหมายไดเอื้อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ
หรือไม อยางไร  และศึกษากระบวนการดําเนินงานเพ่ือจัดทําและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ  
ของหนวยงานรัฐวา ไดพยายามเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและมีสวนรวม
ในการตัดสินใจอยางมีขั้นตอนและเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชนหรือไม เพียงใด  
รวมทั้งศึกษาความสัมฤทธิ์ผลของกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการฯ วา สามารถนําไปสูการเปล่ียนแปลงในการจัดการปญหามลพิษในพ้ืนที่อยางไร  

 
สําหรับกรณีศึกษาคดีฟองรองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535  ในการไมประกาศใหพื้นท่ีตําบลมาบตาพุด และเทศบาลมาบตาพุด ตลอดจนพื้นท่ี
ขางเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ นั้น  คดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ภาคประชาชนไมพึงพอใจตอ
การตัดสินใจไมประกาศเขตควบคุมมลพิษของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตกลับมีคําส่ัง
ใหจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเปนการดําเนินงานในลักษณะ
เดียวกับการแกไขปญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษแทน ทําใหประชาชนชาวมาบตาพุดสวนหนึ่ง
ตัดสินใจพึ่งพากลไกกระบวนการยุติธรรม (ในที่นี้ คือ ศาลปกครอง) เปนครั้งแรก นับแตมี
การตอสูเรียกรองเรื่องการจัดการปญหามลพิษและการพัฒนาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นมายาวนานกวา 10 ป  
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การฟองรองเริ่มตนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ชาวบานมาบตาพุด 27 คน จาก 
11 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดรวมกันยื่นฟองคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติตอศาลปกครอง จังหวัดระยอง ฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเวน
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และเปนการปฏิบัติ
หนาที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยขอใหศาลปกครอง จังหวัดระยอง มีคําสั่งใหผู ถูกฟองคดี
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 ในการประกาศใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด และเทศบาลมาบตาพุด ตลอดจนพื้นที่
ขางเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษตามกฎหมาย 

 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ 2535 มาตรา 59 บัญญัติวา               
“ในกรณีที่ปรากฏวาทองที่ใดมีปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหทองที่นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษ 
เพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได” 

 
การฟองรองครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมุงหวังของประชาชนที่จะสรางบรรทัดฐานใหกับ

สังคมวามนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะอยูในส่ิงแวดลอมที่ดี และยังมีนัยสําคัญในเชิงกวางตอไปอีกวา ใน
อนาคต การประกาศพื้นที่เขตควบคุมมลพิษควรมีหลักเกณฑที่ชัดเจนมากขึ้น และการใชอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประกาศเขตควบคุมมลพิษควรเปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกพ้ืนที่ที่มีลักษณะปญหาคลายคลึงกัน  ดังนั้น การศึกษาเพื่อประเมินการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมในคดีนี้  จึงเปนหัวขอที่นาสนใจและมีความสําคัญในฐานะเปนกรณีตัวอยาง
ของความพยายามของภาคประชาชนที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องส่ิงแวดลอมหรือที่มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อันจะนําไปสูการสรางบรรทัดฐานใหมใหกับการคุมครองสิทธิของ
ประชาชนในดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดตอไป 
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2)  แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 
 

เหตุผลในการเลือกกรณีการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
พ.ศ. 2547-2561 เปนกรณีศึกษาเพื่อประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในหมวดการเขาถึงขอมูล
ขาวสารและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ เนื่องจาก อุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนอุตสาหกรรมที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกตามแนวนโยบายของรัฐบาลได  กระบวนการการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีหากดําเนินการอยางมีธรรมาภิบาลจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ย่ังยืนใหเกิดขึ้นได 

 
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีดําเนินการควบคูกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝง

ทะเลภาคตะวันออกมานานกวา 25 ปแลว โดยเริ่มอยางเปนระบบเมื่อป 2523-2532 ตามโครงการ 
ปโตรเคมีแหงชาติระยะที่ 1 (National Petrochemical Complex, NP1) ความสําเร็จจากระยะที่ 1 
ทําใหโครงการปโตรเคมีแหงชาติระยะที่ 2 (National Petrochemical Complex, NP2) เกิดขึ้น
ทันทีและดําเนินการเมื่อป 2532-2547 หลังจากมีการกอต้ังกระทรวงพลังงานเมื่อป 2545 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานไดมอบหมายใหสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยจัดทําแผน
แมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 ขึ้น การจัดทําแผนแมบทนี้เสร็จสมบูรณ
เมื่อเดือนมกราคม 25486 

 
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ระบุวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาพื้นท่ี                 

มาบตาพุดยังคงเปนพื้นท่ีทางเลือกหลักท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมปโตรเคมี  เนื่องจากมีความพรอมในดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
สามารถพัฒนาไดทันที และเมื่อพิจารณาขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่ใชประกอบการวางแผนแมบท 
(เปนการตรวจสอบคาความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไนโตเจนไดออกไซด (NO2) 
ปริมาณน้ําทิ้ง กากของแข็ง และกากของแข็งอันตราย จากฐานขอมูลจากสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดในป 2545 แลวประมาณการการปลอยมลพิษจนถึง พ.ศ. 2561) 
ผลการศึกษาสรุปวา ในอนาคตพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงยังมีศักยภาพในการรองรับ

                                                        
6 รายงานสรุปผูบริหารของแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 จัดทําแลวเสร็จเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547  
สวนรายงานฉบับสมบูรณของแผนแมบทฯ จัดทําแลวเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2548  
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การปลอยของเสียไดอีก (enough carrying capacity) จึงสามารถขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะ
ที่ 3 ในพ้ืนที่นี้ไดตอไป โดยตองมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีอยางตอเนื่อง คอยตรวจสอบ
ความสามารถในการรองรับมลสารของบรรยากาศ (carrying capacity) และใชเครื่องมือตางๆ  
เขามาบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น เชน การนําสารตางๆ กลับมาใชใหม การใช
เทคโนโลยีชวยลดการปลอยมลพิษ และการใช emission trading เปนตน (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน, 2547 และ 2548)  

 
อยางไรก็ดี  นับแตป 2548 เปนตนมา สถานการณดานสิ่งแวดลอมไดเปล่ียนแปลงไป 

ผลจากการตรวจสอบของกลุมกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกรมควบคุมมลพิษที่พบ
สารประกอบอินทรีระเหยงาย (volatile organic compounds, VOCs) ที่มีคาระดับสูงกวาระดับ
เฝาระวังของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมท้ังขาวตางๆ ที่เปดเผยขอมูลดานสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนที่มาบตาพุด ไดทําใหทุกภาคสวนตระหนักแลววาปญหาส่ิงแวดลอมอยูในภาวะวิกฤติ และ
สุขภาพของประชาชนอยูในภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง  ประกอบกับเกิดเหตุการณชุมนุม
ประทวงและปญหาความขดัแยงอันเนื่องมาจากการไมมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
พ้ืนที่มาบตาพุดยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางตอเนื่อง  ภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้
สะทอนใหเห็นวานโยบายและแผนการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับพ้ืนที่มาบตาพุดที่ผานมายังไมมีการมี
สวนรวมของประชาชนเทาที่ควร และการขาดการมีสวนรวมไดสงผลใหเกิดปญหามลพิษที่รุนแรง
และกระทบตอสุขภาพของประชาชนในระดับที่เปนอันตราย  

 
และเมื่อกลับมาพิจารณากระบวนการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3  

ทําใหเกิดคําถามสําคัญที่วา กระบวนการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 นั้น  
ไดพยายามเปดโอกาสหรือใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํา
แผนมากนอยเพียงใด ทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผน  
ในขณะนี้ (มีนาคม 2552) แผนแมบทดังกลาวอยูระหวางรอนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนา
ประกาศใหเปนแผนแหงชาติตอไปตามขอเสนอของแผนแมบท  

 
ดังนั้น การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมกรณีการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมีระยะที่ 3 จึงมีนัยสําคัญตอการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุดในอนาคต เพราะผลจาก
การประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พิจารณาทั้งมิติของการเขาถึงขอมูลขาวสารและการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการยกระดับการดําเนินงาน
อยางมีธรรมาภิบาลของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
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ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปและใหสอดคลองกับเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  อันจะนําไปสูการการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่มาบตาพุดไดอยางเหมาะสม  ดวยความมุงหวังวาเมื่อมีการวางแผนการพัฒนาในลักษณะ
เชนนี้อีกในอนาคตจะไมเกิดเหตุการณชุมนุมประทวงและคดีฟองรองเชนที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน 
 

3)  ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 
แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549   

 
เหตุผลในการเลือกกรณีผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 

จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  หรือ ผังเมืองรวมมาบตาพุด 
เปนกรณีศึกษาเพื่อประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวน
รวมในการตัดสินใจ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจาก 

 
การจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยองเกิดขึ้นเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ตามที่คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นควรใหมีกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่อยางมี
เอกภาพและไดมอบหมายใหกรมการผังเมืองวางผังเมืองรวมขึ้นตั้งแตป 2424 การศึกษาผังเมือง
รวมในพื้นที่แหงนี้จึงเปนประโยชนทั้งตอการวางผังเมืองในพ้ืนที่มาบตาพุดและพื้นที่ อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนที่ที่มีนโยบายเนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
 

ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 เปนผังเมืองรวมท่ีบังคับใชอยูในชวงเวลาปจจุบัน (ประกาศใชต้ังแต
วันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ถึง 11 พฤษภาคม 2551 รวมระยะเวลา 5 ป และขณะนี้ (กรกฎาคม 
2552) อยูระหวางตออายุครั้งที่ 2 เปนเวลา 1 ป) จึงนาจะมีขอมูลที่คอนขางพรอมสําหรับการ
จัดเก็บขอมูลยอนหลังเกี่ยวกับกระบวนการวางผังไดอยางเพียงพอสําหรับการประเมิน  อนึ่ง 
การศึกษาในชวงที่ผังเมืองรวมฉบับนี้ใกลหมดอายุ ขอเสนอจากการศึกษานี้จึงนาจะเปนประโยชน

ตอการปรับปรุงผังเมืองรวมฉบับตอไปไดเปนอยางดี
7
  

                                                        
7 ผังเมืองรวมฉบับน้ีส้ินระยะการบังคับใชเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมา ปจจุบัน (กรกฎาคม 2552) อยู
ระหวางการตออายุการบังคับใชผังเมืองรวมครั้งที่ 2 เปนเวลา 1 ป ตามความในมาตรา 26 วรรคสี่ แหง
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เมื่อพิจารณากฎหมายและสถานการณความเปนมาของการวางผังเมืองรวมมาบตาพดุ 
พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 พบวา มีกรณีที่นาสนใจและเปนประโยชนหาก
นํามาเปนกรณีศึกษาสําหรับการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ทั้งมิติของการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ดังนี ้ 

 
ดานกฎหมาย พบวา การวางผังเมืองรวมฯ ดําเนินงานตามกฎหมายเฉพาะ คือ 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่ผานมากฎหมายฉบับนี้มักไดรับการกลาวถึงวาเปน
กฎหมายที่เอื้อใหประชาชนมีสวนรวมในหลายชองทาง เชน การจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็นของ
ประชาชน การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพรายวันใหประชาชนทราบกอนการ
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น  การปดประกาศในที่สาธารณะเปนระยะเวลา 90 วัน เพ่ือให
ประชาชนไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวม และการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดดวยการยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินได เปนตน 

 
ภายหลังจากการประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ ฉบับ พ.ศ. 2546 ไมนานนัก 

ประชาชนผูมีสวนไดเสียไดย่ืนคํารองขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินหลายครั้ง โดยการ
ย่ืนคํารองที่มีผลใหมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินจากผังเมืองรวมฯ ฉบับ 
พ.ศ. 2546 นั้นมีจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกประกาศใชเปนกฎกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2548 เปนการ
แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  สวนครั้งที่ 2 ที่ประกาศใชเปนกฎกระทรวง
เมื่อ พ.ศ. 2549 เปนการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณหมายเลข 4.5 หรือบริเวณ
ที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ใหสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนไดตาม
คําขอของบริษัทเอเซีย อินดัสเตรียล พารค (มาบตาพุด) จํากัด (ปจจุบัน คือ บริษัทนิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด) โดยเหตุผลสําคัญของการยื่นคํารองขอแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณนี้ คือ รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งมีพ้ืนที่เปาหมายหลักอยูที่พ้ืนที่มาบตาพุด
และบริเวณใกลเคียง และบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีไดศึกษาแลว

                                                                                                                                             
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่ระบุวา สามารถขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงได 2 ครั้ง 
คร้ังละไมเกิน 1 ป  โดยหนวยงานรับผิดชอบในการวางผังเมืองรวมฉบับใหม คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด         
ที่ไดรับมอบภารกิจการวางผังเมืองรวมมาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองตามนโยบายการกระจายอํานาจ
การวางผังเมืองสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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ปรากฏวาอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนสะอาดและปลอดภัยเทากับขั้นกลางและขั้นปลาย  
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง, 2550)  

 
บริเวณพ้ืนที่หมายเลข 4.5  เปนที่ดินของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเชียและจัดได

วาเปนพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตรของการตอสูและรองเรียนของชุมชนชาวบานฉางมาอยางยาวนาน
กวา 10 ป  ทั้งกอนและหลังการประกาศใชผังเมืองรวมฯ ฉบับ พ.ศ. 2546  โดยเฉพาะกรณีของ
การยื่นคํารองของบริษัทกอนการประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ พ.ศ. 2549 นั้น  สงผลให
ประชาชนชาวอําเภอบานฉางจํานวนมากยื่นคํารองคัดคานการแกไขขอกําหนดการใชที่ดิน
บริเวณนี้ รวมกวา 7,000 ฉบับ ผานชองทางตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
กําหนด คือ ใหย่ืนคํารองตอคณะกรรมการผังเมืองไดในชวงปดประกาศ 90 วัน รวมท้ังการยื่น
หนังสือรองเรียนไปยังกลไกรับเรื่องรองเรียนตางๆ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
และคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา เปนตน (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยอง, 2548)  อยางไรก็ดี ทายที่สุดแลวคณะกรรมการผังเมืองมีมติยกคํารองทั้งหมด และ
ประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ ฉบับ พ.ศ. 2549   

 
การวางผังเมืองใหประสบผลสําเร็จตองคํานึงถึงนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ กรอบของ

การดําเนินงานตามกฎหมาย การผสานประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการวางผังและการดําเนินงานตามหลักวิชาการผังเมืองที่เชื่อถือได      
การวางผังเมืองรวมอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ใหทุกฝายยอมรับและยินดีปฏิบัติ
ตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่วางไวจึงเปนภารกิจอันทาทายอยางยิ่ง เพราะมีคําถาม
สําคัญหลายประการที่ตองคนหาคําตอบ เชน แนวทางการวางผังเมืองในพ้ืนที่ที่ถูกกําหนดให
พัฒนาตามนโยบายระดับชาติดังเชนพ้ืนที่มาบตาพุดนั้นควรเปนอยางไร การดําเนินงานตาม
กฎหมายผังเมืองนั้นเพียงพอแลวหรือไมสําหรับการสรางสรรคใหเกิดการวางผังเมืองอยางมี   
ธรรมาภิบาลและไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน และเมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติ การวางผังเมือง  
ของหนวยงานที่รับผิดชอบไดกอใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมากนอยเพียงใด ทั้ง
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานการผังเมือง การสวนรวมในการตัดสินใจวางผังเมือง และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมที่รวมถึงการแกไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการวางผังเมือง เพ่ือ
ตอบคําถามเหลานี้ คณะนักวิจัยจึงเลือกกรณีผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน
จังหวัดระยองฉบับที่บังคับใชอยูในปจจุบัน คือ ฉบับ พ.ศ. 2546 รวมท้ังฉบับที่แกไขป 2548 และ
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ป 2549 เปนกรณีศึกษา ดวยความมุงหวังวาขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะนําไปสู
การยกระดับงานวางผังเมืองรวมในประเทศไทยใหมีธรรมาภิบาลตอไป 
 
 
สรุป: 
 

จากเหตุผลการเลือก 3 กรณีศึกษาดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นวาทุกแผน/ผังเมืองที่
ประเมินในกรณีศึกษานี้ลวนมคีวามเกี่ยวโยงกัน  สรุปไดดังรูปที่ 3 
 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด   
 
 

 30 

 

 



บทนํา 
 
 

  31  

4.  พื้นที่ศึกษา 
 
พ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

8
 รวมท้ังพ้ืนที่

ในเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ้ืนที่ศึกษาประกอบดวย
พ้ืนที่บางสวนของอําเภอเมืองระยอง อําเภอบานฉาง และอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  โดย
ในเขตอําเภอเมืองระยองครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด ตําบลหวยโปง ตําบลเนินพระ และ
ตําบลทับมา สําหรับอําเภอบานฉางครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบานฉาง ตําบลพลา และตําบลสํานักทอน  
และในสวนของอําเภอนิคมพัฒนา ไดแก พ้ืนทีตําบลมาบขา  แผนที่พ้ืนที่ศึกษาดังรูปที่ 4   

 
รูปที่ 4  แผนที่พ้ืนที่ศึกษา 

 

                                                        
8 นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด เรียกวา “มาบตาพุดคอมเพล็กซ”  ประกอบดวย นิคมอุตสาหกรรม 5 แหง 

และทาเรืออุตสาหกรรม 1 แหง ไดแก บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด)  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย  นิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล  และทาเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
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5.  วิธีการเก็บขอมูล 
 

วิธีการเก็บขอมูลของคณะนักวิจัยเพ่ือประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามกรอบตัวชี้วัด TAI ประกอบดวยการจัดเก็บขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิโดยสรุปดังนี้   
 5.1 ขอมูลปฐมภูมิ  ดวยการเขาพบเพ่ือสัมภาษณเจาหนาที่ในสังกัดหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ การสัมภาษณทางโทศัพท  การใชแบบสอบถาม  การขอ
ขอมูลจากหนวยงานเจาของขอมูล  และการลงพื้นที่เพ่ือศึกษา/สํารวจเรื่องการเผยแพรขอมูลของ
หนวยงาน 
 5.2 ขอมูลทุติยภูมิ  ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาเอกสาร 
โดยเฉพาะกฎหมายและรายงาน ตลอดจนบทความ งานวิจัย ขาว คูมือ และเว็บไซตของ
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  
 

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการจัดเก็บขอมูลจะปรากฏในเนื้อหารายงานผลการประเมินของ             
แตละกรณีศึกษา 
 
 

6.  ระยะเวลา 
 

การประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมมาบตาพุดใชระยะเวลาดําเนินงานรวมทั้งส้ิน 1 ป   
8 เดือน (เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2550-มีนาคม 2552)  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
(1 ส.ค. 50-31 มี.ค. 52) 

1.  การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของทัง้  3  กรณีศึกษา 

• สํารวจพ้ืนที่ ฟงทรรศนะของประชาชนในพื้นที่โดยรวม  ส.ค. 51 

• จัดบรรยายพิเศษเรื่องของแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมรีะยะที่ 3  
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนทีจ่ังหวัดระยอง และการ

ก.ย. และ ต.ค. 51 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
(1 ส.ค. 50-31 มี.ค. 52) 

บังคับใชกฎหมายผังเมืองและผังเมืองรวมบริเวณอตุสาหกรรมหลัก
และชุมชน จังหวัดระยอง 

• จัดอบรมนักวิจยัเรื่องตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม   ก.ย. 51 

• ประชุมนักวิจยั ตลอดโครงการ 

• จัดเก็บขอมูล* ก.ย. 50–ม.ค. 51 

• วิเคราะห และเขียนรายงาน ธ.ค. 50–มี.ค. 51 

• ปรับปรุงแกไขเนือ้หาการเขียนรายงาน  ติดตามสถานการณและ
ปรับปรุงขอเสนอแนะจากการศึกษาใหเปนปจจุบัน  

เม.ย. 51-ก.พ. 52 

• จัดสัมมนานําเสนอผลการศึกษา  มี.ค. 52 

2.  การปรทิัศนผลการศึกษาของโครงการ (Peer Review) 

• ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและนักวิจัยครั้งที่ 1  ต.ค. 50  

• ประชุมหนวยงานที่เกีย่วของกับแผนและผังเมอืงทีป่ระเมิน              
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม เพ่ือใหความเห็นตอรางผลการศึกษา 

ม.ค. 51 

• จัดประชุมรวมระหวางคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและนักวจิัย
ครั้งที่ 2  

มี.ค. 51 

3.  การสือ่สารสาธารณะ 

• จัดแถลงขาว โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด ก.ย. 50 

• นํานักขาวเยี่ยมชมพ้ืนที่มาบตาพุด และรวมรับฟงและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในงานสัมมนานําเสนอผลการศึกษา 

มี.ค. 52 

• จัดทําเอกสารสรปุเพ่ือเผยแพร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม             
มาบตาพุด จากปญหาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ก.พ. 52 

หมายเหตุ: รายงานสรุปผลการสัมมนานําเสนอผลการศึกษาดังภาคผนวก จ 
  ภาพกิจกรรมโครงการดังภาคผนวก ฉ 
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7.  คณะนักวิจัย 
 

คณะนักวิจัยที่รวมดําเนินการศึกษาในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาบตาพุด 
ประกอบดวย องคกรสมาชิกเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย (TAI Thailand) ไดแก 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  โครงการ              
ยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ  และรวมดวยองคกรภาคีที่เขารวมการประเมินในกรณีนี้ดวย ไดแก สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สภาทนายความ  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
นักวิชาการอิสระ  รวมจํานวนทั้งส้ิน 28 คน (รายชื่อดังปรากฏในภาคผนวก ข)  ที่ผานมา 
โครงการไดจัดประชุมคณะนักวิจัย เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับกรอบการประเมินตามตัวชี้ วัด              
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  แนวทางการดําเนินงานโครงการ พิจารณาผลการศึกษา รวมทั้ง
ปรึกษาหารือผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของเก่ียวกับรางรายงานผลการประเมิน  
รวมจัดประชุมคณะนักวิจัยโครงการทั้งส้ิน 13 ครั้ง 
 
 

8.  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และการปริทัศนผลการศึกษา 
 

การประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมมาบตาพุดไดจัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการ ต้ังแตเริ่มตนดําเนินงานโครงการ เพ่ือใหความเห็นและคําแนะนําตอวิธีการดําเนิน
การศึกษาและผลการศึกษา  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในสาขา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรผูมีสวนไดเสียกับกรณีศึกษาที่ใชในการประเมิน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และภาคประชาชน รวม 40 ทาน (รายชื่อดังปรากฏในภาคผนวก ค) 
 

การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการเอื้อใหคณะนักวิจัย
ไดรับคําแนะนําและขอคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เลือก กระบวนการประเมิน ตลอดจน
การปริทัศนผลการประเมินจากคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งชวยใหผลการประเมินเปนไปอยาง
รอบคอบ ถูกตอง และโปรงใสมากขึ้น  อยางไรก็ดี ผลของการศึกษานี้เปนความรับผิดชอบของ
คณะนักวิจัย และอาจไมตรงกับความเห็นของกรรมการที่ปรึกษาทุกทาน 
 



บทนํา 
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ระหวางการศึกษา คณะนักวิจัยไดจัดการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวาง
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและคณะนักวิจัย รวม 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเริ่มตนดําเนินงาน
โครงการ และครั้งที่ 2  เมื่อนําเสนอรางผลการศึกษา (รายงานสรุปผลการประชุมคณะที่ปรึกษา
โครงการและคณะนักวิจัยทั้ง 2 ครั้ง ดังปรากฏในภาคผนวก ง)  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




